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KATA PENGANTAR
Rencana strategis (RENSTRA) Pengabdian kepada masyarakat Lembaga
penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian
Bogor merupakan salah satu perangkat manajemen yang penting dan
harus segera disiapkan. Dokumen ini disusun sebagai perwujudan
tindaklanjut IPB terhadap hasil dari proses pembelajaran dan umpan
balik dari stakeholders untuk mengembangkan dan meningkatkan
kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang.
Dokumen RENSTRA ini disusun dan diorganisasikan dalam tujuh bab.
Bab I menguraikan latar belakang, tujuan dan metode penyusunan
dokumen. Bab II berisi tentang landasan pegembangan PPM IPB,
termasuk di dalamnya terdapat ruang lingkup, skema kegiatan PPM,
visi dan misi PPM, filosofi dan azas, serta arahan kebijakan dan
strategi. potensi dan permasalahan yang perlu dicermati dalam
penyusunan program dan pelaksanaan RENSTRA.
Pada Bab III diuraikan tentang garis besar RENSTRA PPM IPB yang
mencakup Sumberdaya Manusia, fasilitas, dan kemitraan; inovasi
IPTEKS, serta analisis SWOT. Bab IV menguraikan mengenai program,
kegiatan, dan indikator kinerja. Termasuk di dalamnya dijelaskan
mengenai program pelayanan administrasi dan keuangan, program
pengelolaan basis data dan sistem informasi, pengembangan
kerjasama, pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh
mahasiswa, program pelayanan masyarakat, serta penetapan program
dan kegiatan PPM IPB.
Bab V menjelaskan mengenai pola pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi RENSTRA-PPM IPB termasuk di dalamnya Mekanisme, Peran
dan Tanggung jawab, Skema Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat,
Pengelolaan Dana PPM, Sarana dan Prasarana, Sistem Penjaminan
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Mutu, Rencana Implementasi. Pada bagian akhir dokumen (Bab VII)
disajikan tentang nilai-nilai yang harus selalu melekat pada setiap
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Semoga dokumen RENSTRA ini bermanfaat, sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh IPB.
Bogor, 25 Oktober 2016

Tim Penyusun
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BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Bangsa Indonesia masih menghadapi masalah yang krusial terkait
dengan pangan, energi dan lingkungan dan berpuncak kepada masalah
kemiskinan dan ketidakberdayaan serta kerawanan terhadap bencana
alam. Permasalahan bangsa tersebut selayaknya menjadi tanggung
jawab semua elemen masyarakat. Persoalan krisis pangan, energi,
ekologi, dan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua stakeholder,
seperti perguruan tinggi, perusahaan swasta, BUMN, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya. Salah satu stakeholder
masyarakat, yakni Perguruan Tinggi diharapkan memberikan
kontribusi besar terhadap solusi masalah bangsa, mengingat
perguruan tinggi merupakan pusat pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. melalui program penelitian, IPB telah
banyak menghasilkan temuan IPTEKS yang telah memperkaya materi
kuliah untuk program pendidikan dan pengajarannya. Kegiatan
Penelitian diharapkan mengahsilkan temuan IPTEKS yang juga dapat
diaplikasikan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian,
kegiatan penelitian secara langsung ataupun tidak langsung
memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.
Pengabdian kepada masyarakat dilakukan berbasis inovasi yang
dihasilkan, sehingga diperoleh umpan balik untuk menyempurnakan
inovasi tersebut dalam tataran praktis sebagai salah satu bentuk
pemecahan permasalahan bangsa.
Program pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan melalui
berbagai pembangunan sektoral dan regional, namun tidak berjalan
optimal karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan. Di
samping itu pada era globalisasi ini, terdapat kecenderungan adanya
pergeseran paradigma bahwa negeri agraris akan berubah menuju
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negeri industri yang pada akhirnya
pemberdayaan masyarakat tersebut.

mengganggu

program

Pemberdayaan
masyarakat
merupakan
upaya
untuk
menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara
individu maupun kelompok dalam memecahkan persoalan terkait
upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.
Masyarakat perlu diberi akses oleh pemerintah di bidang ekonomi,
sosial, budaya, dan sebagainya melalui pendekatan pemberdayaan
dengan mewujudkan kemandirian melalui kemitraan dengan
pemerintah/pemda dan kelompok masyarakat peduli.
Perguruan Tinggi merupakan institusi pendidikan yang secara
konstitusi memiliki kewajiban moral untuk mengawal pembangunan
nasional dengan mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat,
terutama masyarakat miskin. Sebagai level tertinggi dalam hierarki
pendidikan nasional, perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan
yang memiliki potensi besar untuk terlibat dalam proses
pembangunan nasional terutama ikut mensukseskan tujuan Millenium
Development Goals (MDGs). Adanya SDM yang dimiliki perguruan
tinggi antara lain dosen/peneliti, mahasiswa, dan alumni merupakan
modal besar untuk terlibat dalam penanganan berbagai krisis yang
dihadapi bangsa Indonesia. Selain itu, Perguruan Tinggi sebagai pusat
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki sejumlah
gagasan/pemikiran dan konsep serta produk dan paket teknologi
unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia.
Seperti halnya dengan perusahaan/korporat dan BUMN, Perguruan
Tinggi harus memerankan CSR dalam mengurangi kemiskinan, yaitu
melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Perguruan Tinggi perlu
mencari formula pemberdayaan yang tepat yang dapat secara
langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin. Perguruan Tinggi
dapat mengimplementasikan pola kemitraan dalam pemberdayaan
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masyarakat dengan melibatkan peran CSR perusahaan serta
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Di bidang pertanian, pendidikan tinggi pertanian dapat berperan aktif
mendukung
pembangunan bidang
pertanian
dalam:
(a)
mengembangkan SDM berkualitas, (b) melakukan inovasi,
pengembangan dan penerapan IPTEKS, (c) melakukan perannya di
dalam pendampingan terhadap petani dalam pembangunan pertanian
dan perdesaan secara berkelanjutan. Lulusan Perguruan Tinggi
Pertanian (PT Pertanian) harus berkualitas dan mampu menjadi agents
of change yang memiliki kepekaan lingkungan dan sosial, menjunjung
tinggi etika dan nilai-nilai kemanusiaan serta memiliki kemampuan
entrepreneur. PT Pertanian dituntut agar mampu menghasilkan IPTEKS
yang tepat guna untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Selain
itu, PT Pertanian juga merupakan mediator pembangunan melalui
bridging, dispute settlement/conflict management serta sebagai
pelaksana pembangunan melalui partisipasi langsung maupun
kerjasama dan kemitraan (Sopandie dan Munandar, 2008).
Selama lima tahun terakhir (2012-2016), Institut Pertanian Bogor telah
banyak mengembangkan IPTEKS dan inovasi serta membumikannya
melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh IPB tersebut
dikemas dalam kelompok kegiatan pengembangan publikasi hasil
penelitian dan kelompok kegiatan pengembangan institusi pelayanan
masyarakat.
Program pengembangan publikasi hasil penelitian telah dilakukan
antara lain melalui berbagai kegiatan seminar, pengembangan sistem
basis data dan website, diseminasi hasil penelitian, dan penerbitan
Jurnal Ilmu Pertanian. Program pengembangan institusi pelayanan
masyarakat telah pula dilaksanakan melalui beragam kegiatan, antara
lain kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa IPB Goes tofield, KKN-Tematik (Kuliah Kerja Nyata - Tematik), Bina Cinta
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Lingkungan (BCL), Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK), Cyber Extension
(Cybex) serta Collaborative Innovation Center (CIC). Selain itu IPB juga
mengembangkan program “Kemitraan untuk Kemandirian” di 17 Desa
Lingkar Kampus dalam bentuk kegiatan dialog Jum’at Keliling serta
program aksi aplikasi teknologi tepat guna, pengembangan Posdaya,
dan pendampingan UMKM.
Melalui kerjasama profesional dengan mitra IPB, baik lembaga
pemerintah maupun perusahaan swasta, IPB juga telah banyak
melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi.
Berbagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, di
samping untuk meningkatkan kinerja pembangunan pertanian dan
kesejahtreraan masyarakat, juga memberikan umpan balik kepada IPB
dalam upaya melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap
kegiatan tridharma perguruan tinggi.
Hasil studi kepuasan stakeholders yang telah dilakukan oleh LPPM IPB
merekomendasikan bahwa lembaga ini perlu terus meningkatkan
kinerjanya dalam mengembangkan hasil penelitian. Pengembangan
hasil penelitian dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga
pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, maupun lembaga lainnya
termasuk kerjasama internasional.
Proses pembelajaran dan umpan balik tersebut perlu direspon oleh
IPB untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada
masyarakat di masa mendatang. Untuk itu, salah satu perangkat
manajemen yang penting dan harus segera disiapkan adalah dokumen
Rencana Strategis (selanjutnya disingkat RENSTRA).
1.2. Tujuan
Tujuan penyusunan RENSTRA ini adalah terwujudnya dokumen
RENSTRA sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat bagi seluruh unit kerja, dosen, mahasiswa, dan mitra kerja
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Institut Pertanian Bogor, untuk periode tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2020.
1.3. Renstra Institusi
RENSTRA ini disusun dengan menggunakan beragam dokumen yang
terkait dengan gagasan dan praksis atas pengalaman implementasi
Tridharma Perguruan Tinggi, peraturan-peraturan tentang keberadaan
LPPM, tugas dan fungsi pokok LPPM, dokumen Rencana Strategis IPB
2014–2018, dan dokumen sejarah perkembangan LPPM IPB, dan
dokumen hasil-hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat selama lima tahun terakhir. Informasi dari
dokumen tersebut dirangkai dengan pemikiran-pemikiran yang
berkembang di kalangan civitas akademika IPB. Khusus mengenai
sumber data terakhir, diperoleh dari notulensi pertemuan-pertemuan
yang difasilitasi oleh LPPM, diskusi dengan Pusat-Pusat LPPM IPB,
masukan dari fakultas dan departemen di lingkungan IPB,
diskusi/seminar/lokakarya dengan menyertakan mitra IPB, serta diskusi
internal tim penyusun.
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BAB II. LANDASAN PENGEMBANGAN PPM IPB
2.1. Ruang Lingkup
Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan
ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: (a) penyelesaian masalah
yang dihadapi masyarakat, (b) pemanfaatan teknologi tepat guna, (c) input
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) pemberian
input bagi pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan.
Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara
partisipatif sebagai manifestasi tanggung jawab sosial IPB, yang diarahkan
terutama untuk pemberdayaan masyarakat petani, peternak, dan nelayan,
masyarakat pedesaan, pemerintah daerah, serta pelaku usaha pertanian
dalam arti luas.
Sejalan dengan bidang ilmu dalam kegiatan Penelitian IPB, maka ruang
lingkup pengabdian kepada masyarakat oleh IPB diarahkan pada bidangbidang prioritas, yaitu pangan, pakan, energi, ekologi, penanggulangan
kemiskinan dan biomedis. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
oleh IPB tersebut antara lain meliputi kerjasama profesional dan kemitraan,
pengelolaan pendampingan, penyuluhan, jasa konsultasi, kaji tindak, dan
diseminasi hasil penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan oleh IPB tidak terlepas dari kegiatan penelitian, sehingga dua
kegiatan tersebut selalu bersinergi agar tujuan pemberdayaan masyarakat
tercapai, sekaligus dapat memberikan umpan balik terhadap peningkatan
mutu penelitian maupun pendidikan.

2.2. Analisis Kondisi Saat Ini
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pengembangan hasil
penelitian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau gagasan yang
diarahkan untuk penyediaan solusi bagi pemecahan masalah yang dihadapi
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masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan
mahasiswa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Warga
IPB lainnya dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dapat diarahkan untuk
membantu masyarakat pertanian (petani, petani ikan, nelayan, peternak),
usaha mikro, kecil dan menengah, industri, dan pemerintah dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus sesuai dengan pedoman
pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan secara institusional dibawah
bimbingan dosen yang relevan dan kompeten, dalam koordinasi LPPM.
Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memiliki
kesesuaian kompetensi dengan jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan
kedalaman sasaran kegiatan.

