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1. PENDAHULUAN 

 

Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIN) Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), 

Institut Pertanian Bogor (IPB) bertugas tidak sekedar mengelola sumberdaya departemen 

secara efektif dan efisien dalam menjalankan misinya, tetapi yang lebih penting untuk selalu 

siap berubah menuju yang lebih baik, dengan memahami dan mewujudkannya secara 

bersama terlepas dari tantangan dan kendala yang mungkin akan dihadapi.  Visi Departemen 

TIN adalah menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dan bertaraf internasional dalam 

menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang teknologi dan manajemen 

agroindustri. Misi Departemen adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dalam teknologi dan manajemen agroindustri dengan 

sasaran utama pada: 

 Perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan dalam menghasilkan lulusan 

yang berkualitas, 

 Peningkatan kualitas penelitian dan penguatan keterkaitannya dengan kebutuhan 

stakeholder dan pengembangan IPTEK, 

 Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan transfer teknologi kepada masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. 

Tiga misi yang dikenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut mengandung dua 

tuntutan besar peranan institusi pendidikan tinggi, yaitu sebagai universitas pengajaran 

(Teaching University), dan universitas riset (Research University). 

TIN merupakan salah satu departemen di IPB yang sudah relatif mapan, dan telah 

mencapai banyak prestasi membanggakan.  Prestasi-prestasi tersebut perlu dipertahankan 

dan bahkan terus ditingkatkan.  Meskipun demikian, di era yang semakin terbuka ini, ada 

tantangan serius yang harus dijawab oleh setiap institusi pendidikan tinggi, yaitu tuntutan 

akuntabilitas oleh masyarakat dan persaingan di tingkat nasional maupun internasional yang 

semakin ketat.  Stakeholder dan masyarakat secara umum semakin menuntut peran nyata 

pendidikan tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Departemen TIN harus 

mampu menjawab tuntutan-tuntutan tersebut.   

Oleh karena itu, Rencana Strategis Program ini disusun untuk dua sasaran pokok, yaitu 

menyelenggarakan organisasi untuk mempertahankan prestasi (maintaining/sustaining good 

practices) secara efektif dan efisien, dan mengembangkan institusi (improvement) untuk 

meningkatkan peran dan kontribusi nyata dalam kancah lokal, nasional, regional, dan 

internasional, dengan focus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain 

menyelenggarakan pendidikan dan penelitian, TIN juga diupayakan berperan lebih aktif 

dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (industri) dan berkontribusi pada 

pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing bangsa melalui pengembangan 

agroindustri.  Program pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui pemanfaatan 
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keunggulan sumberdaya TIN, seperti SDM (expertise, experiences), hasil penelitian, 

data/informasi, dan kekuatan network. 

 TIN perlu mendorong dan menfasilitasi staf pengajar untuk berperan aktif dalam 

pengembangan profesi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan cara demikian, 

kontribusi TIN dapat semakin nyata di masyarakat profesi, disamping dosen dapat mengumpulkan dan 

mengaktualkan pengalaman dari dunia profesi yang sangat penting memperkaya khasanah materi 

pengajaran, serta memperluas dan memperkuat jejaring kerjasama untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan misi Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, TIN perlu bekerjasama 

secara lebih erat dengan asosiasi profesi, misalnya Asosiasi Agroindustri Indonesia (Agrin), atau 

Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Kerjasama dengan asosiasi profesi dapat dalam bentuk pendidikan, 

penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. 

Penyusunan Renstra PPM Departemen TIN Periode 2019-2023 ini berutujuan untuk 

menyusun dokumen sebagai panduan sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan 

Departemen TIN beserta penganggarannya tahunan untuk periode 5 tahun ke depan di bidang 

pengabdian kepada masyarakat. Renstra ini disusun berdasarkan evaluasi diri dengan memperhatikan 

renstra institusi yang lebih tinggi (fakultas, IPB, dan nasional), serta memperhatikan masukan berbagai 

pemangku kepentingan (stakeholders), baik masukan secara formal maupun non-formal. 

 

2. KONSEP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) TIN 

 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) adalah kegiatan ilmiah terencana sivitas 

akademika PT dalam membangun peradaban masyarakat berketrampilan sains, teknologi dan seni 

berbasis kepakaran individu dan/atau kelompok. Gambar 1 menunjukkan keterkaitan antara kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan PPM di Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti 2017). Sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 1, perguruan tinggi (termasuk di dalamnya dosen), selain kegiatan 

pendidikan dan penelitian, juga wajib melakukan kegiatan PPM, sebagaimana diamatkan oleh 

peraturan berikut: 1) Pasal 20 Ayat (2) UU Nomor20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: PT berkewajiban 

menyelenggarakan Tridharma PT, 2) Pasal 60 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen: dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan Tridharma. 

Sesuai dengan peraturan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada masyarakat memiliki posisi yang sama 

penting dengan kegiatan pendidikan dan penelitian sebagaimana dirangkum dalam Tridharma PT. 

Ketiganya bermuara kepada pengembangan sumberdaya manusia professional dan pemecahan 

masalah masyarakat. 

Selain itu, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yang merupakan satuan standar yang 

meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat menyatakan bahwa ketiga standar tersebut merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat mempersyaratkan kriteria minimal tentang sistem pengabdian 

kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Lampiran 1). Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud 

merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi dimaksudkan untuk: a) menjamin agar pembelajaran pada program 

studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b) mendorong agar 

perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu 

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. 

Sesuai dengan SNPT, program pendidikan diploma empat, program sarjana, program 

profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada 

masyarakat, yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian 

kepada masyarakat wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 

Gambar 1 menunjukkan keterkaitan antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan PPM di Perguruan 

Tinggi.  

 

 

 

Gambar 1. Keterkaitan antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan PPM di Perguruan Tinggi 

(Kemenristekdikti 2017) 

 

Tujuan PPM 

Kegiatan PPM Departemen TIN mengacu pada tujuan kegiatan PPM sebagaimana tertuang 

dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015), yaitu 1. 

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 
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2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. Mengembangkan model pemberdayaan 

masyarakat; 3. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat; 4. Memberikan solusi 

berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, 

baik secara langsung maupun tidak langsung; 5. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan 

masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan 6. Melakukan alih 

teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan 

gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam. 

 

Landasan Filosofis dan Prinsip PPM 

 

Perguruan Tinggi modern memiliki ciri dan tanggungjawab yang bersifat universal berupa ciri 

dan tanggungjawab akademik, sosial, dan etik. Sebagai konsekuensinya, tujuan akhir dari penunaian 

tugas-tugas dan tanggungjawab Perguruan Tinggi modern yang bersifat universal ini adalah 

terciptanya kehidupan umat manusia yang makin sejahteradan makin bermartabat serta 

terbentuknya peradabanumat manusia yang makin maju dan berkualitas dari waktu ke waktu.  

Kemenristekdikti menggolongkan karakteristik kegiatan PPM masa kini dan masa depan. PPM 

masa kini memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) masyarakat sebagai mitra pembangunan, 2) sinergi 

berkelanjutan antar program, 3) insentif publikasi dan penerbitan, 4) investasi jangka panjang, 5) 

gabungan inovasi IPTEKS strategis, dan 6) peluang bagi mitra untuk investasi. PPM masa depan 

memiliki ciri futuristik sebagai berikut: 1) mendukung kemandirian bangsa, 2) sinergi implementasi 

Tridharma PT, 3) implementasi berbagai kegiatan PPM, 4) meningkatkan nilai tambah dari luaran 

berbagai kegiatan PPM, dan 5) menciptakan dan memanfaatkan peluang kerjasama 

nasional/internasional. 

