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BAB I.  

PENDAHULUAN 

1.1  Arah Kebijakan 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung 

Mangkurat (LPPM Unlam) —akronim Unlam untuk selanjutnya selalu digunakan dalam 

dokumen ini, seperti dalam Statuta Unlam— adalah unsur pelaksana akademik di bawah 

Rektor Unlam yang bertugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Permen Ristekdikti No. 

42/2015 Pasal 75 dan 77). Lembaga ini memiliki kewajiban moral untuk berperan aktif dalam 

peningkatan daya saing bangsa melalui dua dari tiga dharma Tri Dharma Perguruan Tinggi 

(TDPT), yaitu  

1) penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta  

2) pengabdian kepada masyarakat atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

menyelesaikan atau mengatasi masalah masyarakat serta memberdayakannya dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Dengan kalimat lain, gerak dan langkah LPPM Unlam harus sejalan, searah, dan mendukung 

gerak dan langkah Unlam sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mentransferkan dan 

sekaligus mengembangkan berbagai disiplin ilmu, baik eksakta maupun sosial.  

Gerak dan langkah LPPM Unlam tentu bukan sekedar dinamis, melainkan juga terukur, 

sahih, dan rasional. Terukur menggambarkan tingkat capaian Unlam secara kuantitatif. Posisi 

capaian ini bisa ditentukan, bila dibandingkan dengan capaian lembaga-lembaga lain dalam 

lingkup nasional dan internasional. Sahih adalah tingkat kebenaran kegiatan dan 

pelaksanaannya serta tingkat keterimaan kegiatan dan produknya oleh pengguna atau 

lingkungan. Rasional adalah penskalaan dan pemprioritasan sasaran atau target di tengah 

keterbatasan atau keberadaan berbagai faktor yang dapat menjadi pembatas. Dalam konteks 

tugas pokok dan fungsinya (dalam hal ini fokus pada pengabdian kepada masyarakat), LPPM 

Unlam harus  

1) menyelenggarakan dan menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 

sesuai dengan prioritas nasional dalam kerangka kesejahteraan masyarakat dan standar 

nasional (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi ) yang mencakup 

a) standar hasil,  
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b) standar isi,  

c) standar proses, 

d) standar penilaian, 

e) standar pelaksana, 

f) standar sarana dan prasarana,  

g) standar pengelolaan,  

h) standar pendanaan. 

2) mengembangkan keterlaksanaan dan keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat 

berbasis penelitian unggulan dan relevansinya bagi masyarakat,  

3) meningkatkan mutu produk pengabdian kepada masyarakat melalui alih teknologi dan 

inovasi teknologi serta  

a) mempublikasikan produk tersebut dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau 

bereputasi internasional dan  

b) meningkatkan perolehan kekayaan intelektual (KI) secara nasional maupun 

internasional.  

Gerak dan langkah LPPM Unlam itu pun harus memertimbangkan berbagai kondisi 

(internal, eksternal) yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia.  

1. Kondisi internal, antara lain  

a. ragam kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang senantiasa diikat oleh 

Bhinneka Tunggal Ika,  

b. letak dan sebaran masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI), 

c. ragam kondisi dan potensi sumber daya alam.  

2. Kondisi eksternal, antara lain 

a. kekuatan tekanan globalisasi, terkait dengan berbagai aspek kehidupan (seperti 

ekonomi, budaya, ideologi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan),  

b. kecepatan perkembangan sistem serta pertukaran data dan informasi.  

Pertimbangan tersebut menjadi hal penting dalam  

1) penumbuhkembangan rasa empati dan peningkatan kepedulian terhadap kondisi 

masyarakat, 

2) pemberian alternatif jalan keluar untuk mengatasi masalah, 

3) peningkatan jumlah dan mutu layanan kepada masyarakat. 

Kondisi eksternal tersebut menjadi semakin perlu dicermati dan segera dipecahkan, 

semenjak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berdampak pada semakin 
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terbukanya sistem informasi, semakin gencarnya keluar masuk barang dan orang di antara 

negara-negara ASEAN. Pada saat bersamaan, secara nasional Pemerintah Indonesia 

memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan mengarahkan pembangunan ke kemaritiman 

yang tujuannya antara lain pemenuhan kebutuhan pokok (beras, jagung, gula, kedelai, daging 

sapi), reformasi budaya, serta pembangunan desa, terutama yang posisinya terluar).  

Hal ini mau tidak mau akan mengubah situasi dan kondisi di Indonesia, tidak terkecuali 

Provinsi Kalimantan Selatan. Di provinsi ini terdapat 13 kabupaten/kota yang fokus 

pembangunannya berbeda satu sama lain. Walaupun berbeda, setidaknya ada 10 fokus 

pembangunan, yaitu 

1) meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama, 

2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial,  

3) meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman, perkebunan, perikanan, 

pertambangan, serta pemanfaatan dan pelestarian hutan,  

4) menjaga keseimbangan pembangunan perekonomian masyarakat desa dan masyarakat 

kota, 

5) membangun tata kelola pemerintahan yang baik, 

6) meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan perumahan layak huni 

secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang kemandirian pangan, 

7) meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman 

pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, 

8) meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri yang berorientasi pada 

pelestarian hutan dan ekosistem,  

9) meningkatan pelayanan masyarakat, dan  

10) meningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah. 

Keberagaman arah dan kebijakan pembangunan, baik di tingkat global, nasional, 

maupun regional (provinsi/kabupaten) berdampak pada kebutuhan akan tenaga ahli yang 

berkualitas. Pada kondisi inilah keterlibatan Perguruan Tinggi (PT) sangat diperlukan. Unlam 

yang merupakan lembaga penghasil sumber daya manusia berkualitas tentu berkepentingan 

dan harus berperan aktif mendukung tercapainya pembangunan di daerah. 

Singkatnya, 1) prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada 

pangan dan pertanian, kesehatan dan obat, transportasi, energi, pertahanan dan keamanan, 

teknologi informasi, material maju, serta sosial humaniora, 2) isu nasional terkait dengan poros 

maritim, pembangunan desa, lima komoditas swasembada (beras, jagung, kedele, gula, dan 
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sapi), reformasi budaya, 3) isu wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan konsep 

pembangunan berbasis green economy yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM), dan 4) unggulan pada lingkungan lahan basah yang tertera dalam dokumen 

resmi/legal Unlam adalah empat acuan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis 

Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (Renstra Abdimas Unlam). 

Dengan demikian, Renstra Abdimas Unlam 2016-2020 merupakan arah kebijakan pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat institusi dalam jangka empat tahun ke depan.  

 

1.2  Landasan Historis dan Filosofis 

Ketiga dharma dalam TDPT harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan 

seimbang, harmonis, dan terpadu, walaupun lembaga yang bertanggung jawab mengelolanya 

berbeda. Fakultas mengelola dharma pendidikan (dan pengajaran), sedangkan LPPM 

mengelola dharma penelitian dan dharma pengabdian kepada masyarakat. Sebelumnya, di 

Unlam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh dua lembaga terpisah. 