2.3. Visi dan Misi
Visi dharma pengabdian kepada masyarakat oleh IPB adalah untuk
terwujudnya sinergi tridharma perguruan tinggi dalam mencerdaskan
kehidupan masyarakat menjadi mandiri melalui kemitraan ABG-C yang
efektif dan berkelanjutan.
Adapun Misinya adalah:
1. Mencerdaskan kehidupan yang adaptif terhadap perubahan
lingkungan
2. Memberdayakan menuju peningkatan kemandirian
3. Meningkatkan produktivitas pemangku kepentingan kemitraan
ABG-C
4. Meningkatkan (mengoptimalkan) sinergi dan manfaat
tridharma
2.4. Filosofi dan Azas
Landasan filosofi dharma pengabdian kepada masyarakat oleh IPB
adalah “membantu masyarakat mewujudkan kemandiriannya melalui
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pengembangan sinergi kemitraan yang cerdas, berdaya, sejahtera dan
bermartabat”.
Konsep kesejahteraan tersebut sejalan dengan amanat yang tertera
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.
Dalam melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat, IPB
menerapkan prinsip kemitraan, yaitu prinsip saling memerlukan, saling
memperkuat, dan saling menguntungkan diantara pihak yang terlibat
dalam kemitraan mendapatkan manfaat sesuai dengan kebutuhannya
yang relevan dengan adanya kemitraan tersebut. Hal ini sejalan
dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil:
“Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha
menengah atau dengan usaha besar yang disertai dengan pembinaan
dan pengembangan usaha yang berkelanjutan oleh usaha besar atau
usaha menengah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan,
saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.
Azas pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat adalah
“manfaat, kerjasama, kesetaraan, keseimbangan, kesetiakawanan,
keadilan, keterpaduan, pemerataan, kemitraan, keterbukaan,
akuntabilitas, partisipatif, profesional, dan keberlanjutan”.
Azas tersebut sejalan dengan undang-undang yang terkait dengan
upaya mencerdaskan kehidupan dan kesejahteraan¸serta kemandirian
masyarakat. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang
No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 yang
menyebutkan azas “kesetiakawanan, keadilan, kemanfaataan,
keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi,
profesionalitas, dan keberlanjutan”.
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Demikian pula Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pasal 2
menyebutkan azas “demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan,
keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan,
berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat”.
2.5. Arah Kebijakan dan Strategi
Sejalan dengan strategi pengembangan dalam kerangka konvergensi
penelitian di IPB, maka kebijakan penelitian di IPB diarahkan pada
bidang prioritas, yaitu pangan, energi, ekologi, penanggulangan
kemiskinan, dan biomedis.
2.5.1. Bidang Pangan
Sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan penelitian di
bidang pertanian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus
dapat memberikan dampak berupa peningkatan produksi pangan di
Indonesia. Ada dua agenda di bidang pangan, yaitu agenda khusus
untuk mengamankan penyediaan beras dan agenda untuk
meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal untuk
meningkatkan pendapatan dan akses terhadap pangan, terutama
akses ekonomi. Ketersediaan beras masih merupakan hal yang penting
dalam pemenuhan pangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu,
pengamanan ketersediaan beras merupakan agenda nasional yang
harus dilakukan termasuk juga agenda pengabdian kepada masyarakat
yang mendukungnya.
2.5.2. Bidang Energi
Peran IPB sangat diperlukan dalam meningkatkan pemanfaatan
berbagai sumberdaya alam yang ada terutama yang bersifat mengalir
(flow) untuk menciptakan sumber energi yang berkelanjutan. Prioritas
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kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dapat
berorientasi pada posisi pertanian sebagai konsumen maupun
produsen energi. Orientasi pertanian sebagai konsumen energi terkait
dengan Perencanaan Energi Pertanian, sedangkan orientasi pertanian
sebagai produsen energi terkait dengan Pengembangan Bioenergi.
2.5.3. Bidang Ekologi
Terdapat tujuh indikator yang digunakan untuk mengukur degradasi
lingkungan, yakni penggundulan hutan, pemakaian pupuk kimia, polusi
air, emisi karbon, penangkapan ikan, dan ancaman spesies tumbuhan
dan hewan, serta peralihan lahan hijau menjadi lahan komersial
seperti mal atau pusat perdagangan, dan juga perkebunan.
Pembelajaran penting dari proses pembangunan yang berlangsung
selama ini menunjukkan bahwa penanganan isu lingkungan dan
kesejahteraan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kelestarian fungsi
ekologi tidak mungkin terlepas dari konteks sosial ekonomi dan
budaya di sekitarnya.
Terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh IPB di bidang
ekologi, terdapat dua karakter utama, yaitu:
1. Pengabdian kepada masyarakat tidak hanya terfokus pada
dasar ekologi-biologi konvensional, tetapi juga mencakup
sistem sosial melakukan adaptasi, mitigasi dan kontrol
terhadap perubahan ekosistem di sekitarnya.
2. Mengingat krisis ekologi pada dasarnya tidak pernah berdiri
sendiri atau independen terhadap faktor-faktor lain khususnya
krisis pangan, energi dan kemiskinan, maka penanggulangan
dan pengendalian krisis ekologi di Indonesia tidak hanya
bertujuan untuk mengerem laju kerusakan dan pencemaran
lingkungan tetapi juga untuk mendorong terwujudnya
pembangunan pertanian dan pedesaan yang berkeadilan,
berkedaulatan dan berkelanjutan.
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2.5.4. Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Sebagai salah satu bidang pengabdian kepada masyarakat, prioritas
penanggulangan
kemiskinan
telah
diidentifikasi,
dimana
pemberantasan kemiskinan ke depan tidak boleh hanya dijalankan di
ranah ekonomi semata, melainkan harus dikombinasikan dengan
tindakan di ranah ekologi/lingkungan dan kependudukan. Hanya
dengan cara demikian, pemberantasan kemiskinan dapat dilakukan
dalam rangka penyelamatan biosfer/ekosistem atau sistem ekologi
kawasan (lokal/regional/makro).
2.5.5. Bidang Biomedis

Pengabdian kepada masyarakat di bidang biomedis disusun
berdasarkan analisis kompetensi IPB serta track record penelitian
terkait biomedis, yaitu dimulai dengan:
a) Identifikasi penyakit utama (penyakit degeneratif seperti
Diabetes mellitus, Atherosklerosis, Alzheimer dan aging, dll),
infeksius (dengue hemorrhagic Fever, HIV/AIDS), dan penyakit
kanker
b) Identifikasi kandidat obat bahan alam
c) Target obat
d) Identifikasi senyawa bioaktif
e) Bio Assay: in vitro dan in vivo
Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh IPB
antara lain meliputi kerjasama profesional dan kemitraan, pengelolaan
pendampingan, penyuluhan, jasa konsultansi, kaji tindak, dan
desiminasi hasil penelitian. Kegiatan pengabdian masyarakat yang
dilakukan oleh IPB tidak akan terlepas dari kegiatan penelitian,
sehingga dua kegiatan tersebut akan selalu sinergi agar tujuan
pemberdayaan masyarakat tercapai.
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Arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat oleh IPB adalah
sebagai berikut:
(1) Mengoptimalkan upaya dan pendekatan dalam mewujudkan
kemitraan sinergis
(2) Mengutamakan sinkronisasi riset dan inovasi yang adaftif
terhadap dinamika perubahan lingkungan berbasis koridor
etika dalam penerapan tridharma perguruan tinggi
(3) Mendekatkan pemangku kepentingan sesuai dengan kapasitas
kelembagaan di setiap unit kerja di IPB yang dinamis
berkelanjutan
Strategi yang dikembangkan oleh IPB dalam pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat antara lain adalah:
(1) Penelitian dalam konteks pengabdian masyarakat yang
memiliki nilai manfaat bagi kepentingan pendidikan, industri
dan masyarakat umum.
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmiah
yang jelas, dan hasilnya dapat diterapkan pada khalayak
sasaran, tidak berorentasi proyek, serta mengutamakan azas
kejujuran, ilmiah, dan nilai-niali objektivitas.
(3) Penelitian diarahkan kepada inovasi dan tanggapan cepat
terhadap kebutuhan masyarakat.
(4) Pendekatan/pola ABG + C (Academic – Businessman –
Government and Community)
(5) Pola kemitraan/pendampingan dengan optimalisasi peran CSR
perusahaan swasta/BUMN

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat IPB Tahun 2016 – 2020

12

(6) Pola pendampingan masyarakat yang melibatkan mahasiswa,
dosen, dan alumni, antara lain program IGTF, KKN-Tematik,
BCL, SLAK, Cybex, dan CIC.

Gambar 1 Strategi dan model kolaborasi kegiatan pengabdian kepada
masyarakat oleh IPB

Dalam menerapkan kolaborasi pada dasarnya menerapkan dan
bertumpu pada prinsip kemitraan. Maksud dan tujuan dari kemitraan
adalah “win-win solution partnership”, di mana kedua pihak yang
bermitra tidak ada yang dirugikan, keduanya sama-sama mendapatkan
keuntungan melalui praktik kemitraan ini. Kemitraan demikian
berpotensi besar menjamin kemandirian di antara pihak-pihak yang
bermitra karena kemitraan bukanlah proses merger atau akuisisi
melainkan suatu proses kolaborasi yang dimaksudkan untuk
bersinergi. Kemitraan juga bertujuan untuk meningkatkan manfaat,
menjaga kesinambungan manfaat, meningkatkan kualitas sumber
daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, mengurangi resiko
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usaha, meningkatkan efisiensi, meningkatkan daya saing serta
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian.
Kemitraan diharapkan selain mencerdaskan dan memberdayakan
kolaborasi,

dapat

memacu

pertumbuhan

ekonomi

sekaligus

mendorong pemerataan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja,
pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan

ekonomi regional

(wilayah).

Sebelum melakukan kemitraan, para pihak yang bermitra harus
mengetahui kebutuhan spesifik (manfaat) dan mengetahui kekuatan
dan kelemahan masing-masing. Dengan mengetahui kelemahan dan
kekuatan dari masing-masing pihak, para pihak yang bermitra dapat
berbagi peran untuk dapat saling mengisi, saling menguatkan dan
saling melengkapi. Kemitraan dapat berkelanjutan jika hasil kerja sama
cenderung senantiasa saling menguntungkan, sedemikian rupa
sehingga hubungan kemitraan dapat dikatakan telah melembaga.

Ditinjau

dari

sumber

pendanaannya,

bentuk-bentuk

kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh IPB, antara lain:
(1) Kegiatan pengabdian masyarakat yang difasilitasi DP2M Ditjen
Dikti
(2) Kerjasama profesional dan kemitraan bisnis berbasis kepakaran
dengan institusi lain
(3) Swadaya perguruan tinggi, dalam bentuk KKN-Tematik dan IPB
Goes to field, maupun pemberdayaan masyarakat melalui
himpunan profesi mahasiswa.
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Menurut Kusmuljono, B. (2008), dalam pembinaan usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM), peran yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi
antara lain adalah:
(1) Peran sebagai Pembina; pembinaan untuk menjaga dan
meningkatkan kualitas produk dan pengembangan inkubator
bisnis
(2) Peran sebagai Pelatih: memberikan pelatihan pengembangan
produk dan manajemen
(3) Peran sebagai Trading House; melakukan kerjasama dengan
perusahaan dan menyalurkan hasil produk
(4) Peran sebagai Research and Development (R&D).
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BAB III. GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IPB

3.1. Sumberdaya Manusia, Fasilitas, dan Kerjasama
3.1.1. Sumberdaya Manusia
Potensi sumberdaya manusia yang melakukan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan
mahasiswa. Pada umumnya pelaksana kegiatan pengabdian kepada
masyarakat IPB dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu
sumberdaya yang berada di departemen/fakultas dan yang berada di
Pusat-Pusat LPPM IPB.
Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan
sumberdaya manusia yang bermutu dan mencukupi jumlahnya. Dosen
dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersamasama dengan mahasiswa (S1, S2, dan S3). Dalam rangka mendukung
pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa juga
memiliki peran penting dalam menghasilkan output yang bermutu dan
bermanfaat. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian
kepada masyarakat umumnya berkaitan dengan kegiatan ekstra
kurikuler mahasiswa dalam rangka meningkatkan kompetensi mayor
dan kecakapan hidup.
Di samping keterlibatan mahasiswa dalam beberapa kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh LPPM,
mahasiswa pada masing-masing departemen (fakultas) juga
menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Secara
umum kegiatan tersebut sudah berjalan baik.
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Terdapat hubungan yang erat antara kegiatan pengajaran dan
pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan dosen dapat digunakan untuk
memperkaya materi pengajaran yang diberikan kepada mahasiswa
dan pengembangan ilmu pengetahuan baik dalam kegiatan
perkuliahan maupun praktikum. Dosen dapat memberikan contohcontoh dari teori yang diajarkan dengan mengunakan temuan-temuan
di lapangan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat. Dosen dan mahasiswa dapat memperkaya proses
belajar mengajarnya dengan terjun langsung ke lapangan, melakukan
kegiatan yang sesuai antara materi pelajaran dengan apa yang
dibutuhkan masyarakat.
Saat ini jumlah mahasiswa IPB lebih dari 27.000 orang yang terhimpun
dalam organisasi mahasiswa BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa),
HIMPRO (Himpunan Profesi), dan OMDA (Organisasi Mahasiswa
Daerah). Jumlah dosen IPB saat ini sekitar 1.250 orang dengan, strata
pendidikan 56% bergelar doktor dan 33% bergelar Master, dengan
lebih dari 150 Profesor.
Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan sumberdaya manusia
adalah kurangnya koordinasi antar unit dan atau sumberdaya manusia
yang melakukan kegiatan tersebut. Selain itu, adanya aturan yang
hanya memberikan kredit point yang kecil terhadap kegiatan
pengabdian kepada masyarakat menjadikan kegiatan tersebut kurang
diminati oleh para dosen dan menganggap kurang penting dalam
pelaksanaannya.
3.1.2. Fasilitas
Potensi fasilitas IPB untuk mendukung kegiatan kepada masyarakat relatif
memadai, baik berupa fasilitas fisik, komunikasi maupun sarana transportasi.
Selain itu terdapat pula fasilitas University Farm yang menjadi pusat
percontohan antara lain kebun percobaan, stasiun lapang kelautan, kolam
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percobaan, hutan pendidikan, dan lain-lain. Sarana dan prasarana untuk
kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdapat di fakultas, departemen
maupun pusat-pusat. Pengadaan peralatan dan sarana ini umumnya berasal
dari dana APBN serta hasil kerjasama baik di dalam maupun luar negeri.
Prasarana dan sarana pengabdian kepada masyarakat ini memungkinkan
terjadi ikatan yang erat antara kegiatan akademik (perkuliahan) dan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat. Kesempatan mahasiswa untuk bergabung
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama dengan dosen
relatif banyak. Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
diharapkan dapat menunjang kegiatan akademik mahasiswa agar memiliki
pengalaman bermasyarakat dan bekal pengetahuan yang memadai dalam
menerapkan teknologi yang diperoleh dalam perkuliahan.
Permasalahan yang ada selama ini adalah optimalisasi pemanfaatan
prasarana dan sarana tersebut. Selain itu, penyebaran informasi keberadaan
fasilitas tersebut juga perlu lebih ditingkatkan, sehingga dosen, staf
kependidikan dan mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai fasilitas
tersebut dalam rangka peningkatan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.

3.1.3. Kerjasama
Potensi kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan
IPB relatif besar, baik yang dikelola oleh LPPM (bersama Pusat, dan
Kelompok Dosen) maupun oleh unit-unit lain di IPB (Fakultas dan
Departemen). LPPM IPB telah melakukan kerjasama dalam bidang pertanian
arti luas dengan instansi pemerintah (kementerian, pemda
provinsi/kabupaten/kota), perguruan tinggi, dan BUMN/swasta/lembaga
lainnya. Kerjasama institusional yang telah dilakukan di IPB sangat intensif
baik dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama dengan
mitra yang telah dilakukan unit-unit di IPB tersebut juga telah memberikan
kontribusi positif dalam pembangunan daerah maupun pembangunan
nasional, baik dalam bidang pendidikan, pertanian arti luas, dan bidang
lainnya sesuai kepakaran yang dimiliki unit-unit di IPB.
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Dalam rangka meningkatkan jejaring kerjasama, LPPM IPB secara proaktif
melakukan kunjungan ke mitra/calon mitra potensial, selain menyeleksi dan
menerima tawaran yang datang dari berbagai instansi sesuai dengan
kepakaran yang dimiliki oleh unit-unit di IPB. Kepercayaan yang diberikan
mitra merupakan sebuah hal yang dapat dijadikan kebanggaan bagi IPB. Di
sisi lain, kerjasama relevan yang telah dibangun dengan mitra sangat
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi
tepat guna, sehingga diyakini dapat menunjang tridharma perguruan tinggi.
Kegiatan kerjasama yang dilakukan IPB secara umum diatur dalam Peraturan
Rektor IPB Nomor 09/I3/KS/2009 tentang Pengelolaan Kerjasama. Kegiatan
kerjasama dilakukan oleh unit dan personel yang kompeten sesuai dengan
bidang kerjasama. Untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sejak perintisan,
pelaksanaan, pengelolaan, hingga monitoring dan evaluasi telah disiapkan
Prosedur Operasional Baku (POB) Kerjasama yang dapat menjadi acuan bagi
unit kerja yang melakukan kegiatan kerjasama. Berdasarkan peraturan
rektor, penanggung jawab kerjasama penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat adalah Kepala LPPM, termasuk tanggung jawab pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kerjasama pada tingkat pusat, dan kelompok dosen.
Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan kerjasama ini adalah belum
optimalnya koordinasi antar Unit Kerja dalam pelaksanaan dokumentasi
(pencatatan), monitoring kegiatan dan integrasi program.