 

3. ANALISIS SITUASI DAN FORMULASI STRATEGI PENGEMBANGAN 

 

 

3.1. Produktivitas dan Relevansi Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 Dosen TIN secara aktif melakukan berbagai kegiatan pengabdian pada masyarakat, seperti 

menerapkan/memanfaatkan hasil penelitian; memberikan Pelatihan/Penataran/Penyuluhan pada 

Masyarakat, Memberikan Konsultasi pada Masyarakat/Tenaga Ahli Internasional; memberikan 

Konsultasi pada Masyarakat/Tenaga Ahli Nasional; menjadi Narasumber yang Bersifat Insidentil, 

Mengelola Kegiatan PPM; Membuat/Menulis Karya Pengabdian Kepada Masyarakat; Melaksanakan 

Pembimbingan; Pengembangan Hasil Penelitian untuk Dimanfaatkan oleh Masyarakat; dan Mengelola 

Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah nasional maupun internasional, menjadi reviewer jurnal, proposal 

maupun buku. Kegiatan ini mencakup kegiatan penyuluhan, penyediaan pelatihan, inisiasi kerjasama, 

dan penyediaan jasa uji.  Kegiatan pengabdian pada masyarakat secara umum dilakukan oleh satu 

hingga tiga dosen per kegiatan dengan tingkat produktivitas 0,41 – 0,87 kegiatan pengabdian 

masyarakat per dosen per tahun. Kegiatan ini memberikan dampak positif kepada program studi TIN 
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dalam bentuk peningkatan pengetahuan, peningkatan kualitas fasilitas, dan peningkatan relevansi 

sarjana TIN.   

 Pemanfaatan dana pengabdian masyarakat terutama diperuntukkan bagi pelaksanaan 

kegiatan tersebut. Dana pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama dikelola langsung oleh 

masing-masing peneliti atau pelaksana kegiatan. Dari kegiatan ini, program studi memperoleh 

kontribusi atau keuntungan berupa peralatan laboratorium, bahan habis pakai seperti alat gelas dan 

bahan kimia atau berupa penambahan unit komputer dan perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian bagi mahasiswa. Keuntungan lain yang lebih penting 

adalah diperolehnya transfer pengetahuan dan pembelajaran antara berbagai pihak yang 

berkepentingan dalam pendidikan, terutamanya adalah mahasiswa dan dosen sebagai penghasil 

pengetahuan dan dunia usaha serta pihak terkait lainnya sebagai pengguna produk pendidikan dan 

penelitian TIN.  

 

3.2. Kesinambungan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 Kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan agroindustri secara kontinyu terus 

dijalin dengan koordinasi yang dilakukan.  Pendanaan kegiatan penelitian masih dominan berasal dari 

dalam negeri. Terlebih lagi sebagian besar pendanaan berasal dari lembaga pemerintah (DIKTI, 

departemen terkait, maupun perusahaan swasta).   

 Agenda pengabdian masyarakat yang dilakukan berada dalam lingkup penerapan teknologi 

industri pertanian pada masyarakat lokal seperti usaha kecil, pemerintah daerah maupun organisasi 

masyarakat lainnya. Beberapa hasil penelitian yang diaplikasikan sebagai suatu industri antara lain: (i) 

jasa konsultasi manajemen industri, pengembangan proses agroindustri, dan jasa pengelolaan 

lingkungan, (ii) unit usaha air mineral dengan merk “Bening” , (iii) jasa analisis lingkungan, (iv) jasa 

analisis produk agroindustri.  

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di TIN dicirikan oleh pemberdayaan masyarakat dan 

penerapan teknologi industri pertanian dalam kegiatan usaha skala kecil dan menengah.  

Kesinambugan kegiatan pengabdian pada masyarakat masih membutuhkan peningkatan, terutama 

terkait dengan ketersediaan dan jangkauan sumber dana pengebdian masyarakat. TIN berusaha 

melakukan antisipasi dengan berbagai usaha, seperti pengembangan unit usaha mandiri dan 

mendorong kewirausahaan mahasiswa.  Penerapan technopreneurship dalam kurikulum TIN 

bekerjasama dengan pihak-pihak terkait (pemerintah, universitas lain, unit usaha, dan mahasiswa) 

diharapkan mampu meningkatkan kesinambungan penggunaan hasil kegiatan penelitian dan 

pendidikan di TIN melalui diseminasi dan penerapannya di dunia usaha dan masyarakat.  

 

3.3. Peran dosen dan Mahasiswa 

 

 Dosen dan mahasiswa, terutama mahasiswa program sarjana, banyak terlibat dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen TIN.   Di pihak lain, dosen-dosen TIN 

juga melakukan pembimbingan dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang 
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dilakukan oleh mahasiswa, misalnya yang diperoleh melalui kompetisi seperti PKM, PPKM, LKTM, 

program kewirausahaan atau kompetisi lainnya.  

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan mahasiswa masih perlu diperkuat 

dengan rencana dimakasukkannya Program KKN Tematik dalam kurikulum TIN menindaklanjuti SK 

Rektor No. 3/IT3/PN/2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik bagi 

Mahasiswa Program Sarjana dan Profesi. Dengan keputusan tersebut, semua mahasiswa IPB 

diwajibkan melalukan KKN Tematik. KKN Tematik ini dapat dikombinasikan dengan kegiatan 

pengabdian masyarakat dosen, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi lebih 

ekstensif dan sistematik. Fokus utama kegiatan dosen dan mahasiswa TIN adalah UKMK agroindustri 

di pedesaan. Setelah menyelesaikan kegiatan KKN Tematik, mahasiswa diharapkan: 1) Mampu 

mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang pertanian dalam arti luas dan lingkungan secara terintegrasi (multi dan inter 

disiplin antar profesi di IPB), 2) Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi, terampil 

berkomunikasi dan bekerjasama antar profesi dalam mengatasi permasalahan yang ada di 

masyarakat, dan 3) 3. Mampu mengembangkan jejaring kerjasama dalam upaya pemecahan masalah 

untuk memenuhi kebutuhan dalam dinamika kehidupan aktual di masyarakat. 

Selain itu, untuk meningkatkan relevansi Departemen TIN maka sivitas akademika TIN harus 

terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan melakukan kegiatan akademika yang tidak terlepas dari 

permasalahan nyata di masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.  Program Summer 

School merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Departemen TIN untuk 

meningkatkan kontribusinya dalam membangun sumberdaya manusia “dengan kemampuan untuk 

merancang, mengembangkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan memperbaiki 

kenerja sistem  agroindustri  berkelanjutan  melalui pendekatan terintegrasi aspek-aspek 

teknologi proses, rekasaya sistem,  manajemen industri , dan lingkungan untuk meningkatkan 

nilai tambah sumber daya  pertanian/ hayati dan turunannya“ sesuai dengan kriteria Disiplin 

Industri Pertanian yang telah disepakati secara nasional. 

Sebagai ilustrasi, berikut diuraikan Program Summer school 2019. Summer course ini berjudul 

“AGROINDUSTRI BERKELANJUTAN: Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Lokal di Pedesaan”. Program 

summer school ini didesain agar sivitas akademika (dosen, mahasiswa) memperoleh pendalaman 

melalui pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) dan pengalaman (experiential 

learning) serta memberikan penguatan kerjasama internasional melalui program pendidikan dengan 

berbagai institusi internasional sehingga sivitas akademika mendapatkan stimulus dari interaksi 

dengan beragam pengetahuan, keahlian dan sikap yang multidisplin dan multibudaya.    Sebagai 

ilustrasi, pada tahun 2019 Program Summber School ini membahas agroindustri minyak atsiri.  

Mahasiswa memperoleh teori dan praktik langsung terkait dengan agroindustri minyak atsiri yang 

berkelanjutan.  Dengan demikian, mahasiswa akan memperoleh pembelajaran melalui pengalaman 

langsung di agroindustri minyat atsiri dan agroindustri pedesaan dan ditantang untuk mampu 

melakukan observasi, formulasi permasalahan, dan mengusulkan perbaikan kinerja agroindustri 

minyat atsiri.   

 Kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa sebagian besar didanai oleh DIKTI atau IPB dalam 

bentuk PKMP (Program Kreativitas Mahasiswa Bagian Penelitian), LKIP (Lomba Karya Inovatif 
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Produktif), LKTI (Lomba Karya Tulis Ilmiah), LKMT, LKIM dan PKMK (Program Kreatifitas Mahasiswa 

bagian Kewirausahaan). Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat diantaranya dalam bentuk kegiatan Program Kreativitas mahasiswa bidang Pengabdian 

Masyarakat (PKMM) yang didanai oleh Kemenristekdikti.  Maraknya berbagai kegiatan terkait dengan 

inovasi, penerapan teknologi, teknologi hijau, kewirausahaan yang diselenggarakan oleh berbagai 

institusi pemerintah dan swasta turut meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa. Jumlah 

kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa TIN meningkat secara tajam dengan 

diberlakukannya kewajiban pelaksanaan KKN Tematik bagi semua mahasiswa program sarjana mulai 

tahun 2020. Saat ini, KKN Tematik masih bersifat opsional.  

 

3.4. Hubungan Antara Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pendidikan/Pengajaran 

 

 Pada umumnya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan TIN menghasilkan karya 

ilmiah atau metode yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun industri. Pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan juga dapat menambah pengalaman, ketrampilan dan wawasan 

mahasiswa. Hubungan antara pengajaran dan penelitian / pengabdian kepada masyarakat yaitu 

berupa peningkatan materi ajar dosen dan metode pembelajaran berbasis pada pengalaman lapang. 

Hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai contoh studi kasus atau 

bahan ilustrasi yang diajarkan pada mahasiwa sehingga dapat menginspirasi penelitian lebih lanjut 

dan pengembangan pengajaran. 

 Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah sangat banyak dilakukan, 

namun pelaksanaan dan hasil-hasilnya masih perlu ditingkat guna menciptakan dan meningkatkan 

kondisi yang lebih baik bagi proses pembelajaran dan berkontribusi terhadap penyelesaian 

permasalahan yang nyata.  Bukan hanya program dosen, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat mahasiswa juga perlu dioptimumkan untuk meningkatkan efektivitas proses pendidikan 

sekaligus program pengabdian masyarakat.  Dengan demikian, pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun ini juga berkontribusi nyata bagi proses 

pendidikan di TIN dan dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah masyarakat. 

 Untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang baik dibutuhkan waktu 

dan biaya yang sangat besar. Namun, hasil penelitian dan pengabdian kepada mayarakat masih 

banyak yang tidak dapat langsung diterapkan oleh mayarakat sehingga kurang memberikan manfaat 

bagi mahasiswa, insitusi, maupun masyarakat (industri, pemerintah pusat atau daerah).  Perbaikan 

desain pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan untuk mengoptimumkaan proses, luaran dan 

dampaknya, sehingga dapat meningkatkan kualitas program pendidikan dan pengabdian pada 

masyarakat, mewujudkan perguruan tinggi berbasis riset, dan berkonstribusi pada pembangunan 

ekonomi dan penguatan daya saing bangsa. Pengembangan IPTEK oleh TIN perlu difokuskan untuk 

menangani isu strategis terkait dengan kedaulatan dan ketahanan pangan, energi dan lingkungan 

melalui pengembangan ilmu, teknik dan teknologi oleh bagian (laboratorium) di lingkungan TIN sesuai 

mandatnya. IPB memberi panduan arah pengembangan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat bagi unit di dalamnya berupa “Rencana Induk Penelitian Institut Pertanian Bogor Tahun 

2016 – 2025”, dan “Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor Tahun 
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2016 – 2025”. Rencana strategis ini menjadi acuan bagi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat di Departemen TIN. 

 

3.5. Beban Kerja Dosen di kegiatan PPM 

 

Saat ini beban kegiatan PPM dosen TIN relatif masih tertinggal dibandingkan dengan kegiatan 

pendidikan dan penelitian. Beban kerja dosen (BKD) terbesar adalah kegiatan pendidikan (mencapai 

62%), diikuti kegiatan penunjung (27%), dan penelitian (6%), baru kegiatan PPM (5%). Gambar 2 

menunjukkan porsi beban SKS PPM dosen TIN. Rata-rata BKD dosen TIN adalah 21,25 SKS per 

semester. Dilihat dari beban dosen, kegiatan PPM dosen hanya sekitar 5%. Demikian juga, kegiatan 

PPM belum merata diantara dosen. Beban kegiatan PPM dosen masih sangat bervariatif (Gambar 3). 

Rendahnya kegiatan dosen untuk melakukan kegiatan PPM antara lain karena insentif atau 

penghargaan terhadap hasil kegiatan PPM dinilai relative rendah, misalnya KUM untuk kenaikan 

pangkat/jabatan hanya dipersyaratkan asal ada (KUM PPM >0). 

 

 

 

 

Gambar 2. Porsi beban kerja dosen TIN (Data semester ganjil dan genap 2018/2019) 

 

Pendidikan
62%

Penelitian
6%

PKM
5%

Penunjang
27%

BKD RATA-RATA DOSEN: 21.25 SKS
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Gambar 3. Beban kegiatan PPM dosen TIN (Data semester ganjil dan genap 2018/2019) 

 

 

3.6. Analisis SWOT dan Formulasi Strategi Pengembangan 

 

 Hasil identifikasi kekuatan (strength/S), kelemahan (weakness/W), kesempatan 

(opportunity/O), dan ancaman (threat/T) Departemen TIN disajikan pada Tabel 2. Masing-masing 

komponen dibatasi tiga terpenting. Tiga kekuatan Departemen TIN dalam konteks pengabdian kepada 

masyarakat adalah 1) Reputasi kelembagaan tinggi di tingkat nasional dan internasional, serta Jejaring 

kerjasama yang luas dan beragam dengan berbagai lembaga untuk melakukan pemberdayaan kepada 

masyarakat, 2) Jumlah dan kualitas hasil penelitian terapan yang potensial bermanfaat bagi 

masyarakat, dan 3) Kualifikasi dan pengalaman SDM yang memadai untuk membantu 

memberdayakan masyarakat melalui inovasi teknologi. Namun, kelamahan dalam konteks PPM 

mencakup 1) sumberdaya (fasilitasi dan pendanaan) terbatas untuk berkonstribusi secara ekstensif 

pada pemecahan masalah masyarakat melalui kegiatan PPM, 2) Jumlah hasil penelitian terapan yang 

telah teruji kelayakannya pada skala teknis masih terbatas, dan 3) Insentif pada kegiatan PPM relatif 

lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan pendidikan dan penelitian, dan distribusi kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat belum merata pada setiap dosen. 

 Terdapat tiga ancaman terhadap kegiatan PPM, yaitu 1) Lembaga dengan kompetensi sejenis 

(competitor) semakin bekembang baik secara kuantitas maupun kualitas, 2) Tingkat persaingan dalam 

memperoleh mitra strategis semakin kuat, dan 3) Ketersediaan paket teknologi yang lebih kompetitif, 

dan kecenderungan masyarakat industri menggunakan hasil penelitian & teknologi dari luar negeri. 
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Namun terdapat sederetan peluang untuk meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Tiga peluang penting bagi Departemen TIN untuk meningkatkan kegiatan PPM adalah 1) Banyak 

permasyarah di masyarakat relevan dengan kopetensi TIN, misalnya tujuan pembangunan 

berkelanjutan, 2) Banyak sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari berbagai lembaga 

nasional dan internasional, dan 3) Banyak tawaran dari lembaga mitra untuk memanfaatkan hasil 

penelitian inovatif TIN untuk memecahkan masalah di masyarakat. 

Berdasarkan hasil identifikasi kekuatan (strength/S), kelemahan (weakness/W), kesempatan 

(opportunity/O), dan ancaman (threat/T) tersebut di atas, diformulasikan empat strategi 

pengembangan PPM Departemen TIN sebagai berikut (Tabel 1). 

 Strategi 1 (Strategi S-O): Mengintensifkan dan memanfaatan hasil penelitian, kepakaran, 

pengalaman, kapasitas, reputasi kelembagaan dosen untuk memecahkan di masyarakat 

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan jejaring nasional dan 

internasional. Strategi ini disusun dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan berbagai peluang. 

 Strategi 2 (Strategi O-W): Pengembangan kapasitas, menyusun dan mengimplementasi 

roadmap PPM melalui kerjasama dengan industri, lembaga pemerintah (pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota). Strategi ini disusun dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk 

menutupi kelemahan-kelemahan yang masih ada, sekaligus mengatasi atau memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang ada. 

