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Renstra ini amat penting dalam memandu kita mengembangkan arah PPM 5 tahun ke depan, 
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utamanya menjadi Sekolah Tinggi Unggul di Indonesia. Saya mengharapkan agar Renstra ini tidak 
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KATA PENGANTAR 
 

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, selain dharma pendidikan dan pengajaran, serta dharma penelitian 

yang harus berperan dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. STIPER Amuntai tidak hanya melaksanakan pendidikan bagi 

mahasiswanya, namun melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

untuk pelestarian dan pengembangan pertanian lahan rawa menjadi potensi daerah yang 

unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

berbunyi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada 

masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi”. 

LPPM STIPER Amuntai menyusun Rencana Strategis Pengabdian Pada 

Masyarakat(Renstra PPM) sebagai acuan dan umpan balik meningkatkan kinerja 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi Riset STIPER Amuntai yaitu 

“Menjadikan STIPER Amuntai Unggul sebagai pusat pengembangan penelitian dan 

pengabdian masyarakat di bidang pertanian berbasis lahan rawa, berwawasan dan 

berkearifan lingkungan, serta kegiatan kewirausahaanuntuk mewujudkan rawa makmur”. 

Tersusunnya Renstra Pengabdian Pada Masyarakat 2016-2020 ini diharapkan 

kinerja LPPM akan semakin meningkat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah 

ditetapkan, yang secara simultan yang berkontribusi mewujudkan rawa makmur di 

Kalimantan Selatan. 

 
Amuntai, 10 Oktober 2016 

Ketua LPPM, 

 
Murjani, SP., M.Si. 

NIDN. 1103047501 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Dasar Pemikiran 

Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana Pasal 47 ayat 1 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “pengabdian 

kepada masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan 

dan membudidayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. 

Berdasarkan peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 62 

ayat 2 “Perguruan Tinggi wajib: memiliki rencana strategis pengabdian kepada 

masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi. 

Mencapai tujuan tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai 

menyusun sasaran, strategi dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan 

dalam Renstra Pengabdian kepada masyarakat 2016-2020. Renstra ini merupakan arah 

kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

di STIPER Amuntai. Renstra ini disusun melalui pengkajian yang mendalam dan 

mengacu pada visi riset STIPER Amuntai, yaitu menjadikan STIPER Amuntai yang 

unggul sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat, bidang 

pertanian berbasis lahan rawa, berkearifan lingkungan dan kewirausahaan, serta berdaya 

saing. 

1.2. Rencana Strategis Pengembangan Institusi LPPM STIPER Amuntai 

Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat adalah arah kebijakan dalam 

pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat di STIPER Amuntai dalam tahapan jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagai berikut : 

Tahapan jangka pendek 5 (lima) tahun: 

1. Civitas akademika STIPER Amuntai pro aktif dalam penguatan kapasitas 

masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertopik 

pengembangan sistem agribisnis dan agroteknologi berbasis lahan rawa; 

2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah sebuah wujud aksi dan atau umpan 

balik hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika; 

3. Pelaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memberikan dampak 

yang bermakna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tahap jangka menengah 10 (sepuluh) tahun : 

1. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di bidang agribisnis dan agroteknologi 

secara simultan berdampak positif mewujudkan rawa makmur; 



2 

Renstra PPM STIPER Amuntai 2016-2020 

 

 

 

2. Penggalangan dana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat diperoleh dari 

berbagai sumber (STIPER Amuntai, Pemerintah Daerah, Kemenristek Dikti, 

perusahaan, dan dari luar negeri); 

3. Hasil pengabdian pada masyarakat dijadikan model Desa Mandiri Pangan 

Berbasis Lahan Rawa. 

Tahap jangka panjang 20 (dua puluh) tahun : 

1. Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dijadikan sebagi model pembinaan 

dan pengembangan Desa Mandiri Pangan Berbasis Lahan rawa yang memperoleh 

hak paten; 

2. Penggalangan sumber dana pengabdian pada masyarakat dari pemerintah maupun 

swasta semakin besar jumlahnya dan berbanding lurus dengan manfaatnya; 

3. Hasil pengabdian pada masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan Desa 

Mandiri Pangan Berbasis lahan Rawa menjadi bench mark dan dirujuk oleh 

banyak lembaga baik regional, nasional maupun internasional. 

Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat STIPER Amuntai dibuat 

untuk jangka waktu lima tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai dokumen formal yang 

mengacu pada Statuta, Rencana Strategis STIPER Amuntai, dan Rencana Induk 

Penelitian LPPM STIPER Amuntai. 