Penelitian dikelola oleh Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat (Lemlit Unlam), 

sedangkan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 

Universitas Lambung Mangkurat (LPM Unlam).  

Khusus tentang pengabdian kepada masyarakat, sejarahnya adalah sebagai berikut. 

Pada awal berdirinya (sekitar tahun 1978) LPM Unlam dinamai Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (PPM Unlam). Pusat ini dipimpin oleh Kepala 

yang bertanggung jawab kepada Rektor. Untuk melaksanakan pekerjaan, Kepala dibantu oleh 

Sekretaris. Baik Kepala maupun Sekretaris tersebut berasal dari unsur dosen.  

Nama LPM Unlam resmi dipakai setelah terbit Kepmendikbud No. 0176/O/1995. 

Pemimpin lembaga ini disebut Ketua. Ketua bertanggung jawab kepada Rektor dan masa 

jabatannya pun dibatasi sekitar empat tahun, seperti masa jabatan Rektor. Dalam pelaksanaan 

pekerjaan, Ketua dibantu oleh Sekretaris. Walaupun lazimnya Ketua dan Sekretaris berasal dari 

unsur dosen, tahun 2004-2015 jabatan sekretaris ini pernah diisi oleh individu dari unsur 

pegawai administrasi yang jabatannya setingkat dengan Kepala Biro (Eselon II).   

Penggabungan Lemlit Unlam dan LPM Unlam menjadi LPPM Unlam terjadi pada 

tahun 2015, berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat. Namun, perubahan 

kepemimpinan baru dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2015. Mulai tanggal tersebut LPPM 

Unlam dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris dan keduanya berasal dari unsur 
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dosen. Sebelumnya, Lemlit dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Lemlit dan LPM 

dipimpin oleh Plt Ketua LPM. 

Penggabungan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu 

wadah, yaitu LPPM Unlam bukan tanpa alasan. Paradigma awal yang menegaskan bahwa 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bisa dilaksanakan sendiri-sendiri dan tanpa 

perencanaan yang baik dan melembaga sudah waktunya diubah. Paradigma yang 

dikembangkan terakhir dan kemudian disosialisasikan di semua perguruan tinggi Indonesia 

terkait dengan TDPT adalah pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Paradigma 

menyuratkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak dapat terlaksana atau dilaksanakan 

dengan baik (terarah, teratur, berkesinambungan) jika tidak didahului atau tidak berdasarkan 

pada riset (penelitian).  

 

1.3  Landasan Hukum  

Selain peraturan perundang-undangan tentang dosen serta pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang berlaku umum atau secara nasional di dalam wilayah 

hukum NKRI, sejumlah peraturan dan perundang-undangan lain dijadikan landasan hukum 

atau dipedomani oleh LPPM Unlam untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

1. UU Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

4. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 

6. Permenristekditi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

7. Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di 

Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.  

8. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Universitas Lambung Mangkurat.  

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 tahun 2016 

tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat yang ditandatangani tanggal 3 

Agustus 2016.  
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10. SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 263/UN/KP/2015, tanggal 27 

Februari 2015 tentang Visi dan Misi Universitas Lambung Mangkurat. 

11. SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 263/UN/KP/2015, tanggal 27 

Februari 2015 tentang Visi dan Misi Universitas Lambung Mangkurat. 
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BAB II.  

PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT – 
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

2.1 Visi dan Misi               

Visi LPPM Unlam bersumber pada dan tidak bisa dilepaskan dari visi Unlam. Seperti 

tercantum dalam Pasal 29 Kepmenristekdikti No. 43/2016 tentang Statuta Unlam, visi Unlam 

adalah “Terwujudnya Unlam sebagai Universitas Terkemuka dan Berdaya Saing di Bidang 

Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah”. Berdasarkan pada, visi LPPM Unlam adalah 

“Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang Unggul, Terpercaya dan 

Mandiri dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Unggulan 

Lingkungan Lahan Basah”.   

Misi LPPM Unlam adalah sebagian dari misi Unlam. Karena tugas pokok dan fungsi 

LPPM Unlam adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, misinya mengarah atau 

memfokus pada penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Misi LPPM Unlam adalah  

1. Menyelenggarakan penguatan kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat menuju efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Universitas Lambung Mangkurat 

melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai basis pembelajaran, 

3. Mewujudkan budaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar menuju 

universitas berbasis riset, 

4. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai ilmu 

dengan memfokuskan pengkajian aspek yang berkaitan dengan program unggulan 

Universitas Lambung Mangkurat untuk kebutuhan daerah, industri, pelestarian sumber 

daya alam dan lingkungan lahan basah, 

5. Memantapkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pemerintah 

pusat dan daerah (regional Kalimantan) untuk mendukung semua program pembangunan, 

6. Mewujudkan pemberdayaan seluruh elemen civitas akademika Universitas Lambung 

Mangkurat dalam mendesain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

menjamin terwujudnya atmosfir akademik yang kondusif, 

7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen pengelolaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip tata pamong baik (good corporate 

governance), 

8. Mewujudkan Unlam sebagai universitas yang unggul pada lingkungan lahan basah. 
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2.2  Kondisi Keorganisasian  

Ketika Lemlit dan LPM masih merupakan dua lembaga terpisah (pra-Permenristekdikti 

Nomor 20 Tahun 2014), terdapat 14 wadah bagi dosen untuk melaksanakan penelitian pada 

bidang tertentu dan 7 wadah untuk pengabdian kepada masyarakat yang juga fokus bidang 

tertentu. Sesudah kedua lembaga tersebut digabungkan menjadi LPPM (pasca-

Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2014), terdapat 22 pusat yang diusulkan di bawah 

pengelolaan lembaga baru ini (Tabel 2.1). Namun, usulan tersebut belum di-SK-kan sampai 

Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2015 yang memuat perubahan status Kedokteran Gigi dari 

Program Studi di bawah Fakultas Kedokteran ke Fakultas tersendiri, diterbitkan dan 

diberlakukan. 

