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KATA PENGANTAR 

 

 

Salam dan bahagia, 

 

Roadmap pengabdian masyarakat Fakultas Teknik UST ini disusun dengan maksud sebagai 

pedoman dan arah kebijakan pengabdian masyarakat di Fakultas Teknik UST untuk 

mendukung dalam mewujudkan visi UST untuk menjadi universitas yang unggul. Target 

capaian kinerja pengabdian masyarakat untuk mendukung visi UST menjadi universitas yang 

unggul sebelumnya telah dirumuskan dalam RENSTRA pengabdian masyarakat UST yang 

dirumuskan oleh LP2M UST. 

 

Roadmap pengabdian masyarakat Fakultas Teknik tahun 2017 – 2021 ini adalah langkah awal 

untuk bersama meningkatkan kinerja pengabdian masyarakat UST. Isu-isu yang menjadi fokus 

kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat Fakultas Teknik UST mencakup kewirausahaan, 

teknologi tepat guna, perbaikan fasilitas dan infrastruktur publik, dan juga pengembangan 

UMKM. Isu-isu yang menjadi fokus program pengabdian masyarakat tentunya memperhatikan 

kesediaan sumber daya baik manusia dan finansial yang ada.   

 

Roadmap pengabdian masyarakat ini telah disusun dengan mengacu pada RENSTRA 

pengabdian masyarakat UST, Visi, Misi, Tujuan, serta RENSTRA dan RENOP Fakultas 

Teknik. Pembahasan yang ada pada peta jalan pengabdian masyarakat FT UST ini mencakup 

bagian pendahuluan, landasan pengembangan pengabdian masyarakat yang dilengkapi dengan 

startegi SWOT, kebijakan, isu strategis, dan pedoman, serta bagian penutup. Semoga peta jalan 

ini membantu sivitas akademika FT UST untuk meningkatkan kinerja pengadian masyarakat 

dan berkontribusi bagi masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Selaras dengan visi UST untuk mendukung universitas yang unggul, keunggulan kinerja 

di Fakultas Teknik UST salah satunya juga diwujudkan dengan peningkatan kinerja di bagian 

pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu pilar dalam 

caturdharma perguruan tinggi yang juga dirumuskan dalam rencana-rencana strategis 

perguruan tinggi.  

Guna mendukung pencapaian kinerja pengabdian kepada masyarakat yang unggul, UST 

telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) pengabdian kepada masyarakat yang disusun 

dengan mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) dan 

lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) UST. RENSTRA pengabdian masyarakat yang 

telah disusun oleh LP2M UST merupakan acuan untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat di 

tingkat unit kerja. Dalam hal ini Fakultas Teknik UST, telah menyusun peta jalan (roadmap) 

pengabdian kepada masyarakat selaras dengan RENSTRA pengabdian masyarakat UST.  

Penyusunan peta jalan (roadmap) pengabdian masyarakat Fakultas Teknik UST 

didasarkan pada Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik UST serta RENSTRA dan RENOP 

Fakultas Teknik UST. Selain itu, penyusunan roadmap ini juga mempertimbangkan 

ketersediaan sumber daya, serta isu-isu akademis yang berkembang khususnya di tingkat lokal, 

nasional, dan regional. Pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Teknik yang 

pelaksanaan programnya melibatkan seluruh sivitas akademika baik di Program Studi Teknik 

Industri dan Program Studi Teknik Sipil diarahkan dalam upaya meningkatkan daya saing 

kinerja pengabdian masyarakat di Fakultas Teknik UST serta meningkatkan angka partisipasi 

dosen bersama mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

bermutu dan berdampak.  