Penyusunan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat juga mengacu 

pada prioritas pengembangan Riset dan Teknologi Nasional 2005 – 2029 yang fokus pada 

Energi, Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, hankam, Teknologi 

Informasi, Material Maju, serta Sosial Humaniora. 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN RENSTRA 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

2.1. Visi dan Misi STIPER Amuntai 

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai menggambarkan kondisi ideal 

STIPER Amuntai yang ingin diwujudkan oleh seluruh sivitas akademika di masa yang 

akan datang. Rumusan visi Stiper Amuntai disusun dalam Renstra 2016-2020 dan 

selanjutnya dimuat dalam statute adalah sebagai berikut: 

“Menjadikan Stiper Amuntai yang berstandar nasional dan unggul berbasis 

lahan rawa sebagai pusat pengembangan ilmu pendidikan, sains, teknologi dan seni, 

bidang pertanian berwawasan berkearifan lingkungan dan mewujudkan lulusan yang 

berdaya saing dan memiliki semangat kewirausahaan tahun 2020”. 

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka STIPER Amuntai menetapkan misinya 

sebagai berikut : 

Misi menjelaskan alasan eksistensi Stiper Amuntai di tengah-tengah masyarakat. 

Misi tersebut merupakan penjabaran tri dharma perguruan tinggi yang mencerminkan 

bagaimana Stiper Amuntai dapat berperan untuk memberikan manfaat bagi para 

pemangku kepentingan, hasil rumusan misi disusun dalam Renstra 2016-2020 dan dimuat 

dalam statuta.Rumusan misi STIPER Amuntai adalah: 

1. Mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat dalam bidang pertanian yang memenuhi atau melebihi standar 

nasional pendidikan, berlandaskan pada pengembangan potensi daerah untuk 

peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan IPTEK 

2. Mengembangkan dan menyelenggarakan serta menyebarluaskan  penelitian  yang 

berkualitas . dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat 

khususnya masyarakat sekitar lahan rawa yang memiliki kontribusi nyata terhadap 

pembangunan daerah dan nasional. 

3. Memiliki komitmen tanggung jawab sosial sekolah tinggi terhadap 

pengembangan dan menyediakan jasa layanan profesi pertanian serta 

memfasilitasi percepatan pembangunan masyarakat petani. bekerjasama secara 

berkesinambungan dengan pemerintah dan stakeholder. 

4. Mengembangkan organisasi dan manajemen sekolah tinggi yang efektif dan 

efisien yang berorientasi pada akreditasi dan sertifikasi 

 

2.2. Visi dan Misi LPPM STIPER Amuntai 

Sesuai dengan visi dan misi STIPER Amuntai, Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat LPPM STIPER Amuntai memiliki visi, “ Menjadikan STIPER 

Amuntai yang unggul sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian 
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masyarakat, bidang pertanian berbasis lahan rawa berwawasan berkearifan lingkungan 

dan kewirausahaan untuk mewujudkan penelitian yang berdaya saing”. 

Agar dapat dipahami dan dijadikan arah bersama bagi seluruh sivitas akademika, 

maka visi LPPM STIPER Amuntai perlu didefinisikan dalam standar keunggulan yang 

lebih operasional. Standar keunggulan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. STIPER Amuntai menjadi pusat rujukan dalam pembangunan lahan rawa; 

2. Sivitas akademika mampu mengintegrasikan konsep pembangunan lahan rawa 

sinergis dengan pembangunan daerah; 

3. Pergerakan aktivitas Tri Dharma STIPER Amuntai terbukti berkontribusi 

terhadap peningkatan indeks kemasalahatan lahan rawa; 

4. Sivitas akademika STIPER Amuntai berperan aktif sebagai agen perubahan dalam 

pembangunan lahan rawa; 

5. Peningkatan kapasitas belajar, berubah, dan mencipta masyarakat lahan rawa 

terutama sesuai dengan keberadaan STIPER Amuntai berkiprah; 

6. Sivitas akademika STIPER Amuntai memiliki pangsa peran terhadap konsep 

pembangunan lahan rawa. 

Berdasarkan visi tersebut, LPPM STIPER Amuntai menetapkan misinya sebagai berikut: 

1. Melakukan langkah terintegrasi(integration) dalam bidang penelitian dan 

pengabdian masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi 

berbasis riset untuk pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya; 

2. Pengutan keunggulan (excelence) menurut standar nasional dalam bidang riset 

dan pengabdian masyarakat, guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi berbasis riset untuk pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya; 

3. Pengembangan struktur dan kultur yang mendukung efisiensi dan efektifitas 

sekolah tinggi (enterprising) dalam bidang riset dan pengabdian masyarakat, guna 

mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis untuk pengembangan 

ilmu, teknologi, seni, dan budaya. 