 

Tabel 2.1  Pusat-pusat ketika Lemlit/LPM masih dua lembaga terpisah dan ketika digabung 

No. Nama 
Pra-20/2014 Reko-

men-
dasi 

No. 
Pasca-20/2014 yang dilanjutkan 42/2015 

Lemlit LPM LPPM 

1 Pusat Penelitian Lingkungan Hidup   Lanjut 1 Pusat Penelitian Lingkungan Hidup 
2 Pusat Studi Gender   Lanjut 2 Pusat Studi Gender 
3 Pusat Studi Kependudukan   Lanjut 3 Pusat Studi Kependudukan 
4 Pusat Kajian Hutan Tropis   Lanjut 4 Pusat Kajian Hutan Tropis 
5 Sentra Hak Kekayaan Intelektual   Lanjut 5 Sentra Hak Kekayaan Intelektual 
6 Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial   Lanjut 6 Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial 
7 Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah   Bubar  — 
8 Pusat Penelitian Budaya dan Kemasyarakatan   Bubar  — 
9 Pusat Kajian Sistem Sumber Daya Daerah Rawa   Bubar  — 

10 Pusat Peneitian Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia 

  Bubar  — 

11 Pusat Kajian Kebijakan dan Pengembangan 
Pembangunan Daerah 

  Bubar  — 

12 Pusat Studi Terumbu Karang Borneo   Bubar  — 
13 Pusat Studi Makanan Tradisional   Bubar  — 
14 Center for Election and Political Party    Bubar  — 
15 —   Usulan 7 Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan 
16 —   Usulan 8 Pusat Studi Pascatambang 
17 —   Usulan 9 Pusat Studi Kebencanaan  
18 —   Usulan 10 Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Banjar 
19 —   Usulan 11 Pusat Studi Obat Berbasis Bahan Alam 
20 —   Usulan 12 Pusat Studi Pembangunan Permukiman dan Perkotaan 
21 —   Usulan 13 Pusat Studi Energi 
23 —   Usulan 14 Pusat Studi Masyarakat Adat 
24 —   Usulan 15 Pusat Studi Perdesaan dan Wilayah Binaan 
25 —   Usulan 16 Pusat Kajian Anti Korupsi dan Tata Kelola Baik 
26 —   Usulan 17 Pusat Kajian Ketahanan Pangan 
27 —   Usulan 18 Pusat Kajian Kebijakan Publik 
28 —   Usulan 19 Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi 
29 Program Pendidikan dan Pelatihan   Ganti 20 Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 
30 Program Penerapan Ipteks   Bubar  — 
31 Program Pelayanan Masyarakat   Bubar  — 
32 Program Pengembangan Kewirausahaan   Ganti 21 Pusat Penerapan Kewirausahaan, Ekonomi, dan Bisnis 
33 Program Kuliah Kerja Nyata-Usaha   Ganti 22 Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata 
34 Program Pemberdayaan Peranan Wanita     Bubar  — 
35 Program Pengembangan Wilayah   Bubar  — 
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 Dua puluh dua pusat itu kemudian dilegalkan dengan Surat Keputusan Rektor Unlam 

Nomor 229/UN8/KP/2016 tentang Pembentukan Pusat Studi/Kajian/Pelayanan Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pusat yang mengarah atau berorientasi pada 

penelitian adalah 

1) Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, 

2) Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 

3) Pusat Studi Gender, 

4) Pusat Studi Kependudukan, 

5) Pusat Studi Pascatambang, 

6) Pusat Studi Kebencanaan, 

7) Pusat Studi Obat Berbasis Bahan Alam, 

8) Pusat Studi Pembangunan Permukiman dan Perkotaan, 

9) Pusat Studi Energi, 

10) Pusat Studi Masyarakat Adat, 

11) Pusat Studi Perdesaan dan Wilayah Binaan , 

12) Pusat Kajian Anti Korupsi dan Tata Kelola Baik 

13) Pusat Studi Budaya dan Sejarah Banjar, 

14) Pusat Kajian Hutan Tropis, 

15) Pusat Kajian Ketahanan Pangan, 

16) Pusat Kajian Kebijakan Publik, 

sedangkan yang mengarah atau berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat adalah 

1) Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial,  

2) Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,  

3) Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata, 

4) Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi, 

5) Pusat Penerapan Kewirausahaan, Ekonomi, dan Bisnis, 

6) Sentra Hak Kekayaan Intelektual. 

  

2.3  Kondisi Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang dimiliki LPPM Unlam hanya 17 orang. Status 

kepegawaiannya adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS serta tingkat pendidikannya 

mulai dari SLTA hingga S-3 (Tabel 2.2). Jumlah ini bisa jadi terlalu sedikit atau tidak memadai, 

bila dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi LPPM Unlam yang harus menangani 

penelitian dan sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan dan mengatasi 

beberapa kegiatan yang melibatkan banyak orang dan banyak sebaran lokasi (seperti Kuliah 
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Kerja Nyata), LPPM Unlam melibatkan atau memberdayakan dosen, tenaga kependidikan 

(staf), dan juga mahasiswa (mulai dari S-1 hingga S-3) dari fakultas-fakultas, pascasarjana, 

atau lembaga-lembaga lain di lingkungan Unlam. Khusus untuk dosen, jumlah dosen tetap 

yang dimiliki oleh Unlam sebanyak 1.034 orang. Pendidikan dan gelar akademik mereka 

bervariasi (Tabel 2.3). 

 

Tabel 2.2 Status kepegawaian dan pendidikan sumber daya manusia LPPM Unlam 
 

 
 

Tabel 2.3 Pendidikan dan gelar akademik dosen tetap Unlam 

No. Pendidikan 
Gelar Akademik 

Jumlah 
Guru Besar Lektor Kepala Lektor Asisten Tenaga Pengajar 

1 S-3/Sp-2 31 116 72 11 2 232 
2 S-2/Sp-1 1 229 308 162 59 759 
3 Profesi/S-1/D-4 --- 9 10 13 11 43 

Jumlah 32 354 390 186 72 1.034 
 
 

2.4  Kondisi Prasarana dan Sarana  

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya untuk 

menjalankan organisasi. Pada kondisi saat ini prasarana dan sarana yang wajib dimiliki oleh 

semua lembaga, termasuk dalam hal ini LPPM Unlam adalah jaringan internet. Jaringan ini 

berfungsi tidak sekedar sebagai alat komunikasi, tetapi juga berfungsi untuk menyebarkan dan 

mendapat informasi dengan cepat dan tepat. Jaringan internet di LPPM Unlam dapat diakses 

atau digunakan oleh staf LPPM Unlam atau siapa pun yang ada di dalam/sekitar area gedung 

LPPM Unlam dan mendapat ijin memanfaatkannya.   

Selain itu, LPPM Unlam juga memiliki prasarana dan sarana lain yang tidak kalah 

penting. Prasarana dan sarana itu adalah sebagai berikut (Tabel 2.4). 

 

 

No. Jabatan di LPPM 
PNS Non-PNS 

Jumlah 
SLTA S-1 S-2 S-3 SLTA S-1 S-2 S-3 

1. Ketua - - - 1 - - - - 1 
2. Sekretaris - - - 1 - - - - 1 
3. Kabag Tata Usaha - 1 - - - - - - 1 
4. Kasubbag Umum - 1 - - - - - - 1 
5. Kasubbag Program - 1 - - - - - - 1 
6. Kasubbag Data dan Informasi - 1 - - - - - - 1 
7. Staf  3 1 - - 4 1 - - 9 
8. Teknisi 2 - - - - - - - 2 
 Jumlah 5 5 - 2 4 1 - - 17 
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Tabel 2.4 Sarana dan prasarana LPPM Unlam 
 