 

1.2. TUJUAN 

a. Meningkatkan daya saing kinerja pengabdian masyarakat Fakultas Teknik UST di 

tingkat lokal, nasional, dan regional, 

b. Memberikan acuan pengelolaan pengabdian masyarakat di Fakultas Teknik UST, 

c. Mendorong kontribusi hasil dan luaran pengabbdian masyarakat yang bermutu dan 

berdampak. 
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1.3. MANFAAT 

a. Optimalisasi kinerja pengabdian masyarakat yang ditunjukkan dari indikator dan 

capaian, 

b. Mendukung penilaian audit mutu yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun pihak 

eksternal, 

c. Sebagai panduan terstruktur tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen 

bersama mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknik UST.  

 

1.4. DASAR PENYUSUNAN ROADMAP PkM FAKULTAS TEKNIK UST 

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  

c. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

d. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  

e. Permenpan RI. No. 46 Th. 2013 tentang Perubahan atas Permenpan dan RB No. 17 Tahun 

2013 Jabfung dan Angka Kreditnya.  

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  

g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

h. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi 

IX, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. 

i. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah. 

j. Statuta UST Yogyakarta (2012) 

k. Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 

Sarjanawiyata Tamansiswa 2016 – 2020 

 

 



3 

 

BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

FAKULTAS TEKNIK UST 

 

2.1.  VISI DAN MISI UST 

Visi: 

”Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” 

 

Misi: 

”Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui 

Caturdharma yang meliputi pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan pembudayaan yang luhur”. 

 

Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang memberikan arahan bahwa di masa 

mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan perguruan tinggi lain 

dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam 

”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan 

bangsa.” Capaian “unggul” diwujudkan melalui Caturdharma yang salah satu dharma-nya 

adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang langsung berdampak kepada masyarakat. 

 

2.2.  VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNIK UST 

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik UST Nomor: 

010/UST/FT/Dekan/III/2015, maka Visi dan Misi Fakultas Teknik UST yaitu: 

 

Visi  

Pada Tahun 2025 menjadi Fakultas yang unggul, mandiri, dan mengedepankan 

kewirausahaan dalam Bidang Keteknikan yang berdasarkan Ajaran Tamansiswa 

 

Misi 

a) Menyelenggarakan pendidikan keteknikan yang berlandaskan ajaran Tamansiswa. 

b) Menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk sarjana teknik yang berjiwa 

entrepreneurship. 

c) Menyelenggarakan penelitian dan PkM yang mendukung sustainability dari Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 
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d) Merintis kerjasama dengan landasan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan 

kemanfaatan (kebenaran, kebajikan, dan manfaat) sesuai dengan budaya luhur 

Tamansiswa. 

e) Mempunyai tata kelola akademik yang profesional, kapabel, transparan dan akuntabel 

untuk pengembangan kemandirian fakultas.    

 

Tujuan 

a) Menghasilkan sarjana teknik yang berjiwa entrepreneur dengan berlandaskan ajaran 

Tamansiswa. 

b) Menghasilkan karya ilmiah melalui penelitian yang dipublikasikan di level nasional 

maupun level internasional yang memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang keteknikan. 

c) Melaksanakan kegiatan PkM dalam lingkup keteknikan yang mendukung 

keberlangsungan dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di level wilayah 

maupun level nasional serta internasional. 

d) Merealisasikan program kerjasama dengan pihak luar dalam bidang pembelajaran, 

penelitian, PkM, dan pengembangan kebudayaan. 

 

Visi Fakultas Teknik UST sangat jelas karena pencapaian visi telah dicanangkan dalam 

tahap-tahap rencana strategis dengan rentang waktu dan capaian-capaian terukur. Kata kunci 

dalam visi tersebut adalah ”wirausaha” yang memberikan arah tujuan bahwa di masa 

mendatang yakni tahun 2025 para sivitas akademika dan lulusan Fakultas Teknik UST 

memiliki kelebihan dalam hal menjadi wirausaha yang berbudi pekerti luhur. 