2.3. Tujuan dan Sasaran LPPM STIPER Amuntai 

Rumusan tujuan LPPM STIPER Amuntai adalah menghasilkan penelitian yang 

dapat memberikan kontribusi ilmiah dan dapat diaplikasikan sesuai dengan issu yang 

berkembang di masyarakat petani. Sasaran yang ingin dicapai adalah melaksanakan 

kerjasama yang lebih luas untuk meningkatkan hasil-hasil penelitian, dan layanan 

pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi lembaga pendidikan yang andal dan 

produktif dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi. 

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahapan lima tahun ke depan (2016-

2020) adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan 
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1. Terlaksananya manajemen riset yang terstruktur, tranparan dan akutabilitas dan 

sesuai dengan standar nasional. 

2. Tersusun dan terlaksananya roadmap riset dan pengabdian masyarakat yang 

bersifat lintas dan multi disiplin yang menunjang pembangunan berkelanjutan 

untuk kepentingan Indonesia dengan mempertimbangkan kelayakan pencapaian 

di bidang pertanian. 

3. Dihasilkan produk riset “karya yang layak penting, berkualitas tinggi, dan 

bermanfaat besar bagi peradaban dan kemanusiaan.” 

4. Tercapai peningkatan partisipasi dosen agar dapat melaksanakan riset dan 

publikasi sesuai dengan kepakarannya 

5. Terlaksananya riset melalui fertilisasi silang antar disiplin ilmu dan mendorong 

terlaksananya “Research without boundaries“ di STIPER Amuntai. 

6. Terlaksananya riset kolaborasi regional dan kolaborasi nasional yang hasilnya 

berkontribusi dalam penyelesaian masalah nasional, regional dan global 

7. Tercapai publikasi dosen dalam jurnal ilmiah internasional dengan citation index 

tinggi serta publikasi dosen dalam jurnal nasional terakreditasi 

8. Tercapai peningkatan publikasi hasil riset pada tataran seminar nasional 

9. Tercapainya hasil riset dalam bentuk Paten dan HKI 

10. Tercapainya peningkatan hasil riset yang berupa buku ajar dan buku tek 

11. Tercapai peningkatan hasil riset yang berupa teknologi tepat guna, model, 

prototype, desain/karya seni, rekayasa sosial. 

b. Sasaran 

Untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Penelitian di STIPER 

Amuntai, serta berdasarkan hasil analisa Evaluasi Diri dan SWOT; penelitian di STIPER 

AMUNTAI ditargetkan untuk mencapai: 

1. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan dosen dalam bidang penelitian dan 

publikasi ilmiah. 

2. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. 

3. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi ilmiah baik nasional maupun 

internasional. 

4. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan 

internasional terindeks di database bereputasi. 

5. Meningkatnya dana yang diperoleh baik dari internal maupun eksternal. 

6. Meningkatnya perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI). 

7. Meningkatnya mitra penelitian dari industri dan lembaga. 

8. Meningkatnya pemanfaatan fasilitas internet untuk mendapatkan literature 

ilmiah. 

9. Meningkatnya hasil penelitian yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan di 

masyarakat. 
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10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas buku ajar berbasis penelitian. 

11. Meningkatnya karya seni dan desain. 
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BAB III 

EVALUASI DIRI 

 
3.1. Pengantar 

Evaluasi diri merupakan analisis yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Pada Masyarakat secara internal untuk mendeskripsikan capaian kualitas dan 

kuantitas institusi lembaga saat ini, sekaligus merupakan analisis kesenjangan antara 

keadaan kekinian dengan gambaran masa depan yang diinginkan.Hasil evaluasi diri 

merupakan isu strategis yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang telah 

ditetapkan 

3.2. Peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat berperan sebagai fasilitator dan 

koordinator berbagai kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang 

dikelola di lingkungan STIPER Amuntai. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada 

Masyarakat STIPER Amuntai telah menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam 

kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat regional. LPPM 

STIPER Amuntai telah menjalin beberapa kerjasama penelitian dengan pemerintah 

provinsi dan daerah, perguruan tinggi lain dan masyarakat serta industri. 

 

3.3. Kinerja LPPM dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

a. Program dan Sumber Dana 

LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai, pada tahun 2014– 2015 

memperoleh dana dari Yayasan Bakti Muslimin, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara dan beberapa perusahaan melalui program CSR. Hampir semua dosen 

melakukan PPM yang biasanya bertepatan dengan jadwal pelaksanaan Praktek Kerja 

Mahasiswa (PKM). 