3.2. Inovasi IPTEKS
Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
(IPTEKS) yang begitu pesat dan mengingat permasalahan nasional
untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka IPB termasuk para
peneliti IPB harus mensikapinya dengan cepat dan inovatif sesuai
dengan tugas Tri-Dharma Perguruan Tinggi. Dalam kiprahnya selama
ini IPB telah banyak berbuat dalam membangun dan membantu
menyelesaikan permasalahan nasional untuk kesejahteraan
masyarakat melalui hasil penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat (PPM). Di samping itu IPB juga memiliki visi dan misi yang
memberikan peluang para peneliti (dosen) untuk menghasilkan
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inovasi, teknologi, dan konsep pembangunan. IPTEKS hasil PPM
tersebut merupakan potensi IPB yang harus dikembangkan kedepan
untuk kesejahteraan masyarakat.
Saat ini IPB telah memetakan hasil-hasil PPM yang dilakukan oleh
berbagai unit di IPB dalam bentuk klaster-klaster hasil PPM.
Pembagian klaster-klaster dapat didekati dari kelompok bidang ilmu,
komoditas, maupun tahapan PPM. Klaster-klaster hasil PPM ini
merupakan gambaran peta kekuatan atau potensi PPM yang ada di
IPB.
Dari hasil evaluasi kegiatan pengembangan basis data dan informasi
(PBDI) PPM kompetitif maupun PPM kerjasama terlihat bahwa
kesemua klaster dari kegiatan PPM IPB, sangat kuat mencerminkan
Visi dan Misi IPB sebagai perguruan tinggi dengan kompetensi utama
di bidang pertanian tropika. Dari hasil PBDI PPM ini terlihat bahwa
kompetensi utama IPB tersebut mampu diimplementasikan melalui
pengembangan program dan kegiatan PPM IPB di masyarakat
pengguna. Namun demikian bila dilihat dari gambaran profil dari
klaster yang ada, maka kegiatan PPM kompetitif maupun PPM
kerjasama masing-masing memiliki ciri tersendiri. Kegiatan PPM yang
bersumber dana dari Pemerintah (APBN) yang diperoleh secara
kompetitif disebut kegiatan PPM bersifat kompetitif. Sedangkan
sumber dana yang berasal dari instansi diluar IPB yang diperoleh
sebagai hasil bentuk/usaha kerjasama maka kemudian disebut
kegiatan PPM bersifat kerjasama.
Profil hasil PPM IPB tersebut dalam klaster-klaster hasil PPM tersebut
secara progresif, dapat dilihat dari Tahun 2012 sampai dengan 2014
dalam Tabel 1 dan Tabel 2.
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Tabel 1 Profil klaster kegiatan PPM-IPB yang bersifat kompetitif tahun 2012 2014
Klaster Kegiatan PPM
Bidang Ilmu
B1 : Pangan
B2 : Energi
B3 : Sumberdaya Alam dan Lingkungan
B4 : Kesehatan
B5 : Sosial, Ekonomi dan Budaya
B6 : Teknologi dan Rekayasa
Komoditas
K01 : Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
K02 : Perkebunan
K03 : Obat-obatan, Makanan Fungsional dan Biofarmaka
K04 : Kehutanan
K05 : Konservasi dan Ekowisata
K06 : Perikanan Budidaya
K07 : Perikanan Tangkap
K08 : Peternakan dan Kesehatan Hewan
K09 : Kebijakan Publik dan Kelembagaan
K10 : Alat, Mesin dan Infrastruktur
K11 : Sistem Informasi
K12 : Agroklimat, Sumberdaya Lahan dan Air
K13 : Lainnya
Tahapan PPM
P1 : PPM Dasar
P2 : PPM Terapan
P3 : PPM Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Ipteks
P4 : Diseminasi

Persentase
2012 2013 2014
23,9
4,1
11,5
22,0
17,0
21,6

22,3
1,5
19,0
15,9
16,1
25,1

33,2
1,9
18,2
15,4
10,2
21,1

25,2
7,3
20,2
10,1
2,8
1,8
0,9
13,3
4,1
1,8
3,2
4,6
4,6

21,2
4,9
10,3
5,5
6,8
2,4
4,9
13,2
8,8
6,4
4,6
5,5
5,5

20.9
4,0
14,2
5,7
3,8
5,9
3,1
15.9
9,0
5,7
2,4
3,1
6,4

27,5
56,9
13,3
2,3

26,6
67,0
5,5
0,9

22,3
61,4
8,1
8,3
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Tabel 2 Profil klaster kegiatan PPM-IPB yang bersifat kerjasama tahun 2012 –
2014
Klaster Kegiatan PPM
2012
Bidang Ilmu
B1 : Pangan
B2 : Energi
B3 : Sumberdaya Alam dan Lingkungan
B4 : Kesehatan
B5 : Sosial, Ekonomi dan Budaya
B6 : Rekayasa
Komoditas
K01 : Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
K02 : Perkebunan
K03 : Obat-obatan, Makanan Fungsional dan Biofarmaka
K04 : Kehutanan
K05 : Konservasi dan Ekowisata
K06 : Perikanan budidaya
K07 : Perikanan Tangkap
K08 : Peternakan dan Kesehatan Hewan
K09 : Kebijakan Publik dan Kelembagaan
K10 : Alat, Mesin dan Infrastruktur
K11 : Sistem Informasi
K12 : Agroklimat, Sumberdaya Lahan dan Air
K13 : Lainnya
Tahapan PPM
P1 : PPM Dasar
P2 : PPM Terapan
P3 : PPM Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Ipteks
P4 : Diseminasi

Persentase
2013 2014

12,8
2,9
32,3
12,9
28,0
11,1

17,4
2,4
31,2
14,0
31,2
3,8

21,0
4,8
30,7
4,3
26,9
12,4

10,1
9,7
4,0
5,7
4,7
4,0
0,8
10,9
32,3
2,4
0,8
6,5
8,2

10,7
4,0
10,5
4,5
6,4
2,1
0,5
8,1
41,9
1,9
1,4
3,6
4,3

17,9
4,5
2,9
5,0
6,9
2,9
1,2
6,4
25,0
2,6
1,9
5,5
17,4

18,4
34,1
12,4
35,1

13,6
21,4
12,4
52,6

16,0
33,1
13,1
37,9

Agar hasil PPM IPB yang bersifat kompetitif bisa mengalir pada
kelompok sasaran pengguna, perlu dilakukan proses inkubasi sehingga
penelitian terapan yang sifatnya masih sekala laboratoris, model,
prototipe produk, dan lain-lain bisa menjadi inovasi dan memberikan
peran konkrit dalam mengatasi berbagai masalah nyata di masyarakat.
3.3. Analisis SWOT
Permasalahan krisis pangan, energi, ekologi dan kemiskinan sudah menjadi
masalah global. Di Indonesia dimensi permasalahan tersebut dapat dengan
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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
Millenium Development Goals (MDGs), yang mencakup upaya-upaya
penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender,
penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, perlawanan
terhadap penyakit, pelestarian lingkungan hidup dan kerjasama global.
Diantara kedelapan tujuan MDGs tersebut isu kemiskinan menjadi
permasalahan serius dan mendasar dibanding dengan tujuh isu lainnya.
Hingga tahun 2009 isu kemiskinan masih menjadi permasalahan krusial
dalam upaya pencapai MDGs secara menyeluruh. Karena itu pula IPB tetap
konsisten mengangkat tema kemiskinan sebagai salah satu isu strategis yang
menjadi perhatian IPB, selain permasalahan krisis pangan, energi, dan
ekologi, yang juga menjadi bagian integral dari pembahasan isu-isu
kemiskinan. IPB menempatkan keempat isu pokok di atas sebagai tema-tema
kajian dan upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai jalur
konstribusi IPB dalam mencapaian tujuan MDGs. Analisis SWOT PPM IPB
disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3 Analisis SWOT PPM IPB














KEKUATAN
Hasil penelitian terapan oleh peneliti IPB yang
sangat bermanfaat bagi masyarakat petani
SDM ahli berbagai teknis maupun sosial
masyarakat yang dimiliki IPB
SDM mahasiswa yang mampu membantu
memberdayakan masyarakat dan membantu
masyarakat dalam menggunakan teknologi dan
inovasi IPB
Hubungan baik IPB dengan berbagai lembaga
yang dapat membantu melakukan
pemberdayaan kepada masyarakat

PELUANG
IPB memiliki banyak hasil penelitian terapan
yang dapat diaplikasikan di daerah pengabdian
Banyak sumber-sumber pendanaan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dari
berbagai lembaga seperti Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan
Teknologi, Kementerian Pertanian, Perusahaanperusahaan Multinasional dan Pemerintahan
Daerah serta Lembaga-Lembaga Interasional
masih belum dapat dioptimalkan
Pemetaan sosial yang dimiliki IPB terhadap isu
strategis guna menemukan isu strategis internal
pada setiap bidang dan merumuskan upaya
solusi secara makro dan pemberdayaannya di
level mikro
Kemanfaatan IPTEKS IPB bagi masyarakat akan
lebih dapat ditingkatkan dengan intensifikasi
pemberdayaan dari hulu ke hilir sesuai dengan
taraf perkembangan kelompok-kelompok mitra
pemberdayaan. Hal ini terkait pula dengan
penguatan institusi pelayanan bagi mitra-mitra
kerja pemberdayaan dan mitra kerja strategis
lainya













KELEMAHAN
Sumberdaya IPB sangat terbatas untuk
sekaligus berkonstribusi dalam mempercepat
penyelesaian pokok permasalahan
Sumberdaya IPB untuk secara cepat untuk
berkonstribusi dalam mempercepat
penyelesaian pokok permasalahan
Hasil penelitian terapan yang dikembangkan
IPB belum diaplikasikan secara optimal, dan
sebaliknya hasil kegiatan pengabdian kepada
masyarakat belum dipublikasikan secara
ilmiah
Peran IPB dalam upaya penelitian masih lebih
banyak berorientasi pada usaha skala besar di
sektor-sektor strategis makro, sementara di
sektor pemberdayaan lebih bersifat perintisan,
transformasi nilai, dan penyebaran informasi
IPTEKS dan fungsi keperantaraan di level
perencanaan hingga produksi dan kurang
memberikan solusi konkrit di aspek pasca
produksi
ANCAMAN
Permasalahan krisis pangan, energi, ekologi
dan kemiskinan tersebar secara meluas
Kawasan yang luas menjadikan karakteristik
permasalahan yang dimiliki setiap wilayah
berbeda
Jenis dan tingkat perkembangan kegiatan
mitra kerja kelompok marginal di sektor sosial
dan usaha ekonomi di berbagai sektor sangat
beragam
Upaya pemberdayaan terhadap mitra-mitra
usaha lambat dalam mengantisipasi
kebutuhan infrastruktur pendukungnya
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BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR
KINERJA
4.1. Program Pelayanan Administrasi dan Keuangan
4.1.1. Pemantapan Sistem Manajemen PPM
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
merupakan salah satu unit kerja di Institut Pertanian Bogor (IPB).
Tugas LPPM adalah mengoordinasian kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh IPB (staf pengajar
dan pusat). Berkaitan dengan tugas tersebut, manajemen administrasi
dan keuangan yang profesional, tertib, dan transparan merupakan hal
yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan visi LPPM yaitu
sebagai lembaga terkemuka dan berkualitas internasional dalam
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis IPTEKS di
bidang pertanian tropika.
LPPM telah memiliki standar yang menjadi acuan pelayanan
administrasi dan keuangan. Dalam rangka pemantapan manajemen
pengabdian kepada masyarakat, LPPM juga telah terakreditasi ISO
9001:2008 dalam pelayanan administrasi kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat Certificate No. QSC 01048.
Pemantapan sistem manajemen PPM yang perlu dilakukan adalah
senantiasa memelihara dan melakukan perbaikan secara terus
menerus terhadap pedoman, prosedur, dan rekaman yang telah
dibangun.
4.1.2. Peningkatan Kapasitas SDM
Sumber daya manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri
manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif
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dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh
potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan
kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam
kaitannya dengan pengoordinasian kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, program peningkatan SDM yang dilakukan antara lain
pelatihan, peningkatan kepedulian, dan etos kerja, pengembangan wawasan
dan penyamaan persepsi dalam membangun karakter di lingkungan LPPM.

4.1.3. Penyediaan Fasilitas Kerja yang Memadai
LPPM sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan memiliki kantor yang
berkedudukan di bawah IPB. Fasilitas di LPPM merupakan bagian dari sarana
dan prasarana rektorat IPB. Secara umum sarana dan prasarana
penyelenggaraan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
belum sepenuhnya memadai, karena masih ada peralatan dasar yang rusak
dan memerlukan perbaikan. Untuk kedepan peralatan yang diperlukan oleh
setiap urusan perlu ditambah dan atau diperbaharui tergantung kepada
ketersediaan dana.
Keberlanjutan pengadaan peralatan dapat dilaksanakan melalui berbagai
program kompetitif penelitian maupun pengembangan institusi.
Pemeliharaan peralatan selama ini masih bersumber dari dana RKAT dan
dana-dana yang bersumber dari pengelolaan IPB. Pemanfaatan peralatan
selama ini adalah untuk administrasi penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
Selain itu, LPPM IPB sejak tahun 2007 mengembangkan sistem informasi
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh
setiap dosen. Sistem ini akan segera dikembangkan menjadi Sistem Informasi
Akademik (SIMAK) sesuai dengan sistem informasi yang tengah
dikembangkan IPB. Melalui SIMAK tersebut mahasiswa akan dapat dengan
mudah mengakses sistem informasi LPPM IPB.