No. Uraian Jumlah/volume Satuan Keterangan 
1 Gedung 1 unit  
 a. Ruang Ketua 1 unit 31,5 m2 
 b. Ruang Sekretaris 1 unit 20.61 m2 
 c. Ruang KBTU 1 unit 20.61 m2 
 d. Ruang perpustakaan besar 1 unit 77.4 m2  
 e. Ruang perpustakaan kecil 2 unit @ 10,89 m2 
 f. Ruang pertemuan 2 unit @ 77.4 m2 
 g. Ruang administrasi 3 unit @ 31,5 m2 
 h. Ruang pusat-pusat 33 unit @ 10,89 m2 

2 Mobil operasional (dinas)  1 unit DA 803 AF 
3 Meja tulis 29 unit  
4 Kursi 67 unit  
5 Kursi tamu 4 Set  
6 Lemari kayu  3 unit  
7 Lemari besi 8 unit 180 x 88 cm2 (t x l) 
8 Lemari besi 2 unit 100 x 88 cm2 (t x l) 
9 Filling cabinet 4 unit  
10 Komputer meja (desktop) 2 unit  
11 Komputer jinjing (laptop) 2 unit  
12 LCD Projector 3 unit  
13 Wireless 3 unit  
14 Megaphone 2 unit  
15 AC 7   

 

Prasarana dan sarana lainnya dimiliki atau di bawah kendali fakultas/UPT antara lain 

laboratorium dasar (FMIPA), laboratorium-laboratorium di bawah fakultas (Pertanian, 

Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Teknik, Kedokteran), laboratorium lapangan (kebun 

percobaan, hutan pendidikan), dan perpustakaan (Banjarmasin, Banjarbaru). 

 

2.5  Kondisi Kemitraan  

Hubungan kemitraan LPPM Unlam dan institusi/lembaga lain di luar Unlam terus 

berlanjut dan sedang terlaksana. Hubungan ini bernilai strategis, karena berdasarkan pada 

kesamaan capaian besar, yaitu “Kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia dalam NKRI yang 

memiliki daya juang dan daya saing segala bidang dalam kancah dunia”. Dari hubungan itu, 

baik Unlam maupun mitra memeroleh keuntungan. Unlam dapat mencapai tujuan sesuai 

dengan visinya serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan misinya, tanpa 

ingkar pada amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sisi lain, mitra 

mendapat manfaat tak ternilai. Kebutuhannya terpenuhi sesuai dengan pengorbanannya. 

Agar hubungan kemitraan itu berjalan lancar dan tidak menyalahi aturan hukum, nota 

kesepahaman (Memorandum of Understanding) dibuat untuk kerjasama baru atau 

diperpanjang untuk kerjasama yang periode waktunya akan atau sudah berakhir. Nota 
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kesepahaman adalah payung hukum tertulis yang menjadi dasar untuk berbagai kegiatan antara 

Unlam sebagai induk LPPM Unlam dan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun 

swasta. Beberapa nota kesepahaman yang telah dibuat atau diperpanjang adalah sebagai 

berikut. 

Beberapa nota kesepahaman yang telah dibuat atau diperpanjang adalah sebagai 

berikut. 

1. Lembaga daerah 

a. Eksekutif: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota (Banjarmasin, 

Banjarbaru), Pemerintah Kabupaten (Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai 

Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, 

Tabalong, Kotabaru). 

b. Legislatif: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Kota (Banjarmasin, 

Banjarbaru), DPRD Kabupaten (Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai 

Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, 

Tabalong, Kotabaru). 

2. Kementerian/Lembaga Pusat:  

a. Kementerian: Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal (Kemendes), 

Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemen PMK). 

b. Lembaga: Badan Restorasi Gambut (BRG), Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).   

3. Korporasi:  

a. BUMN/BUMD: PLN, Pertamina.  

b. Swasta: PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Jorong Barutama Greystone, 

Minamas Grup, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.  

c. Lainnya: Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), WIIP (Wetland International – 

Indonesia Programme). 

 

2.6  Capaian Pengabdian kepada Masyarakat  

 Jumlah judul dan jumlah dana untuk pengabdian kepada masyarakat mulai tahun 2013 

hingga 2016 juga fluktuatif (Gambar 2.1 dan Gambar 2.2). Fluktuasi ini dampak dari 

kematangan atau potensi realisasi usulan kegiatan yang disusun oleh dosen serta kemantapan 

sistem seleksi yang dilakukan oleh DRPM sebagai penyandang dana kegiatan. Namun, raihan 

itu masih didominasi program monotahun, yaitu IbM. 
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 Apabila dibandingkan dengan penelitian, jumlah judul dan jumlah dana pengabdian 

kepada masyarakat dapat dikategorikan masih sangat rendah. Kondisi ini mengisyaratkan 

bahwa pengabdian kepada masyarakat masih belum menjadi prioritas para dosen dalam 

melaksanakan Tri Dharma. Kebelum-prioritasan ini diperkirakan dampak dari penetapan angka 

kredit untuk kenaikan pangkat dalam dharma pengabdian kepada masyarakat yang ternyata 

jauh lebih rendah daripada angka kredit penelitian. Bahkan besaran angka kredit yang memang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah memberi kesan bahwa pengabdian kepada masyarakat bisa 

dikesampingkan, padahal pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang penting dan 

tidak bisa diremehkan. Dengan kegiatan ini, masyarakat merasakan betapa bermanfaatnya ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni dalam peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup.  

 

 

Gambar 2.1 Fluktuasi jumlah judul pengabdian kepada masyarakat tahun 2013-2016 

 

Rasio dosen yang terlibat dalam penelitian tahun 2014 dan 2015 dapat dikatakan sangat 

sedikit, tidak sampai 25% dari jumlah dosen Unlam. Apabila ditelisik lebih jauh dengan 

melibatkan skim penelitian yang mengharuskan keterlibatan dosen non-Unlam atau dosen dari 

perguruan tinggi lain (seperti Pekerti dan KLN), rasio tersebut bahkan lebih kecil dari besaran 

tersebut (walaupun dalam kisaran dua hingga tiga digit di belakang koma).  

Luaran penelitian tahun 2014 dan 2015 pun jauh dari harapan. Tidak semua penelitian 

menghasilkan luaran bahkan yang tak-standar sekali pun; dalam hal ini misalnya publikasi di 

jurnal Unlam atau non-Unlam yang tak terakreditasi. Hal ini menjadi cambuk bagi LPPM 

Unlam untuk terus menerus mengingatkan dosen agar bertanggung jawab atas dana yang 
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diterimanya dan melaksanakan kewajiban yang diminta oleh penyandang dana, minimal 

publikasi di jurnal terakreditasi nasional. 

 

 

Gambar 2.2  Fluktuasi jumlah dana pengabdian kepada masyarakat tahun 2013-2016 
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BAB III.  

GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - UNLAM 

3.1  Tujuan dan Sasaran Kegiatan 

Berdasarkan pada visi dan misi LPPM Unlam dan hasil analisis SWOT, tujuan LPPM 

Unlam adalah  

1) penguatan kelembagaan dan tata kelola baik (good governance),  

2) peningkatan kualitas SDM, 

3) pengembangan prasarana dan sarana,  

4) peningkatan pengabdian kepada masyarakat, dengan unggulan lingkungan lahan basah. 