 Strategi 3 (Strategi S-T): Intensifikasi promosi teknologi yang telah dikembangkan melalui 

bangsal percontohan, display, maupun promosi melalui media elektronik model-model 

sistem, produk, dan proses agroindustri. Strategi ini disusun dengan prinsip menggunakan 

kekuatan untuk menghadapi ancaman (strategi kompetitif). 

 Strategi 4 (Strategi W-T): Pengembangan kerjasama PPM nasional dan internasional. Strategi 

ini disusun dengan prinsip defensif, dengan meningkatkan kolaborasi dengan competitor. 

 

 

 Keempat strategi tersebut di atas diurai menjadi program dan kegiatan PPM Departemen TIN 

(Tabel 2), yang akan diimplementasikan selama 5 tahun ke depan dengan jadwal kegiatan 

sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Relevasi program/kegiatan terhadap pencapaian target disajikan 

pada Tabel 4. 
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Tabel 1. Kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman serta strategi pengembangan kegiatan PPM 

 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Kekuatan (S) 
Kelemahan (W) 

 

 Reputasi kelembagaan tinggi di tingkat nasional 
dan internasional, serta Jejaring kerjasama yang 
luas dan beragam dengan berbagai lembaga 
untuk melakukan pemberdayaan kepada 
masyarakat 

 Jumlah dan kualitas hasil penelitian terapan yang 
potensial bermanfaat bagi masyarakat 

 Kualifikasi dan pengalaman SDM yang memadai 
untuk membantu memberdayakan masyarakat 
melalui inovasi teknologi 

 Sumberdaya (fasilitas dan pendanaan) terbatas 
untuk berkonstribusi secara ekstensif pada 
pemecahan masalah masyarakat melalui kegiatan 
PPM 

 Jumlah hasil penelitian terapan yang telah teruji 
kelayakannya pada skala teknis masih terbatas  

 Insentif pada kegiatan PPM relatif lebih rendah 
dibandingkan dengan kegiatan pendidikan dan 
penelitian, dan distribusi kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat belum merata pada setiap dosen  

Kesempatan (O) Strategi S-O Strategi W-O 

 Banyak permasyarah di masyarakat relevan 
dengan kopetensi TIN, misalnya tujuan 
pembangunan berkelanjutan 

 Banyak sumber pendanaan pengabdian kepada 
masyarakat dari berbagai lembaga nasional dan 
internasional 

 Banyak tawaran dari lembaga mitra untuk 
memanfaatkan hasil penelitian inovatif TIN untuk 
memecahkan masalah di masyarakat 

Mengintensif dan memanfaatan hasil penelitian, 
kepakaran, pengalaman, kapasitas, reputasi 
kelembagaan dosen untuk memecahkan di 
masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan memanfaatkan jejaring nasional 
dan internasional 

Pengembangan kapasitas, menyusun dan 
mengimplementasi roadmap PPM melalui kerjasama 
dengan industri, lembaga pemerintah (pusat, provinsi 
dan kabopaten/kota) 

Ancaman (T) Strategi S-T Strategi W-T 

 Lembaga dengan kompetensi sejenis (competitor) 
semakin bekembang baik secara kuantitas 
maupun kualitas 

 Tingkat persaingan dalam memperoleh mitra 
strategis semakin kuat 

 Ketersediaan paket teknologi yang lebih 
kompetitif, dan kecenderungan masyarakat 
industri menggunakan hasil penelitian & 
teknologi dari luar negeri 

Intensifikasi promosi teknologi yang telah 
dikembangkan melalui bangsal percontohan,  display, 
maupun promosi melalui media elektronik model-
model sistem, produk, dan proses agroindustri 

Pengembangan kerjasama PPM nasional dan 
internasional 
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Tabel 2. Strategi dan program/kegiatan PPM Departemen TIN 

 
No Strategi Program/kegiatan* 

1 Mengintensifkan dan memanfaatan hasil penelitian, kepakaran, 
pengalaman, kapasitas, reputasi kelembagaan dosen untuk 
memecahkan di masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan memanfaatkan jejaring nasional dan internasional 

1, 2 

2 Pengembangan kapasitas, menyusun dan mengimplementasi roadmap 
PPM melalui kerjasama dengan industri, lembaga pemerintah (pusat, 
provinsi dan kabupaten/kota).  

1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 

3 Intensifikasi promosi teknologi yang telah dikembangkan melalui 
bangsal percontohan,  display, maupun promosi melalui media cetak 
dan elektronik model-model sistem, produk, dan proses agroindustri. 

3, 4, 7, 10 

4 Pengembangan kerjasama PPM nasional dan internasional, dan 
intensifikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

9 

*Lihat daftar program/kegiatan dalam Tabel 3. 

 
Tabel 3. Relevansi program/kegiatan dengan pencapaian target 

No Program / kegiatan Strategi*) 
Indikator kenerja utama**) 

Indikator kenerja 
tambahan**) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 KKN Temaik 1, 2 ● ● ● ● ●  ● ●   ● ● ● ● ● 
2 Summer course 1, 2 ● ● ● ● ●  ● ●   ● ● ● ● ● 
3 Penyusunan profil, 

proposi/pemasaran 
teknologi tepat guna 
yang dikembangkan 

3 ● ● ○ ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

4 Penyusunan profil, 
proposi/pemasaran 
paten yang dimiliki 

3 ● ● ○ ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

5 Sosialisasi, 
memotivasi dan 
fasilitasi dosen untuk 
melakukan kegiatan 
PPM 

2 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

6 Intensifikasi dan 
fasilitasi penyusunan 
proposal PPM 

2 ● ● ○ ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● 

7 Publikasi / disiminasi 
karya PPM 

3 ● ●  ● ●  ● ●   ●    ● 

8 Insentif dan rekognisi 
hasil karya PPM 

2 ● ●  ● ●  ● ●    ● ●  ● 

9 Roadshow ke 
pemerintah daerah, 
inisiasi dan 
penguatan jejaring 

4, 2 ● ●  ●  ● ● ●   ● ● ●  ● 

10 Pembuatan dan 
pencetakan 
booklet/leaflet 
training bidang TSI, 
proses, dan TML 

1, 2, 3 ● ●  ● ●  ● ●    ●    

*Lihat daftar strategi dalam Tabel 2; **Lihat daftar kinerja di Sub-Bab 4.3 dan Tabel 6; ● : relevansi kuat;  ○ : Relevansi 
lemah 
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Tabel 4. Jadwal pelaksanaan program/kegiatan 
 

No Program / kegiatan Strategi*) 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 KKN Temaik 1, 2 x xxx xxx xxx xxx 
2 Summer course 1, 2 xxx xxx xxx xxx xxx 
3 Penyusunan profil, proposi/pemasaran 

teknologi tepat guna yang dikembangkan 
3  xxx    

4 Penyusunan profil, proposi/pemasaran 
paten yang dimiliki 

3  xxx    

5 Sosialisasi, memotivasi dan fasilitasi dosen 
untuk melakukan kegiatan PPM 

2  xxx    

6 Intensifikasi dan fasilitasi penyusunan 
proposal PPM 

2  xxx xxx xxx xxx 

7 Publikasi / disiminasi karya PPM 3  xxx xxx xxx xxx 
8 Insentif dan rekognisi hasil karya PPM 2  xxx xxx xxx xxx 
9 Inisiasi dan penguatan jejaring dengan 

pemerintah daerah 
4, 2  xxx xx xx xx 

10 Pembuatan dan pencetakan booklet/leaflet 
training bidang TSI, proses, dan TML 

1, 2, 3 xxx xxx xx x x 

Keterangan: xxx : intensitas tinggi; xx: intensitas sedang; x : intensitas rendah 

 
 

 

4. RENCANA IMPLEMENTASI  

 

4.1. Kebijakan 

 

Kebijakan Departemen TIN dalam konteks PPM adalah mengintensifikan dan 

menekstensifkan kegiatan transfer teknologi kepada masyarakat untuk membantu 

memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kegiatan 

PPM diharapkan juga mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. 