Kinerja LPPM dalam melakukan program PPM sudah tepat waktu dan tepat 

sasaran, sehingga memberikan dampak positif terhadap masyarakat desa dan sebagai 

umpan balik pengembangan institusiSTIPER Amuntai. Pihak LPPM senantiasa 

memberikan motivasi dan memfasilitasi kepada seluruh dosen untuk melaksanakan 

program pengabdian kepada masyarakat. Pihak LPPM menawarkan hibah pengabdian 

kepada seluruh dosen dengan dana yang cukup memadai. Selain itu pihak LPPM juga 

memfasilitasi bagi dosen-dosen yang akan mengajukann proposal PPM Hibah Dikti dan 

ke pihak pemerintah daerah dan perusahaan. 

Pihak LPPM selain memfasilitasi program pengabdian untuk seluruh dosen, juga 

mengelola program pengabdian kepada mahasiswa dengan nama program Praktek Kerja 

Mahasiswa (PKM) bertema. PKM bertema ini sejak tahun 2012 dilaksanakan pada 10 

desa binaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 
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b. Pengelolaan LPPM 

Pengelolaan pengabdian masyarakat dilakukan melalui : 

1. Pengelolaan proposal pengabdian masyarakat diarahkan untuk mendapatkan 

dana dari pihak internal atau eksternal; 

2. Penetapan pemenang dana hibah pengabdian masyarakat; 

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta keterlaksanaan terhadap pengabdian 

masyarakat; 

4. Pengelolaan keuangan untuk mekanisme pencairan, maupun pelaporan. 

Tabel 1. Pengelolaan Pengabdian Masyarakat 

 

No. 
 

Parameter 

Ketersediaan Standar 

Operasional Prosedur 

(SOP) 
Ada Tidak Ada 

1 Rekruitmen reviewer internal √  

2 Keterlibatan reviewer eksternal 
dalam seleksi proposal 

√  

3 Desk evaluasi proposal √  

4 Penetapan pemenang √  

5 Kontrak pengabdian √  

6 Monev lapangan internal √  

7 Seminar hasil PPM internal √  

8 Tindak lanjut hasil PPM √  

9 Kegiatan pelatihan √  

10 Sistem reward √  

 

3.4. Potensi yang Dimiliki 

a. Potensi bidang SDM 

Jumlah tenaga peneliti dan pengabdian kepada masyarakat cukup besar. STIPER 

Amuntai mempunyai 19 dosen, 3 laboran, dan 1 pustakawan. Daftar dosen dari berbagai 

program studi dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3. Jumlah Dosen Tetap STIPER Amuntai 
 

 

No. 
Jabatan 

Fungsional 

Jumlah Dosen Tetap  

Total Prodi 

Agroteknologi 

Prodi 

Agribisnis 

1 Asisten Ahli 1 4 5 

.2 Lektor 4 2 6 

3 Lektor 

Kepala 

0 1 1 

4 Guru Besar 0 0 0 

Total 5 7 12 

Tabel 4. Jumlah Dosen Tetap STIPER Amuntai 

 

No. 

 

Pendidikan 

Jumlah Dosen Tetap  

Total Prodi 

Agroteknologi 

Prodi 

Agribisnis 

1 Strata 1 0 0 0 

.2 Strata 2 4 9 13 

3 Strata 3 1 1 2 

Total 5 10 15 
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b. Potensi organisasi dan manajemen 

LPPM STIPER Amuntai dikembangkan melalui mekanisme koordinasi Bidang 

Akademik yang berada dibawah kepemimpinan Pembantu Ketua I Bidang Akademik. 

Adapun bentuk ideal struktur organisasi seperti pada gambar. 

 

 

 

Struktur Organisasi LPPM STIPER Amuntai 

 
 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu 

Pertanian Amuntai di pimpin oleh satu orang kepala dan dalam pelaksanaan teknik harian 

dibantu oleh Bendahara dan 1 orang staf. 

c. Fasilitas Pendukung 

STIPER Amuntai memiliki Laboratorium Manajemen Produksi dan 

Kewirausahaan yang dikelola di bawah program studi Agribisnis. Laboratorium ini 

menyelenggarakan tiga divisi, yaitu: 

1) Klinik Konsultasi Manajemen Bisnis 

Klinik Konsultasi Manajemen Bisnis dibentuk dengan tujuan menyediakan 

layanan konsultasi bagi dunia usaha, khususnya UKM, sebagai perwujudan salah satu Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Pada Masyarakat. 

2) Business Center 

Business Center merupakan pusat pembelajaran, pendampingan dan 

pengembangan untuk menanamkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa. 

Business Center ini juga akan menjadi inkubator bisnis yang mendampingi para 

mahasiswa yang berminat atau sudah berwirausaha. 

