
 



 
 

SURAT KEPUTUSAN 

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS HALU OLEO 

Nomor: B/004/UN29.5/PP/2020 

Tentang 

RENCANA INDUK DAN ROAD MAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS HALU OLEO 

 
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

 

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu 

dokumen Rencana Induk dan Road Map Pengabdian Kepada 

Masyarakat pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Halu Oleo. 

2. bahwa untuk mewujudkan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Halu Oleo yang bermutu dan berdaya 

saing maka diperlukan dokumen Rencana Induk dan Road 

Map Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. 

3.  bahwa dokumen Rencana Induk dan Road Map Pengabdian 

Kepada Masyarakat ini untuk masa berlaku 2020 - 2024. 

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu 

ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang dokumen 

Rencana Induk dan Road Map Pengabdian Kepada 

Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Halu Oleo.    

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

 6. Keputusan Presiden R.I Nomor 37 Tahun 1981 tentang 

Pendirian Universitas Halu Oleo 

 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 

Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 

 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 

tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. 

 9. Keputusan Mendiknas R.I Nomor 045/U/2002 tentang 

Kurikulum Inti Perguruan Tinggi; 

 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 

43/2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo; 

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

 11. Keputusan Rektor Nomor 748/UN29/KP/2016 Tentang 

Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Halu Oleo. 

  

Memperhatikan : Peraturan Rektor UHO Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Akademik Di Lingkup Universitas Halu Oleo; 

    

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  

Pertama  : Dokumen Rencana Induk dan Road Map Pengabdian Kepada 

Masyarakat merupakan pedoman arah pengabdian yang 

dilakukan oleh sivitas akademik di lingkup FKIP Universitas 

Halu Oleo sehingga dapat menghasilkan kegiatan pengabdian 

yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama sesuai 



visi-misi FKIP Universitas Halu Oleo. 

Kedua : Dokumen Rencana Induk dan Road Map Pengabdian Kepada 

Masyarakat FKIP Universitas Halu Oleo menjadi rujukan bagi 

jurusan dan program studi dalam menyusun Rencana Induk dan 

Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat tingkat jurusan dan 

program studi dan merencanakan program dan kegiatan 

pengabdian setiap tahun. 

Ketiga  : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan 

dalam ketentuan tersendiri. 

Keempat      : Dokumen Rencana Induk dan Road Map Pengabdian Kepada 

Masyarakat ini akan ditinjau kembali setelah empat tahun 

diberlakukan. 

Keenam       : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 

Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ketujuh         :   Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. 

 
 
 
 

     DITETAPKAN DI KENDARI 
     PADA TANGGAL 2 JANUARI  2020  

     DEKAN FKIP, 

 
 

 

 
Dr. H. Jamiludin, M.Hum.  

NIP. 196410301989021001 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

A.   Latar Belakang 

Salah satu unsur tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan dalam rangka menemukan kebenaran melalui pendalaman ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni serta memperkuat relevansinya dalam menemukan solusi berbagai 

permasalahan yang dialami masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat disamping 

berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri  juga berguna bagi 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo (FKIP UHO) senantiasa memperbaharui strategi 

untuk meningkatkan keberhasilan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi termasuk 

pengabdian kepada masyarakat. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan di Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo (FKIP UHO), mengacu pada tujuan strategis FKIP 

UHO 2020-2024 yakni tercapainya diseminasi hasil-hasil penelitian bidang sains, keguruan, 

pembelajaran dan produk intelektual unggul yang dapat dimanfaatkan kelompok, masyarakat, 

dan komunitas tertentu.  

Sejalan dengan hal di atas, pengabdian kepada masyarakat lingkup FKIP juga 

mendukung pola ilmiah pokok Universitas Halu Oleo yakni unggul dalam pengelolaan 

wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan nasional 

di bidang kemaritiman dan telah menjadi landasan pengembangan riset unggulan Universitas 

Halu Oleo, yakni pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat pada wilayah Pesisir 

dan Perdesaan. 

Untuk menunjang hal tersebut, maka FKIP UHO menyusun road map pengabdian kepada 

masyarakat dalam rangka memenuhi standar nasional pengabdian yang dimuat dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Halu Oleo. Standar Nasional Pengabdian 

kepada masyarakat yang dimaksud dalam pasal 56 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah standar hasil pengabdian kepada masyarakat; standar 

isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian 
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pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan 

prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan 

standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Road Map Pengabdian FKIP 

UHO selanjutnya disebut Road Map Pengabdian kepada masyarakat 2020-2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir siklus penyusunan road map PkM FKIP UHO 

 

Dengan tersedianya dokumen ini maka diharapkan dapat mendorong semua dosen dan 

mahasiswa untuk senantiasa menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan arah 

kebijakan ini melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui skim penelitian DIKTI 

maupun penelitian kerjasama dengan stakeholder. 

 
B.   Dasar/Dokumen 

Kebijakan tingkat nasional dan tingkat UHO yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 

Road Map Pengabdian kepada Masyarakat FKIP UHO 2020-2024 antara lain sebagai berikut: 

1. Undang undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi  

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150 Tahun 2002 tentang Statuta Universitas 

Haluoleo 

4. Rencana Strategis Universitas Halu Oleo tahun 2020 – 2024 

5. Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 2020-2024  

6. Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo 

7. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Halu Oleo tahun 2020 – 2024. 

8. Pola Ilmiah Pokok Universitas Halu Oleo 

 

C.   Arah dan Tujuan 
 

Sesuai dengan Renstra Universitas Halu Oleo dan selanjutnya telah dijabarkan dalam 

Rencana Induk dan Road Map Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Halu Oleo tahun 

2020-2024, maka dokumen road map pengabdian FKIP UHO 2020-2024 dibuat untuk 

memberikan arah pengabdian kepada masyarakat bagi dosen maupun dosen bersama 

mahasiswa FKIP UHO selama 5 (lima) tahun ke depan yakni 2020-2024. Pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan dalam lingkup FKIP UHO diarahkan pada penerapan hasil-

hasil penelitian dan produk intelektual bidang sains, keguruan, maupun pembelajaran untuk 

kesejahteraan institusi, masyarakat serta kemajuan IPTEKS. Arah dan tujuan yang 

dikemukakan tersebut mencakup delapan program sebagai berikut: 

1. PkM berbasis peningkatan mutu, akses, dan pemerataan pendidikan 

2. PkM berbasis partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan 

3. PkM berbasis pada pengembangan peranan wanita/gender dan perlindungan anak 

4. PkM berbasis pengembangan kependudukan, sumber saya alam, lingkungan dan 

mitigasi bencana pada wilayah perdesaan dan pesisir 

5. PkM berbasis peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam pangan, 

peningkatan kualitas mutu produk tanaman pangan untuk meningkatkan nilai tambah 

dan daya saing komoditas pertanian tanaman pangan, revitalisasi perbenihan 

6. PkM berbasis pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata 

7. PkM berbasis kelembagaan 

8. PkM berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

FKIP UHO 

 

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian 2020-2024 

A. Visi  

Visi FKIP UHO dalam Renstra 2020-2024 adalah “Pada tahun 2024 Menjadi 

fakultas bermutu dengan layanan prima, menghasilkan insan cerdas komprehensif 

sebagai pendidik profesional, adaptif, dan berkarakter mulia sesuai karakteristik wilayah 

pesisir, kepulauan, dan perdesaan” yang dilandasi oleh pola ilmiah pokok “kajian 

pengembangan wilayah pedesaan”. 

 

B. Misi  

FKIP UHO dalam melaksanakan dan mewujudkan visinya dijabarkan dalam 

misi sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel, transparan, dan 

terpercaya dalam pelaksanaan tridharma serta tanggungjawab institusi dalam 

memberikan layanan prima pendidikan yang profesional. 

