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1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO

Visi Universitas Panca Marga “Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berdaya Saing Global yang Berwawasan Kebangsaan
pada tahun 2025”

Misi Universitas Panca Marga:

Meningkatkan kualitas lulusan dengan mengacu sasaran berstandar internasional dengan langkah sebagai berikut:

1) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang proses akademik secara memadai sesuai dengan Standar Nasional Perguruan

Tinggi dan Standar Perguruan Tinggi;

2) Menyiapkan dosen yang memiliki kemampuan profesional dan keilmuan dengan studi lanjut;

3) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berwawasan kebangsaan;

4) Melaksanakan kerja sama antar Perguruan tinggi dan instansi terkait ditingkat nasional dan internasional;

Tujuan Universitas Panca Marga:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengikuti perkembangan IPTEK dan IMTAQ;

2. Melaksanakan seminar nasional dan internasional serta terpublikasi secara online;

3. Membuat artikel yang dipublikasikan di jurnal internasioal bereputasi terindeks scopus;

4. Meningkatkan riset mahasiswa secara berkelanjutan

5. Penulisan Buku ISBN, Jurnal ISSN, nasional terakreditasi dan internasional;

6. Pelatihan jurnal nasional dan internasional yang bereputasi;

7. Peningkatan nilai akreditasi di semua Prodi

8. Melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi

2. RASIONAL

Sebagai salah satu fokus dari misi Universitas Panca Marga Probolinggo, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan harus direncanakan,
dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, ditingkatkan, serta didokumentasikan dengan baik. Karena kompleksitas pelaksanaan
kegiatan pengabdian, maka diperlukan standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi
seluruh kegiatan pengabdian di lingkungan Universitas Panca Marga Probolinggo. Dengan pertimbangan tersebut, maka
Universitas Panca Marga Probolinggo melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar pengabdian ini. Dalam hal pelaporan
hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan dalam Standar
Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR
Rektor
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Dekan
Ketua Program Studi
LPPM
Dosen
Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan pembudayaan IPTEK
guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2) Roadmap pengabdian tingkat Universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian Universitas
3) Roadmap pengabdian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah pengabdian Fakultas yang merupakan

warna/ciri pengabdian Fakultas/Prodi
4) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk
5) hard copy maupun soft copy
6) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma PerguruanTinggi (Pengajaran,

penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
7) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar belakang keilmuan dan

kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian secara bersama
8) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan pengabdian

pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.
9) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari kaprodi, dekan

Fakultas dan/atau Ketua LPPM.
10) Laporan Hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan didokumentasikan serta telah

mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.
11) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan baik dalam

bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan IPTEK, bahan ajar, modul, serta
artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional, didiseminasikan dalam seminar nasional
maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di media massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra
berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa dan
rekayasa sosial, serta menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Universitas.Program Studi: unit pengelola
kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh ketua program studi dan berada dibawah koordinasi fakultas.
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5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR
Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam
menerapkan, mengamalkan, dan
membudayakan IPTEK guna memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa harus memenuhi kriteria
minimal yangditetapkan dalam Standar
Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan
sesuai dengan
SN DIKTI

LPPM meningkatkan pemahaman
Standar Hasil Pengabdian kepada
Masyarakat dengan melakukan sosialisasi
kepada seluruh dosen di lingkungan
Universitas

100% hasil pengabdian kepada masyarakat
dalam menerapkan, mengamalkan, dan
membudayakan IPTEK guna
memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa
memenuhi kriteria
minimal yang ditetapkan

Hasil pengabdian kepada masyarakat baik
yang didanai olehkampusatau lembaga lain
maupun yang didanai secara mandiri
dilaporkan dalam bentuklaporanyang
tersusun secara sistematis serta sesuai
denganketentuanyangberlaku dan memiliki
hasil berupa antara lain:
a. Penyelesaian masalah yang dihadapi
masyarakat dengan memanfaatkan
keahlian sivitas akademika yang
relevan;

b. Pemanfaatanteknologi tepat guna;
c. Bahanpengembangan IPTEK;
d. Bahan ajar atau modul pelatihanuntuk
pengayaan sumber belajar

e. Publikasidijurnal,publikasi di media
massa, pemakalah di forum ilmiah, Hak
Kekayaan Intelektual, produk
terstandarisasi, produk tersertifikasi,
mitraberbadan hukum, buku, wirausaha
barumandiri, dan luaran lain berupa
prototype, model, desain purwarupa

f. Menghasilkan generating revenue bagi
pengembangan Universitas

LPPM menyusun mekanisme pelaporan
serta panduan penyusunan laporan
hasil pengabdian kepada masyarakat
dengan merujuk pada ketentuan yang
berlaku.