Pengertian unggul dalam Visi Fakultas Teknik adalah menjadi satu-satunya Fakultas 

Teknik di Indonesia yang menerapkan ajaran Tamansiswa. Sehingga lulusan dari Fakultas 

Teknik UST mempunyai karakteristik khusus yang tidak dimiliki lulusan dari fakultas teknik 

yang lain karena ajaran Tamansiswa mengedepankan budi pekerti luhur dan menerapkan 

Sistem Among dalam pembelajaran perkuliahan. Sistem Among yang diterapkan pada 

pembelajaran Fakultas Teknik UST merupakan Ajaran Tamansiswa dari Ki Hadjar Dewantara. 

Sistem Among (asuh) adalah metode mendidik yang demokratis dengan didasari dua sendi 

yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di Fakultas Teknik UST selaras 

dengan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung tercapainya Rencana Strategis 

(RENSTRA) serta Visi dan Misi Fakultas Teknik UST. Kegiatan pengabdian kepada 
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masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen di Fakultas Teknik UST merupakan kegiatan 

pengabdian terapan dalam bentuk suatu project yang melibatkan sektor industri dalam hal ini 

skala kecil dan mikro serta sektor infrastruktur. Keunggulan pengabdian masyarakat di 

lingkungan FT-UST adalah berwawasan kebangsaan yakni semakin menambah jiwa 

nasionalisme di kalangan masyarakat. 

 

2.3.  ANALISIS SWOT PENGABDIAN MASYARAKAT FT UST 

Aspek Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek Eksternal 

Kekuatan 

 Pedoman pengabdian 

masyarakat mencakup 

RENSTRA PkM universitas, 

standar mutu PkM, dan peta 

jalan PkM di tingkat fakultas 

yang tersedia 

 Program PkM yang disediakan 

oleh LP2M UST 

 SDM di FT UST yang memiliki 

kompetensi spesifik dalam 

melaksanakan kegiatan PkM 

 Proses penjaminan mutu PkM 

yang dilaksanakan oleh SPMF 

bekerjasama dengan GMP 

Kelemahan 

 Masih minimnya luaran publikasi 

PkM yang dimuat di jurnal ilmiah 

Peluang 

 Kepercayaan mitra akan 

reputasi kelembagaan UST 

dalam bidang PkM yang kuat 

 Kerjasama dengan berbagai 

instansi yang telah terealisasi 

dalam kegiatan PkM 

Strategi Kekuatan – Peluang 

 Mendorong dosen-dosen di FT 

UST untuk melaksanakan 

program PkM sesuai dengan 

roadmap dengan menjalin mitra 

eksternal 

 Penguatan monev yang 

dilakukan oleh SPMF dan GMP 

Strategi Kelemahan – Peluang 

Mendorong publikasi hasil PkM 

yang telah dikerjakan bersama 

dengan mitra eksternal 

Ancaman 

Kompetisi antar PT di wilayah 

kopertis V dalam bidang PkM 

yang semakin kompetitif 

Strategi Kekuatan – Ancaman 

Meningkatkan tata kelola PkM 

secara kelembagaan internal 

Strategi Kelemahan – Ancaman  

Membentuk media diseminasi 

ilmiah hasil PkM baik berupa 

seminar maupun jurnal ilmiah 

untuk memperkuat daya saing 

PkM khususnya di wilayah 

kopertis V. 
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BAB III 

ISU STRATEGIS, SASARAN, DAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT 

FAKULTAS TEKNIK UST 

 

3.1.  STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT UST 

Tantangan terbesar yang harus dihadapi UST adalah menjadikan UST sebagai universitas 

yang mandiri dalam pengabdian masyarakat dan unggul dalam mutu. Rencana Strategis 

(RENSTRA) pengabdian masyarakat UST tahun 2016 – 2020 bertujuan memberikan arah dan 

pedoman bagi kegiatan pengabdian masyarakat, pengembangan dan penerapan IPTEK yang 

dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya, fasilitas, dan dukungan finansial yang 

tersedia sehingga diperoleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, sasaran 