2. Menyelengggarakan pengembangan potensi mahasiswa dibidang kerohanian dan 

karakter, penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan, dalam mendukung 

kecerdasan di bidang keguruan yang profesional untuk membangun manusia 

unggul di tingkat  nasional dan internasional. 

3. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk 

mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. 

4. Menyelenggarakan pemeliharaan lingkungan kampus FKIP yang aman, bersih, 

nyaman, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan 

tridharma perguruan tinggi. 

5. Menyelenggarakan pendidikan pada bidang keguruan berbasis riset dan 

pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga 

lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi sesuai karakteristik wilayah 

kepulauan. 

6. Menyelenggarakan penelitian unggulan pada bidang sains, keguruan dan 

pembelajaran yang berorientasi pada publikasi dan perolehan HaKI. 
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7. Menerapkan hasil-hasil penelitian pada bidang sains, keguruan, pembelajaran dan 

produk intelektual yang unggul bagi pengembangan pembelajaran. 

 

C. Tujuan 

1. Menguatnya sistem tata kelola fakultas yang transparan, akuntabel, dan kredibel 

sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan yang profesional 

2. Berkembangnya potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, 

olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan 

komprehensif untuk membangun atmosfer akademik 

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk mendukung 

penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. 

4. Terciptanya lingkungan fakultas yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong 

royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi 

5. Meningkatnya kualitas pendidikan keguruan berbasis riset dengan memanfaatkan 

teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan adaptasi 

global 

6. Berkembangnya penelitian unggulan bidang sains, keguruan dan pembelajaran 

yang berorientasi pada publikasi dan perolehan HaKI 

7. Tercapainya penerapan hasil-hasil penelitian bidang sains, keguruan, pembelajaran 

dan produk intelektual yang unggul bagi pengembangan pembelajaran. 

 

D. Sasaran dan Strategi Pencapaian 

Strategi yang diterapkan FKIP UHO untuk menjadi fakultas yang bermutu 

dengan layanan prima untuk menghasilkan insan cerdas komprehensif dan berkarakter 

dilaksanakan dengan mengacu pada sasaran kegiatan sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas akreditasi program studi 

2. Meningkatnya kualitas dosen sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 

3. Meningkatnya prestasi mahasiswa di bidang akademik, penalaran, bakat, minat, 

dan kewirausahaan. 

4. Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya 

layanan prima pendidikan. 
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5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

6. Memiliki sistem manajemen berbasis teknologi informasi. 

7. Terciptanya lingkungan fakultas yang kondusif dan dinamis. 

8. Terbangunnya sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik secara 

menyeluruh. 

9. Mengoptimalkan perluasan jaringan dan kerja sama institusional. 

 

2. Analisis Kondisi Perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat: Capaian Kinerja 

(Evaluasi Kinerja PkM 2017-2019) 

A. Jumlah Judul PkM  

Capaian kinerja berkorelasi dengan jumlah judul PkM yang dilakukan dan jumlah 

dana PkM yang digunakan. Jumlah judul PkM yang dilakukan bersumber dari pendanaan 

kompetitif nasional dan hibah internal UHO yang dibagi berdasarkan skema program PkM 

Universitas Halu Oleo dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Jumlah Judul PkM (2017-2019) 

No. Nama Program Studi 

Jumlah Judul Kegiatan Pelayanan / Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

2017 2018 2019 

1 PS 1: PKn 6 7 7 

2 PS 2: Sejarah 9 8 10 

3 PS 3: Ekonomi 7 9 10 

4 PS 4: Geografi 1 1 1 

5 PS 5: Akuntansi 0 0 2 

6 PS 6: Matematika 13 20 11 

7 PS 7: Biologi 2 5 16 

8 PS 8: Fisika 5 6 8 

9 PS 9: Kimia 6 9 6 

10 PS 10: Bahasa Indonesia 8 13 14 

11 PS 11: Bahasa Inggris 6 5 6 

12 PS 12: Penjas 7 6 7 

13 PS 13: BK 4 5 9 

14 PS 14: Paud 1 2 6 

15 PS 15: PGSD 4 3 3 

16 
PS 16: ILMU 

KEOLAHRAGAAN 
0 0 0 

17 PS 17: PSIKOLOGI 0 0 0 

  TOTAL * 79 99 116 
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B. Jumlah Judul PkM  

Pendanaan PkM FKIP Universitas Halu Oleo dalam kurun waktu 2017 sampai 

dengan 2019 sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Jumlah Dana PkM yang digunakan (2017-2019) 

No. Nama Program Studi 

Total Dana  Kegiatan Pelayanan / Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

(Juta Rupiah) 

2017 2018 2019 

1 PS 1: PKn 279.5 45 651 

2 PS 2: Sejarah 152.42 253.56 281.08 

3 PS 3: Ekonomi 198.34 253.37 438.74 

4 PS 4: Geografi 25 42.5 47.5 

5 PS 5: Akuntansi 0 0 83 

6 PS 6: Matematika 166.5 644.1 216.37 

7 PS 7: Biologi 98 133.6 273.75 

8 PS 8: Fisika 138.27 179.43 213.32 

9 PS 9: Kimia 90.76 147 197 

10 PS 10: Bahasa Indonesia 197.68 275.61 283.98 

11 PS 11: Bahasa Inggris 224.07 165.55 155.68 

12 PS 12: Penjas 64.12 92.89 125.64 

13 PS 13: BK 93.28 80.22 168.45 

14 PS 14: Paud 35 1 31.99 

15 PS 15: PGSD 430 178 332 

16 
PS 16: ILMU 

KEOLAHRAGAAN 
0 0 0 

17 PS 17: PSIKOLOGI 0 0 0 

  TOTAL * 2192.94 2491.83 3499.5 

 

C. Evaluasi Indikator Kinerja PkM  

Dilihat dari indikator kinerja bidang pengabdian yang meliputi: produk PkM yang 

dhasilkan oleh dosen bersama mahasiswa, publikasi PkM yang dihasilkan ke jurnal 

terakreditasi, publikasi PkM ke media media massa/cetak serta luaran PkM dalam bentuk 

HaKI dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Gambar 2. Capaian Indikotor Kinerja Tambahan PkM FKIP UHO 

 

Dalam kurun waktu 2016-2020, beberapa kebijakan penting telah ditetapkan 

berkaitan dengan regulasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada 

bulan Mei 2019, Ketua LPPM UHO telah menetapkan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan 

Pengabdian Internal Universitas Halu Oleo Dengan adanya panduan ini, diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pengelolaan program secara lebih baik. Dampak dari kebijakan tersebut 

telah melahirkan program-program PkM yang terarah, multidisiplin, dan produk oriented 

dalam menjawab persoalan-persoalan di masyarakat baik di Sulawesi Tenggara maupun di 

tingkat nasional dan internasional. Keberhasilan ini perlu dilanjutkan. Untuk mengevaluasi 

keberhasilan PkM 2020-2024 telah ditentukan baseline indicator kinerja PkM, yang diambil 

dari data tahun 2019 seperti dimuat dalam tabel berikut. 