LPPM melakukan sosialisasi terkait
mekanisme pelaporan serta bentuk
laporan hasil pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Melakukanseleksidanreview terhadap
proposal pengabdian kepada masyarakat
dosen dengan memastikan hasil luaran
kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dosen berupa penyelesaian masalah
yang dihadapi masyarakat dengan
memanfaatkankeahlianbidang ilmuyang
relevan,pemanfaatan teknologi tepat
guna, bahan pengembangan IPTEK,
serta bahan ajar atau modul pelatihan
untuk pengayaan sumber belajar,
Publikasi di jurnal, publikasi di media
massa, pemakalah di forum ilmiah, Hak
Kekayaan Intelektual, produk
terstandarisasi, produk tersertifikasi,
mitra berbadan hukum, buku,
wirausaha baru mandiri,danluaranlain
berupa prototype, model, desain
purwarupa,sertamenghasilkan generating
revenue bagi pengembanganUniversitas

100% mekanisme pelaporan serta panduan
penyusunan laporan hasil pengabdian
kepada masyarakat sudah tersusun.

100% hasil pengabdian kepada
masyarakat dilaporkan dalam bentuk
laporan yang tersusun secara sistematis
serta sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

100%hasilluarankegiatan
pengabdian kepada masyarakat
dosen berupa salah satu atau lebihdari
hal- hal berikut:
a. solusi penyelesaian masalah
b. pemanfaatanteknologi tepat
guna

c. produk hasil pengembangan
IPTEK,dan

d. bahanajar ataumodul
pelatihan.

e. Publikasidi jurnal,publikasi di media
massa, pemakalah di forum ilmiah,
Hak Kekayaan Intelektual, produk
terstandarisasi, produk
tersertifikasi,mitra berbadan
hukum, buku, wirausaha baru
mandiri, dan luaran lain berupa
prototype, model, desain
purwarupa
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ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR
f. Menghasilkan generating revenue
bagi pengembangan Universitas

Hasil pengabdian kepada masyarakat
dipublikasikan ke jurnal ilmiah nasional (baik
terakreditasi maupun tidak terakreditasi)
dan/atau jurnal ilmiah internasional serta
bebas plagiasi

Mewajibkan seluruh dosen pengabdi
untuk mempublikasi hasil pengabdian
kepada masyarakat nya yang bebas
plagiasi kejurnal ilmiahnasional (baik
terakreditasi maupun tidak terakreditasi)
dan/atau jurnal ilmiah internasional

100% dosen pengabdi
mempublikasikan hasil pengabdiannya
yang bebas plagiasi ke jurnal ilmiah
nasional (baik terakreditasi maupun tidak
terakreditasi) dan/atau jurnal ilmiah
Internasional

Mahasiswa melakukan pengabdian kepada
masyarakat yang dilaksanakan melalui
program KKN yang memiliki hasil berupa
antara lain:
a. Penyelesaian masalah yang dihadapi
masyarakat dengan memanfaatkan bidang
ilmu yang relevan;

b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
c. Bahanpengembangan IPTEK;
d. Bahan ajar atau modul pelatihanuntuk
pengayaan sumber belajar

e. Publikasi di jurnal, publikasi di media
massa, pemakalah di forum ilmiah, Hak
Kekayaan Intelektual, produk
terstandarisasi, produk tersertifikasi,
mitraberbadan hukum, buku, wirausaha
barumandiri, dan luaran lain berupa
prototype, model, desain purwarupa

f. Menghasilkangenerating
revenue bagi pengembangan Universitas

Mewajibkan mahasiswa mengikuti
program KKN dan melakukan
sosialisasi serta kegiatan pembekalan
sebelum pelaksanaan program KKN
dengan beberapa model KKN yang
sesuai dengan aturan di Universitas.