RENSTRA pengabdian masyarakat UST tahun 2016 – 2020 mencakup: 

a. Meningkatkan angka partisipasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian 

masyarakat yang bermutu, 

b. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan implementasi hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh dosen dan menjadikan hasil pengabdian masyarakat sebagai referensi 

dalam pelaksanaan pembelajaran, 

c. Meningkatkan kapasitas pengelolaan pengabdian masyarakat di UST dan meningkatkan 

pencapaian indikator kinerja utama, 

d. Meningkatkan daya saing UST di bidang pengabdian masyarakat pada tingkat regional 

dan nasional, 

e. Kegiatan pengabdian masyarakat fokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia 

melalui pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pendidikan. 

 

Oleh karena itu, kebijakan dari RENSTRA pengabdian masyarakat UST yang telah disusun 

yaitu: 

a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan LP2M UST untuk mendukung 

proses pengabdian masyarakat, 

b. Meningkatkan sumber daya dan budaya pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen 

dan mahasiswa UST, 

c. Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik dilingkup regional dan 

nasional. 
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Komponen implementasi RENSTRA pengabdian masyarakat UST mencakup: 

 

 

3.2.  KEBIJAKAN DAN SASARAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS 

TEKNIK UST 

 Selaras dengan strategi pengabdian masyarakat UST, maka kebijakan kinerja pengabdian 

masyarakat Fakultas Teknik UST yaitu: 

a. Meningkatkan angka partisipasi dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik UST dalam 

melaksanakan pengabdian masyarakat terkait dengan pengembangan UMKM, 

pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengembangan infrastruktur, 

b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan pengabdian masyarakat melalui SPMF dan GMP 

Teknik Industri dan Teknik Sipil, 

c. Meningkatkan daya saing Fakultas Teknik UST di bidang pengabdian masyarakat 

bekerjasama dengan mitra eksternal, 

d. Mendorong dosen dan mahasiswa di Fakultas Teknik UST untuk melaksanaan program 

pengabdian masyarakat sesuai dengan roadmap pengabdian masyarakat fakultas 

bersama pihak eksternal, 

e. Mendorong publikasi hasil pengabdian masyarakat melalui seminar dan jurnal ilmiah. 

 

Sasaran program pengabdian masyarakat di Fakultas Teknik UST fokus terhadap masalah-

masalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi 

b. Peningkatan pelayanan pendidikan non-formal dan kewirausahaan (entrepreneurship) 

c. Peningkatan fasilitas dan kompetensi tenaga pendidik 

d. Pengembangan teknologi tepat guna 

e. Pengembangan UMKM 

Input

• SDM

• Sarana dan 
Prasarana

• Fasilitas 
Pendukung

Proses

• Pengajuan 
proposal PkM

• Pelaksanaan 
program

• Monev

Output

• Publikasi hasil 
PkM

• Produk PkM

• Kerjasama 
PkM

• Pemanfaatan 
hasil PkM
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f. Pengembangan destinasi wisata 

g. Gelar karya dan kreativitas seni budaya 

 

Mengacu RENSTRA pengabdian kepada masyarakat UST, maka program strategis dan 

infikator kinerja pengabdian masyarakat di Fakultas Teknik UST adalah sebagai berikut: 

 

3.2.1. Tahap 2017 – 2018  

Fokus pengabdian masyarakat di Fakultas Teknik UST adalah optimalisasi potensi 

daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Program-

program yang relevan diimplementasikan mencakup pengembangan teknologi tepat guna, 

pengembangan UMKM, dan pengembangan destinasi wisata. 

 

3.2.2. Tahap 2019 – 2021  

Fokus pengabdian masyarakat di Fakultas Teknik UST adalah pendampingan 

implementasi teknologi tepat guna,  kewirausahaan (entrepreneurship), dan penguatan hasil 

pengabdian kepada masyarakat. Penguatan indikator hasil pengabdian masyarakat juga 

ditunjukkan melalui luaran hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah. 