4.1.4. Survey Kepuasan Pelanggan
Eksistensi suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam
mengatasi persaingan global. Salah satu hal untuk memenangkan persaingan
tersebut adalah dengan adanya keunggulan kompetitif (competitive
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adventages). Upaya untuk mengetahui keunggulan kompetitif dan
mengidentifikasi peluang-peluang baru bagi organisasi adalah analisa
pelanggan. Pentingnya analisis pelanggan ini juga dirasakan oleh lembagalembaga publik/pemerintah. Sebagian besar fungsi lembaga pemerintah ini
adalah memberikanan pelayanan kepada masyarakat penggunanya. Sesuai
dengan SOP yang telah dimiliki, LPPM IPB berkomitmen untuk melaksanakan
survey kepuasan pelanggan setiap tahun untuk mengetahui bagaimana
kinerja yang dimiliki oleh LPPM.

4.2. Program Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi
4.2.1. Updating Data dan Informasi
Basis data PPM diperbaharui setiap tahun dengan adanya tambahan
kegiatan-kegiatan baru pada tahun terakhir. Kegiatan ini telah berjalan
selama 6 tahun, yaitu sejak tahun 2010 hingga saat ini. Pengumpulan
data kegiatan PPM dilakukan dari setiap unit (fakultas atau pusatpusat penelitian di bawah LPPM). Entry data juga dapat dilakukan
langsung oleh peneliti melalui akses internet. Untuk kasus ini, data
yang dimasukkan oleh peneliti tidak langsung dimasukkan ke dalam
data base. Data yang diberikan oleh peneliti kemudian diverifikasi
terlebih dahulu oleh tim verifikasi LPPM untuk dapat dimasukkan ke
dalam data base.
4.2.2. Pemetaan Hasil PPM
Setiap kali ada penambahan data kegiatan PPM ke dalam basis data,
data tersebut dikelompokkan untuk selanjutnya diverifikasi oleh tim.
Pengelompokkan data dilakukan ke dalam 1) bidang ilmu, 2)
komoditas, dan 3) tahapan penelitian. Pengelompokan dilakukan oleh
unit kerja yang melaksanakan kegiatan PPM. Suatu program aplikasi
telah dibuat untuk melakukan pemilahan tersebut, hasilnya disajikan
dalam bentuk tabel atau histogram. Setelah itu, data digabungkan ke
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dalam basis data dan di-upload ke web site LPPM untuk dapat
ditelusuri oleh khalayak umum.
4.2.3. Publikasi Inovasi
Inovasi yang dihasilkan oleh IPB perlu diinformasikan kepada
masyarakat. Ada dua bentuk media yang dipakai untuk menyebarkan
informasi tersebut, yaitu galeri virtual di internet dan galeri aktual di
IPB. Galeri virtual di internet dapat disisipkan pada web site IPB. Isinya
berupa poster-poster hasil inovasi. Materi galeri bertambah terus
dengan bertambahnya inovasi sebagai hasil-hasil penelitian dari tahun
ke tahun.
Galeri aktual saat ini telah ada, yaitu berupa poster-poster dan
produk-produk hasil penelitian yang terletak di Gedung Rektorat Andi
Hakim Nasution. Galeri ini perlu senantiasa direvitalisasi dengan
menata ulang pajangan poster dan produk. Di samping terdapat di
gedung rektorat, galeri serupa dapat pula dibuat di setiap gedung
fakultas yang mencerminkan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh
fakultas tersebut. Bentuk pajangan dapat berupa poster, miniatur
produk atau mesin. Materi yang ditampilkan berganti secara berkala,
baik dengan menampilkan kembali materi lama atau memasukkan
materi baru.
4.2.4. Akreditasi dan Penerbitan Lanjutan JIPI
Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI) perlu terus diterbitkan dengan
cara mempromosikannya kepada civitas akademika IPB. Makalah
dapat berasal dari para dosen atau mahasiswa. Dengan adanya
kewajiban menerbitkan makalah pada jurnal ilmiah bagi mahasiswa
(terutama bagi mahasiswa pascasarjana), di masa mendatang akan
semakin banyak potensi sumber makalah. Setelah memiliki
persyaratan yang mencukupi, akreditasi JIPI perlu diusulkan kepada
Mendiknas. Jika telah terakreditasi permasalahan mendapatkan
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naskah ilmiah akan berkurang karena semakin banyak peneliti yang
akan tertarik mempublikasikan naskahnya melalui JIPI.
4.2.5. Penerbitan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Untuk menyebarkan berita mengenai kegiatan pengabdian kepada
masyarakat secara berkala kepada civitas IPB dan kepada mesyarakat
luas, perlu dibuat jurnal secara berkala, yaitu setiap enam bulan.
Jurnal tersebut memuat berita ringkas mengenai kegiatan pengabdian
kepada masyarakat oleh IPB selama 6 bulan terakhir. Jurnal dicetak
dan disebarkan ke setiap unit kerja di dalam IPB dan kepada beberapa
instansi di luar IPB yang dianggap berkaitan.
4.2.6. Penataan Dokumentasi dan Penyiapan Bahan Promosi
Di samping dimasukkan ke dalam basis data, kegiatan PPM juga perlu
didokumentasikan dalam bentuk laporan, leaflet, booklet dan video.
Di samping untuk keperluan dokumentasi internal, paket-paket
dokumentasi juga dimaksudkan untuk keperluan promosi. Booklet,
leaflet, dan video diperuntukkan bagi tamu-tamu IPB atau ditunjukkan
pada pameran-pameran.
4.2.7. Publikasi melalui Media Massa
Kegiatan-kegiatan PPM yang dianggap menonjol dapat dipublikasikan
melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik. Ini
dilakukan dengan cara menghubungi media-media tersebut sebelum
kegiatan dimulai untuk nantinya dapat diliput, atau dengan cara
menyerahkan hasil dokumentasi kegiatan PPM kepada media massa
untuk dapat beritakan.
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4.3. Pengembangan Kerjasama
4.3.1. Program Pengembangan Kelembagaan
Pola pengembangan kelembagaan diterjemahkan ke dalam sistemsistem pengembangan program bagi aktivitas program di tingkat
primer, sekunder, dan tersier, dan kerjasama profesional
antarlembaga dalam sistem pelayanan. Aktivitas di tingkat primer
antara lain untuk menyediakan barang dan jasa untuk menghasilkan
bahan mentah (fresh production), yang menyangkut sektor pertanian,
peternakan dan perikanan. Sektor ini dikenal juga sebagai sektor hulu
yang menjadi tumpuan bagi bekerjanya sistem ekonomi pada sektor
hilir (sekunder dan tertier), yaitu industri dan pengolahan menjadi
barang setengah jadi atau barang jadi.
Pada saat ini sering terjadi ketimpangan antara ketersediaan (jumlah)
produksi di sektor primer dengan kebutuhan di sektor sekunder dan
tersier. Seringkali ketimpangan tersebut terjadi bukan pada persoalan
jumlah secara agregat melainkan pada kelangkaan informasi dan
kelemahan dalam tata kelola. Situasi ini menyebabkan tiga keadaan
berikut:
a) Pada waktu yang bersamaan terjadi kelimpahan produksi di
sektor primer, tetapi terjadi kelangkaan di sektor sekunder dan
tersier. Persoalan sistem distribusi antar sektor menjadi isu
penting.
b) Pada waktu yang bersamaan terjadi kelangkaan produksi di
sektor primer dan kebutuhan yang besar di sektor sekunder
dan tersier. Hal ini biasanya terkait dengan perubahan musim
yang menggangu kontinuitas produksi.
c) Pada waktu yang bersamaan terjadi kelimpahan di sektor
primer maupun di sektor sekunder dan tersier, sehingga harga
anjlok. Hal ini terjadi karena disorganisasi dalam sistem
produksi. Persoalan menjadi rumit ketika komoditas pertanian,
peternakan dan perikanan bersifat rentan terhadap kerusakan.
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Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka sistem pelayanan
kepada masyarakat petani, peternak dan nelayan, sistem
pengembangan kewirausahaan sosial dan sistem kerjasama
profesional dengan industri dan pengusaha agribisnis dan sistem
kerjasama profesional dengan lembaga pemerintah perlu ditata secara
lebih cermat.
Program pengembangan kelembagaan merupakan satu bentuk
aktivitas yang bertujuan untuk memberi payung/landasan bagi
implementasi kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan berbagai
pihak dan terkait langsung dengan kemanfaatannya bagi masyarakat
marginal di bidangnya masing-masing (krisis pangan, energi,
lingkungan dan kemiskinan). Secara praktis, penguatan kelembagaan
dalam dokumen ini dimaknai sebagai suatu upaya untuk mewadahi
program-program LPPM yang terkait langsung dengan aksi penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat seperti: (i) program percepatan
diseminasi IPTEK IPB, (ii) program pelayanan masyarakat (petani,
peternak, nelayan), (iii) program pelayanan industri dan pengusaha
agribisnis, (iv) program kerjasama professional dengan lembaga
pemerintah, dan (v) program pengabdian kepada masyarakat oleh
mahasiswa. Pelaksanaan program-program tersebut diasumsikan
mendapatkan dukungan yang kuat dari dua program lainnya yaitu
program pelayanan administrasi dan keuangan, dan program
pengelolaan basis data dan sistem informasi yang bersifat progresif.
Orientasi program pengembangan kelembagan adalah terciptanya
program pemberdayaan yang didukung oleh hasil-hasil penelitian,
sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki “nilai dan
manfaat lebih” dari hulu ke hilir. Dengan kata lain bahwa seluruh
aktivitas pelembagaan IPTEKS IPB selalu diperkuat dengan inovasi
kelembagaan penjaminan usaha secara menyeluruh dari segi input
produksi, proses produksi, permodalan, sumberdaya manusia,
manajemen dan pasar, untuk kemudian menghasilkan produksi yang
berkualitas dan dengan kuantitas yang memadai. Jaminan kualitas dan
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kontinuitas produksi akan lebih membuka ruang kemitraan yang lebih
luas. Selanjutnya akan menghasilkan integrasi wilayah dan ekonomi
berdasarkan produk unggulan. Proses penguatan kelembagaan dapat
ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur produksi dan jalur
pengorganisasian mitra, sebagai berikut:
1) Penguatan sistem produksi pertanian
Sistem produksi pertanian merupakan salah satu jalur bagi pengabdian
kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas
produksi sehingga hasilnya diterima pasar. Pengabdian dalam sistem
produksi pertanian dilakukan melalui intervensi IPTEKS dan penguatan
kemandirian mitra untuk dapat berkembang secara alamiah melalui
usaha-usaha kreatif oleh warga komunitas bersangkutan (Gambar 2).
Tingkatan kemandirian individu atau kelompok harus dilihat sebagai
kekuatan dasar bagi komunitas mitra dampingan untuk berkembang.
Pada Akhirnya proses pengembangan akan memberikan dampak
positif luas bagi masyarakat, dalam hal hard skill, soft skill, behavioral
skill (nilai-nilai universal) dan interaksional skill (keterampilan
negosiasi, pemasaran dan kemitraan horizontal dan vertikal).

Gambar 2 Penguatan sistem produksi pertanian
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2) Pengorganisasian mitra
Pada tataran pengorganisasian mitra, kegiatan pengabdian kepada
masyarakat berorientasi pada penjaminan kepastian dan keadilan
dalam distribusi sumberdaya produksi, efektivitas dan efisiensi serta
penanganan pasca panen. Karena itu lingkup jangkauan aktivitas
pemberdayaan mencakup level produksi (penguasaan IPTEKS), level
group (pengorganisasian sumberdaya dan pasar) dan level kemitraan
(kemitraan adaptif). Secara khusus istilah kemitraan adaptif digunakan
untuk menekankan pada pembangunan kemitraan secara dinamis dan
menjadi lebih luas, sehingga hambatan pada mitra pemasaran dan
input produksi tertentu tetap menjamin kemungkinan pengembangan
usaha dengan mitra yang lain. Secara skematis struktur
pengorganisasian adalah seperti pada Gambar 3.