5) penguatan jaringan/kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, 

pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan 

lainnya pada tingkat nasional dan internasional, 

Sasarannya adalah  

1) terbentuknya pelayanan prima sehingga peta jalan (roadmap) pengabdian kepada 

masyarakat menjadi terarah dan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat, 

2) meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

3) berlanjutnya dan terpublikasinya pengabdian kepada masyarakat, terutama unggulan 

lingkungan lahan basah,  

4) terwujud dan berlanjutnya kemitraan Unlam dengan masyarakat, institusi pemerintah, dan 

lembaga swasta. 

 

3.2  Strategi Pelaksanaan 

Walaupun sudah masuk dalam Klaster Utama sejak Agustus 2016, LPPM Unlam 

memiliki kelebihan dan kekurangan yang datang dari dalam (internal) serta peluang dan 

tantangan yang datang dari luar Unlam (eksternal). Kelebihan dan kekurangan di satu sisi serta 

peluang dan tantangan di sisi lain harus dikelola dengan baik melalui strategi pelaksanaan 

(Tabel 3.1). Pengelolaan ini penting, karena sudah pasti berdampak pada kinerja LPPM Unlam 

di mata Kemenristekdikti sebagai koordinator penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

di mata mitra sebagai pelaku kerjasama atau pelaksana kegiatan, dan di mata pengguna yang 

memanfaatkan jasa dan produk LPPM Unlam. 
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Tabel 3.1 Analisis SWOT 

 Peluang (opportunities) 
1. Banyak skim pendanaan pengabdian kepada 

masyarakat baik dari Kemenristekdikti maupun dari 
sumber lain non-Kemenristekdikti.  

2. Terbuka luas kerjasama dengan institusi pemerintah 
dan lembaga swasta. 

3. Kewajiban dosen untuk melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat dalam kenaikan pangkat/jabatan. 

4. Komitmen Unlam dan pemerintah daerah untuk terus 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

5. Banyak alumni Unlam yang memegang posisi 
penting di berbagai institusi pemerintah dan lembaga 
swasta. 

6. Banyak program dari satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) dan corporate social responsibility (CSR) 
perusahaan yang bisa dimanfaatkan sebagai obyek 
pengabdian kepada masyarakat.  

7. Banyak sumber daya daerah baik berupa sumber daya 
alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), 
permodalan, kesempatan, maupun dunia usaha yang 
dapat digarap, karena selama ini penggarapannya 
belum maksimal. 

Tantangan (threats) 
1. Belum optimalnya hubungan komunikasi antara 

LPPM Unlam dan fakultas atau dosen di lingkungan 
Unlam. 

2. Ketatnya persaingan antar-perguruan tinggi negeri 
dan swasta untuk mendapatkan dana pengabdian 
kepada masyarakat. 

3. Kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan 
terhadap pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh dosen Unlam. 

4. Banyak institusi dari luar Kalimantan (khususnya 
Jawa) yang mulai melaksanakan program pengabdian 
pengabdian di Kalimantan. 

5. Berlakunya MEA bagi institusi dalam pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat. 

6. Kerusakan SDA, terutama lingkungan lahan basah 
yang penting bagi keberlanjutan pengabdian kepada 
masyarakat (pemberdayaan masyarakat) 

 

Kekuatan (strengths) 
1. Reputasi Unlam sebagai universitas terbesar/ tertua di 

Kalimantan dan masuk dalam klaster utama 
2. Semangat para dosen untuk mengusulkan dan 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 
3. Variasi keahlian atau disiplin ilmu dosen Unlam.  
4. Lengkapnya prasarana dan sarana dan kemauan 

berandil (resource sharing) antar-fakultas. 
5. Banyak dan tersebarnya mahasiswa/alumni di 

berbagai instansi pemerintah dan swasta. 
6. Dukungan penuh pendanaan dari Kemenristekdikti 

serta instansi pemerintah pusat dan daerah. 

Strategi S-O 
1. Menyusun rencana strategis sebagai pedoman 

penyusunan program dan kegiatan. 
2. Menerapkan sistem dan prosedur yang memudahkan 

akses dan aplikasi pengabdian kepada masyarakat. 
3. Membangun kemitraan baru dan memelihara 

keberlanjutan kemitraan terkait dengan pengabdian 
kepada masyarakat. 

4. Meningkatkan kemampuan dosen untuk 
mengusulkan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
dengan kompetensi ilmunya. 

Strategi S-T 
1. Meningkatkan sosialisasi pengabdian kepada 

masyarakat ke lingkungan internal dan eksternal.  
2. Membina, memantau, dan mengevaluasi perencanaan 

dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.  
3. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama  dengan 

berbagai PT di dalam dan luar  Kalimantan Selatan. 
4. Meningkatkan dan memperkuat publikasi pengabdian 

kepada masyarakat, baik melalui pameran, media 
cetak (buku, cetakan jurnal ilmiah), maupun media 
elektronik (internet). 
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7. Keinginan untuk bermitra dari berbagai lapisan 
masyarakat. 

8. Keinginan untuk pemasukan dana (income 
generating) dari pengabdian kepada masyarakat. 

5. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat 
sebagai pemecahan masalah, baik di lingkungan 
dalam Unlam (internal) maupun luar Unlam 
(eksternal). 

6. Memanfaatkan dana semaksimal mungkin dari 
berbagai sumber. 

Kelemahan (weakness) 
1. Pengabdian kepada masyarakat bersifat umum, tidak 

sesuai dengan kompetensi dosen, belum mengarah 
pada unggulan lingkungan lahan basah.  

2. Kemampuan dosen dalam melakukan pengabdian 
kepada masyarakat masih belum merata. 

3. Tidak ada pendanaan khusus untuk pengabdian 
kepada masyarakat. 

4. Belum tersosialisasinya keahlian dosen kepada 
masyarakat dan berbagai instansi pemerintah swasta. 

5. Kurangnya media ilmiah untuk menginformasikan/ 
mempublikasikan hasil pengabdian masyarakat. 

6. Sangat jarang hasil pengabdian kepada masyarakat 
yang dipublikasikan atau bahkan dipatenkan (KI). 

7. Hasil pengabdian kepada masyarakat berhenti hanya 
sampai ke purwarupa/contoh/model. 

8. Pelaksanaan pengabdian seringkali tidak berlanjut 
atau hanya sampai pendanaan selesai.  

9. Belum adanya penghargaan (reward) kepada 
pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 

10. Terbatasnya/sedikitnya kemitraan LPPM Unlam 
dengan institusi/lembaga di luar Unlam. 

Strategi W-O 
1. Memperkuat kelembagaan, termasuk mengevaluasi, 

memetakan, dan memperbaiki kondisi internal. 
2. Meningkatkan jumlah kegiatan dan anggaran 

pengabdian kepada masyarakat dengan dana PNBP. 
3. Meningkatkan hasil pengabdian masyarakat sehingga 

memiliki nilai paten. 
4. Mengembangkan atau menjalin hubungan kerjasama 

dengan industri atau UMKM untuk memproduksi 
hasil pengabdian kepada masyarakat (seperti 
teknologi tepat guna) secara masal. 