 

Tabel 3. Indikator Kinerja PkM Tahun 2019 yang digunakan sebagai base line 

No. Indikator Kinerja  
Kondisi 

Saat Ini 

 Persentase jumlah dosen bergelar magister 128 orang (55,65%) 

 Persentase jumlah dosen bergelar doktor 102 orang (44,35%) 

 Jumlah dosen guru besar 13 orang 

 Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat 

profesi 
196 orang (85,2%) 
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No. Indikator Kinerja  
Kondisi 

Saat Ini 

 Jumlah dosen yang mengikuti seminar nasional/ 

internasional 
> 50 orang 

 Jumlah dosen yang memiliki sitasi internasional  

 Jumlah publikasi pada jurnal internasional  

 Jumlah kegiatan PkM 116 

 Jumlah dana kerja sama PkM 3.499.500.000 
 Jumlah publikasi pada jurnal bereputasi/ SCOPUS 40 

 Jumlah dosen yang memperoleh HaKI  5 

 Buku ajar yang dibuat dosen (judul) 30 

 Perolehan hibah riset kompetisi (judul) 18 

 Perolehan hibah pengabdian (judul) 10 

 Publikasi hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi nasional 

(judul/tahun) 
50 

 Publikasi hasil penelitian dalam jurnal internasional 

terindeks (judul/tahun) 
40 

 Jurnal ilmiah 25 

 Jurnal ilmiah terakreditasi SINTA 5 

 Kerjasama Riset dengan pemerintah daerah 37 
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D. Strategi Pengembangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Pendekatan Analisis SWOT 
 

 

 

                      Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eksternal  

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

1) Visi, Misi, dan Renstra FKIP telah mencakup arah 

pengembangan dan cara pencapaian,  serta sesuai dengan 

kebutuhan pembangunan Nasional dan daerah Sulawesi 

Tenggara 
2) Sistem kepemimpinan di FKIP telah berjalan secara efektif, 

efisien, dan akuntabel mulai dari pengambilan kebijakan, 

perencanaan program (Renstra), evaluasi program, tindaklanjut 
hasil evaluasi, kerjasama dan kemitraan, didukung pemanfaatan 

TIK    

3) Jumlah mahasiswa yang terdaftar cukup besar, yaitu 9.225 
orang, didukung oleh kelembagaan, fasilitas pembinaan, 

beasiswa, serta kemauan yang kuat untuk memperbaiki kinerja 

organisasi kemahasiswaan. 

4) Jumlah dosen (230 orang) dan kualifikasi dosen yang memadai 
yaitu S2 (128 orang) dan S3 (102 orang) serta 13 orang 

diantaranya bergelar guru besar, sehingga sangat potensial dan 

memiliki peluang besar untuk berkarya dalam rangka 
mengembangkan FKIP UHO. 

5) Tersedianya dana yang memadai dalam pelaksanan tugas pokok 

dan fungsi FKIP UHO yang cenderung meningkat setiap 
tahunnya. 

6) Struktur kurikulum di semua Program Studi FKIP telah berbasis 

KKNI dengan memperhatikan aspek relevansi, kompetensi, 

penguasaan IPTEKS, serta peluang pengembangan  
7) Adanya jurnal-jurnal ilmiah (21 jurnal) di lingkungan FKIP 

UHO yang dikelola oleh jurusan dan Fakultas dan 5 diantaranya 

telah terindeks SINTA.  
8) Jaringan kerja sama eksternal dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta 

kegiatan ilmiah lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri.  

1) Ketersediaan sarana prasarana bagi pencapaian 

Visi dan Misi masih belum memadai 

2) Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem 

informasi belum optimal 
3) Prestasi mahasiswa bidang akademik maupun 

minat bakat ditingkat nasional masih rendah. 

4) Publikasi dosen pada jurnal nasional 
terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, 

HAKI dan Paten masih rendah. 

5) Jumlah ruang kelas, Infrastruktur pembelajaran, 
laboratorium, studio, dan perpustakan, belum 

memadai.  

6) Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 

akademik selain proses perkuliahan dan kegiatan 
akademik rutin lainnya, masih rendah 

7) Penghargaan dan insentif bagi pengelola jurnal 

masih rendah. 
8) Jaringan kerjasama yang malibatkan alumni, 

dunia usaha, pemerintah daerah, serta organisasi 

nasional dan internasional, belum terkelola 
secara optimal. 
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Peluang (Opportunity) Strategi (SO) Strategi (WO) 

1) Program peningkatan kualitas pendidikan 

yang dicanangkan pemerintah, sejalan 
dengan Visi, Misi, dan Renstra FKIP UHO 

2) Potensi kerjasama yang luas dengan 

stakeholders seiring peningkatan kinerja 

FKIP UHO 
3) Terbukanya kesempatan berprestasi bagi 

mahasiswa pada tingkat Nasional dan 

internasional melalui berbagai kegiatan 
seperti PKM, OSN, Debat, Kewirausahaan, 

Student Exchange, POMNAS, Peksiminas, 

dan lain-lain 
4) Upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan tingkat Nasional dan 

Daerah membutuhkan keterlibatan FKIP 

UHO 
5) Perbaikan status UHO sebagai BLU, serta 

peningkatan status UHO masuk klaster 

mandiri dalam bidang penelitian 
6) Terbukanya kesempatan berkarier yang luas 

bagi mahasiswa dan alumni FKIP sebagai 

akibat pasar bebas ASEAN 
7) Publikasi ilmiah nasional dan internasional 

yang semakin terbuka bagi hasil penelitian 

dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

8) Terbuka kerjasama yang luas dengan 
berbagai lembaga Nasional maupun 

Internasional diantaranya melalui Forum 

Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se 
Indonesia, dan SEAMEO. 

1) Mengoptimalkan kinerja FKIP dalam mendukung 

program peningkatan kualitas pendidikan seiring 
kedudukan FKIP UHO sebagai salah satu Lembaga 

Penyelenggara Diklat (LPD) Kemendikbud 

2) Menggalang kerjasama yang luas dengan 

Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam bidang 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

3) Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berbagai 

ajang kompetisi akademik, olahraga, seni, 
kerohanian, dan kewirausahaan, serta student 

exchange 

4) Peningkatan keterlibatan dosen dalam berbagai 
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang langsung berkontribusi bagi 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan 

khususnya Sulawesi Tenggara 
5) Memanfaatkan dana yang tersedia untuk 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan 

dan kinerja dosen dalam menghasilkan karya ilmiah 
dan hak kekayaan intelektual serta paten. 

6) Melaksanakan revisi kurikulum secara berkala 

untuk menjawab tantangan perkembangan zaman 
serta kemajuan IPTEKS. 

7) Menyelenggarakan berbagai forum ilmiah baik 

nasional maupun internasional, serta mendorong 

dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan 
hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

8) Mengoptialkan implementasi kerjasama yang telah 
ada serta mendorong pembentukan kerjasama baru 

dengan stakeholder dari dalam dan luar negeri. 

1) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana 

yang ada serta terus berupaya untuk melakukan 
perbaikan, pengadaan, serta pembangunan sarana 

dan prasarana baru yang dibutuhkan 

2) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) bagi peningkatan kualitas layanan 
administrasi akademik, keuangangan, sarana 

prasarana, kepegawaian, monitoring evaluasi, dan 

kerjasama. 
3) Pembinaan secara berkesinambungan terhadap 

potensi prestasi akademik, minat bakat, kerohanian 

dan kewirausahaan, serta monev terhadap capaian 
prestasi mahasiswa 

4) Melaksanakan workshop kepenulisan, publikasi 

nasional dan internasional, mendorong akreditasi 

jurnal, serta meningkatkan peringkat akreditasi 
jurnal. 

5) Mendorong adanya pembiayaan untuk peningkatan 

atau pengadaan sarana prasarana: ruang kelas, 
Infrastruktur pembelajaran, laboratorium, studio, 

dan perpustakan 

6) Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam berbagai 
kegiatan ilmiah serta pada kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

7) Mengusahakan peningkatan insentif dan 

penghargaan bagi pengelola jurnal ilmiah yang 
berprestasi. 