Gambar 3 Struktur pengorganisasian mitra

Forum Multipihak Pengembangan Kemitraan bertugas merumuskan
pengembangan usaha dan pemasaran usaha ekonomi lembagalembaga dampingan, model lembaga penjaminan keuangan mikro dan
mendorong kewirausahaan di tingkat komunitas. Perusahaan swasta
(misalnya)
sangat
berpotensi
mengisi
program-program
pemberdayaan melalui kegiatan CSR.
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Community Organizer (CO), bertugas melakukan kegiatan berikut:
a) pendampingan kelompok berupa konsultasi, memberi
semangat, pengarahan, fasilitasi, menjadi penasehat kelompok
b) mengkomunikasikan dengan masyarakat melalui pertemuanpertemuan kelompok dan desa;
c) membuat laporan, membuka hubungan kemitraan, dan
menangkap aspirasi kelompok.
Keseluruhan hasil dari pelaksanaan tugas tersebut diorganisasikan di
tingkat forum multipihak.
4.3.2. Program percepatan diseminasi IPTEKS IPB
1) Demplot dan production sharing
IPTEKS yang dihasilkan dari penelitian dosen dan mahasiswa IPB perlu
diperkenalkan, didiseminasikan, dan disebarluaskan kepada
masyarakat supaya dapat diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat.
Salah satu alasan masyarakat sulit mengadopsi teknologi baru adalah
karena belum yakin bahwa teknologi tersebut dapat meningkatkan
produktivitas usahanya. Dapat pula ada keyakinan masyarakat bahwa
teknologi baru akan mengakibatkan kerugian karena tidak sesuai
dengan kondisi biofisik serta budaya masyarakat setempat. Oleh
karena itu suatu inovasi teknologi pada tahap pertama perlu dilakukan
uji coba pada skala demplot. Keragaan teknologi yang sebelumnya
pada skala lab/plot percobaan diperluas menjadi skala lebih luas, yaitu
demplot.
Demplot bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, demplot dilakukan
di tengah masyarakat tetapi perencanaan dan pelaksanaannya
sepenuhnya oleh IPB. Masyarakat diundang untuk mengikuti
sosialisasi demplot dalam bentuk temu lapang (field day). Kedua,
demplot direncanakan bersama, pelaksanannya dilakukan oleh
masyarakat/petani dengan bimbingan/ pendampingan oleh IPB. Biaya
sepenuhnya atau sebagian dari IPB. Jika cara kedua bisa dilakukan,
hasilnya akan lebih baik disebabkan masyarakat sudah mencoba
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sendiri secara langsung teknologi tersebut tanpa atau dengan resiko
yang kecil.
Setelah tahap demplot dilakukan, masyarakat biasanya belum
sepenuhnya bisa menerima/mengadopsi teknologi tersebut. Untuk itu
tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah diseminasi teknologi
melalui produksi bersama dengan sharing biaya terhadap usaha yang
akan dilakukan dengan teknologi IPB. Hal tersebut dilakukan untuk
jaminan kesungguhan petani dalam melakukan penanaman dan
pemeliharaan tanaman sehingga panennya bisa lebih baik.
Berdasarkan pengalaman, jika tidak ada jaminan seperti itu, maka
petani bisa melalaikan kewajiban dan bahkan lebih buruk lagi bisa
“ngemplang”. Setelah dipotong kedelai sejumlah 200 kg, sisanya
dibagi, 70% untuk petani dan 30% untuk IPB. Dengan cara demikian
maka perasaan ragu petani dapat ditekan karena IPB ikut menanggung
resiko. Sharing biaya IPB sepenuhnya kembali dan dapat digunakan
untuk penanaman selanjutnya.
2) Pengembangan linking system
Kegiatan ini merupakan media promosi produk/teknologi hasil
penelitian dan mempertemukan peneliti/ unit komersialisasi hasil
penelitian dengan perusahaan/ industri calon pengguna. Pada
kegiatan ini dapat disosialisasikan berbagai paten yang telah dihasilkan
oleh para peneliti IPB, program pengembangan dan implementasi
produk atau temuan di lapangan (scale up). Pelaksanaan kegiatan
dimungkinkan dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi dan
informasi sesuai teknologi yang berkembang (cyber extension).
Beberapa kegiatan dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
a) Gelar produk dilaksanakan dalam bentuk cafetaria iptek yang
didisplay setiap hari sepanjang tahun dalam suatu ruangan
yang permanen.
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b) Temu profesional dilaksanakan secara formal pada suatu event
khusus minimal selama 2 (dua) hari dengan mengundang
perusahaan atau industri calon pengguna. Temu profesional
bisa dilaksanakan di luar event formal sesuai kebutuhan.
c) Peserta gelar produk dan temu profesional adalah peneliti
pemilik iptek dan unit komersialisai hasil penelitian IPB.
Lembaga keuangan, dan industri/pelaku usaha.
d) Beberapa kegiatan dalam Gelar Produk dan Temu Profesional
antara lain meliputi:
• Pameran produk/Iptek hasil penelitian
• Penganugerahan peneliti berprestasi (dengan kriteria
penilaian: kecanggihan inovasi, dampak terhadap ekonomi
dan budaya masyarakat, adopsi oleh masyarakat,
penyerapan tenaga kerja, dampak terhadap lingkungan,
backward dan forward linkages, dll),
• Dialog
interaktif
peneliti
dengan
masyarakat,
industri/pengusaha, pemerintah
3) Ekspose hasil PPM Pusat–pusat
Kegiatan ini merupakan media ekspose produk penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang telah dihasilkan oleh para
peneliti, pendamping, dan penggiat masyarakat dalam lingkup
kegiatan yang dikoordinasi pelaksanaannya oleh Pusat-pusat di LPPM
IPB. Beberapa kegiatan terkait yang dapat dilakukan antara lain gelar
produk dan temu profesional.
4) Transformasi IPTEKS kearifan lokal Nusantara
Tidak bisa dipungkiri bahwa pada realitas di lapangan telah banyak
IPTEKS yang merupakan kearifan lokal yang telah berkembang di
seluruh penjuru Nusantara. Di bidang pertanian (dalam arti luas),
kontribusi IPTEKS ini relatif besar, mulai dari proses produksi (on-farm)
hingga penanganan pasca panen. Program transformasi IPTEKS
kearifan lokal dimaksudkan untuk melakukan inventarisasi dan
menggali potensinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Keunggulan
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IPTEKS ini perlu diberi pengakuan dan ditransformasikan untuk lebih
meningkatkan manfaatnya bagi pembangunan pertanian. Langkah ini
juga diyakini dapat selaras dengan upaya percepatan diseminasi hasil
penelitian oleh IPB, yaitu melalui sinkronisasi inovasi IPTEKS oleh IPB
dengan kesiapan dan kebutuhan masyarakat.
5) Penyiapan cyber extention
Salah satu masalah utama dalam penyuluhan pertanian adalah
terbatasnya sumberdaya manusia (penyuluh pertanian), baik kuantitas
maupun kualitasnya. Selain itu efektivitas proses penyuluhan juga
dirasakan belum optimal. Oleh karena itu gagasan dikembangkannya
cyber extention sebagai alternative sistem penyuluhan pertanian
merupakan suatu terobosan yang perlu dipersiapkan. Program
penyiapan cyber extention ini mencakup pengembangan sistem,
penataan kelembagaan, penyiapan perangkat komputerisasi serta
peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
4.3.3. Program Kerjasama Profesional dengan Lembaga Pemerintah
Setiap unit kerja diberikan keleluasaan kesempatan untuk dapat
menyenggarakan kerjasama profesional sesuai dan relevan dengan
kompetensi inti masing-masing unit kerja di IPB. Pelayanan yang
bersifat lintas kepakaran sesuai dengan tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan harus melibatkan pakar dalam bidang
keahliannya. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut dapat berupa
penyusunan naskah akademik atau pendampingan dalam penyusunan
kebijakan, strategi, rencana strategis, atau prencanaan program
seperti:
(1) Penyusunan peraturan perundang-undangan
(2) Penyusunan renstra, RT/RW, dan kebijakan pembangunan
lainnya
(3) Penyediaan SDM sebagai nara sumber dan atau Tenaga Ahli.
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4.3.4. Program Kerjasama Industri dan Pengusaha Agribisnis

Setiap Unit Kerja di IPB diharapkan dapat menawarkan pelayanan
pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kompetensi inti untuk
dapat diakses secara on line dan secara terintegrasi melalui system
informasi lembaga. LPPM IPB memfasilitasi penguatan promosi dan
pemasaran produk inovasi atau pelayanan jasa yang dikembangkan
oleh setiap unit, melalui berbagai media yang dapat diakses dan
terutama media IT (information technology). Oleh karena itu setiap
unit kerja pemangku tridharma didorong untuk menginformasikan
jenis dan bentuk pelayanan agar dapat dibantu difasilitasi oleh LPPM
IPB. Setiap unit didorong untuk dapat proaktif dan antisipatif
mengembangkan pelayanan jasa atau produk inovasi yang merupakan
sesuatu yang bermanfaat bagi dunia industri dan usaha agribisnis atau
yang secara tidak langsung terkait dengan itu.
1) Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM
Setiap unit kerja diberikan keleluasaan kesempatan untuk dapat
meningkatkan kapasitas SDM, baik internal maupun eksternal sesuai
dan relevan dengan kompetensi inti masing-masing unit kerja di IPB.
Bentuk kegiatan dapat berupa (1) fasilitasi dalam “on the job” training,
(2) pelatihan khusus sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, (3)
workshop penguatan kapasitas, atau (4) bentuk-bentuk peningkatan
kapasitas SDM lainnya, dengan prinsip “taylor made”.
2) Pendampingan teknis dan manajemen
Setiap unit kerja diberikan keleluasaan kesempatan untuk dapat
meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik internal maupun eksternal
sesuai dan relevan dengan kompetensi inti masing-masing unit kerja di
IPB. Bentuk kegiatan dapat berupa: (1) pelayanan jasa pendamping
penyusunan perencanaan strategis atau masterplan organisasi atau
usaha agribisnis/agroindustri, (2) pelayanan jasa dalam implementasi
teknis dalam rangka mengotimalkan implementasi perencanaan
organisasi atau usaha agribisnis/ agroindustri, (3) penguatan dan atau
Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat IPB Tahun 2016 – 2020