 

3.3.  ISU STRATEGIS PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK UST 

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Fakultas Teknik UST fokus untuk 

menjawab kebutuhan masyarakat terutama terkait peningkatan fasilitas dan infrastruktur 

publik, pengembangan UMKM dan kewirausahaan (entrepreneurship), pengembangan 

teknologi tepat guna, dan pengembangan destinasi wisata. Isu strategis dan peta jalan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Fakultas Teknik UST ditunjukkan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.1. Topik pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknik UST 

RENSTRA Pengabdian Masyarakat UST 2016 – 2020 

1. Optimalisasi potensi daerah untuk pemberdayaan masyarakat 

2. Sistem peningkatan kualitas pendidikan untuk peningkatan indeks pembangunan 

manusia 
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Topik Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik UST 

Program Studi Teknik Industri 

1. Sistem manufaktur maju 

2. Ergonomi dan rekayasa kerja 

3. Keselamatan dan kesehatan kerja 

4. Tekno-ekonomi 

 

Program Studi Teknik Sipil 

1. Infrastruktur berkelanjutan 

2. Transportasi cerdas 

3. Pembangunan kapasitas dalam kebencanaan 

Isu Strategis 

Isu strategis pelaksanaan PkM di Prodi Teknik Industri 

1. Peningkatan produktivitas pada sistem produksi yang diimplementasikan untuk 

pengembangan UMKM 

2. Perbaikan lingkungan kerja pada UMKM mencakup aspek ergonomi dan K3 

3. Optimasi tujuan dengan mempertimbangkan batasan organisasi pada UMKM  

4. Pengembangan teknologi tepat guna pada lingkungan kerja UMKM 

5. Motivasi kewirausahaan 

 

Isu strategis pelaksanaan PkM di Prodi Teknik Sipil 

1. Penerapan manajemen konstruksi untuk optimasi nilai ekonomi  

2. Memberikan nilai tambah kelestarian pada material konstruksi  

3. Pemanfaatan material lokal untuk konstruksi ramah lingkungan  

4. Pengarusutamaan pemahaman konstruksi tahan gempa  

5. Transportasi publik dan kebijakan transportasi ramah lingkungan  

6. Mitigasi bencana dan membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana  

7. Ekosistem lingkungan, sistem drainase dan pengolahan limbah masyarakat yang 

lestari  
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3.4.  INDIKATOR KINERJA 

Sasaran Strategi Indikator Capaian 

Dihasilkannya pengabdian 

masyarakat yang bermanfaat 

untuk masyarakat dan 

mampu untuk pemngentasan 

kemiskinan dan pelestarian 

lingkungan 

Meningkatkan program 

pengabdian dan 

pemberdayaan pada Usaha 

Mikro dan Kecil 

Meningkatnya jumlah 

program pengabdian dan 

pemberdayaan pada Usaha 

Mikro dan Kecil 

 

Meningkatnya pengabdian 

masyarakat pada upaya 

pelestarian lingkungan dan 

pengendalian kerusakan 

ekosistem lingkungan 

Meningkatnya jumlah 

kegiatan dalam pengabdian 

masyarakat untuk 

pelestarian lingkungan dan 

pencegahan pencemaran 

lingkungan 

 

Meningkatnya pengabdian 

masyarakat pada upaya 

pemberdayaan untuk 

program penanggulangan 

kemiskinan baik kemiskinan 

perkotaan maupun 

kemiskinan perdesaan 

Meningkatnya jumlah 

pengabdian masyarakat pada 

upaya pemberdayaan untuk 

program penanggulangan 

kemiskinan baik kemiskinan 

perkotaan maupun 

kemiskinan perdesaan 

 