3) Produksi Makanan Olahan 

Melakukan pelatihan kepada mahasiswa untuk menyiapkan mahasiswa terjun ke 

lapangan melaksanakan Praktek Kerja Mahasiswa setiap semester dengan materi 

pengolahan makanan dari SD pertanian lokal. Dan pelatihan kepada ibu-ibu Kelompok 

Tani bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Badan Keluarga 

Berencana Daerah. 
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4). SDM LPPM STIPER Amuntai 

Sumberdaya manusia pada tim pengelolaan dan pengembangan Pengabdian 

Pada Masyarakat disesuaikan dengan kondisi wilayah, dalam hal ini kepakaran yang 

diperlukan sesuai dengan visi LPPM, yaitu menjadikan STIPER Amuntai yang unggul 

sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat, bidang pertanian 

berbasis lahan rawa berwawasan berkearifan lingkungan dan kewirausahaan untuk 

mewujudkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berdaya saing”. 

Tabel 2. SDM Tim Pengabdian Pada Masyarakat LPPM STIPER Amuntai 
 

No Nama Kepakaran 

1. Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA Ketahanan Pangan 

2. Dr. Zarmiyeni, SP., MP TBT Hortikultura 

3. Ir. H. Azwar Saihani, MP Manajemen UMKM dan Koperasi 

4. Mahdiannoor, SP., MP Pola Tanam & Mekanisasi Pertanian 

5. Miranda RS. SP., MP. Ekonomi Pertanian 

6. Nur Hafizah, S. Hut., MP TBT Perkebunan 

7. Murjani, SP., M.Si Statistik Pertanian 

8. Nurul Istiqomah, SP., MP Pemupukan & TBT Lahan Rawa 

9. Rum Van Royensyah, SP., MP Pemasaran Produk Pertanian 

10. Purna Kusumayana, SP.,MP. Komunikasi dan Penyuluhan 

Pertanian 

11. Tim Laboratorium Manajemen Produksi 

dan Kewirausahaan : 
a. Mahdalena, SP.,MP 

b. Dewi Susanti, SP 

c. Heldawati, SP., MP 

 
 

a. Manajemen Produksi 

b. Pengolahan Pangan 

c. Ekonomi Pangan 

 
 

3.5. Analisis SWOT 

 

Mandat sebagaimana tertuang dalam misi LPPM STIPER Amuntai harus 

dijabarkan ke dalam sasaran dan program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan analisis situasi terhadap kondisi internal dan eksternal LPPM STIPER Amuntai 

saat ini. Analisis internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki LPPM STIPER Amuntai, sedangkan analisis eksternal untuk mengidentifikasi 

peluang dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi LPPM STIPER Amuntai dalam 

mewujudkan visi dan menyelenggarakan misinya. Analisis internal dan eksternal juga 

dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi, program dan kegiatan. 

3.5.1 Situasi Internal 

Kekuatan (Strength) : 

1. Perguruan tinggi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

berwawasan lingkungan dan kewirausahaan yang unggul di Kalimantan Selatan; 
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2. Ada jalinan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia 

(IPB, Andalas dan UNLAM); 

3. Adanya grafik pertumbuhan penelitian yang yang meningkat mulai tahun 2011 

sampai dengan 2016; 

4. SDM dosen yang semuanya menguasai TIK. 

Kelemahan (Weakness): 

1. Dosen peneliti senior yang mampu membimbing dibawah 5%; 

2. Belum memanfaatkan jaringan penelitian yang sudah ada; 

3. Penganggaran dana internal yang masih di bawah 5% (lima persen) dari total 

anggaran operasional sekolah tinggi; 

4. Belum adanya kepanjangan lembaga penelitian dan pengabdian di tingkat 

program studi. 

3.5.2. Situasi Eksternal 

Peluang (Opportunity): 

1. Objek kajian menyangkut berbagai bidang pertanian masih banyak belum 

tergarap; 

2. Adanya kerjasama penelitian dengan peneliti senior dari perguruan tinggi negeri; 

3. Tersedianya banyak grant pengabdian masyarakat. 

Ancaman (Threat) : 

1. Banyak proyek diluar pekerjaan yang lebih menjanjikan dalam penghasilan; 

2. Penjadwalan pengajaran yang melebihi beban kerja dosen; 

3. Belum tersedia jurnal internal yang menerbitkan hasil-hasil pengabdian 

masyarakat. 
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BAB IV 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI 

DAN ROAD MAP RENSTRA PPM 
 

4.1. Arah Kebijakan Renstra PPM STIPER Amuntai 

Kebijakan bersumber dari pemerintah RI dan STIPER Amuntai. Pasal 1 ayat 11 

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan 

bahwa Pengabdian Pada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang 

memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya Peraturan Menteri Ristek-

Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat 14, 

menyatakan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Renstra Kemenristek-Dikti 2015 –2019 menyatakan visi, misi, tujuan & sasaran 

strategis adalah : Visi dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2015-

2019 dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, maka pada tahun 2015-2019 

Kemenristekdikti menetapkan visi sebagai berikut : “Terwujudnya pendidikan tinggi 

yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa” 

Misi Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Kemenristekdikti 

adalah Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan 

SDM yang berkualitas; dan 2. Meningkatkan kemampuan Iptek 

dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. 