38

inovasi manajemen organisasi atau usaha agribisnis/ agroindustri, atau
(4) bentuk-bentuk pendampingan kreatif lainnya dengan
mengutamakan profesionalitas.
3) Pelayanan jasa konsultansi
Setiap unit kerja diberikan keleluasaan kesempatan untuk dapat
meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik internal maupun eksternal
sesuai dan relevan dengan kompetensi inti masing-masing unit kerja di
IPB. Bentuk kegiatan dapat berupa: (1) pelayanan kepakaran personil,
(2) pelayanan konsultasi secara kelembagaan, (3) forum komunikasi
atau koordinasi keprofesian, atau (4) pelayanan jasa konsultasi
lainnya, seyogyanya dapat terekam baik di unit masing-masing juga
dalam koordinasi di Unit Kerja Pengabdian pada Masyarakat LPPM IPB.
4) Penyediaan SDM sebagai nara sumber dan atau tenaga ahli
Setiap unit kerja diberikan keleluasaan kesempatan untuk dapat
meningkatkan pelayanan jasa kepakaran, baik internal maupun
eksternal sesuai dan relevan dengan kompetensi inti masing-masing
unit kerja di IPB. Perlu dihindarkan penyimpangan etika profesional
akademisi, seperti seolah serba ahli di segala bidang. Pelayanan
semacam ini seyogyanya terekam di unit kerja maupun di LPPM,
sehingga dapat dievaluasi dan secara bertahap disempurnakan.
4.4. Pengelolaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
4.4.1. IPB Goes to Field
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan mahasiswa IPB
(non SKS) sebagai wadah pengabdian dan menimba pengalaman
bermasyarakat bagi mahasiswa dalam mengatasi masalah
pembangunan menuju sumberdaya manusia berkualitas. Kegiatannya
dilakukan dalam bentuk proses pembelajaran bersama masyarakat
dengan cara tinggal, beradaptasi, dan diterima masyarakat agar dapat
bersama-sama mendorong dan melakukan perubahan perilaku dalam
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menangani masalah yang dihadapi berdasarkan keprofesian yang
sedang ditekuni mahasiswa, dengan memperluas akses komunikasi
pada berbagai institusi yang relevan.
Kegiatan IPB Goes to Field telah dilakukan setiap tahun sejak tahun
2009 bekerjasama dengan beberapa mitra IPB. IPB Goes to Field
dilaksanakan selama satu bulan untuk setiap periode kegiatan.
Program yang diusung didasarkan atas kesepakatan dengan pemda
lokasi Goes to Field. Sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan,
terlebih dahulu dilakukan survei lapangan oleh staf dosen dan
dilakukan diskusi intensif dengan pemda setempat untuk menetapkan
program yang akan dilakukan. Setiap lokasi hanya mengusung satu
program yang spesifik. Dengan demikian diharapkan kegiatannya lebih
fokus dan berhasil guna serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jumlah mahasiswa per lokasi Goes to Field terdiri atas 10-15 orang
dengan pembekalan yang disesuaikan dengan program tematik yang
akan dilaksanakan.
4.4.2. Kuliah Kerja Nyata - Tematik (KKN-Tematik)
Kuliah Kerja Nyata - Tematik (KKN-Tematik) merupakan suatu bentuk
pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada
mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang
secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi serta
menangani masalah pertanian dan lingkungan yang dihadapi. Kegiatan
KKN-Tematik dilakukan untuk membantu menyelesaikan persoalan
pembangunan khususnya di daerah pedesaan, sehingga disamping
memberikan manfaat untuk masyarakat dan Pemerintah Daerah, juga
memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan Perguruan Tinggi.
Hingga Tahun 2016, KKN-Tematik mahasiswa IPB merupakan kegiatan
intrakurikuler dalam bentuk mata kuliah wajib bagi mahasiswa
Fakultas Pertanian, Fakultas Ekologi Manusia dan Fakultas Ekonomi
dan Manajemen, Fakultas Peternakan, serta mata kuliah pilihan bagi
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mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan. Beban kredit KKN-Tematik IPB adalah 3 sks (satuan kredit
semester), yang meliputi Kuliah Pembekalan, Pelaksanaan Kegiatan
Lapangan di lokasi KKN-Tematik, Penyusunan Laporan, dan Ujian KKNTematik. Mahasiswa Peserta KKN-Tematik adalah mahasiswa program
sarjana (S1) yang telah menyelesaikan perkuliahan sekurangkurangnya 105 sks dengan IPK ≥ 2.0.
Pelaksanaan KKN-Tematik meliputi persiapan (perijinan dan
penjajagan lokasi), kuliah pembekalan, pelaksanaan di lapang,
penyusunan laporan dan ujian. Mahasiswa berada di lapangan/lokasi
KKN-Tematik selama 2 bulan. Mahasiswa ditempatkan di desa secara
berkelompok 5-7 orang per desa dengan keahlian sesuai dengan
potensi dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang
pertanian.
KKN-Tematik dilaksanakan di sentra-sentra produksi pertanian dan
pengembangan sumberdaya alam, serta kawasan pengembangan
pusat kegiatan dan daerah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah
yang relatif lambat. Selain itu, lokasi KKN-Tematik pada tingkat
kecamatan dapat dilaksanakan di daerah-daerah khusus dengan
program yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Lokasi KKN-Tematik meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah,
Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.
4.4.3. Bina Cinta Lingkungan (BCL)
Bina Cinta Lingkungan diharapkan dapat melatih kepedulian dan
kepekaan mahasiswa TPB untuk peduli kepada lingkungan sekitar.
Tujuan yang ingin dicapai Kegiatan Bina Cinta Lingkungan antara lain
memperkenalkan mahasiswa kepada lingkungan desa dan kehidupan
masyarakat di dalamnya; memupuk kepedulian,empati dan
kemampuan mahasiswa berinteraksi dengan kehidupan masyarakat;
mengajak masyarakat desa untuk tanggap dan aktif dalam menangani
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masalah lingkungan di sekitarnya. Sasasan kegiatan ini adalah
mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama (TPB) IPB dan masyarakat di 17
desa/kelurahan di sekitar kampus IPB.
4.4.4. Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK)
Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK) adalah suatu program Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian
Bogor (LPPM IPB) untuk membangun kemitraaan dan pengoptimalan
peran IPB dalam mewujudkan harapan kemandirian dan kedaulatan
pangan. Dengan mengoptimalkan unit-unit yang ada di IPB,
diharapkan dapat membenahi masalah pertanian dan perekonomian
yang dialami masyarakat bahkan diharapkan akan meningkatkan
perekonomian masyarakat secara signifikan. Sasaran dalam program
ini adalah masyarakat petani, peternak, nelayan di kawasan sentrasentra produksi pertanian yang berlokasi di Pasuruan, Madiun, Muara
Enim, dan Bojonegoro.
4.4.5. IPB Cyber Extension (Cybex)
Pengembangan IPB Cyber Extension secara umum bertujuan untuk
mengembangkan sistem informasi pertanian berbasis web yang
terpadu, terintegrasi, tepat guna dan bermanfaat bagi penyuluh,
kelembagaan penyuluhan serta para pelaku agribisnis atau pun para
pihak lainnya. IPB Cyber Extension dapat menyediakan informasi yang
dibutuhkan para penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha dan
masyarakat pertanian sesuai kebutuhan spesifik lokasi sehingga
mempercepat peningkatan penyediaan materi penyuluhan pertanian
bagi penyuluh dan pelaku usaha.
Berkembangnya IPB Cyber Extension juga dapat mempercepat arus
informasi pertanian dari pusat sampai ke daerah dan dapat
meningkatkan akses petani terhadap informasi yang dibutuhkan. IPB
Cyber Extension dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan data
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dan informasi penyuluhan khususnya membantu memperlancar dan
memudahkan fasilitas kepada pelaku penyuluhan terutama para
penyuluh pertanian. Dalam hal ini IPB Cyber Extension berperan dalam
mendukung penyediaan informasi yang memadai sebagai bahan
dalam memfasilitasi proses pembelajaran tersebut.
Model komunikasi IPB Cyber Extension mengumpulkan atau
memusatkan informasi yang diterima oleh petani dari berbagai
sumber yang berbeda maupun yang sama dan disederhanakan dalam
bahasa lokal disertai dengan teks dan ilustrasi audio visual yang dapat
disajikan atau diperlihatkan kepada seluruh masyarakat desa
khususnya petani semacam papan pengumuman (bulletin board) pada
kios atau pusat informasi pertanian (Sumardjo dan Mulyandari, 2010).
4.4.6. Simpul Kolaborasi dan Inovasi (CIC)
Simpul Kolaborasi dan Inovasi atau Collabotarative Innovation Center
(CIC) IPB merupakan program yang digagas Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM-IPB)
untuk menghadirkan inovasi IPB di sentra produksi pertanian. Program
ini telah dilakukan LPPM-IPB sejak tahun 2014 di 12 sentra produksi
pertanian yang tersebar di 8 kabupaten dan tahun 2015 di 18 sentra
produksi pertanian yang tersebar di 16 kabupaten. Kegiatan yang
pernah dilakukan dalam bentuk pendampingan dan supervisi yang
meliputi sektor pertanian, perikanan dan peternakan.
4.5. Program Pelayanan Masyarakat
4.5.1. Kemitraan untuk Kemandirian Desa-Desa Lingkar Kampus IPB
Kemitraan untuk kemandirian Desa-Desa Lingkar Kampus merupakan
salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan
oleh IPB, yang diawali dengan melakukan dialog interaktif dengan
warga masyarakat di 17 desa/kelurahan di sekitar kampus. Dalam
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proses berjalan, juga telah dilaksanakan kegiatan oleh mahasiswa dari
berbagai disiplin ilmu. Hasil dialog dan kerja lapangan mahasiswa
tersebut antara lain telah teridentifikasi berbagai permasalahan
pembangunan pertanian dan perdesaan di sekitar kampus, yang
selanjutnya menjadi target program aksi dalam kegiatan bina desa
oleh IPB. Daftar program aksi tersebut menunjukkan bahwa
permasalahan di desa/kelurahan lingkar kampus sangat beragam dan
tentu saja kualitas permasalahannya juga sangat bervariasi. Oleh
karena itu kegiatan yang perlu dilakukan juga akan sangat beragam.
Beragam kegiatan tersebut dilakukan secara terfokus dan dikemas
dalam satu payung kegiatan ”Kemitraan untuk Kemandirian Desa-Desa
Lingkar Kampus”.
Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
(1) Meningkatkan kemampuan SDM petani dalam mengelola
sumberdaya pertanian secara optimal.
(2) Meningkatkan pemanfaatan lahan dan sumberdaya pertanian
lainnya
(3) Meningkatkan produktivitas pertanian melalui kegiatan
intensifikasi dan diversifikasi produksi
(4) Meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian,
peternakan dan perikanan
(5) Meningkatkan pendapatan keluarga petani.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kegiatan ini dikelompokkan ke dalam
empat kelompok kegiatan, yaitu:
(1) Dialog Jum’at keliling
(2) Aplikasi teknologi tepat guna
(3) Pembentukan dan pengembangan Posdaya (Pos
Pemberdayaan Keluarga)
(4) Pendampingan kewirausahaan
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Kegiatan ”Kemitraan untuk Kemandirian Desa-Desa Lingkar Kampus”
dikoordinir oleh LPPM-IPB, dengan penanggungjawab operasional
masing-masing kegiatan oleh Pusat-Pusat dan Departemen di
lingkungan IPB yang berkompeten sesuai dengan mandat
keilmuannya. Kegiatan ini juga melibatkan lembaga-lembaga mitra
lokal. Petani mitra kerja direkrut dari unsur-unsur kelompok tani,
kelompok wanita tani, remaja putus sekolah, Posyandu, Karang
Taruna, dan Posdaya yang telah ada.
Lokasi kegiatan adalah di 17 desa/kelurahan di sekitar kampus, yaitu:
Desa Cikarawang, Desa Benteng, Desa Ciherang, Desa Neglasari,
Kelurahan Situ Gede, Desa Petir, Desa Cihedeung Ilir, Desa Babakan,
Desa Cibanteng, Kelurahan Balumbang Jaya, Desa Sinar Sari, Kelurahan
Marga Jaya, Desa Cihideung Udik, Desa Darmaga, Desa Cikarawang,
Desa Benteng, Desa Ciherang, Desa Neglasari, Kelurahan Situ Gede,
Desa Petir, Desa Cihedeung Ilir, Desa Babakan, Desa Cibanteng,
Kelurahan Balumbang Jaya, Desa Sinar Sari, Kelurahan Marga Jaya,
Desa Cihideung Udik, Desa Darmaga, Desa Sukadamai, Desa
Sukawening, dan Desa Purwasari.
1a) Dialog Jum’at keliling (Jumling)
Kegiatan dialog jum’at keliling (Jumling) merupakan upaya IPB dalam
membangun dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat desa
lingkar kampus. Melalui kegiatan ini diperoleh informasi kondisi
aktual, permasalahan yang ada di desa, dan pandangan masyarakat
terhadap IPB. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan ke setiap
desa/kelurahan lingkar kampus oleh Tim yang dipimpin oleh Pimpinan
IPB secara bergiliran (Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan LPPM, dan
Dekan).
1b) Aplikasi teknologi tepat guna
Kegiatan aplikasi teknologi tepat guna merupakan perwujudan
diseminasi hasil-hasil penelitian IPB, sesuai dengan kebutuhan
masyarakat desa lingkar kampus. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk
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penerapan IPTEKS secara partisipatif melalui wadah kelembagaan lokal
yang sudah ada. Selain itu, juga dilakukan pelatihan kader-kader
pembangunan pertanian pedesaan, di kampus IPB dan di lapangan.
Beberapa program aksi yang telah dilakukan antara lain adalah
pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, klinik tanaman, pertanian
organik, alat dan mesin pertanian, suplai air bersih dan jaringan irigasi,
perikanan air tawar, peternakan kambing, domba dan kelinci,
budidaya jamur, pengolahan susu sapi, pengelolaan sampah, biogas,
industri rumah tangga (termasuk produk pangan olahan), pembinaan
pedagang makanan jajanan, posyandu, PAUD, Karang Taruna,
kesehatan dan kebersihan lingkungan, pendidikan anak dan remaja,
kewirausahaan, serta pengembangan agorwisata.
1c) Pembentukan dan pengembangan Posdaya
Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) lahir dari pemikiran untuk
meningkatkan kualitas masyarakat dengan pola gotong royong.
Posdaya adalah forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah
kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Programprogram Posdaya adalah program yang mendukung penyegaran
delapan fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi
cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan,
fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan. Penguatan
kedelapan fungsi keluarga tersebut diharapkan dapat mewujudkan
keluarga yang makin mampu membangun dirinya sendiri menjadi
keluarga sejahtera, mandiri dan sanggup menghadapi tantangan masa
depan dengan lebih baik. Posdaya dapat dimulai atau diinisiasi oleh
siapa saja dan dari mana saja.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma
IPB diantaranya untuk membantu masyarakat dalam menghidupkan
semangat kegotongroyongan dan menginspirasi pemberdayaan oleh
masyarakat, serta memberikan umpan balik dalam pengembangan
IPTEKS.
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1d) Pendampingan kewirausahaan
Program pendampingan kewirausahaan di 17 desa lingkar kampus IPB
dilaksanakan untuk memberikan nilai tambah terhadap proses dan
hasil produksi UMKM di lingkar kampus. Upaya pendampingan ini
dilaksanakan melalui program pemetaan UMKM, pelatihan dan
pendampingan produksi dan manajemen usaha.
1) Pengembangan model pemberdayaan masyarakat
Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan model
pemberdayaan masyarakat terutama petani, peternak, dan nelayan.
Program ini diperuntukkan bagi warga masyarakat petani, peternak
dan nelayan di wilayah yang memiliki potensi pertanian, peternakan
dan perikanan yang dapat dikembangkan secara produktif sehingga
diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut.
Pengelolaan program ini disesuaikan dengan tahun anggaran yang
berjalan dan diupayakan dapat menjadi program yang berkelanjutan.
2) Pengembangan model usaha tani
Tujuan program ini adalah dalam rangka pengembangan model
usahatani antara lain dalam bentuk pertanian terpadu, pertanian
organik, lumbung pangan, dan sebagainya. Program ini diperuntukkan
bagi warga masyarakat petani, peternak dan nelayan di wilayah yang
memiliki potensi pertanian, peternakan dan perikanan yang dapat
dikembangkan secara terpadu baik berupa integrated farming,
pertanian organik, lumbung pangan atau lainnya sehingga diharapkan
dapat meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat
setempat. Pengelolaan program ini disesuaikan dengan tahun
anggaran yang berjalan dan diupayakan dapat menjadi program yang
berkelanjutan secara produktif.
3) Pengembangan model bina desa serta aplikasi teknologi tepat guna
Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan model desa binaan
melalui penerapan teknologi tepat guna sehingga desa tersebut dapat
mandiri dalam bidang pangan, energi, lingkungan dan sebagainya.
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Program ini dilakukan dalam rangka mengembangkan desa binaan
dengan aplikasi teknologi tepat guna yang berpotensi dikembangkan
secara produktif di suatu desa sehingga desa tersebut dapat menjadi
desa mandiri pangan, desa mandiri energi, atau desa mandiri lainnya
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat
desa tersebut secara berkelanjutan. Pengelolaan program ini
disesuaikan dengan tahun anggaran yang berjalan dan diupayakan
dapat menjadi program yang berkelanjutan.
4) Inkubasi usaha mikro dan usaha kecil
Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan usaha mikro dan
usaha kecil melalui pola inkubator usaha mikro dan usaha kecil
bekerjasama dengan unit-unit potensial di lingkungan IPB. Program ini
dilaksanakan dalam bentuk pengembangan usaha mikro dan usaha
kecil yang diperuntukkan bagi warga masyarakat yang memiliki
potensi untuk dikembangkan secara produktif sehingga diharapkan
dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Pengelolaan
program ini disesuaikan dengan tahun anggaran yang berjalan dan
diupayakan dapat menjadi program yang berkelanjutan secara
produktif.
Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan Menengah
atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis
dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan
usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. Inkubator adalah
lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan
pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha
Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan
kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat
berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru
yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.
Secara konsepsi peranan inkubator sangatlah penting bagi usaha kecil
pemula. Menurut Reith, (2000), bahwa inkubator dirancang untuk
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membantu usaha baru dan sedang berkembang sehingga mapan dan
mampu meraih laba dengan menyediakan informasi, konsultasi, jasajasa, dan dukungan yang lain. Secara umum inkubator menyediakan
layanan “7S”, yaitu: space, shared, services, support, skill
development, seed capital, dan synergy.
a) Tahap pra-inkubasi
Tahapan pra-inkubasi diawali dengan pemberdayaan teori, kegiatan di
dalam ruang kelas, simulasi dan testimoni pelaku bisnis. Dalam masa
pra inkubasi, Inkubator melakukan pelatihan dengan cakupan materi
antara lain meliputi:
a) Teknologi produksi & pengolahan
b) Cara pembuatan business plan
c) Pengorganisasian bisnis,
d) Manajemen pemasaran,
e) Manajemen keuangan,
f) Teknik pengendalian, pengawasan dan evaluasi.
g) Penciptaan atmosfir kewirausahaan dalam lingkungan
masyarakat.
h) Pengembangan jiwa kewirausahaan yang inovatif dan mandiri.
b) Tahap inkubasi
Tahap inkubasi secara umum dapat dibedakan pada tahap awal, yaitu
pada tahun pertama masa inkubasi, dan tahap lanjutan, yaitu tahun
kedua dan ketiga masa inkubasi.
b1) Tahun pertama masa inkubasi
Dalam tahun pertama, kebutuhan tenant yang telah teridentifikasi
pada tahap seleksi akan dibantu untuk dipenuhi, baik dalam hal
teknologi, aspek legal, maupun masalah pendanaan/permodalan.
Kebutuhan dari sisi teknologi dan aspek legal, pihak inkubator secara
langsung akan membatu memnuhi kebutuhan tersebut. Untuk faktor
teknologi, inkubator siap membantu dalam mentransfer alih teknologi
yang berasal dari perguruan tinggi dan jaringan kerja yang telah dibina
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ke tenant, demikian pula dengan aspek legalitas usaha. Bagi tenant
yang membutuhkan kredit pinjaman untuk tambahan modal usaha,
inkubator mencarikan sumber pendanaan baik dari program
pemerintah maupun dari sumber keuangan lainnya seperti bank,
untuk menunjang perkembangan usaha tenant. Pada proses ini
inkubator akan meminta jaminan (kolateral) pada tenant.
b2) Tahun kedua dan ketiga masa inkubasi
Pada tahun kedua dan ketiga, usaha tenant diharapkan sudah mulai
berjalan dengan baik meskipun pendampingan tetap dilakukan.
Inkubator membantu membuka akses pasar dengan cara
mempertemukan tenant dengan calon buyer melalui suatu kegiatan
temu usaha. Temu usaha dilakukan setahun sekali dengan
mengundang calon buyer, pemerintah dan lembaga keuangan. Namun
jika memungkinkan dan keadaan yang mendesak, kegiatan temu
usaha dapat dilakukan lebih dari sekali dalam setahun (sesuai
kebutuhan). Sama halnya dengan temu usaha, setiap tahunnya juga
diadakan rapat kerja tahunan untuk melihat progress dari usaha
tenant. Setelah tahun ketiga, tenant harus siap keluar dari inkubator
untuk berkembang dan mandiri.
b3) Tahap pasca-inkubasi
Pada tahap pasca inkubasi, inkubator melepas tenant menjadi UMKM
yang mandiri dan berkembang. Namun demikian komunikasi dan
layanan konsultasi masih tetap diberikan. Pada tahap pasca inkubasi,
tenant harus mampu mengembangkan jaringan kemitraan untuk
pengembangan usahanya.
4.5.2. Program Pelayanan Masyarakat Menghadapi Darurat Bencana,
Kemiskinan, dan Kondisi Krisis Lainnya
Program pelayanan terhadap korban bencana ini dimaksudkan untuk
mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam atau bencana
sosial. Setiap Unit kerja dapat melakukan pelayanan ini, sesuai dengan
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kompetensi yang dimilikinya. Mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa
dapat terlibat sesuai dengan kemampuan atau potensi yang ada.
Sifat kegiatan dapat berupa pencegahan atau mitigasi maupun
penanggulangan darurat bencana. Kegiatan dapat dilakukan dengan
memanfaatkan potensi sumberdaya yang dapat diakses secara
internal maupun eksternal dengan maksud mengoptimalkan proses
pelayanan. Bentuk kegiatan dapat berupa:
1. Membangun sistem informasi dini (waspada) terhadap
bencana
2. Mengembangkan resolusi konflik sosial dan atau
pemberdayaan
3. Melakukan serangkaian pelayanan dukungan terhadap mitigasi
atau penanggulangan darurat bencana
4. Mengembangkan model komunitas siaga bencana di daerah
rawan bencana
5. Mengembangkan model komunitas mandiri tahan terhadap
rawan pangan/ energi/ lingkungan
6. Kegiatan lain yang terkait dengan potensi dan peluang terkait
kondisi darurat kehidupan.
4.5.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Daerah Terdepan, Daerah
Terluar, dan/atau Daerah Tertinggal
Masyarakat daerah terpencil, daerah perbatasan dan/atau daerah
tertinggal merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki
akses yang sangat terbatas baik dalam sistem pelayanan
pembangunan maupun dalam hubungan antar wilayah. Lebih dari itu
situasi keterisolasiannya, banyak dimanfaatkan secara asimetris oleh
kelompok-kelompok strategis atau elit lokal dan transnasional untuk
mendapatkan keuntungan ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya.
Kondisi ini terjadi karena dibalik keterisolasiannya kawasan-kawasan
wilayah tersebut di atas menyimpan banyak potensi ekonomi yang
sangat besar dan karena keterbatannya masyarakat setempat tidak
dapat memanfaatkannya secara optimal. Kawasan tersebut menjadi
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surga ekonomi dan kenikmatan bagi orang luar, tanpa memberikan
umpan balik yang signifikan bagi masyarakat setempat. Karena itu
kelompok masyarakat di daerah-daerah tersebut mendapatkan stigma
sosial sebagai masyarakat miskin, terbelakang dan tak berdaya.
LPPM IPB dengan tridharma-nya dapat memainkan peran penting
untuk membuka jalur isolasi wilayah, membuka cakrawala berpikir dan
melepaskan diri mereka dari cengkraman kelompok strategis dan elit
lokal yang bersifat eksploitatif dan dari stigma sosial negatif menjadi
kelompok masyarakat yang sejajar dengan masyarakat lainnya melalui
serangkaian program pemberdayaan.
Adapun tema-tema pokok program pemberdayaan dalam masyarakat
tersebut antara lain adalah:
1. Pengembangan sistem ketahanan pangan lokal, untuk dapat
hidup sejahtera di dalam lingkungan dengan akses yang
terbatas.
2. Pengembangan kelembagaan ekonomi lokal untuk dapat
menjamin kebutuhan input produksi, konsumsi dan pemasaran
hasil dari produk-produk usaha ekonomi di sekitar wilayah.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari produk-produk primer
lokal melalui teknologi pengolahan hasil atau agroindustri,
menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga
kesempatan kerja dapat tercipta dan pendapatan masyarakat
dapat lebih meningkat secara signifikan.
4. Pengembangan sosial budaya, guna dapat memberikan
wawasan kehidupan yang lebih luas dan terhindar dari
jebakan-jebakan perkembangan IPTEKS atau imbas negatif
pembangunan dan keterbukaan.
Pengembangan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas serta pelayanan yang lebih besar di sektor pendidikan agar
mereka terbebas dari keterbelakangan dan tekanan oleh kelompokkelompok tertentu.
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BAB V. POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI RENSTRA PPM IPB
5.1. Mekanisme, Peran, dan Tanggung Jawab
IPB berkewajiban menyusun dan mengembangkan program PPM
sesuai dengan Renstra PPM, untuk mendukung pencapain visi, misi,
dan tujuan IPB. Penyelenggaraan PPM harus mengacu kepada
ketentuan yang ada dan sesuai dengan standar mutu PPM IPB.
Penyelenggaraan PPM diarahkan untuk mengembangkan ilmu dan
teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya
saing bangsa.
Perencanaan program PPM merupakan bagian dari sistem
perencanaan dan pengembangan IPB secara keseluruhan. Proses dan
mekanisme perencanaan program PPM diatur dengan ketetapan
Kepala LPPM. Selanjutnya, LPPM menyusun Panduan Penelitian dan
Panduan Pengabdian kepada Masyarakat untuk kelancaran program
PPM. Panduan tersebut dapat mengacu pada panduan atau ketentuan
yang dikeluarkan oleh kementerian yang relevan.
IPB mendorong, memfasilitasi, dan mengembangkan kemitraan dalam
penyelenggaraan kegiatan PPM. Kemitraan dalam penyelenggaraan
PPM harus atas dasar saling menghormati dan menguntungkan, serta
memberikan manfaat dalam penerapan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat,
dan kelestarian lingkungan.
Pelaksanaan kegiatan PPM di IPB wajib membuat laporan yang
disampaikan kepada LPPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
LPPM berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada
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Rektor berkenaan dengan kegiatan PPM dan pencapaian kinerja
organisasi.Pusat Studi berkewajiban membuat laporan tahunan
kepada LPPM berkenaan dengan kegiatan PPM dan pencapaian kinerja
pusat.
Pelaksanaan kegiatan PPM dapat dilakukan oleh perorangan atau
kelompok yang dikoordinasikan oleh Departemen, Fakultas, Pusat,
atau LPPM sesuai dengan mandatnya.Pelaksanaan penelitian dapat
dilakukan oleh dosen/peneliti atau mahasiswa dibawah bimbingan
dosen.Kewenangan dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian
ditentukan oleh tingkat kemampuannya dalam penguasaan
metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek
penelitian, tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.Pelaksanaan
penelitian oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen harus mengarah
pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan
jenjang pendidikan yang ditempuh mahasiswa.Tingkat kedalaman dan
hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan jenjang
pendidikan, yang lebih lanjut akan diatur dalam pedoman penelitian
mahasiswa sebagai penyelesaian tugas akhir.
5.2. Skema Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pengembangan hasil
penelitian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau gagasan yang
diarahkan untuk penyediaan solusi bagi pemecahan masalah yang dihadapi
masyarakat.Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan
mahasiswa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.Warga
IPB lainnya dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.Pengabdian kepada masyarakat dapat diarahkan untuk
membantu masyarakat pertanian (petani, petani ikan, nelayan, peternak),
usaha mikro, kecil dan menengah, industri, dan pemerintah dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi.Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus sesuai dengan pedoman
pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan secara institusional dibawah
bimbingan dosen yang relevan dan kompeten, dalam koordinasi
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LPPM.Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memiliki
kesesuaian kompetensi dengan jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan
kedalaman sasaran kegiatan.