100% mahasiswa mengikuti program
KKN yang menghasilkan salah satu
atau lebih dari hal-hal berikut:
a. solusipemecahanmasalah
b. pemanfaatanteknologi tepat
guna

c. produk hasil pengembangan
IPTEK,dan

d. bahanajar ataumodul
pelatihan.

e. Publikasidi jurnal,publikasi di media
massa, pemakalah di forum ilmiah,
Hak Kekayaan Intelektual, produk
terstandarisasi, produk
tersertifikasi,mitra berbadan
hukum, buku, wirausaha baru
mandiri, dan luaran lain berupa
prototype, model, desain
purwarupa

f. Menghasilkan generating revenue
bagi pengembangan Universitas
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6. MANAJEMEN RESIKO

Proses Resiko Penyebab Resiko Action
(Penanggulangan)

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dalam menerapkan,
mengamalkan, dan
membudayakan IPTEK guna
memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan
bangsa harus memenuhi kriteria
minimal yang ditetapkan dalam
Standar Hasil Pengabdian kepada
Masyarakat dan sesuai dengan
SN DIKTI

Hasil pengabdian kepada
masyarakat tidak memenuhi
kriteriaminimalyang ditetapkan

Pengabdi tidak
mengetahui
kriteria minimal
terkait hasil
pengabdian
kepada masyarakat
yang telah
ditetapkan.

Pengabdi tidak
memahami kriteria
minimal terkait hasil
pengabdian kepada
masyarakat yang
telahditetapkan.

LPPM melakukan sosialisasi terkait
kriteria minimal hasil
pengabdian kepada masyarakat yang
telah ditetapkan kepada seluruh
dosen di lingkungan Universitas.

LPPM melakukan pelatihan terkait
pemenuhan kriteria minimal hasil
pengabdian kepada masyarakat
untuk memastikan kesesuaian hasil
pengabdian yang dilaksanakan oleh
dosen di lingkungan Universitas
dengan standar yang
telah ditetapkan.

Hasil pengabdian kepada
masyarakat baik yang didanai
oleh kampus atau lembagalain
maupunyang didanai secara
mandiri dilaporkan dalam
bentuk laporan yang tersusun
secara sistematis serta sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
danmemiliki hasil berupa:
a. Penyelesaian masalah yang
dihadapi masyarakat
dengan memanfaatkan
keahlian sivitasakademika
yang relevan;

b. Pemanfaatan teknologi
tepat guna;

c. Bahan pengembangan
IPTEK;

d. Bahanajarataumodul
pelatihan untuk
pengayaan sumber
belajar

e. Publikasidi jurnal,
publikasidimedia
massa, pemakalah di
forum ilmiah, Hak
Kekayaan Intelektual,
produk terstandardisasi,
produk tersertifikasi, mitra
berbadanhukum, buku,
wirausaha baru mandiri,
dan luaran lain berupa
prototype, model, desain
purwarupa
f. Menghasilkan generating
revenue bagi pengembangan
Universitas

Hasil pengabdian kepada
masyarakat tidak dilaporkan tepat
waktu serta tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
(pengabdi harus mengembalikan
dana kepada pihak pemberi dana
hibah; pengabdi harus membayar
denda keterlambatan
mengunggah laporan akhir,
catatan harian, laporan anggaran,
dan luaran kegiatan pengabdian
kepada masyarakat).

Hasil luaran kegiatan pengabdian
kepada masyarakat dosen tidak
berupa salah satu atau lebih dari
a. hal-hal berikut: solusi

penyelesaian masalah
b. pemanfaatan teknologi
tepat guna

c. produk hasil pengembangan
IPTEK,dan

d. bahanajaratau modul
pelatihan.

e. Publikasidi jurnal, publikasi di
media massa, pemakalah di
forum ilmiah, Hak Kekayaan
Intelektual, produk
terstandardisasi, produk
tersertifikasi, mitra berbadan
hukum, buku, wirausaha baru
mandiri, dan luaran lainberupa
prototype, model, desain
purwarupa

f. Menghasilkan generating
revenue bagi pengembangan

Universitas

Mekanisme
pelaporan serta
panduan
penyusunan laporan
hasil pengabdian
kepada masyarakat
belum tersusun atau
tidak sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku.

Pengabdi tidak
mengetahui
mekanisme pelaporan
serta panduan
penyusunan laporan
hasil pengabdian
kepada masyarakat.