8) Mendorong keterlibatan alumni baik secara 

perorangan maupun melembaga untuk menggalang 
kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, 

serta lembaga dalam dan luar negeri. 
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Ancaman (Treath) Strategi (ST) Strategi (WT) 

1) Persaingan di pasar kerja yang semakin ketat 

dan terbuka baik dengan sesana LPTK 
maupun dengan bidang ilmu lainnya dari 

dalam maupun luar negeri serta orientasi 

alumni yang masih fokus menjadi PNS. 

2) Tingkat kesiapan dosen dan karyawan 
lingkup FKIP memasuki era digital yang 

belum optimal. 

3) Banyak mahasiswa masih terpengaruh 
kepentingan eksternal, sehingga banyak 

mengabaikan tinjauan akademik terhadap 

berbagai isu yang berkembang. 
4) Rekruitmen dosen baru (khususnya PNS) 

yang sangat terbatas, serta rendahnya standar 

gaji bagi dosen non PNS. 

5) Dukungan pendanaan dari masyarakat dan 
dunia usaha bagi pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan masih rendah 

6) Dukungan dunia usaha dan dunia industri 
dalam menyerap tenaga kerja dari alumni 

FKIP UHO masih rendah 

7) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat oleh 

masyarakat sangat rendah 

8) Adanya kegiatan yang tidak simpatik oleh 

oknum mahasiswa atau oknum ekternal yang 
dapat melemahkan kepercayaan terhadap 

kinerja lembaga kemahasiswaan. 

1) Mengoptimalkan implementasi visi, misi, dan 

renstra untuk meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pendidikan serta kualitas 

penguasaan softskill bagi mahasiswa 

2) Mendorong dosen, karyawan, dan mahasiswa 

memanfaatkan TIK dalam pembelajaran dan 
administrasi untuk meningkatkan mutu proses dan 

luaran pendidikan 

3) Mendorong lembaga kemahasiwaan untuk aktif 
menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi 

akademik dan peningkatan softskill, untuk 

mendukung terwujudnya mahasiswa unggul 
4) Mengusulkan pengangkatan dosen PNS dan non 

PNS secara berkala untuk memenuhi kebutuhan 

pada beberapa jurusan, serta mendorong 

peningkatan insentif bagi dosen non PNS. 
5) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut 

membantu pembiayaan sarana prasarana pendidikan 

yang sangat dibutuhkan 
6) Menjalin kerjasama dengan dunia industri dan 

dunia usaha dalam perumusan kurikulum agar 

sesuai dengan kebutuhan dan menjadi solusi bagi 
berbagai maslah yang dihadapi 

7) Meningkatkan kesesuaian berbagai topik penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

kebutuhan masyarakat 
8) Membangun komunikasi yang baik dengan 

pengurus lembaga kemahasiswaan agar citra FKIP 

dan UHO tetap terjaga, dan jalinan kerjasama 
dengan stakeholder terpelihara. 

1) Mendorong kreatifitas dosen dalam 

mengoptimaklan pemanfaatan sarana prasarana 
yang ada untuk membangun mahasiswa unggul 

yang siap berkompetisi 

2) Menyelenggarakan workshop pemanfaatan TIK 

dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat 

3) Mendorong lembaga kemahasiswaan melaksanakan 

berbagai kegiatan berorientasi akademik dan 
peningkatan softskill yang dapat menjadi bekal 

membangun kemandirian dalam menganalisis dan 

meyikapi berbagai isu  
4) Mewajibkan dosen untuk aktif dalam melakukan 

publikasi ilmiah bagi hasil penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

5) Menggalang kerjasama dengan stakeholder dalam 
meningkatkan kualitas sarana prasarana bagi 

perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran 

6) Mendorong partisipasi alumni untuk melibatkan 
mahasiswa dalam pemberian pengalaman kerja dan 

keterampilan untuk mengatasi berbagai masalah 

yang dihadapi 
7) Melatih pengelola jurnal untuk akrditasi jurnal dan 

meningkatkan peringkat akreditasi untuk 

peningkatan mutu publikasi. 

8) Menggalang kerjasama dan kesepahaman semua 
warga FKIP UHO untuk memelihara suasana 

kondusif agar tercipta kedamaian dan kesejukan 

bagi penyelenggaraan pendidikan dan 
terselenggaranya kerjasama yang produktif dengan 

berbagai pihak. 
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BAB III 

GARIS BESAR RENCANA INDUK DAN ROAD MAP PENGABDIAN FKIP UHO 
 

 

Road map (peta jalan) merupakan desain peta yang berisi langkah-langkah strategis dan operasional untuk pengembangan pengabdian 

kepada masyarakat. Road map adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan secara konsisten. 

Secara garis besar, pengabdian kepada masyarakat FKIP UHO tersusun oleh delapan bidang program sebagai berikut. 

1. PkM berbasis peningkatan mutu, akses, dan pemerataan pendidikan 

2. PkM berbasis Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pendidikan 

3. PkM berbasis pada pengembangan peranan wanita/gender dan perlindungan anak 

4. PkM berbasis pengembangan kependudukan, sumber saya alam, lingkungan dan mitigasi bencana pada wilayah perdesaan dan 

pesisir 

5. PkM berbasis Peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam pangan, peningkatan kualitas mutu produk tanaman pangan 

untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman pangan, revitalisasi perbenihan 

6. PkM berbasis pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata 

7. PkM berbasis kelembagaan  

8. PkM berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 
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Tabel 4. Road Map Pengabdian kepada Masyarakat FKIP UHO 2020-2024 

 

 

Program 

Persoalan 

Prioritas 

Solusi Persoalan 

Prioritas 

Tahun 

Strategi Output Indikator 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024    

1. PkM 

berbasis 

peningkatan 

mutu, akses, 

dan 

pemerataan 

pendidikan 

Pengembangan 

Sarana 

pembelajaran 

secara 

elektronik  

(e-learning), 

sesuai dengan 
budaya, 

kemampuan, 

dan 

kebutuhan lokal 

delivery e-

learning ke 

pedesaan 

Teknologi 

informasi, sains, 

matematika dan 

multi disiplin 

penunjang domain 

penelitian 

Pembuatan 

kanal 

pengabdian 

dalam website 

fakultas  

Maintenance 

kebutuhan 

kanal 

website 

Maintenan

ce 

kebutuhan 

kanal 

website 

Pengembang

an website 

berbasis 

aplikasi 

smartphone 

Pengembang

an website 

berbasis 

aplikasi 

smartphone 

Penyediaan 

sumberdaya digital 

dan teknisi 

Tersedia 

laporan, 

produk digital 

1. Publikasi/ 

terpublikasi 

2. Teknologi 

Tepat Guna yang 

siap dioperasikan 

3. HKI/terdaftar 

Pengembangan 

bahan ajar 
berbasis teknologi 

pendidikan yang 

terkini 

Perintisan 

pembuatan 
modul  

pembelajaran 

digital 

Workshop 

pembuatan 
modul digital 

Penyiapan 

database 
modul 

pembelajara

n digital 

(syncronus 

dan 

asyncronus) 

Pembuatan e-

library 
berbasis 

smartphone 

Pembuatan e-

library 
berbasis 

smartphone 

Penyediaan 

sumberdaya digital 
dan perlengkapan 

teknologi 

Tersedia 

laporan, 
produk 

aplikasi 

1. Publikasi/ 

terpublikasi 
2. Teknologi 

Tepat Guna yang 

siap dioperasikan 

3. HKI/terdaftar 

Aplikasi teknologi 

pendidikan untuk 

pendidikan di 

wilayah pesisir 

dan perdesaan 

Pemetaan 

wilayah 

sosialisasi 

penggunaan 

e- library 

FKIP UHO 

Sosialaisasi 

penggunaan 

e-library 

Deseminasi 

aplikasi e-

library 

untuk 

wilayah 

pedesaan 

Deseminasi 

aplikasi e-

library untuk 

wilayah 

pedesaan 

Deseminasi 

aplikasi e-

library untuk 

wilayah 

pedesaan 

Kordinasi dengan 

pemerintah di 

masing-masing 

wilayah. 