5.3. Pengelolaan Dana PPM
Dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat (PPM), IPB mengalokasikan dana yang memadai sehingga sesuai
kebutuhan agar penyelenggaraan kegiatan PPM tersebut dapat dilakukan
dengan baik untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan IPB.
Pendanaan untuk kegiatan PPM dapat bersumber dari APBN/APBD, dana
masyarakat, kerjasama dengan mitra, serta sumber lain yang sah.
Mekanisme pengelolaan dana kegiatan PPM mengacu kepada ketentuan
yang berlaku pada IPB dan/atau ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam
peraturan lainnya.
Berdasarkan dokumen laporan kegiatan LPPM dengan sumber data tahun
2011 sampai dengan tahun 2015, perkembangan dana kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang dikoordinasikan langsung oleh LPPM disajikan pada
Tabel 4. Secara keseluruhan, dana pengabdian kepada masyarakat
mengalami peningkatan pada tahun 2012. Untuk dana pengabdian
khususnya yang bersumber dari DIKTI dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2014 mengalami kenaikan. Begitu pula dengan dana pengabdian dari
kerjasama terdapat kenaikan di tahun 2013 dan 2015. Hal ini menunjukkan
bahwa IPB mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat dengan skala nasional. Besaran dana 25,64 milyar tersebut
layak untuk digunakan sebagai acuan besaran dana pengabdian kepada
masyarakat per tahun.
Tabel 4 Perkembangan dana pengabdian kepada masyarakat tahun 20112014
Sumber Pendanaan
DIKTI
Kerjasama
Jumlah

2011
0,77
16,69
17,46

Jumlah Dana (dalam Milyar)
2012
2013
2014
1,17
1,75
3,28
12,39
22,36
13,81
13,56
24,11
17,09
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2015
2,33
23,31
25,64

Pengalokasian dana kegiatan PPM secara keseluruhan ditetapkan melalui
mekanisme
perencanaan
dan
pengembangan
IPB
dengan
mempertimbangkan usulan kegiatan, capaian kinerja, dan ketersediaan
dana. Standar mutu pendanaan untuk kegiatan PPM mengacu kepada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam buku Standar
Mutu PPM IPB. Besarnya dana PPM ditetapkan setiap tahunnya dalam
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), IPB.
Kebutuhan dana PPM meliputi:
Dana pengelolaan PPM : Penggunaan dana pengelolaan PPM ditujukan untuk
mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan kegiatan PPM, yang
meliputi pembiayaan untuk seleksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
diseminasi hasil-hasil kegiatan PPM;
Dana peningkatan kapasitas pelaksana PPM : Dana peningkatan kapasitas
pelaksana PPM disediakan untuk membiayai upaya-upaya peningkatan
kapasitas dan kompetensi pelaksana kegiatan PPM, baik itu peneliti maupun
pelaksana pengabdian kepada masyarakat
Dana penyelenggaraan PPM : Dana pelaksanaan kegiatan PPM adalah dana
yang dialokasikan langsung untuk melaksanakan penelitian dan
menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan
Dana kerjasama PPM : Sementara itu, dana kerjasama PPM adalah dana yang
diperoleh untuk menyelenggarakan kegiatan PPM yang berasal dari institusi
mitra.
Untuk memenuhi kebutuhan dana PPM, IPB menetapkan suatu kebijakan
penganggaran PPM baik menyangkut besaran (proporsi) maupun sumber
dana sesuai dengan visi, misi, dan tujuan, serta target kinerja PPM. Khusus
untuk perencanaan dana kerjasama PPM, besarnya dana kerjasama PPM
bersifat indikatif karena bergantung kepada ketersediaan dana dari institusi
mitra.
Dalam kondisi khusus, IPB mengusahakan dana talangan untuk kegiatan
PPM. Penyediaan dana talangan ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan
PPM tidak terhambat karena dana yang dijanjikan untuk kegiatan tersebut
belum bisa dicairkan karena prosedur administrasi. Besarnya penyediaan
dana talangan akan tergantung kepada kebutuhan dan ketersediaan dana.
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Oleh karenanya, ketentuan dan mekanisme penyediaan dana talangan untuk
kegiatan PPM akan ditetapkan dalam satu Keputusan LPPM.
Pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan PPM dilaksanakan secara
transparan, akuntabel dan auditabel. Ketentuan menyangkut mekanisme
pelaporan penggunaan dana kegiatan PPM sesuai dengan pedoman yang
berlaku di IPB dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh institusi mitra.

5.4. Sarana dan Prasarana
IPB memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana PPM yang dibutuhkan
sesuai dengan standar mutu PPM untuk menunjang proses
penyelenggaranaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
berkualitas.Pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan dengan prinsip
resource sharing baik untuk kegiatan penelitian maupun kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.Pengadaan barang melalui kegiatan PPM
harus dilaporkan ke Direktorat Sarana dan Prasarana IPBuntuk dicatatkan
sebagai Barang Milik IPB.Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan
penyediaan sarana dan prasarana PPM diatur dalam Peraturan Rektor.