Tujuan Strategis : “Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya 

manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan 

daya saing bangsa” 

Berdasarkan hasil evaluasi diri dan analisis SWOT, visi STIPER Amuntai untuk 

menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bersinergi dengan visi riset yaitu 

“Menjadikan STIPER Amuntai Unggul sebagai pusat pengembangan penelitian dan 

pengabdian masyarakat di bidang pertanian berbasis lahan rawa, berwawasan dan 

berkearifan lingkungan, serta kegiatan kewirausahaan untuk mewujudkan rawa makmur”. 

Rencana strategis pengabdian pada masyarakat STIPER Amuntai untuk periode tahun 

2016 sampai dengan 2020 memiliki tema utama : “Bersama Masyarakat Membangun 

Sistem Agribisnis dengan Prinsip Agroteknologi Berkelanjutan Untuk 

Mewujudkan Rawa Makmur Tahun 2020”. 

Mewujudkan Rawa Makmur Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

khususnya dan Kalimantan Selatan umumnya, rencana strategis pengabdian pada 

masyarakat (RENSTRA- PPM) STIPER Amuntai menjabarkan tema utama melalui 3 

(tiga) tahapan seperti berikut : 
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Tahapan jangka pendek 5 (lima) tahun: 

1. Civitas akademika STIPER Amuntai pro aktif dalam penguatan kapasitas 

masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertopik 

pengembangan sistem agribisnis dan agroteknologi berbasis lahan rawa; 

2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah sebuah wujud aksi dan atau umpan 

balik hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika; 

3. Pelaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memberikan dampak 

yang bermakna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tahapan jangka menengah 10 (sepuluh) tahun : 

1. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di bidang agribisnis dan agroteknologi 

secara simultan berdampak positif mewujudkan rawa makmur; 

2. Penggalangan dana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat diperoleh dari 

berbagai sumber (STIPER Amuntai, Pemerintah Daerah, Kemenristek Dikti, 

perusahaan, dan dari luar negeri); 

3. Hasil pengabdian pada masyarakat dijadikan model Desa Mandiri Pangan 

Berbasis Lahan Rawa. 

Tahapan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun : 

1. Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dijadikan sebagi model pembinaan 

dan pengembangan Desa Mandiri Pangan Berbasis Lahan rawa yang memperoleh 

hak paten; 

2. Penggalangan sumber dana pengabdian pada masyarakat dari pemerintah maupun 

swasta semakin besar jumlahnya dan berbanding lurus dengan manfaatnya; 

Hasil pengabdian pada masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan Desa 

Mandiri Pangan Berbasis lahan Rawa menjadi bench mark dan dirujuk oleh banyak 

lembaga baik regional, nasional maupun internasional. 

4.2. Program Strategis 

Pengabdian pada masyarakat STIPER Amuntai memiliki strategi dalam rangka 

mewujudkan rawa makmur tahun 2020, melalui kegiatan : Bersama Masyarakat 

Membangun Sistem Agribisnis dengan Prinsip Agroteknologi Berkelanjutan”. Adapun 

fokus program pada prodi Agroteknologi dan prodi Agribisnis tertuang dalam 4 (empat) 

bidang program strategis: 

1. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok tani yang mengusahakan lahan 

rawa untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat; 

2. Penguatan kapasitas kelompok tani, peternak, dan perikanan yang berorientasi 

pada pengembangan organisasi, ekonomi, produksi, dan pemasaran untuk 

menjadi kelompok usaha yang mandiri dan berdaya saing; 

3. Mendorong upaya pelaksanaan PPM Comunity Based berupa Desa Mitra di 

kabupaten : HSU, HST, HSS, Balangan, dan Tabalong untuk meningkatkan 

diversifikasi pangan olahan mencapai desa mandiri pangan berbasis SD lokal; 
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4. Terbentuknya Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagai 

bentuk inkubator hasil-hasil penelitian. 