5. Menyelenggarakan pendidikan/pelatihan usulan 
pengabdian kepada masyarakat. 

6. Menyelenggarakan klinik usulan pengabdian 
masyarakat, baik dari DRPM (seperti IbK, IbKK, 
IbW, IbPE) maupun non-DRPM.. 

7. Menyeimbangkan, menyetarakan angka kredit 
pengabdian kepada masyarakat seperti penelitian. 

8. Memberi penghargaan kepada pelaksana pengabdian 
kepada masyarakat seperti halnya pada penelitian. 

9. Mempertajam dan memberlanjutkan pengabdian 
kepada masyarakat, walaupun pendanaan terhenti. 

Strategi W-T 
1. Mencari peluang kreatif dan inovatif dalam 

pengabdian kepada masyarakat 
2. Menyempurnakan proses pengusulan, pelaksanaan 

dan pengawasan yang memudahkan akademisi dan 
sesuai dengan panduan. 

3. Mengupayakan atau melatih pengusulan kekayaan 
intelektual (paten). 

4. Meningkatkan pemahaman sivitas akademika tentang 
lingkungan lahan basah dan permasalahannya 
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BAB IV.  

ISU STRATEGIS, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA 

 Topik pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemecahan masalah yang disusun berdasarkan pada isu strategis dan masalah prioritas. 

Keberhasilannya diperhitungkan dari indikator-indikator kunci. Bisa jadi yang muncul pada bagian ini (Tabel 4.1) hanya sebagian kecil saja dari semua 

yang ada di masyarakat. Walaupun begitu, yang sebagian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk program dan kegiatan selanjutnya.     

 

Tabel 4.1 Isu strategis, masalah prioritas, dan pemecahan masalah dalam pengabdian kepada masyarakat 

Isu strategis Masalah prioritas Pemecahan masalah 
Topik pengabdian 

kepada masyarakat 
KPI Kemitraan 

Pasar bebas ASEAN Masyarakat belum siap 
menghadapi MEA 

Peningkatan ketrampilan dan 
penguasaan bahasa asing 

Pelatihan, penyuluhan, 
pendampingan berkelanjutan 

Meningkatnya jumlah/ 
keterampilan orang 

Pemda, CSR 

 Rendahnya tingkat pendidikan Peningkatan tingkat pendidikan  Kerjasama semua pihak terkait 
dengan kemauan pendidikan 

Meningkatnya jumlah dan 
kualitas pendidikan 

Pemda, CSR, 
UMKM 

 Rendahnya etos kerja dan 
kedisiplinan aparatur sipil negara 
(ASN) dan masyarakat 

Peningkatan etos kerja dan 
kedisiplinan ASN dan masyarakat 

Penyuluhan dan pelatihan  Meningkatnya pendapat 
masyarakat akan etos kerja dan 
kedisiplinan ASN/masyarakat 

Pemda, CSR, 
UMKM 

 Tidak berkembangnya atau 
kecilnya kontribusi sektor 
pariwisata 

Pengelolaan intensif obyek wisata, 
terutama yang ada di Kalimantan 
Selatan  

Penataan sektor pariwisata 
secara profesional 

Bertambahnya kuantitas dan 
kualitas obyek wisata, 
meningkatnya jumlah orang atau 
badan terkait dengan 
kepariwisataan 

Pemda, CSR, 
UMKM 

 Rendahnya kontribusi sektor 
industri, perdagangan, dan jasa 

Peningkatan kontribusi sektor 
industri, perdagangan, dan jasa   

Pelestarian potensi daerah untuk 
sektor industri, perdagangan, 
dan jasa  

Bertambahnya orang atau badan 
dalam sektor industry, 
perdagangan, dan jasa; 
meningkatnya pendapatan asli 
daerah (PAD) atau pajak 

Pemda, CSR, 
UMKM 

Pemenuhan kebutuhan 
bahan pangan dan 
daging 

Tidak stabilnya produksi beras 
lokal, gula non tebu, kedelai dan 
daging,  

Kerja sama dengan instansi terkait 
dalam usaha peningkatan produksi 
pangan  

Penyuluhan, pelatihan, bantuan 
peralatan dan pendampingan, 
KKN 

Stabilnya harga, berkurangnya 
operasi pasar, bertambahnya 
prasarana dan sarana pertanian 

Pemda, CSR 
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 Belum/tidak maksimalnya 
pemanfaatan hasil-hasil 
pertanian/perikanan dengan konsep 
go green  

Peningkatan aplikasi hasil-hasil 
penelitian bioteknologi perikanan 
dan perairan  

Penyuluhan, pembuatan TTG, 
pendampingan pengembangan 
ipteks  

Bertambahnya penggunaan atau 
pemanfaatan teknologi  

Pemda, CSR, 
UMKM 

 Penggunaan alat tangkap tak-ramah 
lingkungan yang menyebabkan 
pemanenan berlebih (overfishing) 

Penegakan hukum/regulasi  Penyuluhan, sosialisasi regulasi 
penangkapan ikan  

Bertambahnya nelayan sadar 
hukum 

Pemda, CSR, 
UMKM 

 Terkendala sistem usaha dan 
regulasi perdagangan hasil-hasil 
pertanian/perikanan 

Pengembangan kerjasama dan 
kemudahan perdagangan hasil 
pertanian/perikanan 

Sosialisasi aturan sistem usaha,  
kerjasama antar-pemangku 
kepentingan 

Berkurangnya hambatan usaha, 
bertambahnya pemanfaatan 
produk, pemanfaatan teknologi 
pascapanen 

Pemda, CSR, 
UMKM 

Pembangunan poros 
maritim 

Pembangunan masyarakat daerah 
pesisir masih  rendah 

Peningkatan pengetahuan 
teknologi  kelautan dan 
Pengelolaan hasil laut 

Penyuluhan, pelatihan dan 
pendampingan berkelanjutan 

Meningkatnya kesadaran hokum 
masyarakat pesisir, infrastruktur 
perikanan/kelautan  

Pemda, CSR, 
UMKM 

 Kerusakan lingkungan (termasuk 
pencemaran lingkungan lahan 
basah dan perairan) 

Pelestarian sumber daya alam dan 
lingkungan 

Penyuluhan, pengendalian 
pencemaran perairan (mekanis, 
biologis) 

Meningkatnya perbaikan 
lingkungan, pemanfaatan 
kegiatan ramah lingkungan 

Pemda, CSR, 
UMKM 

  Peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di lingkungan lahan 
basah 

Penyuluhan (KKN), pelestarian 
sumber daya alam dan 
lingkungan, pemberdayaan 
masyarakat 

Meningkatnya penerapan 
teknologi ramah lingkungan di 
lahan basah, pendapatan 
masyarakat  

 