5.5. Sistem Penjaminan Mutu
Penjaminan mutu kegiatan PPM merupakan suatu keniscayaan dan dilakukan
dalam upaya peningkatan mutu kegiatan maupun produk PPM secara
berkelanjutan.Oleh karenanya, dikembangkan sistem penjaminan mutu
internal IPB yang mengacu kepada Standar Mutu Pendidikan Tinggi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Ristek Dikti No 44 tahun 2015, penjaminan
mutu PPM meliput 8 (delapan) standar, yaitu (1) standar hasil, (2) standar isi,
(3) standar proses, (4) standar penilaian, (5) standar peneliti/pelaksana, (6)
standar sarana dan prasarana, (7) standar pengelolaan, dan (8) standar
pendanaan dan pembiayaan.
Kebijakan pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) IPB
dituangkan dalam Peraturan Rektor N0 22/I3/PP/2011 tentang sistem
penjaminan mutu internal. Sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen
terhadap peningkatan mutu, IPB telah menetapkan pernyataan mutu sebagai
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berikut: “dengan komitmen tinggi terhadap mutu, IPB secara konsisten dan
akuntabel dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang
pertanian, kelautan, dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa”.
Komitmen tinggi terhadap mutu juga untuk pengelolaan kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan PPM sebagai mana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No
66 tahun 2013 tentang Statuta IPB dapat dilaksanakan perorangan atau
kelompok yang dikoordinasikan oleh departemen, fakultas, pusat atau
lembaga sesuai dengan mandatnya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan
sistem penjaminan mutu PPM.
Proses penjaminan mutu PPM dilaksanakan oleh Gugus Penjamin Mutu
(GPM) di bawah koordinasi Wakil Kepala LPPM. Di tingkat Pusat Studi
dibentuk Gugus Kendali Muti (GKM) di bawah koordinasi sekretaris Pusat
Studi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam kerangka sistem
penjaminan mutu PPM dilaksanakan baik oleh reviewer internal maupun
reviewer eksternal yang dilakukan sesuai dengan prosedur operasional baku
(POB). Ketentuan lebih lanjut menyangkut sistem penjaminan mutu internal
ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

5.6. Rencana Implementasi
5.6.1. Indikator Kinerja
Indikator kinerja pengabdian kepada masyarakat dapat dirumuskan
berdasarkan prinsip dasar yang diterapkan oleh LPPM IPB selama periode
tahun 2008–2012. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat, IPB senantiasa berupaya untuk menerapkan empat prinsip
dasar, yaitu berbasis inovasi, sesuai dengan keunggulan/kebutuhan
masyarakat, fokus, partisipatif dan berkelanjutan, serta penyiapan model
untuk siap direplikasi.
Mengacu pada prinsip dasar tersebut, maka indikator kinerja pengabdian
kepada masyarakat oleh IPB adalah sebagai berikut:
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(1) Tersusunnya sistem basis data inovasi
(2) Tersusunnya hasil inventarisasi kebutuhan dan keunggulan
masyarakat
(3) Terbangunnya model Pengabdian kepada Masyarakat yang telah
teruji dan siap untuk direplikasi
(4) Terbangunnya pola pikir kemandirian masyarakat
(5) Meningkatnya nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
Rencana kegiatan program pengabdian masyarakat disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5 Rencana kegiatan program pengabdian masyarakat
No

1

2

3

4

5

6

7

Rencana Kegiatan/Program
Uraian
Unit
IPB Goes To Field (IGTF)
Jumlah Peserta yang
Jml
terlibat
Kuliah Kerja Nyata-Tematik
Jumlah Mahasiswa yang
Jml
terlibat
Jumlah Desa Lokasi KKN Jml
Jumlah Dosen
Pembimbing yang
Jml
terlibat

Target Capaian Pada Tahun
2017
2018
2019
2020

Dasar
2015

2016

417

467

517

567

617

667

1549

1649

1749

2000

2500

2700

317

200

210

220

230

240

150

160

165

170

200

235

20

25

20

25

3100

3300

9
14

10
16

30

35

45

50

45

50

25

25

85

86

Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK)
Jumlah Stasiun yang
Jml
8
6
10
15
terbentuk
Jumlah Pendamping
Jml
8
4
10
15
Bina Cinta Lingkungan
Jumlah Mahasiswa TPB
Jml
3552
2700
2900
3000
yang terlibat
Simpul Kolaborasi Inovasi IPB
Jumlah Inovasi
Jml
4
3
5
7
Stakholder yang terlibat
%
5
8
10
12
IPB Cyber Extention
Jumlah Kelompok Tani
Jml
10
15
20
25
terlibat
Jumlah Tim Ahli yang
Jml
25
30
35
40
terlibat
Jumlah Artikel yang
Jml
25
30
35
40
dimuat
Pengembangan Kemitraan Desa Lingkar Kampus (Dialog Jumat Keliling)
Jumlah Mitra yang
Jml
17
17
20
20
terlibat
Peningkatan
Pengetahuan
%
75
80
82
84
Masyarakat
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5.6.2. Manajemen Operasional
Skenario manajemen operasional pengabdian kepada masyarakat oleh IPB
harus mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh institut.
Manajemen operasional harus dapat berfungsi sebagai quality assurance dan
quality control. Kedua fungsi tersebut harus dapat berjalan dengan baik
untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pengabdian kepada
masyarakat. Fungsi quality assurance menjadi tanggungjawab LPPM,
sedangkan fungsi quality control menjadi tanggungjawab pelaksana, yaitu
Pusat-Pusat LPPM, Departemen, Kelompok Dosen, dan atau Kelompok
Mahasiswa.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB merupakan unit
strategis di lingkungan IPB yang menjalankan fungsi tridharma perguruan
tinggi terutama aspek penelitian dan pengabdian masyarakat. Berdasarkan
SK Rektor IPB Nomor: 020/I3/OT/2008 LPPM IPB mempunyai tugas pokok
sebagai lembaga yang bertugas melakukan jaminan mutu (quality assurance)
dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
(PPM) yang dilakukan oleh Pusat dan kelompok dosen dalam usaha
mewujudkan academic excellence dalam kerangka universitas riset, serta
menetapkan arah kebijakan PPM yang mendukung visi, misi, dan tujuan IPB.
Implementasi RENSTRA akan melibatkan seluruh unit di IPB baik Pusat-Pusat
di bawah koordinasi LPPM IPB maupun Departemen-Departemen di bawah
koordinasi Fakultas. Kegiatan yang bersifat mono disiplin diprioritaskan
dilakukan oleh Departemen, sedangkan kegiatan yang bersifat multidisplin
dan interdisiplin dilakukan oleh Pusat-Pusat. Seluruh kegiatan pengabdian
kepada masyarakat oleh IPB di bawah koordinasi LPPM. Diagram manajemen
operasional pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Gambar 4.
Untuk menjamin bahwa seluruh program pengabdian kepada masyarakat
dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan unit kerja yang memadai.
Fungsi pelayanan dan penjaminan mutu memerlukan unit kerja yang
terstruktur. Sesuai dengan uraian program kerja pada Bab V, maka
diperlukan unit kerja yang bertanggungjawab terhadap fungsi koordinasi dan
integrasi program berikut:
1) Peningkatan Kinerja Sekretariat
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2)
3)
4)

Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kegiatan Pengabdian
Mahasiswa
Pemberdayaan Masyarakat

Kepada

Masyarakat

oleh

Gambar 4 Diagram manajemen operasional pengabdian kepada masyarakat
oleh LPPM IPB
Prosedur Operasional Baku (POB) kegiatan pengabdian masyarakat meliputi
POB Pengabdian kepada Masyarakat Mandat Institusi (Gambar 5), POB
Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif (Gambar 6), POB KKN-Tematik
(Gambar 7), dan POB Penyelenggaraan Kerjasama (Gambar 8).
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POB Pengabdian kepada Masyarakat Mandat Institusi (PMMI)
Rektor

LPPM

Biro Keuangan

Dit. Renbang

Tim PMMI

Mulai

Menetapkan kebijakan
Pengabdian kepada
Masyarakt Mandat Institusi
(PMMI)

Memasukkan program PMMI dalam RKAT dan
menyediakan pendanaan

Menyiapkan panduan PMMI

Menyiapkan TOR

Menetapkan dan menugaskan Tim
PMMI

Melakukan evaluasi
terhadap draf proposal

Menyiapkan draf
proposal

Memperbaiki draf
proposal dan
menyiapkan
rencana kerja
PMMI

tidak

Setuju?

ya

Mengesahkan
Proposal PMMI

Melaksanakan PMMI
sesuai dengan
proposal dan rencana
kerja

Melakukan pembayaran
sesuai dengan waktu dan
jumlah yang ditentukan

Menyiapkan laporan
kemajuan (substansi
dan administrasi
keuangan)

Menerima laporan kemajuan administrasi keuangan
dan kemajuan substansi

Melakukan MONEV
Rekomendasi tindak
lanjut pengabdian
kepada masyarakat

Menyelesaikan PMMI
dengan mempertimbangkan
rekomendasi hasil MONEV
tidak

Setuju?

Menyiapkan draft laporan

ya
Menerima laporan akhir substansi dan administasi
keuangan

Menyiapkan laporan akhir
(substansi dan administrasi
keuangan)

Melaporkan hasil
laporan akhir kepada
Rektor

menyusun basis data
PMMI

Menetapkan kebijakan tindak lanjut
hasil PMMI

Menyelenggarakan
seminar hasil PMMI

Phase

Selesai

Gambar 5 POB Pengabdian kepada Masyarakat Mandat Institusi (PMMI)
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POB Pengabdian kepada masyarakat (PM) Kompetitif
Rektor

Penyandang dana

LPPM

Biro Keuangan

FAKULTAS/PUSAT

Pelaksana PM

Menandatangani kontrak PM

Menyiapkan SK Rektor
pelaksana PM yang akan
didanai

Menandatangani SK
Rektor

Menandatangani
kontrak/penugasan
(LPPM dengan
Pelaksana PM)

Melaksanakan
kegiatan PM sesuai
proposal

Menyediakan dana PM

Menerima laporan
keuangan
Menerima dan
mengesahkan
laporan kemajuan

Menerima dan
mengesahkan
laporan kemajuan

Menyerahkan laporan
kemajuan kepada Kepala
LPPM

Mengunggah /
menyerahkan
laporan kemajuan
(sesuai dengan
ketentuan sumber
dana)

SIMLITABMAS
(sesuai dengan
ketentuan sumber
dana)

Melakukan monev
eksternal

Menyiapkan
laporan kemajuan
(termasuk laporan
keuangan)

Melakukan monev
internal

Menerima laporan
keuangan
Menerima dan
mengesahkan
laporan akhir

Menerima dan
mengesahkan
laporan akhir

Menyiapkan
laporan akhir
(termasuk laporan
keuangan)

Menyerahkan laporan akhir
kepada Kepala LPPM

Mengunggah /
menyerahkan
laporan akhir
(sesuai dengan
ketentuan sumber
dana)

SIMLITABMAS
(sesuai dengan
ketentuan sumber
dana)
Mengunduh hasil
monev eksternal
Menyusun basis
data LPPM

Menyelenggarakan
seminar hasil PM

Phase

Selesai

Gambar 6 POB Pengabdian kepada Masyarakat (PM) Kompetitif
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POB KKN Tematik
Rektor

LPPM

Fakultas

Mahasiswa

Dit.AP

Mulai

Menetapkan
kebijakan KKN
tematik

Membentuk Komisi
KKN Tematik

Menyusun panduan
penyelenggaraan
KKN Tematik

Sosialisasi rencana
penyelenggaraan
KKN Tematik

Menyusun Panitia
Pelaksana KKN
Tematik

Menyusun rencana kerja
persiapan KKN Tematik

Mengoordinasikan persiapan
KKN Tematik

Cek persyaratan

Melakukan
pembekalan umum

Melakukan
pembekalan
tematik

Mobilisasi
mahasiswa
Melakukan supervisi
oleh panitia
koordinasi

Melakukan pendaftaran

Melaksanakan KKN
Tematik di lokasi
Melakukan supervisi (panitia
pelaksana) dan pembimbingan
oleh dosen pembimbing lapang
Menyusun draf
laporan

Menetapkan jadwal
ujian KKN

Melaksanakan ujian KKN

Menerima laporan KKN
Tematik dari mahasiswa

Mengesahkan laporan KKN
tematik

Menyusun dan
menyerahkan
perbaikan laporan

Menetapkan nilai
KKN

Melaporkan nilai
KKN ke Dit. AP dan
LPPM

Menerima nilai KKN
Tematik

Menyusun basis
data KKN tematik

Selesai

Gambar 7 POB KKN-Tematik
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POB Penyelenggaraan Kerjasama
Rektor

Biro Keuangan

Dit. KSPI

LPPM/Fakultas

Mulai

Sosialisasi

Menetapkan
kebijakan kerjasama

Menginisiasi
peluang kerjasama

Membentuk tim
pendukung aspek
legal untuk
membantu
penyusunan MoU

Menandatangani
dokumen MoU

Kantor HPH

Tim Pelaksana

Menerima
penawaran/peluang
kerjasama

ya

Memerlukan
Mou?

tidak

Menyiapkan
dokumen MoU

Menyusun proposal

Menyiapkan draft SPK
Menyiapkan dana
kerjasama

Menandatangani
SPK
Menerbitkan surat
perintah bayar

Menyampaikan
dana kerjasama
Menetapkan/
menugaskan tim
pelaksana

MONEV
penjaminan
mutu

Melaksanakan
kerjasama

ya

Membuat laporan
teknis dan
keuangan

tidak
Melakukan tindakan
koreksi
Menerima laporan
keuangan

Menerima laporan
teknis, mengesahkan,
dan menyerahkan
laporan kepada mitra

Menerima dana
kerja sama dari
mitra

Phase

Selesai

Gambar 8 POB Penyelenggaraan Kerjasama

5.6.3. Pendanaan
Sumber-sumber pendanaan untuk pembiayaan program pengabdian kepada
masyarakat dapat berasal dari berbagai pihak, baik dari anggaran internal IPB
maupun dari mitra IPB yang dalam penggunaannya disesuaikan dengan
kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Akses dana pengabdian kepada
masyarakat terhadap mitra IPB didasarkan pada semangat kemitraan
sinergis.
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BAB VI. PENUTUP
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh IPB tidak
akan terlepas dari kegiatan penelitian, sehingga dua kegiatan tersebut
akan selalu sinergi dalam mencapai tujuan. Kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat hendaknya memiliki nilai keunggulan,
nilai korporasi dan nilai lingkungan.
Nilai keunggulan yaitu:
1) Memegang teguh dan menjunjung tinggi kejujuran,
obyektivitas, taat azas, kepentingan dalam berpikir dan
pengambilan keputusan untuk memperoleh kebenaran
2) Pemihakan terhadap kepentingan bangsa, masyarakat kecil,
dalam menetapkan prioritas penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
3) Berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih
berkeadilan
4) Menjunjung tinggi nilai universal kamanusian, pemeliharaan
keserasian dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi.
Nilai korporasi yaitu:
1) Adanya kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap prinsipprinsip pengembangan budaya bersikap dan bertindak mandiri
dan bertanggung-jawab
2) Bersikap dan bertindak profesional dalam penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
3) Berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk
penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang
bermutu, siap terap dan siap dikembangkan, baik untuk
memperkaya ilmu pengetahuan maupun untuk solusi masalah
yang ada dalam masyarakat
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4) Berorientasi pada proses nilai tambah sumberdaya yang
memiliki keunggulan.
Nilai Lingkungan yaitu:
1) Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat berbasis ekosistem sehat dan serasi
2) Penggalian IPTEKS yang memperhatikan keseimbangan dengan
keadaan biofisik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat
3) Menjadikan bentang alam ekologis sebagai kesatuan ekosistem
dalam pengelolaan sumberdaya alam.
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