Tersedia 

laporan, 

produk 

aplikasi 

1. Teknologi 

Tepat Guna yang 

siap dioperasikan 

2. HKI/terdaftar 

Peningkatan 
pemahaman dan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

meningkatkan 

sumber daya 

manusia 

khususnya pada 

wilayah pesisir 

dan perdesaan 

Penyiapan 
instrumen 

evaluasi 

pemahaman 

dan 

partisipasi 

penggunaan 

teknologi 

yang di 

aplikasikan 

Penyebaran 
instrumen dan 

pengambilan 

data 

pemahaman 

dan partisipasi 

Pendampin
gan 

penggunaa

n aplikasi 

di wilayah 

pedesan 

dan pesisir 

Evaluasi 
efektivitas 

penggunaan 

produk 

Pengembang
an aplikasi 

diwilayah 

pedesaan 

1. Penyamaan 
persepsi antara 

FKIP Pembuat 

produk dan User 

diwilayah 

pesisir/pedesaan. 

2. Pelibatan 

masyarakat dan 

stakeholder di 

wilayah pesisir dan 

Tersedia 
laporan 

1. Meningkatkan 
pemahaman 

masyarakat,  

2. HKI/ Terdaftar 
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Program 

Persoalan 

Prioritas 

Solusi Persoalan 

Prioritas 

Tahun 

Strategi Output Indikator 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024    

pedesaan secara 

maksimal. 

2. PkM 

berbasis 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam 

pembanguna

n 

pendidikan 

Kurangnya 

kesadaran 

masyarakat 

terhadap 

pentingnya 

pendidikan 

berbasis sekolah 

 

Memberikan 

pemahaman 

kepada komunitas 

sekolah terkait 

pentingnya 

pendidikan 

berbasis sekolah 

Psikoedukasi 

terkait 

pendidikan 

pada 

komunitas 

sekolah 

Psikoedukasi 

pengetahuan 

pada 

pemerintah 

daerah dalam 

rangka 

membentuk 

suppose 

system antar 
lintas sektor 

Pelatihan 

dan 

pelaksanaan 

program 

berbasis 

sekolah 

Workshop 

yang 

menghasilkan 

kebijakan 

pemda terkait 

pelayanan 

pendidikan 

berbasis 

sekolah 

Kebijakan 

pelayanan 

pendidikan di 

seluruh 

sekolah 

1. Mengundang guru, 

siswa dan orangtua 

siswa untuk 

identifikasi masalah 

terkait pendidikan 

berbasis sekolah 

2. Sosialisasi kepada 

pemerintah dan lintas 

sektor terkait 
pendidikan berbasis 

sekolah 

3. Melakukan 

koordinasi 

pelaksanaan program 

pendidikan berbasis 

sekolah dan evaluasi 

hasil pelaksanaan 

program pendidikan 

berbasis sekolah 

4. Menyusun 

kebijakan pelayanan 
pendidikan berbasis 

sekolah 

5. Menerapkan 

program pelayanan 

pendidikan di 

sekolah-sekolah 

Tersedia 

laporan, 

dokumen 

kebijakan 

 

 

1. Meningkatkan 

pemahaman 

masyarakat  

2. Dokumen 

kebijakan 

3. HKI/ 

Terdaftar 
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Program 

Persoalan 

Prioritas 

Solusi Persoalan 

Prioritas 

Tahun 

Strategi Output Indikator 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024    

3. PkM 

berbasis 

pada 

pengembang

an peranan 

wanita/gend

er dan 
perlindunga

n anak 

Peranan wanita 

dan 

perlindungan 

anak masih 

rendah 

Peningkatan 

partisipasi 

wanita/gender 

dalam berbagai 

aspek  

 

Mengidentifi

kasi masalah 

peranan 

wanita/gend

er 

 Sosialisasi 

kesetaraan 

peranan 

wanita/gend

er 

 Monitoring 
dan evaluasi 

pelaksanaan 

pengarusta

man 

peranan 

wanita/gend

er 

Pemberday

aan 

peranan 

perempuan

/gender/pe

nyandang 

disabilitas 

Advokasi 

perlindungan 

perempuan/g

ender/penya

ndang 

disabilitas 

Pengembang

an 

pengintegras

ioan sistem 

aplikasi dan 

informasi 

layanan 
perempuan/g

ender 

1. Pemetaan 

permasalahan 

wanita/gender di 

daerah 

2. Penyusunan 

rumusan kebijakan 

peranan 
wanita/gender 

3. Penyusunan profil 

peranan 

wanita/gender 

4. Menjalin 

kemitraan dengan 

instansi terkait 

5. Melaksanakan 

analisis PUG 

6. Melaksanaan 

koordinasi dan 
pendampingan 

bersama PSG UHO 

dan Instansi terkait 

7. Menjalin 

kemitraan dengan 

KPPA dan 

Kepolisian 

8. Pembuatan 

aplikasi untuk 

informasi layanan 

pemberdayaan 

perempuan/gender 

Tersedia 

laporan, 

artikel 

ilmiah, 

Mou/MoA, 

aplikasi 

informasi 
layanan 

perempuan/g

ender 

 

1. Tersedianya 

data/informasi 

tentang 

permasalahan, 

rumusan 

kebijakan dan 

profil 
wanita/gender 

2. Tersedianya 

dokumen 

Mou/MoA 

3. Tersedianya 

Laporan analisis 

PUG 

4. Tersedianya 

aplikasi sistem 

informasi 

layanan/gender 
5. HKI/ 

Terdaftar 
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Program 

Persoalan 

Prioritas 

Solusi Persoalan 

Prioritas 

Tahun 

Strategi Output Indikator 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024    

  Melindungi dan 

mendukung anak 

dalam 

mengembangkan 

bakat dan 

kreativitas 

Mengidentifi

kasi masalah 

perlindungan 

terhadap 

kekerasan 

anak 

 Sosialisasi 

sekolah 

ramah anak 

 Monitoring 

dan evaluasi 

pelaksanaan 
perlindunga

n anak 

Pengemba

ngan bakat 

dan 

kreativitas 

anak/penya

ndang 

disabilitas 

Advokasi 

perlindungan 

kekerasaan 

terhadap 

anak 

Pelaksanaan 

Gerakan 

Perlindunga

n Anak 

Terpadu 

berbasis 

masyarakat 
(PATBM) 

1. Pemetaan 

permasalahan 

perlindungan 

terhadap kekerasan 

anak 

2. Menjalin 

kemitraan dengan 
instansi terkait 

3. Melaksanakan 

analisis perlindungan 

anak 

4. Memfasilitasi 

bakat dan kreativitas 

anak 

5. Menjalin 

kemitraan dengan 

KPPA dan 

Kepolisian 
6. Melaksanakan 

pelatihan PATBM 

Tersedia 

laporan, 

artikel 

ilmiah, 

Mou/MoA 

 

 

1. Tersedianya 

data/informasi 

permasalahan 

kekerasan anak 

2. Tersedianya 

dokumen 

Mou/MoA 
3. Tersedianya 

artikel ilmiah 

analisis 

perlindungan 

anak/publish 

4. Terbentuknya 

desa binaan 

PATBM 

 