Meningkatkan Kegiatan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang dilakukan 

oleh sivitas akademika 

Persentase dosen dan 

mahasiswa yang 

melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat 
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Tabel 3.2. Rencana Operasional Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik UST 2015 - 2019 

Sasaran 
Strategi 

Pencapaian 

Indikator 

Capaian 
Baseline 2015 2016 2017 2018 2019 

Dihasilkannya 

pengabdian 

masyarakat yang 

bermanfaat untuk 

masyarakat dan 

mampu untuk 

pemngentasan 

kemiskinan dan 

pelestarian 

lingkungan 

Meningkatkan 

program 

pengabdian dan 

pemberdayaan 

pada Usaha 

Mikro dan Kecil 

Meningkatnya 

jumlah program 

pengabdian dan 

pemberdayaan 

pada Usaha 

Mikro dan Kecil 

 

8 

Kegiatan 

12 

Kegiatan 

16 

Kegiatan 

20  

Kegiatan 

25  

Kegiatan 

29  

Kegiatan 

Meningkatnya 

pengabdian 

masyarakat 

pada upaya 

pelestarian 

lingkungan dan 

pengendalian 

kerusakan 

ekosistem 

lingkungan 

Meningkatnya 

jumlah kegiatan 

dalam 

pengabdian 

masyarakat 

untuk pelestarian 

lingkungan dan 

pencegahan 

pencemaran 

lingkungan 

 

3 

Kegiatan 

3  

Kegiatan 

3  

Kegiatan 

6  

Kegiatan 

10  

Kegiatan 

12  

Kegiatan 

Meningkatnya 

pengabdian 

masyarakat 

pada upaya 

pemberdayaan 

untuk program 

penanggulangan 

kemiskinan baik 

Meningkatnya 

jumlah 

pengabdian 

masyarakat pada 

upaya 

pemberdayaan 

untuk program 

penanggulangan 

2 

Kegiatan 

2  

Kegiatan 

5  

Kegiatan 

7  

Kegiatan 

7  

Kegiatan 

10  

Kegiatan 
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Sasaran 
Strategi 

Pencapaian 

Indikator 

Capaian 
Baseline 2015 2016 2017 2018 2019 

kemiskinan 

perkotaan 

maupun 

kemiskinan 

perdesaan 

kemiskinan baik 

kemiskinan 

perkotaan 

maupun 

kemiskinan 

perdesaan 

 

Meningkatkan 

Kegiatan 

Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

yang dilakukan 

oleh sivitas 

akademika 

Persentase dosen 

dan mahasiswa 

yang 

melaksanakan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

53.5% 53.5% 58% 62.5% 65% 67.5% 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Roadmap pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknik UST ini merupakan acuan 

pelaksanaan pengabdian masyarakat bagi sivitas akademika Fakultas Teknik. Pelaksanaan 

pengabdian masyarakat di Fakultas Teknik UST juga sesuai dengan standar pengabdian 

masyarakat yang telah disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UST yang mencakup 

standar pengelolaan PkM, standar sarana dan prasarana PkM, standar pelaksanaan PkM, 

standar penilaian PkM, standar proses PkM, standar isi PkM, dan standar hasil PkM.  

Selain itu, guna memastikan tata kelola kinerja pengabdian masyarakat di Fakultas 

Teknik UST, SPMF Teknik dan GMP Prodi Teknik Industri dan Teknik Sipil telah menyusun 

serangkaian tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Fakultas 

Teknik UST mencakup seminar proposal usulan PkM, penilaian proposal oleh reviewer, 

pelaksanaan dan monitoring evaluasi, serta evaluas akhir dan diseminasi hasil pengabdian 

masyarakat.  

Roadmap pengabdian masyarakat Fakultas Teknik UST diharapkan dapat menjaga dan 

meningkatkan mutu pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh para dosen dan mahasiswa 

serta dapat menjadi acuan dalam penyusunan roadmap pengabdian masyarakat di tahap 

selanjutnya.  

 

 