 

4.2. Strategi 

 

Strategi yang dipilih dalam meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk 5 

tahun ke depan adalah 

 Mengintensifkan dan memanfaatan hasil penelitian, kepakaran, pengalaman, kapasitas, 

reputasi kelembagaan dosen untuk memecahkan di masyarakat melalui kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dengan memanfaatkan jejaring nasional dan internasional.  

 Pengembangan kapasitas, menyusun dan mengimplementasi roadmap PPM melalui 

kerjasama dengan industri, lembaga pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) 

 Intensifikasi promosi teknologi yang telah dikembangkan melalui bangsal percontohan, 

display, maupun promosi melalui media elektronik model-model sistem, produk, dan proses 

agroindustri 



16 
 

 Pengembangan jejaraing kerjasama PPM nasional dan internasional dengan institusi yang 

memiliki visi dan misi yang sama 

 

 

4.3. Indikator Kinerja 

 

Indikator kinerja pengabdian kepada masyarakat dirumuskan berdasarkan prinsip dasar 

konsep kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mencakup baik indicator input, proses, output 

maupun outcome. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, TIN senantiasa 

berupaya untuk menerapkan empat prinsip dasar, yaitu berbasis pendidikan, riset/inovasi, sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, fokus, partisipatif dan berkelanjutan, serta penyiapan model untuk 

replikasi di wilayah lain. Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, maka indikator kinerja utama dan 

indicator kinerja tambahan pengabdian kepada masyarakat oleh TIN adalah sebagai berikut: 

 

Indikator kinerja uatama: 

1. Jumlah kegiatan PPM 

2. Jumlah dosen yang melakukan kegiatak PPM 

3. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PPM 

4. Produktivitas kegiatan pengabdian masyarakat 

5. Hasil penelitian yang diterapkan oleh masyarakat pengguna  

6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat  

7. Teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pendapatan (taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat)  

8. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat 

diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah 

9. Kekayaan intelektual (KI) yang diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau 

industri 

 

Indikator Tambahan: 

10. Jumlah dosen yang menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat 

Negara/asosiasi profesi 

11. Jumlah dosen yang melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat 

12. Jumlah latihan/penyuluhan/penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen 

13. Jumlah pelayanan dosen kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

14. Jumlah karya tulis pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan 

15. BKD PPM dosen 
 

 
Target capaian masing-masing indikator disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Indikator pengabdian kepada masyarakat Departemen TIN 
 

No Indikator 
2018 

(Baseline) 
Target 

2019 2020 2021 2022 2023 

 Utama Kinerja Utama:       

1 Jumlah kegiatan PPM (kegiatan/tahun) 20 25 30 39 39 43 

2 Jumlah dosen yang melakukan kegiatak PPM 
(orang/tahun) 

20 25 30 39 39 39 

3 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 
kegiatan PPM (orang/thn) 

- 15 90 100 120 120 

4 Produktivitas kegiatan pengabdian 
masyarakat (kegiatan/dosen/tahun) 

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

5 Hasil penelitian yang diterapkan oleh 
masyarakat pengguna (judul/thn) 

1 1 2 3 4 5 

6 Pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam rangka memberdayakan 
masyarakat (jumlah IPTEK/thn) 

1 1 2 3 4 5 

7 Teknologi tepat guna yang dimanfaatkan 
dalam rangka meningkatkan pendapatan 
(taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat) 
(jumlah teknologi/thn) 

1 1 2 3 4 5 

8 Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, 
dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat 
diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia 
usaha, industri, dan/atau Pemerintah 
(model/thn) 

1 1 2 3 4 5 

9 Kekayaan intelektual (KI) yang diterapkan 
langsung oleh masyarakat, dunia usaha, 
dan/atau industri (KI/thn) 

1 1 2 3 4 5 

 Indikator Kinerja Tambahan:       

1 Jumlah dosen yang menduduki jabatan 
pimpinan pada lembaga 
pemerintahan/pejabat Negara/asosiasi 
profesi 

2 2 2 3 3 3 

2 Jumlah dosen yang melaksanakan 
pengembangan hasil pendidikan dan 
penelitian yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat 

2 2 3 4 5 6 

3 Jumlah latihan/penyuluhan/penataran/ 
ceramah pada masyarakat yang dilakukan 
oleh dosen 

5 7 8 9 10 10 

4 Jumlah pelayanan dosen kepada masyarakat 
atau kegiatan lain yang menunjang 
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan 

10 10 11 12 13 14 

5 Jumlah karya tulis pengabdian pada 
masyarakat yang tidak dipublikasikan 

1 1 2 3 4 5 

6 BKD PPM dosen (SKS/semester) 0,8 1,0 2,0 2,2 2,4 2,5 
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4.4. Program/Kegiatan 

 

Berbagai program/kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan diimplementasikan untuk 

mencapai target tersebut di atas. Bentuk kegiatan mencakup: 

 KKN Temaik 

 Summer course 

 Penyusunan profil, proposi/pemasaran teknologi tepat guna yang dikembangkan 

 Penyusunan profil, proposi/pemasaran paten yang dimiliki 

 Sosialisasi, memotivasi dan fasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan PPM 

 Intensifikasi dan fasilitasi penyusunan proposal PPM 

 Publikasi / disiminasi karya PPM 

 Insentif dan rekognisi hasil karya PPM 

 Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah daerah, atau lembaga lainnya 

dalam rangka pelaksanaan PPM 

 Pembuatan dan pencetakan booklet/leaflet training bidang TSI, proses, dan TML 

 

 

4.5. Lingkup dan Fokus Kegiatan PPM 

 

Lingkup dan fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat Departemen TIN dilakukan sesuai 

dengan mandat dan lingkup TIN, yaitu pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam bidang agroindustri 

yang mencakup teknik dan manajemen industri, teknologi proses dan bioproses, dan teknik dan 

manajemen lingkungan industri. Sesuai dengan mandat tersebut, lingkup / ranah penelitian dan 

pengembangan TIN dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) divisi atau kelompok keahlian sebagai mana 

diuraikan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Nama divisi, mandat divisi, ranah/ruag lingkup, serta topik-topik utama penelitian 

No. Nama Divisi Ranah/Ruang Lingkup 

1 TEKNIK DAN SISTEM 

INDUSTRI 

1. Teknik industri dengan fokus sistem produksi dan 
manajemen 

2. Ilmu dan teknik sistem yang mencakup soft-system dan 
hard-system, pemodelan dan simulasi sistem, knowledge 
engineering, dan sistem bisnis cerdas. 

2 TEKNOLOGI PROSES Perancangan proses, optimasi proses, ganda skala (scale up), 

pengembangan produk dan pengembangan bahan baru 

3 BIOINDUSTRI 

 

Identifikasi dan pemanfaatan mikroba dan enzim untuk 

industri; produksi dan pengembangan produk, proses, dan jasa 

bioteknologi untuk industri; optimasi dan ganda skala (scale 

up) bioproses dan bioindustri. 
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No. Nama Divisi Ranah/Ruang Lingkup 

4 PENGENDALIAN MUTU Karakterisasi bahan dan produk, pengendalian mutu bahan, 

proses dan produk, pengembangan parameter dan standar 

mutu, dan pengembangan teknik pengujian/analisis mutu 

5 TEKNOLOGI 

PENGEMASAN, 

PENYIMPANAN DAN 

SISTEM TRANSPORTASI 

Bahan kemasan, alat dan proses pengemasan, teknik 

penyimpanan dan penggudangan, ekonomi pengemasan, dan 

sistem transportasi 

6 TEKNIK DAN 

MANAJEMEN 

LINGKUNGAN INDUSTRI 

Pengembangan dan aplikasi teknologi pengendalian 

pencemaran (input dan output pollution control) pada sistem 

agroindustri 

7 BISNIS DAN APLIKASI 

INDUSTRI 

Eksplorasi potensi agroindustri, penapisan dan penilaian 

teknologi dan teknik aplikasi agroindustri, kapitalisasi potensi 

pertanian bagi agroindustri, kajian perancangan paket 

teknologi dan scale up, perencanaan dan evaluasi proyek dan 

bisnis agroindustri, analisis dan jaringan investasi, analisis dan 

riset bisnis, teknopreneurship, pemasaran. 