4. PkM 

berbasis 

pengembang

an 

kependuduk

an, sumber 

saya alam, 

lingkungan 

dan mitigasi 

bencana 

pada 
wilayah 

 Kerusakan 

lingkungan 

yang 

diakibatkan 

kepentingan 

setiap 

stakeholder 

yang tidak 

terintegrasi 

dan tidak 

berbasis 
lingkungan 

Mengembangkan 

konsep 

pengelolaan 

ekosistem pesisir 

terpadu dan 

perlindungan 

spesies 

yang 

terimplementasi 

melalui kebijakan 

pemerintah 

 Melakukan 

edukasi 

tentang 

pengelolaan 

ekosistem 

pesisir dan 

pelindungan 

spesies 

 Merumuska

n SOP 
dalam 

pengelolaan 

 Melakukan 

penyuluhan 

dan edukasi 

pada 

masyarakat 

tentang 

pentingnya 

pendidikan 

 Peningkatan 

kualitas 
SDM tenaga 

kependidika

Sosialisasi 

kebijakan 

pengelolaa

n pesisir 

kepada 

masyarakat 

 Pemberdaya

an 

masyarakat 

dalam 

rangka 

konservasi 

kawasan 

pesisir dan 

perdesaan 

 

Melakukan 

monitoring 

bersama 

masyarakat 

pada 

kawasan 

pesisir dan 

perdesaan 

berbasis TIK  

Meningkatkan kerja 

sama dengan 

lembaga pemerintah, 

LSM, dan Kelompok 

masyarakat 

khususnya pada 

wilayah pesisir, 

pulau-pulau kecil dan 

perdesaan 

Rekomendas

i kebijakan, 

HKI, 

Publikasi 

ilmiah 

1. Tercipta 

kebijakan yang 

terintegrasi 

dengan 

pemerintah 

2.HKI/Terdaftar 

3.Artikel 

ilmiah/terpublikas

ikan 
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Program 

Persoalan 

Prioritas 

Solusi Persoalan 

Prioritas 

Tahun 

Strategi Output Indikator 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024    

perdesaan 

dan pesisir 

 Kerusakan 

lingkungan 

akibat ulah 

manusia 

 Perlu 

adanya 

antisipasi 
terhadap 

kondisi 

alam yang 

dapat 

merusak 

tatanan 

ekosistem 

ekosistem 

pesisir dan 

perdesaan 

bersama 

pemerintah 

daerah  

n di wilayah 

pesisir dan 

perdesaan 

 

Program 

penyadaran 
masyarakat dalam 

pola pikir dan 

program 

peningkatan 

kualitas SDM 

pada tenaga 

kependidikan di 

diwilayah pesisir 

dan perdesaan 

 Membangun 

kesadaran 
masyarakat 

akan 

pentingnya 

pendidikan 

melalui 

program 

penyuluhan 

 Workshop 

peningkatan 
kualitas 

pelayanan 

pendidikan  

Pelatihan 

peningkata
n kapasitas 

tenaga 

kependidik

an dalam 

peningkata

n layanan 

pendidikan 

 Penyusunan 

SOP 
layanan 

pendidikan 

di wilayah 

;pesisir dan 

perdesaan 

Melibatkan 

mahasiswa 
dalam projek 

percontohan 

kualitas 

layanan 

pendidikan 

Pendampingan 

sekolah dalam 
membangun kerja 

sama yang positif 

antara sekolah, 

orang tua, dan 

masyarakat berbasis 

kearifan local 

Rekomendas

i tentang 
strategi 

pengelolaan 

pendidikan 

dasar dan 

menengah di 

wilayah 

pesisir 

berbasis 

kearifan 

lokal,  

HKI, 
publikasi 

Sekolah binaan 

FKIP dalam 
penyelenggaraan 

pendidikan di 

wilayah pesisir 

Perencanaan tata 

ruang 

wilayah pesisir 

berbasis mitigasi 

bencana 

 

 Penyusunan 

RTRW 

pesisir dan 

perdesaan 

secara 

partisipatif 

 Penyusunan 

peta 

kawasan 

rawan 

bencana 

Workshop 

Penyusunan 

rancangan 

peraturan 

daerah 

tentang 

RTRW 

kawasan 

pesisir dan 

perdesaan 

bersama 
masyarakat 

Sosialisasi 

dan 

peningkata

n kapasitas 

masyarakat 

tentang 

mitigasi 

bencana 

pesisir dan 

perdesaan 

Melakukan 

diklat 

kesiapsiagaa

n bencana 

bagi 

masyarakat 

pesisir dan 

perdesaan 

Melakukan 

asesmen 

kapasitas 

masyarakat 

dalam 

menghadapi 

bencana 

bersama 

lembaga 

terkait 

Melakukan 

pemodelan dan 

skenario bencana di 

kawasan pesisir dan 

pulau-pulau kecil 

dan perdesaan 

Rekomendas

i kebijakan, 

publikasi 

jurnal 

bereputasi 

1. Tersusun tata 

ruang berbasis 

bencana  

2. artikel 

terpublikasi 

3. Tersedianya 

dokumen 

kebijakan 
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Persoalan 

Prioritas 

Solusi Persoalan 

Prioritas 

Tahun 

Strategi Output Indikator 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024    

wilayah 

pesisir dan 

perdesaan  

    

   

Peningkatan 

kemampuan 

mitigasi 

bencana terhadap 

kawasan pesisir 
dan 

pulau-pulau kecil 

rawan bencana 

Penyuluhan 

tentang 

potensi 

bencana di 

kawasan 
pesisir dan 

pulau-pulau 

kecil 

Melakukan 

diklat 

kedaruratan 

bencana 

pada 
masyarakat 

Pendidikan 

dasar 

kebencana

an bagi 

pemuda/di 
sebagai 

upaya 

peningkata

n 

kesiapsiaga

an 

menghadap

i bencana 

bersama 

dengan 

mahasiswa 

Workshop 

Pengenalan 

sarana dan 

prasarana 

penanggulan
gan bencana 

pada 

masyarakat 

Pelatihan 

dan simulasi 

penggunaan 

sarana dan 

prasarana 
mitigasi 

bencana 

Melakukan kerja 

sama dengan badan 

SAR dalam 

melakukan diklat 

mitigasi bencana 

Rekomendas

i kebijakan, 

HKI, 

publikasi 

1. Peningkatan 

pengetahuan 

Mitigasi Bencana 

2. HKI/terdaftar 

3. Artikel 
terpublikasikan 

Rehabilitasi dan 
konservasi flora 

dan fauna 

kawasan pesisir 

dan  pulau-pulau 

kecil 

Assesmen  
kondisi 

kawasan 

pesisir dan 

pulau-pulau 

kecil secara 

partisipatif 

Pemetaan 
tingkat 

kerusakan 

kawasan 

pesisir dan 

pulau-pulau 

kecil secara 

partisipatif 

Workshop 
terkait 

pentingnya 

kawasan 

pesisir dan 

pulau-

pulau kecil 

Workshop 
terkait 

bahaya 

kerusakan 

kawasan 

pesisir dan 

pulau-pulau 

kecil 

Diklat 
konservasi 

flora dan 

fauna 

kawasan 

pesisir dan  

pulau-pulau 

kecil 

Kerja sama dengan 
lembaga pemerintah 

dan LSM dalam 

melakukan 

konservasi 

Tersedia 
laporan, 

HKI, 

publikasi 

1. Pemulihan 
Lingkungan yang 

rusak 

2. HKI/terdaftar 

3. Artikel 

terpublikasikan 

5. PkM 

berbasis 

Peningkatan 

produktivita

s dan 

 Peningkatan 

volume 

impor bahan 

pangan 

Pemenuhan 

kebutuhan 

tanaman (padi, 

jagung, kedelai, 

dan hortikultura) 