Pemda, CSR, 
UMKM 

  Pengendalian kebakaran lahan dan 
hutan 

Penyuluhan pemanfaatan lahan 
(KKN), 

Menurunya tingkat kebakaran 
lahan dan hutan, meningkatnya 
keterampilan masyarakat dalam 
pengendalian kebakaran  

Pemda, CSR, 
UMKM 

 Belum/kurang terbentuknya desa 
mandiri  

Pengembangan desa mandiri 
(pangan, energi) 

Pelestarian pemanfaatan potensi 
desa, penguatan infrastruktur 

Bertambahnya desa mandiri Pemda, CSR, 
UMKM 

 Penurunan berbagai jenis ikan, 
apalagi ikan ekonomis lokal 

Konservasi sumberdaya perikanan Pengembangan kawasan 
reservasi dan pengembangan 
budidaya ikan ekonomis lokal 

Bertambahnya daerah reservasi 
dan usaha budidaya 

Pemda, CSR, 
UMKM 

Pertahanan dan 
keamanan 

Konflik antar-masyarakat terkait 
dengan berbagai aspek kehidupan 

Peningkatan ketertiban dan 
keamanan  

Penyuluhan hukum, KKN Meningkatnya jumlah 
masyarakat sadar hukum 

Pemda, CSR, 
UMKM 

 Rendahnya pelayanan kepada 
publik/masyarakat  

Peningkatan kualitas pelayanan 
public 

Pelatihan pengetahuan/ 
keterampilan pelayanan publik 

Bertambahnya kuantitas/ 
kualitas pelayanan public 

Pemda, CSR, 
UMKM 

Kesehatan dan 
penggunaan obat 

Rendahnya kesadaran tentang 
kesehatan dan penggunaan obat 

Peningkatan kesadaran masyarkat 
akan hidup sehat 

Penyuluhan, pemanfaatan 
fasilitas kesehatan, penggunaan 
dengan benar 

Meningkatnya derajat kesehatan 
masyarakat 

Pemda, CSR, 
UMKM 

 Rendahnya Indeks Pembangunan 
Masyarakat 

Pembangunan dan pemanfaatan 
dengan benar fasilitas umum  

Pembangunan dan pemanfaatan 
fasilitas umum dengan yang 
tepat 

Bertambahnya fasilitas umum 
dan pemanfaatannya dengan 
benar  

Pemda, CSR, 
UMKM 
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BAB V.  

PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN DISEMINASI 

5.1  Pola Pelaksanaan 

Pada hakekatnya pelaksanaan PPM melibatkan empat pihak, yaitu penyandang dana, 

pengelola, pelaksana, dan khalayak sasaran. Penjelasan selengkapnya dari empat pihak tersebut 

sebagai berikut. 

Penyandang dana adalah lembaga yang  

1) mengeluarkan dana program/kegiatan PPM dan  

2) memberi aturan terkait dengan cara pengeluaran, perolehan, dan penggunaan dana itu 

untuk PPM.  

Penyandang dana itu adalah sebagai berikut.  

1. Perorangan 

a. Mandiri (bila penyandang dana berperan atau bertindak sekaligus sebagai pelaksana 

program/kegiatan). 

b. Non-mandiri (bila penyandang dana hanya menyediakan dana dan tidak bertindak 

sebagai pelaksana kegiatan). 

2. Lembaga internal, mulai dari program studi atau fakultas tempat dosen bekerja, hingga ke 

universitas (Unlam) sebagai unit kerja induk, 

3. Lembaga eksternal yang tidak bisa dari Unlam; dalam hal ini DRPM Kemenristekdikti,   

4. Lembaga pemerintah:  

a. Tingkat daerah: seperti lembaga eksekutif (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

Dinas Koperasi) atau lembaga legislatif (DPRD), 

b. Tingkat pusat, seperti kementerian (Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, 

Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal) atau lembaga non-kementerian (BKKBN).  

5. Korporasi,  

a) korporasi pemerintah (BUMN, BUMD),  

b) swasta (perusahaan tambang, perusahaan sawit).   

 Pengelola adalah lembaga koordinasi yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung 

jawab untuk  

1) menghubungkan penyandang dana dengan pelaksana dan atau khalayak sasaran serta  

2) meminta pelaksana melaksanakan PPM, 

3) melaporkan proses dan hasil kegiatan oleh pelaksana kepada penyandang dana. 
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Pengelola dalam hal ini adalah  LPPM ULM. 

  Pelaksana adalah perorangan atau kelompok yang  

1) mengajukan usulan PPM, 

2) berkewajiban melaksanakan PPM dan memiliki hak akibat dari kewajiban pelaksanaan 

kegiatan, 

3) melaporkan pelaksanaan PPM kepada pengelola dan penyandang dana.  

Yang termasuk dalam pelaksana adalah  

1) Dosen Unlam yang kemudian PPM-nya dilaksanakan secara mandiri, 

2) Dosen Unlam yang pelaksanaan PPM-nya dilakukan berkelompok dengan dosen lain 

dari Unlam, baik yang sama maupun yang beda latar belakang. Latar belakang dalam hal 

ini terkait dengan bidang keahlian, program studi, atau fakultas.  

3) Dosen Unlam yang pelaksanaanya dilakukan secara berkelompok dengan dosen lain 

non-Unlam. 

  Khalayak sasaran adalah kelompok pemilik kekurangan atau kelemahan yang 

kemudian kekurangan dan kelemahannya dijadikan bahan oleh pelaksana untuk diperbaiki, 

sehingga pada gilirannya khalayak pun dapat mengatasi kekurangan dan kelemahan itu untuk 

bekal hidup lebih baik. Khalayak sasaran adalah kelompok dengan ciri atau karakter tertentu 

yang selanjutnya disebut mitra. Ciri atau karakter itu berdasarkan pada 

1) jenjang pendidikan: mulai dari murid SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/MA hingga 

mahasiswa perguruan tinggi. 

2) mata pencaharian atau profesi: produsen (pembuat produk), pedagang, petani, 

pengusaha, karyawan kantor, pegawai pemerintah, guru, dan sebagainya.  

 

5.2  Pola Pemantauan dan Evaluasi 

Pemantauan dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang terkait dan tidak dapat 

dipisahkan satu dari yang lain. Kedua kegiatan ini dilakukan terhadap setiap pelaksanaan 

program/kegiatan PPM. Kegiatan melibatkan dua tim.  

A. Tim Internal  

1. Dipimpin atau di bawah tanggung Ketua LPPM Unlam.  

2. Melibatkan dosen Unlam dengan syarat/kualifikasi tertentu 

a. Pernah mendapat hibah dan melaksanakan program/kegiatan PPM. 

b. Tidak terlibat dalam program/kegiatan yang skim pendanaannya sama dengan 

yang diperoleh pelaksana.  

3. Melibatkan staf pegawai/karyawan LPPM Unlam. 
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B. Tim Eksternal yang ditunjuk langsung oleh penyandang dana.  

Frekuensi dan sasaran pemantauan adalah sebagai berikut. 