 

Permasalahan pertanian dalam arti luas yang dihadapi oleh IPB, juga dialami oleh Departemen 

TIN. Permasalahan krisis pangan, energi, ekologi dan kemiskinan sudah menjadi masalah global. Di 

Indonesia dimensi permasalahan tersebut dapat dengan mudah dijumpai di daerah pedesaan maupun 

perkotaan, daerah maju maupun tertinggal, daerah pedalaman maupun pesisir pantai, daerah 

pertanian maupun perikanan dan lain sebagaimya, dengan karakteristik permasalahan dan intensitas 

yang berbeda. Pada sisi yang lain, fokus perhatian pembangunan saat ini adalah tercapainya 

Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup upaya-upaya penghapusan pengentasan 

kemiskinan, pencegahan kelaparan, meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan 

berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan 

layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur,  berkurangnya kesenjangan, kota 

dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan 

perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang 

tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. 

Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut merupakan kesepakatan sebanyak 193 negara 

pada bulan Agustus 2015, yang meliputi 17 tujuan berikut ini:  

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan: Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. 

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan 

perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan 

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera: Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan 

untuk semua usia.  

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas: Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta 

mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang  

Tujuan 5 - Kesetaraan gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelaparan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ketahanan_pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nutrisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian_berkelanjutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sehat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan_gender


20 
 

Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak: Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.  

Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau: Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa 

diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua. 

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.  

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan 

industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.   

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan: Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-

negara.  

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan: Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan 

berkelanjutan.  

Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab: Memastikan pola konsumsi dan produksi 

yang berkelanjutan 

Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim: Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan 

iklim dan dampaknya.  

Tujuan 14 - Ekosistem laut: Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan 

secara berkelanjutan  

Tujuan 15 - Ekosistem daratan: Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan 

menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan 

keanekaragaman hayati.  

Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh: Mendorong masyarakat adil, 

damai, dan inklusif 

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan: Menghidupkan kembali kemitraan global demi 

pembangunan berkelanjutan 

 

Diantara tujuan tersebut, isu permasalahan ekonomi/kemiskinan, krisis pangan, energi, dan 

lingkungan menjadi focus kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus sekaligus sebagai jalur 

konstribusi TIN dalam mencapaian tujuan SDGs melalui penerapan teknologi agroindustri. Beberapa 

teknologi yang telah dikembangkan TIN disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Teknologi yang telaah dikembangkan oleh TIN  
 

Bidang Technologi / Manajemen 

1. Teknik dan Sistem Industri (TSI) 

Ilmu Sistem (Networking 
and System tools) 

 Pemodelan sistem untuk manajemen / bisnis agro-industri 
 Perencanaan industri dan studi kelayakan pada agroindustri 
 Manajemen operasi dan produksi 
 Manajemen Sumber Daya Manusia 
 Sistem informasi untuk agroindustri skala kecil dan menengah 
 Sistem informasi terpadu untuk pengembangan agroindustri 
 Sistem informasi untuk pendidikan 
 Rantai pasok agroindustri 
 Logistik komoditas pertanian dan produk agroindustri 
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Bidang Technologi / Manajemen 

Manajemen mutu  Manajemen kualitas dalam agroindustri 

Sistem Intelijen  Sistem pendukung keputusan untuk pengembangan agroindustri 

Bisnis elektronik  E-bisnis untuk agro-industri 

Scale Up Modeling  Pemodelan untuk proses agro-industri 

2. Teknik Proses dan Bioproses 

Pemrosesan Tanaman 
Pangan 
 

 Pemrosesan beras dan pemanfaatan produk sampingan dari padi dan 
pengolahan beras (sekam, jerami, bekatul, pollard beras). 

 Pemrosesan biji-bijian jagung, dan pemanfaatan produk sampingan 
dari pertanian dan industri jagung (tongkol jagung, daun & tangkai, 
minuman keras jagung, gluten, minyak jagung, kue jagung) 

 Eksplorasi dan pemanfaatan akar dan umbi khas Indonesia (singkong, 
ubi jalar, taroes, selai, ganyong, garut, umbi dahlia dll) sebagai 
sumber karbohidrat dan bahan baku makanan ringan. 

Pemrosesan Tanaman 
Perkebunan 

 Pemrosesan minyak kelapa sawit, oleo-kimia sawit dan turunannya 
(surfaktan), dan aplikasinya pada berbagai industri (kosmetik & 
produk perawatan pribadi, agen pencuci dan pembersih, agen 
pembanjiran), pelumas (rolling oil), bio-diesel. 

 Pemrosesan kelapa dan produk sampingnya (minyak kelapa, minyak 
murni, kelapa kering, pasta dan bubuk santan, nata de coco, sabut 
kelapa, sabut kelapa, bungkil kelapa). 

 Pemrosesan minyak jarak dan turunannya (minyak pengering, 
pelumas, plasticizer) 

 Pemrosesan getah karet dan karet remah 
 Pemrosesan pati sagu, dan pemanfaatannya (pati, modifikasi pati, 

substrat fermentasi solid-state, tepung komposit, hidrolisat pati, 
poliol, dan bioplastik berbahan dasar pati). 

 Pemrosesan tebu dan produk sampingnya (gula tebu, tetes tebu, 
ampas tebu, fermentasi alkohol, MSG, asam organik) 

 Memproses pemanis gula non-tebu (gula aren, inulin, stevioside) 
 Pemrosesan kacang mete dan produk sampingannya (kacang-

kacangan, cangkang, jus buah, CNSL: Cangkang kacang mete untuk 
pernis. 

Tanaman hortikultura  Teknologi pasca panen bunga potong hias (teknologi pengawetan, 
pewarnaan bunga, teknologi pengemasan dan transportasi), dan 
pemrosesan bunga kering. 

 Teknologi pascapanen buah-buahan tropis (teknologi pengawetan, 
teknologi pengemasan dan transportasi, buah-buahan yang dilapisi 
edible film), dan pengolahannya (jus buah dan nektar, buah kering, 
selai buah, jeli dan tempel) untuk pisang, nanas, nangka, morianda, 
pala, lobi-lobi, alpukat, mangga, sour sop, jambu biji, pepaya, tomat, 
rambutan, durian, markisa dll. Produksi enzim tanaman (papaya 
papain, dan nanas bromelin). 

 Teknologi pasca panen Aloe vera (minuman aloe, gel, teknologi bubuk 
dan pengeringan) dan penerapannya (industri makanan, kosmetik 
dan produk perawatan pribadi). 

 Teknologi pasca panen sayuran (pengawetan, sayuran kering, keripik 
sayuran) untuk cabai merah, bawang merah, bawang putih, bawang 
merah, 
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Bidang Technologi / Manajemen 

Tanaman minuman non-
alkohol (bahan penyegar) 
 

 Pengolahan teh (teh hitam, teh hijau, teh Oolong, teh instan, teh 
rasa) 

 Pemrosesan kopi (biji kopi, bubuk kopi, kopi instan, kopi rasa) 
 Pemrosesan kakao (biji kakao, bubuk kakao, mentega kakao, CBS: 

pengganti cocoa butter) dan pemanfaatan pod dan pulp kakao untuk 
substrat fermentasi (pektinase, pektin, pakan, asam organik). 

 Pemrosesan tembakau (teknologi pengeringan, tembakau beraroma) 

Produk berbasis kayu dan 
hasil hutan bukan kayu 

 Pemrosesan papan partikel, multipleks, papan serat, pulp dan kertas 
 Pengolahan Borneo Tallow, Madu Lebah, damar, turpentin, 

platechue, cacing sutra, rotan 

Minyak Atsiri, Bumbu dan 
Herbal 
 

 Produksi minyak atsiri dari akar (minyak vertiver, minyak lawang), 
rimpang (minyak jahe), batang (minyak kayu manis), daun (cajuput, 
serai, minyak cengkeh, minyak nilam), bunga (minyak melati, minyak 
cengkeh, minyak mawar, minyak kenanga), buah (minyak pala); dan 
aplikasinya dalam wewangian. 