Pengabdi tidak
mematuhi timeline
yang sudah disepakati
dalam kontrak
pelaksanaan
pengabdian kepada
masyarakat.

Pengabdi tidak
mengetahui
ketentuan terkait
hasil luaran kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat yang telah
ditetapkan.

LPPM memastikan tersedianya
mekanisme pelaporan serta panduan
penyusunan laporan hasil
pengabdian kepada masyarakat.

LPPM memastikan kesesuaian
antara mekanisme pelaporan serta
panduan penyusunan laporan hasil
pengabdian kepada masyarakat
dengan ketentuan yang berlaku.

LPPM melakukan sosialisasi
kepada seluruh dosen di
lingkungan Universitas Panca
Marga Probolinggo terkait
mekanisme pelaporan serta
panduan penyusunan laporan
hasil pengabdian kepada
masyarakat.
LPPM terus melakukan update dan
koordinasi dengan pengabdi
mengenai perkembangan dan
timeline pelaporan hasil pengabdian
terkait batas waktu pengunggahan
laporan akhir, catatan harian,
laporan anggaran, dan luaran
kegiatan pengabdian kepada
masyarakat (1 bulan sebelum
deadline, 2 minggu sebelum
deadline, 1 minggu sebelum
deadline).

LPPM melakukan sosialisasi kepada
seluruh dosen di lingkungan
Universitas Panca Marga
Probolinggo terkait ketentuan
mengenai hasil luaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang
telah ditetapkan.
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Hasil pengabdian kepada
masyarakat dipublikasikan ke
jurnal ilmiah nasional (baik
terakreditasi maupun tidak
terakreditasi) dan/atau jurnal
ilmiah internasional serta bebas
plagiasi

Dosen pengabdi tidak
mempublikasikan hasil
pengabdiannya ke jurnal ilmiah
nasional (baik terakreditasi
maupun tidak terakreditasi)
dan/atau jurnal
ilmiah internasional

Dosen pengabdi tidak
mengetahui ketentuan
terkait publikasi hasil
pengabdian.

Artikel ilmiah hasil
pengabdian tidak
memenuhi syarat
untuk

LPPM melakukan sosialisasi
dan mewajibkan seluruh dosen
di lingkungan Universitas
untuk mengikuti sosialisasi.

Melakukan pelatihan penulisan
artikel ilmiah hasil pengabdian kepada
masyarakat.

Mahasiswa melakukan
pengabdian kepada
masyarakat yang dilaksanakan
melalui programKKN yang
memiliki hasil berupa:
a. Penyelesaian masalah yang
dihadapi masyarakat
dengan memanfaatkan
bidang ilmuyang relevan;

b. Pemanfaatan teknologi
tepat guna;

c. Bahan pengembangan
IPTEK;

d. Bahanajarataumodul
pelatihan untuk
pengayaan sumber
belajar

e. Publikasi di jurnal,
publikasi di media massa,
pemakalah di forum
ilmiah, Hak Kekayaan
Intelektual, produk
terstandarisasi, produk
tersertifikasi, mitra
berbadanhukum, buku,
wirausaha baru mandiri,
dan luaran lain berupa
prototype, model, desain
purwarupa

f. Menghasilkan generating
revenue bagi
pengembangan
Universitas

Program KKN tidak berjalan
dengan baik dan tidak
memberikan hasil atau manfaat
seperti yang disyaratkan.

Tidak seluruh
mahasiswa mengikuti
program KKN.

Program KKN tidak
dirancang dan
dipersiapkan dengan
baik.

Program KKN tidak
dilaksanakan di
tempat yang sesuai.

Pelaksanaan
program KKN tidak
termonitoring
dengan baik

Universitas mewajibkan seluruh
mahasiswa untuk mengikuti
programKKN.

LPPM membentuk panitia yang
bertanggungjawab dalam
merancang dan mempersiapkan
programKKN.

LPPM melakukan observasi
dan studi kelayakan tempat
pelaksanaan KKN sebelum
program dimulai.

LPPM membentuk tim monev yang
bertugas melakukan monitoring
selama program berlangsung serta
evaluasi setelah program selesai
dilaksanakan.

7. DOKUMENTERKAIT

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas
2) Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas
3) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas
4) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas/Prodi
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