Survei 

pemetaan 

lahan untuk 

pemenuhan 

produktivitas 

Optimalisasi 

pemanfaatan 

lahan di 

masyarakat 

Implement

asi 

teknologi 

dan 

Pengembang

an 

pemanfaatan 

pupuk 

organik 

Inovasi 

budidaya 

tanaman 

pangan 

Kerjasama, 

Penyuluhan, 

pelatihan, 

pendampingan 

Tersedia 

laporan,  

HKI, 

publikasi 

1. Ada ketahanan 

pangan,  

2. HKI/terdaftar 

3. Artikel 

terpublikasi 
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Program 

Persoalan 

Prioritas 

Solusi Persoalan 

Prioritas 

Tahun 

Strategi Output Indikator 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024    

perluasan 

areal tanam 

pangan, 

peningkatan 

kualitas 

mutu 

produk 
tanaman 

pangan 

untuk 

meningkatk

an nilai 

tambah dan 

daya saing 

komoditas 

pertanian 

tanaman 

pangan, 
revitalisasi 

perbenihan 

pokok 

Indonesia 

 Tingkat 

ketahanan 

pangan 

Indonesia 

masih 
rendah 

khususnya 

wilayah 

perdesaan 

dan pesisir 

 Rendahnya 

kapasitas 

dan 

pengetahuan 

pengelolaan 

sumber daya 
 Pengelolaan 

ekosistem 

pesisir 

kurang 

terarahkan 

dan tidak 

terintegrasi 

dan hewan (ternak 

dan  ikan) 

budidaya 

tanaman 

Pengembangan 

bibit unggul dan 

alat panen yang 

modern 

 

Sosialisasi 

pemanfaatan 

bibit unggul 

dan alat 

panen 

modern 

Peningkatan 

keterampilan 

budidaya 

bibit unggul 

dan 

keterampilan 
penggunaan 

teknologi 

modern 

Pengendali

an gulma, 

hama dan 

penyakit 

tanaman 

Penerapan 

teknologi 

hasil 

pertanian  

 Sosialisasi 

bibit unggul 

lokal 

Kerjasama 

Sosialisasi, 

pelatihan, 

pendampingan  

Tersedia 

laporan, 

HKI, 

Publikasi 

1. Meningkatkan 

jumlah produksi, 

2. HKI/terdaftar 

3. Artikel 

terpublikasi 

Peningkatan 

kapasitas sumber 

daya manusia 

yang terintegrasi 

dalam 

pengelolaan 

ekosistem pesisir 

dan perlindungan 

spesies 

Penyuluhan 

SDM terkait 

pengelolaan 

ekosistem 

pesisir dan 

perlindungan 

spesies 

Pemanfaatan 

teknologi 

yang ramah 

lingkungan 

Pemelihara

an dan 

perlindung

an 

ekosistem 

terumbu 

karang dan 

spesies 

Peningkatan 

kesadaran 

dan 

tanggung 

jawab 

masyarakat 

Peningkatan 

kapasitas 

sumber daya 

manusi 

melalui 

pendidikan 

dan 

pelatihan 

Penyuluhan, 

pendampingan 

pelatihan 

Tersedia 

laporan, 

HKI, 

Publikasi 

1. Peningkatan 

SDM masyarakat, 

2. HKI/terdaftar 

3. Artikel 

terpublikasi 

Peningkatan 
promosi budaya 

sebagai kearifan 

lokal masyarakat 

pesisir dan 

perdesaan 

Identifikasi 
potensi 

wilayah 

Pemetaan 
potensi 

budaya 

Sosialisasi 
pemanfaata

n kearifan 

lokal 

Inovasi 
peningkatan 

nilai budaya 

Promosi 
budaya dan 

kariafan 

lokal melalui 

Teknologi 

Informasi 

Kerjasama 
Sosialisasi 

Tersedia 
laporan,  

HKI 

Publikasi 

1. Peningkatan 
ekonomi 

masyarakat,  

2. HKI/terdaftar 

3. Artikel 

terpublikasi 

6. PkM 

berbasis 

pengembang

an ekonomi 

kreatif dan 

Pariwisata 

 Pemerintah 

dan investor 

belum 

mampu 

melihat dan 

belum mau 

Meningkatkan 

kapasitas dan 

publikasi 

pengembangan 

wisata serta 

peningkatan 

Pembinaaan 

dan 

sosialisasi 

publikasi 

kawasan 

wisata dan 

Peningkatan 

Kapasitas 

masyarakat  

melalui 

publikasi 

kawasan 

Pengelolaa

n 

manajemen 

kawasan 

wisata dan 

perikanan 

Pengemban 

produk 

wisata dan 

perikanan 

Pengembang

an 

pemasaran 

berbasis 

digital 

 Melibatkan 

partisipasi 

pemerintah dan 

investor 

mengembangkan 

Tersedia 

laporan,  

HKI 

Publikasi 

1. Peningkatan 

jumlah 

wisatawan, 

mengurangi 

pengangguran,  

2. HKI/terdaftar 
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Solusi Persoalan 

Prioritas 

Tahun 

Strategi Output Indikator 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024    

mengemban

gkan potensi 

ekosistem 

pesisir 

sebagai 

21endi 

terbesar 
dalam 

pembanguna

n daerah 

 Kurangnya 

promosi 

terhadap 

ODTW 

 Kurangnya 

perhatian 

pemerintah 

terhadap 
perekonomi

an wilayah 

perdesaan 

terpencil 

 Potensi 

ekonomi 

dan 

pariwisata 

di wilayah 

perdesaan 

dan pesisir 

belum 
termanfaatk

sarana dan 

prasarana 

perikanan tangkap 

dan 

pengoptimalan 

pemanfaatan 

sumber daya  non 
renewable 

Peningkatan 

sarana 

perikanan 

tangkap 

wisata dan 

Peningkatan 

sarana 

perikanan 

tangkap 

potensi ekosistem 

pesisir 

  Peningkatan 

kapasitas 

masyarakat 

 Pengembangan 
manajemen dan 

produk wisata dan 

perikana 

  Menerapak 

pemasaran 

berbasis digital 

 

3. Artikel 

terpublikasi 

Pendayagunaan 

wilayah pesisir 

sebagai ODTW 

Program 

pembinaan 

cabang 

olahraga 

unggulan 

Sulawesi 
Tenggara 

Pelatihan 

pelatih 

sesuai 

cabang 

olahraga 

Program 

pembinaan 

cabang 

olahraga di 

tingkat 

kecamatan 

Program 

pembinaan 

cabang 

olahraga di 

tingkat 

kabupaten 

Pelaksanaan 

pertandingan  

cabang 

olahraga 

provinsi  

Pelatihan atlet 

cabang olahraga 

unggulan 

Tersedia 

laporan,  

HKI 

Publikasi 

1. Peningkatan 

jumlah 

wisatawan, 

mengurangi 

pengangguran,  

2. HKI/terdaftar 
3. Artikel 

terpublikasi 

Peningkatan 

sarana, prasana, 

aksesibilitas serta 

infrastruktur 

pendukung 

ODTW 

Pengenalan 

tentang 

Standar 

Pelayanan 

Minimal 

(SPM) 

Penerapan 

tentang 

Standar 

Pelayanan 

Minimal 

(SPM) 

Sosialisasi 

tentang 

Standar 

Pelayanan 

Minimal 

(SPM) di 

tingkat 

kecamatan 

Sosialisasi 

tentang 

Standar 

Pelayanan 

Minimal 

(SPM) di 

tingkat 

kabupaten 

Sosialisasi 

tentang 

Standar 

Pelayanan 

Minimal 

(SPM) di 

tingkat 

provinsi 

Pelatihan sekaligus 

pengenalan Standar 

Pelayanan Minimal 

(SPM) 