 Pengolahan rempah-rempah dan rempah-rempah (teknologi 
pengeringan dan bubuk untuk menjaga rasa) dan formulasi 

Hasil laut 
 

 Pemrosesan makanan laut (ikan, udang, kepiting) dan produk 
sampingan (teknologi pengawetan: pembekuan, pengeringan, 
pengalengan, ikan asin, ikan asap; chitin & chitosan, tepung ikan, 
ensilage) 

 Pengolahan rumput laut dan aplikasinya (pengeringan, penyulingan, 
bubuk, ekstraksi; tempel, agar-agar rumput laut yang diawetkan, 
karaginan). 

Produk hewani  Pemanfaatan kulit, kulit, tulang, dan ligamen, dan produk sampingan 
penyamakan kulit lainnya untuk produksi gelatin; dan aplikasinya 
(makanan, farmasi, kosmetik dan produk perawatan pribadi, dll.) 

 Produksi bubuk telur 
 Pengolahan susu dan susu fermentasi, susu pasteurisasi, susu bubuk. 

Pemanfaatan produk 
Pertanian dan Agroindustri 
dan produk samping oleh 
Proses Bioteknologi 

 Isolasi mikroorganisme industri potensial asli 
 Produksi enzim mikroba (selulase, lipase, pektinase, amilase, 

protease) 
 Produksi asam organik (asam hialuronat, asam asetat, asam sitrat, 

asam laktat, asam lemak) 
 Produksi asam amino (lisin) untuk suplemen pakan 
 Produksi biopolimer (plastik biodegradable, Asam Poli Laktat, selulosa 

mikroba untuk pemisahan membran - dibandingkan dengan polimer 
sintetis, xanthan gum) 

 Produksi pelarut organik (aseton, butanol, etanol, metana) 
 Produksi agro-kimia biologis (bioinsectiside, pupuk hayati) 
 Produksi biosurfaktan (lipopeptida, threhaloselipide, rhamnolipide, 

sophoroslipide) 
 Budidaya produk sampingan pertanian sebagai substrat untuk jamur 

yang dapat dimakan (champignon, jamur tiram, jamur jerami), pakan, 
protein sel tunggal, metana. 

 Produksi pemanis (glukosa, fruktosa, sirup maltosa, poliol) 

Perkembangan kondisi dan 
bahan kemasan 
 

 Proses produksi kemasan yang dapat dimakan 
 Kemasan biodegradable 
 Pengembangan suasana yang dimodifikasi 
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Bidang Technologi / Manajemen 

Jaminan Kualitas dan 
Kontrol 

 Jaminan kualitas dan kontrol dalam agroindustry 
 Sistem jaminan halal 

3. Teknik dan Managemen Lingkungan (TML) 
Produksi bersih 
 

 Produksi bersih di industri pulp dan kertas 
 Produksi bersih di industri skala kecil dan menengah (industri tahu 

dan tempe, industri tapioka) 
 Produksi bersih dalam industri kulit 
 Pengurangan konsumsi air dalam agroindustri dan industri makanan 

Analisis Siklus Hidup  Analisis siklus hidup dalam agroindustri (gula tebu, ternak, tapioka, 
minyak kelapa sawit, karet, sagu, budi daya padi, industri kulit, 
produksi tahu/tempe, pengolahan air / air limbah) 

Pengelolaan Limbah Padat  Pengomposan limbah pertanian 
 Pengomposan sampah kota untuk pertanian 
 Pengelolaan limbah berbahaya 

Teknologi Air Limbah 
 

 Bioreaktor membran untuk pengolahan air limbah 
 Desain dan optimalisasi bioreaktor anaerob untuk pengolahan air 

limbah 
 Pengelolaan air limbah dari agroindustri skala kecil dan menengah 
 Daur ulang dan penggunaan kembali air limbah 
 Optimalisasi instalasi pengolahan air limbah 
 Recovery unsur hara dari air limbah 

Pengendalian Polusi Udara  Eliminasi H2S dan SO2 dari limbah gas industri dengan menggunakan 
biofilter 

Teknologi Air Bersih  Proses produksi AMDK 
 Proses membran untuk pengolahan air 
 Desain dan optimalisasi unit operasi / proses unit untuk pengolahan 

air 
 Optimalisasi instalasi pengolahan air 
 Konservasi air di industri pertanian dan pangan 
 Biofiltrasi untuk pengolahan air dan air limbah 
 Elimnasi nutrisi dari limbah cair agroindustri 

Bioremediasi 
 

 Bioremediasi tanah tercemar berminyak 
 Seleksi Mikroorganisme untuk degradasi senyawa hidrokarbon 
 Fotoremediasi untuk daur ulang udara 

Pembangunan Daerah yang 
Ramah Lingkungan 

 Pengembangan Regional Ramah Lingkungan terkait agribisnis dan 
agroindustri 

Pemodelan Lingkungan  Emisi gas rumah kaca di landfill / open dumping 
 Sistem loop tertutup untuk industri minyak kelapa sawit dan tebu 

 
 

4.6. Mekanisme Impmenetasi  

 

Latar Belakang. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di bawah koordinasi 

Departemen TIN dilengkapi dengan rencana kegiatan, yang mencakup latar belakang, tujuan, dan 

rasional strategi pencapaian target dan tujuan kegiatan PPM tersebut. Kegiatan PPM TIN mengacu 

berorientasi pada azas manfaat, baik manfaat internal maupun eksternal. Implementasi kegiatan PPM 

mengikuti prosedur yang berlaku di tingkat Departemen maupun IPB. Hasil kegiatan PPM dianalisis 

dan dilaporkan secara tertulis kepada pihak-pihak terkait. 
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Kebijakan. Pelaksanaan kegiatan PPM TIN mengacu pada kebijakan Departemen TIN dengan 

memperhatikan ranah dan arah pengembangan kegiatan PPM, dengan tujuan untuk pengembangan 

pendidikan dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian. Peta jalan kegiatan PPM TIN pada dasarnya 

untuk mencapai target dalam kurun waktu tertentu sebagaimana disajikan pada Tabel 1, melalui 

berbagai kegiatan seperti penerapan atau pemanfaatan hasil-hasil penelitian, KKN Tematik, Summer 

Course, jasa konsultasi, dan training/pelatihan. Setiap kegiatan PPM perlu berorientasi pada 

peningkatan kinerja PPM TIN.  

 

Strategi Pencapaian Target. Pelaksanaan PPM TIN mengacu pada standar PPM sesuai dengan SNPT 

sebagaimana disajikan pada Lampiran 1. Berbagai strategi diterapkan untuk mencapai target 

sebagaimana disjikan pada Tabel 6. Strategi pencapaian standar dan target PPM telah diformulasikan 

sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Strategi tersebut disusun dengan memanfaatkan kekuatan dan 

peluang yang ada, dengan memperhatikan kelemahan dan acaman. 

Sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan PPM berasal dari berbagai sumber, baik yang 

bersifat kompetitif maupun non-kompetitif. Sumber dana kompetitif berasal dari lembaga pemerintah 

maupun industri, sedangkan sumber dana berasal dari anggaran rutin. Pelaksanaan PPM dilakukan 

oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sarana dan parasarana di 

Departemen TIN, Fakultas, maupun fasilitas mitra kerjasama (asosiasi, industri, maupun lembaga 

pemerintah).  

Kegiatan PPM dosen maupun mahasiswa TIN pada dasarnya dapat di bawah koordinasi 

Departemen TIN, Fakultas, maupun LPPM, tergantung jenis dan lingkup kegiatan PPM. Pengendalian 

kegiatan PPM di bawah koordinasi Departemen TIN dilakukan sejak penyusunan rencana, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan PPM. Sebagian kegiatan PPM juga 

dilakukan secara individual dosen TIN dengan bermitra dengan pemerintah maupun industri. Kegiatan 

PPM dosen secara individu dilaporkan melalui pelaporan semesteran melalui pengisian Beban Kerja 

Dosen (BKD). 

