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Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Pasal 31 ayat (5)



Standar Hasil
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 1 butir 12: Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika

yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Pasal 55 ayat (2): Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penyelesaian

masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas

akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar atau modul

pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT



Realitas 

Implementasinya



Snap Shot 1

Rombongan dosen berkunjung ke desa membagi ilmu

kepada petani tentang budidaya, pengendalian HPT, 

penggunaan alsintan, pengolahan hasil, atau pemasaran

komoditas, dll; lalu pulang dan bahagia karena sudah

berhasil melaksanakan kegiatan dimas.



Snap Shot 2

Rombongan dosen berkunjung ke desa membawa, 

memperagakan, dan menyumbangkan perangkat teknologi

maju (semisal sistem hidroponik, pengering gabah, dll); lalu

pulang dan bahagia karena sudah berhasil melaksanakan

kegiatan dimas.



Snap Shot 3

Sekelompok mahasiswa (sebagaian diantaranya adalah

anak kota, yang sebagian diantaranya lagi belum pernah

menjejak kaki di lumpur sawah atau tidak bisa

membedakan antara daun padi dengan daun alang-alang) 

ditugaskan kerja nyata di desa selama sebulan atau lebih; 

lalu selesai, pulang, dan bahagia karena sudah berhasil

melaksanakan kegiatan dimas.



Apa sebenarnya yang 

umumnya dilakukan?



Sivitas akademika berbagi ilmu

pengetahuan dan menawarkan

teknologi kepada

petani/masyarakat (dengan

berbagai macam cara*) 



Tetapi sering mengabaikan: 

(1) Relevansi iptek dengan realitas

persoalan masyarakat; 

(2) Kapasitas adopsi masyarakat; 

(3) Keuntungan bagi masyarakat; dan

(4) Preferensi dan kebiasaan masyarakat.



SUBSTANTIALLY 
RELEVANT

FINANCIALLY 
AFFORDABLE

ECONOMICALLY 
PROFITABLE

SOCIALLY 
INCLUSIVE



Banyak upaya untuk mencari dan

mengembangkan cara agar dimas efektif, 

tapi sangat jarang yang mempertanyakan

dan menyelidiki akar permasalahannya … 



Konsep yang 
TIDAK SALAH, 

bisa saja
TIDAK EFEKTIF



Reshuffling the Cards

IPTEK SIVITAS 
AKADEMIKA

MASYARAKAT 
SEJAHTERA

HIDUP 
CERDAS

MASALAH 
MASYARAKAT

KEAHLIAN 
YANG 

RELEVAN

BAHAN AJAR 
ATAU 

MODUL

TEKNOLOGI 
TEPAT GUNA

BAHAN 
PENGEMBA
NGAN IPTEK



MASALAH MASYARAKAT

BELUM
SEJAHTERA

BELUM 
CERDAS

KEAHLIAN 
YANG 

RELEVAN

BAHAN AJAR 
ATAU 

MODUL

TEKNOLOGI 
TEPAT GUNA

BAHAN 
PENGEMBA
NGAN IPTEK
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