4.3. Peta Jalan (Roadmap) Pengabdian Pada Masyarakat 

Peta jalan (roadmap) pengabdian pada masyarakat, mencakup kegiatan 

pengabdian masyarakat yang telah dilakukan (base line) tahun sebelumnya, pengabdian 

masyarakat yang direncanakan, serta rencana arah pengabdian masyarakat setelah kurun 

waktu kegiatan yang telah selesai dikerjakan. 



 

 

Baseline 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Pelaksana 
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ROAD MAP PENGABDIAN PADA MASYARAKAT LPPM STIPER AMUNTAI 
 

 

 

 

 

Sasarann 

 
Masyarakat, 

Kelompok tani 

 
 

 

 
Prodi Agroteknologi Menitik 

Beratkan Pada Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pertanian Lahan 

Rawa Melalui Usaha Penerapan 

TTG : 

 
 

 

 
Melanjutkan Tema-Tema PPM dan 

Menjalin Kemitraan Dengan Stake 

holder (pemda, industri melalui 

program CSR) yang berbasis pada 

educatioanal for food security 

melalui program PKM, IbM, KKN 

PPM 

 
 

 

 
Mendorong Upaya Pelaksanaan 

PPM ComunityBased Berupa 

Desa Mitra di Kabupaten : HSU, 

HST, HSS, Balangan, dan 

Tabalong Dalam Rangka 

Meningkatkan Diversifikasi 

Pangan Lokal, Terbentuknya 

Kelompok Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) sebagai 

bentuk inkubator hasil-hasil 

penelitian untuk membentuk Desa 

Mandiri Pangan Berbasis SD lokal 

 

 
 

Dosen, 

Mahasiswa, 

Masyarakat 

 - Tanaman Holtikultura 

- Tanaman Tahunan 

- Palawija 

- Hidroponik &Vertikultur 

- Tanaman Obat Keluarga 

- Pengendalian Hama & Penyakit 

- Pengelolaan Lahan Rawa 

- Bioteknologi Tanaman 
- Pembuatan Pupuk Kompos 

 

Kelompok : 

Tani, Peternak, 
Perikanan 

Prodi Agribisnis Menitik Beratkan 

Pada Penguatan Kapasitas 
Kelompok Tani Pada Bidang : 

   

 - Organisasi 

- Ekonomi 

- Produksi 

- Pemasaran 

- Produk Makanan Olahan 

- Klinik Konsultasi Manajemen 

Bisnis 
- Business Center 
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BAB V 

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN PPM 

Program strategis pengabdian pada masyarakat LPPM STIPER Amuntai 

memiliki tema “Bersama Masyarakat Membangun Sistem Agribisnis Dengan Prinsip 

Agroteknologi Berkelanjutan Menuju Rawa Makmur Tahun 2020.Tema pengabdian 

pada masyarakat tertuang dalam 4 (empat) bidang program strategis dan dilaksanakan 

dengan fokus : 

1. Periode Baseline – 2016 

Pada kondisi ini pengabdian pada masyarakat difokuskan pada pemetaan 

persepsi dan motivasi masyarakat dan kelompok tani untuk melakukan usaha 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang mengusahakan pertanian lahan 

rawa. 

2. Periode 2017 – 2018 

Pada Tahap ini pengabdian pada masyarakat difokuskan pada penguatan 

kapasitas kelompok tani, peternakan, dan perikanan melalui pengembangan organisasi, 

ekonomi, produksi, dan pemasaran hasil pertanian, produk makanan olahan, produk olahan 

TOGA, klinik konsultasi manajemen bisnis, business center. 

3. Periode 2019 – 2020 

Pada periode ini pengabdian pada masyarakat difokuskan pada pembinaan dan 

pendampingan pada masyarakat dan kelompok tani dari implementasi teknologi tepat 

guna (TTG) bidang pertanian lahan rawa, UMKM, Desa Mandiri TOGA, dan Desa 

mandiri Pangan. 
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Tabel 1. Indikator Kinerja Pelaksanaan PPM 
 

 

Tema Payung Tema Target 
Tahapan Pengabdian 

Indikator 

Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 

Bersama 1. Pemberdayaan Terbentuknya Pemetaan Penguatan Penguatan kapasitas Pembinaan dan Pembinaan dan Laporan PPM, Jurnal 

Masyarakat lahan rawa untuk UMKM, Produk persepsi kapasitas kelompok tani, pendampingan pada pendampingan PPM, Teknologi Tepat 

Membangun meningkatkan Olahan Pangan, dan kelompok tani, peternakan, dan masyarakat dan pada masyarakat Guna, Model 

Sistem Agribisnis ketahanan pangan Produk Olahan motivasi peternakan, perikanan melalui kelompok tani dari dan kelompok Pemberdayaan 

Dengan Prinsip keluarga dan TOGA, Desa Mitra, masyarakat dan perikanan pengembangan implementasi tani dari Masyarakat lahan 

Agroteknologi masyarakat; Desa Mandiri dan melalui organisasi, ekonomi, teknologi tepat implementasi Rawa. 