  

Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama PPM TIN mengacu pada standar PPM dalam SNPT 

(Lampiran 1), mancakup keterlibatan mahasiswa dalam PPM TIN, pemanfaatan hasil PPM dalam 

pengembangan proses pembelajaran, serta kesesuaiannya dengan peta jalan kegiatan PPM TIN. 

Kegiatan PPM juga diarahkan untuk pencapaian pembelajaran program studi (capaian pembelajaran 

mahasiswa/CPL atau Student Learning Outcome/SLO), misalnya kemampuan memecahkan masalah, 

dan kerjasama tim. Secara rinci indikator kinerja utama PPM TIN meliputi: 

 

 Jumlah kegiatan PPM 

 Jumlah dosen yang melakukan kegiatak PPM 

 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PPM 

 Produktivitas kegiatan pengabdian masyarakat 

 Hasil penelitian yang diterapkan oleh masyarakat pengguna 

 Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat  
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 Teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pendapatan (taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat)  

 Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat 

diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah 

 Kekayaan intelektual (KI) yang diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau 

industri 

 

Relevansi PPM TIN dinilai dari ranah dan fokus bidang kegiatan PPM, serta memiliki dengan 

relevansi dengan keahlian/kompetensi dosen dan sesuai dengan peta jalan PPM TIN, serta memiliki 

kesesuaian dengan peningkatan pencapaian proses pembelajaran, serta kesesuaian hasil kegiatan 

PPM untuk perbaikan perbaikan berkelanjutan relevansi PPM dan pengembangan keilmuan di lingkup 

agroindustri. 

 

Indikator Kinerja Tambahan. Indikator kinerja tambahan ditetapkan Departemen TIN sebagai 

tambahan untuk indikator utama. Indikator tambahan diukur, dimonitor, dilaporkan, dikaji dan 

dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Indikator kinerja tambahan meliputi: 

 Jumlah dosen yang menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat 

Negara/asosiasi profesi 

 Jumlah dosen yang melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat 

 Jumlah latihan/penyuluhan/penataran/ ceramah pada masyarakat yang dilakukan oleh 

dosen 

 Jumlah pelayanan dosen kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang 

pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

 Jumlah karya tulis pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan 

 BKD PPM dosen 

 

Evaluasi Capaian Kinerja. Capaian kinerja PPM TIN dimonitor, dilaporkan dan dianalisis secara 

regular untuk menilai tingkat keberhasilannya. Kegiatan PPM dimonitor dan dievaluasi secara 

agregat Departemen dengan memandingkan capaian PPM dengan target yang telah ditetapkan. 

Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung 

keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian target, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang 

akan dilakukan institusi. 

 

 

Penjaminan Mutu PPM. Jaminan mutu kegiatan PPM di bawah koordinasi Departemen TIN dilakukan 

di setiap tahapan proses, mulai dari tahapan persiapan/perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. 

Sistem penjaminan mutu di TIN diterapkan sesuai dengan standar mutu perguruan tinggi terkait PPM 

mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan 

(PPEPP). 
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Kepuasan Pengguna. Keberhasilan kegiatan diukur melalui pencatatan hasil kegiatan dan melalui 

survei pengguna (beneficiaries) dan mitra KPM. Survei dilakukan pada saat atau setelah kegiatan 

PPM selesai. Hasil survei kepuasan pengguna dan mitra digunakan untuk peningkatan berkelanjutan 

kegiatan PPM. 

 

Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut. Kegiatan PPM TIN dianalisis dan dievaluasi, meliputi 

pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan Departemen 

TIN.  

Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan PPM perlu implementasikan efektif dan 

pemeliharaan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) untuk pengelolaan proses dan data 

pengabdian kepada masyarakat. Sehingga, implementasi ISO 9001: 2015 di TIN perlu diperluas dan 

mencakup lingkup pengabdian kepada masyarakat.  

 
 

5. PENUTUP 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tidak terlepas dari kegiatan 

pendidikan dan penelitian, sehingga ketiga kegiatan tersebut akan diusahakan selalu sinergi 

dalam mencapai tujuan, yaitu membantu memecahkan masalah masyarakat. Kegiatan 

pengabdian masyarakat merupakan implementasi hasil penelitian, sedangkan hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat dapat menjadi bahan pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa untuk 

membantu peningkatan capaian pembelajaran mahasiswa dan pengembangan kompetensi 

sumberdaya manusia yang terlibat. 

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat didahului dengan proposal atau rencana 

kegiatan yang mencakup latar belakang, tujuan, dan strategi pencapaian standar proses pengabdian 

kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengabdian 

kepada masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat 

sebagaimana disebutkan di atas, program pendukung berikut perlu dikembangkan: 

 Pengembangan basis data yang kuat untuk keperluan penjaminan mutu (QA) / 

pengendalian mutu (QC), audit internal, audit eksternal (re-akreditasi), serta program 

pengembangan dan perbaikan berkelanjutan di bidang pengabdian kepada masyarakat 

 Implementasi secara efektif dan pemeliharaan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) 

untuk pengelolaan proses dan data pengabdian kepada masyarakat 

 Peningkatan pemanfaatan dan promosi keunggulan, peningkatan pencitraan (promosi) 

TIN dalam pengembangan agroindustri nasional dan internasional  

 Pengembangan kemampuan SDM tingkat menengah (supporting staff) berkualifikasi 

sarjana untuk menjamin kelancaran (cepat, tepat, dan efisien) pelaksanaan operasional 

program.  
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Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat ini disusun untuk memandu arah pengembangan 

kegiatan PPM Departemen TIN selama 5 tahun kedepan, dan digunakan sebagai acuan dalam 

menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan. 
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Lampiram 1. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat  

 

 

Ruang Lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dituangkan dalam Permen Ristekdikti 

No. 44/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

 

Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:  

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat 

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat  

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat  

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat  

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan  

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

 

1. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat  

 Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi 

masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan 

teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan 

ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.  

 

2. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat  

 Isi pengabdian kepada masyarakat mencakup kedalaman dan keluasan materi pengabdian 

kepada masyarakat.  

 Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil 

pengabdian kepada masyarakat.  

 Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil 

penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.  

 Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:  a) hasil 

penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 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 

rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, 

dan/atau Pemerintah; atau d) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.  
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3. Proses Pengabdian kepada Masyarakat  

 Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

kegiatan.  

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan 

kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.  

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

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.  

 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.  

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam 

besaran sks.  

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan 

terprogram 

 

4. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat  

 Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian 

terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.  

 Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling 

sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana 

agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan 

penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, 

yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan 

penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan.  

 Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian 

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

pengabdian kepada masyarakat.  

 Kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. tingkat kepuasan 

masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat 

sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi 

di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau 

pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan 

yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.  
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 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.  

 

5. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat  

 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kemampuan pelaksana untuk 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.  

 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan 

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

kedalaman sasaran kegiatan.  

 Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:  

o kualifikasi akademik; dan  

o hasil pengabdian kepada masyarakat.  

 Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.  

 Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.  

6. Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat  

 

 Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada 

masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.  

 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.  

 Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan.  

 

7. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat  

 Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  

 Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk 

kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.  

 Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada 

masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang 

sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.  

(1) Kelembagaan wajib:  

a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;  
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b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu 

internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;  

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;  

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;  

e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;  

f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat;  

g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang 

berprestasi;  

h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga 

lain melalui kerja sama;  

i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan 

prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan  

j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.  

 

(2) Perguruan tinggi:  

a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari 

rencana strategis perguruan tinggi;  

b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 

menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;  

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara 

berkelanjutan;  

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;  

e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan 

mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada 

masyarakat;  

f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian 

kepada masyarakat;  

g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan 

prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan  

h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat 

dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi. 

 

8. Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat  
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 Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan sumber dan 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.  

 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.  

 Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat 

bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, 

atau dana dari masyarakat.  

 Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur 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 pengabdian kepada masyarakat; dan f. 

diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.  

 Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh 

pemimpin perguruan tinggi. (1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat, (2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 

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.  

 

 

 