1. Frekuensi dan waktu pemantauan. 

a. Minimal sekali sepanjang program/kegiatan PPM berlangsung, 

b. Minimal pada pertengahan waktu pelaksanaan program/kegiatan PPM. 

2. Sasaran pemantauan adalah 

a. Personel pelaksana (keterlibatan, keaktifan ketua/anggota), 

b. Waktu pelaksanaan (kesesuaian dengan jadwal yang direncanakan, kaitan frekuensi 

kunjungan dengan dana), 

c. Penggunaan dana (kesesuaian penggunaan dana, administrasi pengalihan produk dari 

pelaksana kepada khalayak sasaran), 

d. Produk yang dihasilkan (metode, produk teknologi tepat guna, potensi pematenan 

produk)  

e. Dampak program/kegiatan terhadap khalayak sasaran (kemanfaatan, keberlanjutan). 

Kuesioner dapat disebarkan sebagai instrumen untuk mengukur dampak.   

Hasil pemantauan dijadikan bahan untuk evaluasi. Evaluasi berdampak pada tiga hal. 

1. Keberlanjutan pelaksanaan program/kegiatan. 

2. Perolehan data tentang integritas pelaksana yang pada gilirannya terkait dengan pemberian 

penghargaan atau sanksi (reward and punishment) kepada pelaksana.  

3. Pengembangan sistem (termasuk di antaranya penyempurnaan klausul kontrak/perjanjian 

penugasan, sistem pengusulan/pelaporan berbasis teknologi informasi).  

Pemantauan dan evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap setiap pelaksanaan PPM, 

tetapi juga terhadap pelaksanaan Renstra PPM secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat 

diputuskan hal-hal sebagai berikut. 

1. Apakah program/kegiatan perlu dilanjutkan atau dihentikan? 

2. Apakah perlu dikembangkan skim program/kegiatan baru atau modifikasi?  

 

5.3  Pola Diseminasi  

Diseminasi program/kegiatan PPM selama ini belum dilakukan dengan cara baik, 

dalam arti belum tertib dan belum teratur. Walaupun demikian terdapat pola yang sudah 

dikembangkan dan pernah dilaksanakan. 

1. Publikasi melalui  

a) media massa cetak (surat kabar) atau  

b) media massa elektronik (radio, televisi, internet). 
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2. Publikasi melalui jurnal ilmiah. LPPM Unlam memiliki jurnal Wira Ipteks. 

3. Publikasi melalui selebaran. 

4. Pencetakan buku hasil program/kegiatan pengabdian kepada masyarakat. LPPM Unlam 

sudah menerbitkan dua buku terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.  

a. Soendjoto MA, Sutiya B. 2009. Jasa Dan Produk Teknologi Universitas Lambung 

Mangkurat, Jilid 1. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press. ISBN 978-

979-8128-79-0. 

b. Soendjoto MA. 2010. Jasa Dan Produk Teknologi Universitas Lambung Mangkurat, 

Jilid 2. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press. ISBN  978-979-8128-

89-9. 

5. Berperan serta dalam pameran, 

6. Terjun ke lapangan atau masyarakat langsung, seperti  

a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, melalui skim-skim dana 

pengabdian kepada masyarakat.  

b. Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) oleh mahasiswa.  

 

5.4  Pendanaan  

Dana program/kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diperoleh dari banyak 

sumber. Besarannya pun bervariasi serta bergantung pada (1) skim pendanaan, (2) anggaran 

yang dimiliki penyandang dana, dan atau (3) usulan yang diajukan pelaksana. Namun, kisaran 

umumnya untuk setiap judul setiap tahun adalah sebagai berikut.  

1. Mandiri (perorangan), program studi, fakultas: < Rp10 juta. 

2. PNBP, BOPTN: < Rp25 juta. 

3. APBN (DRPM): Rp40 juta – Rp250 juta. 

4. Sumber lainnya, terutama dari eksternal Unlam, antara lain adalah APBD, CSR 

(Corporate Social Responsibility) dengan jumlah bervariasi atau bergantung pada 

kebutuhan. 
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BAB VI.  

PENUTUP 

6.1  Peluang Keberlanjutan  

Setelah Renstra 2016-2020 dan selama TDPT masih diakui dan diundang-undangkan 

sebagai tugas pokok dan fungsi utama perguruan tinggi, PPM Unlam tidak akan berhenti atau 

dihentikan. Dengan kalimat lain, PPM Unlam akan dan tetap terus berlanjut, walaupun periode 

Renstra ini berakhir. Dengan demikian, fungsi LPPM Unlam sebagai menara air, bukan menara 

gading, dan peran serta dalam pembangunan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

terwujud. 

LPPM Unlam adalah lembaga yang memiliki personel —walaupun personel itu (dosen) 

berada di fakultas— dengan kemampuan spesifik (tertentu) dan keahlian tinggi. Kemampuan 

dan keahlian ini harus dibagi atau ditransferkan kepada masyarakat secara umum. 

Pentransferan atau pembagian itu merupakan kewajiban moral, sehingga pada akhirnya  

1) terjadi hubungan atau jalinan kerjasama yang baik antara personel perguruan tinggi (atau 

tepatnya sivitas akademika Unlam) dan masyarakat, terutama yang bertempat tinggal di 

lingkungan sekitar perguruan tinggi.  

2) terbangun motivasi atau kesadaran untuk berjuang bersama membangun bangsa dan 

negara, 

3) terpelihara ketahanan berbagai aspek kehidupan (pangan, penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, pertahanan dan keamanan) dalam bingkai NKRI.  

Pada sisi lain, sivitas akademika tetap manusia yang memiliki keterbatasan. Mereka 

belum tentu menguasai pengetahuan terkait dengan kondisi lingkungan setempat atau secara 

khusus disebut kearifan lokal. Kearifan lokal tumbuh dan berkembang di lingkungan tempat 

atau lingkungan masyarakat berada. Dalam kaitan inilah, perguruan tinggi juga memerlukan 

masyarakat untuk mengatasi atau mengendalikan lingkungan setempat yang bisa berbeda dari 

kondisi umum. 

 

6.2  Ucapan Terima Kasih 

Pada kesempatan ini, LPPM Unlam menyampaikan terima kasih dan  penghargaan 

kepada Tim Penyusun Renstra yang telah berperan pada penyusunan Renstra PPM Unlam 

2016-2020 serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini. Tim telah bekerja 

keras mengerahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk Renstra ini. Pada saat bersamaan, pihak 

lain memberi masukan dan ide terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan PPM.  
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Diakui bahwa Renstra ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, seiring dengan 

berjalannya waktu segala kekurangan diharapkan dapat ditemukan. Pilihannya kemudian 

adalah kekurangan itu tidak digunakan lagi atau bahkan sesegera mungkin dicarikan jalan 

keluarnya (pemecahannya) atau diperbaiki walaupun dalam proses tahap demi tahap. Pada sisi 

lain, hal yang memang sudah dianggap baik dijaga keberlanjutannya atau bahkan seharusnya 

ditingkatkan untuk berjalan ke arah yang lebih baik.  

 