Berkelanjutan 2. Penguatan TOGA, dan Desa kelompok pengembangan produksi, dan guna (TTG) bidang teknologi tepat  

Menuju Rawa kapasitas kelompok Mandiri Pangan tani untuk organisasi, pemasaran hasil pertanian lahan guna (TTG)  

Makmur Tahun tani, menjadi  melakukan ekonomi, pertanian, produk rawa, UMKM, bidang pertanian  

2020 kelompok usaha  usaha produksi, dan makanan olahan, Desa Mandiri lahan rawa,  

 yang mandiri dan  pengemban pemasaran produk olahan TOGA, dan Desa UMKM, Desa  

 berdaya saing;  gan dan hasil pertanian, TOGA, klinik mandiri Pangan. Mandiri TOGA,  

 3.Pelaksanaan PPM  pemberday produk konsultasi  dan Desa mandiri  

 Comunity Based  aan makanan manajemen bisnis,  Pangan.  

 berupa Desa Mitra  masyarakat olahan, produk business center.    

 untuk  yang olahan TOGA,     

 meningkatkan  mengusaha klinik     

 diversifikasi  an konsultasi     

 pangan olahan  pertanian manajemen     

 mencapai desa  lahan rawa. bisnis, business     

 mandiri pangan   center.     

 berbasis SD lokal;        
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BAB VI 

PELAKSANAAN RENSTRA PENELITIAN UNIT KERJA 
 

Pelaksanaan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan 

mendapatkan pendanaan baik hibah pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah 

(pusat, provinsi, dan daerah), industri (CSR), dan kerja sama luar negeri. Dengan 

demikianpenggalangan dana pengabdian pada masyarakat dari sumber pembiayaan 

diarahkan melalui tiga skema yaitu: 

1. Pembiayaan internal yang diarahkan bagi para civitas akademika yang 

belum mendapatkan akses sumber dana eksternal; 

2. Sumber pembiayaan pemerintah berupa hibah dari Dikti melalui berbagai 

skim pengabdian kepada masyarakat, dari provinsi, dan kabupaten; 

3. Sumber pembiayaan dari industri (CSR), dan para sponsor melalui kegiatan 

kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Rencanan anggaran pelaksanan kegiatan pengabdian pada masyarakat LPPM STIPER 

Amuntai periode 2016 sampai dengan 2020 dijabarkan seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 2.Rencana Anggaran Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat 2016-2020 

 

SKIM 2016 2017 2018 2019 2020 

Pemberdayaan 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 

Penguatan 
Kapasitas 

10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 

Pendampingan 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 

 
Adapun rencana perolehan pendanaan eksternal (hibah dikti) sebagaimana 

diuraikan dalam tabel berikut: 

SKIM 2016 2017 2018 2019 2020 

Ipteks bagi Masyarakat 3 5 6 8 10 

Ipteks bagi Kewirausahaan 1 2 2 3 4 

Ipteks bagi Produk Ekspor 0 1 2 1 2 

Ipteks bagi Inovasi dan Kreatifitas 
Kampus 

0 1 2 2 2 

Hibah KKN PPM 0 1 1 1 1 
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BAB VII 

PENUTUP 

Rencana Strategis Pengabdian Pada Masyarakat disusun agar dapat menjadi 

pedoman dalam pelaksanaan pengabdian oleh seluruh sivitas akademika STIPER 

Amuntai Tahun 2016-2020. Setelah periode Renstra Pengabdian Pada Masyarakat 

(2016-2020) dilaksanakan diharapkan ada penyempurnaan sesuai dengan 

perkembangan jaman yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam 

pembuatan Renstra Pengabdian Pada Masyarakat periode berikutnya, sehingga ada 

kontinuitas yang pada akhirnya dapat mewujudkan visi dan misi LPPM-STIPER 

Amuntai. 

Keberlanjutan perbaikan mutu (continous improvement) pengabdian 

masyarakat dilakukan dengan mengevaluasi dan mereview  implementasi pelaksanaan 

program. Oleh sebab itu, jika renstra, berdasarkan analisis strategis, membutuhkan 

penyesuaian maka tim akan membahas dan melakukan penyesuaian (corrective 

actions) dengan segera. 

Demikian Renstra ini disusun semoga bermanfaat untuk peningkatan kinerja 

pengabdian kepada masyarakat di STIPER Amuntai. 
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