Tersedia 

laporan,  

HKI, 

Publikasi 

1. Peningkatan 

jumlah 

wisatawan, 

mengurangi 

pengangguran,  

2. HKI/terdaftar 

3. Artikel 

terpublikasi 

Pengembangan 

ekonomi desa dan 

pesisir berbasis 

Sosialisasi 

dalam 

pembuatan 

Pelatihan 

dalam 

pembuatan 

Pendampin

gan dalam 

pembuatan 

Odvokasi 

terhadap 

kelompok 

Memudahka

n kelompok 

UMKM 

Meningkatkan 

Partisipasi dan 

pembiayaan 

Tersedia 

laporan,  

HKI, 

1. Meningkatkan 

ekonomi desa 

2. HKI/terdaftar 
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Program 

Persoalan 

Prioritas 

Solusi Persoalan 

Prioritas 

Tahun 

Strategi Output Indikator 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024    

an dengan 

maksimal 

budaya dan 

kearifan lokal 

legalitas 

usaha 

melalui 

aplikasi 

digital pada 

kelompok 

umkm 
produk lokal 

daerah sultra 

legalitas 

usaha 

melalui 

aplikasi 

digital pada 

kelompok 

UMKM 
produk lokal 

daerah sultra 

legalitas 

usaha 

melalui 

aplikasi 

digital 

pada 

kelompok 
umkm 

produk 

lokal 

daerah 

sultra 

UMKM 

produk lokal 

yang telah 

terbit 

legalitas 

usahanya 

melalui 
aplikasi 

digital. 

produk lokal 

yang telah 

terbit 

legalitas 

usahanya 

melalui 

aplikasi 
digita untuk 

mengakses 

permodalan 

usaha 

melalui 

lembaga 

keuangan. 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat oleh 

LPPM UHO 

Produk 

aplikasi 

3. Tersedia 

teknologi tepat 

guna 

Pengembangan 

ekonomi kreatif 

dan pariwisata 

berbasis penta-

helix 
 

Sosialisasi 

kelompok 

UMKM 

produk lokal 

dalam 
mengemas 

hasil produk 

lokal 

menjadi 

produk 

bercita rasa 

global  

Pelatihan 

kelompok 

UMKM 

produk lokal 

dalam 
mengemas 

hasil produk 

lokal 

menjadi 

produk 

bercita rasa 

global 

Pendampin

gan 

kelompok 

UMKM 

produk 
lokal 

dalam 

mengemas 

hasil 

produk 

lokal 

menjadi 

produk 

bercita rasa 

global 

Advokasi 

kelompok 

UMKM 

produk lokal 

dalam 
mengemas 

hasil produk 

lokal 

menjadi 

produk 

bercita rasa 

global 

Kelompok 

umkm 

produk lokal 

dalam 

mengemas 
hasil produk 

lokal 

menjadi 

produk 

bercita rasa 

global. 

Meningkatkan 

partisipasi dan 

pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat oleh 
LPPM UHO. 

Tersedia 

laporan,  

HKI, 

Publikasi 

1. Peningkatan 

jumlah 

wisatawan, 

mengurangi 

pengangguran. 
2. HKI/terdaftar 

3. Artikel 

terpublikasi 



 Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat FKIP UHO 2020-2024 

23 
 

 

Program 

Persoalan 

Prioritas 

Solusi Persoalan 

Prioritas 

Tahun 

Strategi Output Indikator 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024    

7. PkM 

berbasis 

Kelembagaa

n  

 Kurangnya 

peran 

pemerintah 

untuk 

membentuk 

23endidi-

lembaga 
swadaya 

masyarakat 

 Belum 

sinkronnya 

hubungan 

kerja sama 

pemerintah 

dan 

stakeholder 

terkait atas 

dasar 
pengelolaan  

sumber daya 

alam, 

ekosistem 

pesisir dan 

pengawasan 

23endidi 

konservasi 

 Pengembangan 

unit-unit 

pendidikan 

masyarakat 

 Peningkatan 

pengetahuan 
untuk mengelola 

ekosistem pesisir 

 Peningkatan 

pengawasan dan 

perlindungan 

laut 

 Pengembangan 

Sistem kerja 

sama dan 

koordinasi yang 

Terintegrasi 

Pembentuka

n komunitas 

rumah 

belajar 

berbasis IT 

untuk anak-

anak yang 
tinggal di 

daerah 

pesisir 

Pelatihan 

terbatas 

pemanfaatan 

IT untuk 

anggota 

komunitas 

rumah 
belajar 

Pendampin

gan 

anggota 

komunitas 

rumah 

belajar 

pada anak-
anak yang 

tinggal di 

daerah 

pesisir 

untuk 

belajar IT 

Mediasi 

komunitas 

rumah 

belajar untuk 

mendapatka

n legalitas 

formal dari 
instansi 

pemerinta 

terkait. 

 

Perluasan 

penerapan 

kegiatan 

komunitas 

rumah 

belajar 

dalam 
bentuk 

pemanfaatan 

IT 

 

 Pelibatan elemen-

elemen 

masyarakat pesisir 

dalam 

pembentukan 

komunitas belajar 

 Pendampingan dan 
pelatihan 

terbimbing bersifat 

terbatas, 

terstruktur dan 

praktek dalam 

pemanfaatan IT 

 Pendampingan 

terstruktur 

 Pendekatan 

observasi proses  

 Mempromosikan 
kemampuan 

komunitas rumah 

belajar dalam 

memanfaatkan IT 

pada pembelajaran  

 

 

 

Tersedia 

Laporan,  

 

 Terbentukn

ya 

komunitas 

rumah 
belajar 

berbasis IT 

(Struktur 

organisasi 

 Anggota 

komunitas 

rumah 

belajar 

sudah 

memiliki 

keterampila
n untuk 

memfasilita

si anak-

anak pesisir 

dapat 

memanfaat

kan IT 

Meningkatkan 

SDM, 

Pemberdayaan  

1. Setiap unit 

sudah memiliki 

job description 

yang jelas, 
2. Meningkatnya 

kemampuan 

anggota 

komunitas rumah 

belajar dalam 

membimbing 

anak-anak pesisir 

dalam 

memanfaatkan IT 

3. Meningkatnya 

kemampuan anak-
anak pesisir 

dalam 

memanfaatkan IT 

4. 

Teridentifikasinya 

aspek-aspek yang 

baik dan yang 
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Persoalan 

Prioritas 

Solusi Persoalan 

Prioritas 

Tahun 

Strategi Output Indikator 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024    

     

  Anak-anak 

pesisir yang 

dapat 

memanfaat

kan IT 

 Legalitas 
komunita 

rumah 

belajar, dan 

rencana 

tindak 

lanjut 

 Publikasi 

ilmiah 

masih perlu 

ditingkatkan 

5. Meningkatnya 

kemampuan IT 

anak-anak pesisir 

untuk 

memanfaatkan IT 
dalam 

pembelajaran 

 

8. PkM 

berbasis 

Merdeka 

Belajar 

Kampus 
Merdeka 

(MBKM) 

Integrasi PkM 

dalam kegiatan 

MBKM masih 

rendah 

Mengintegrasikan 

PkM dengan 

kegiatan MBKM 

antara lain; 

Program Magang, 
KKN/KKNT, 

Wirausaha, 

AMSP, Proyek 

Kemanusiaan, dll. 

 Bentuk 

kegiatan 

proyek 

didesa. 

 Kegiatan: 
adapatasi  

ipteks (isu 

pendidikan 

dan 

kesehatan) 

 Bentuk 

kegiatan 

proyek 

didesa. 

 Kegiatan 
PkM: 

kolaborasi 

dengan 

mitra dalam 

ekosistem 

pendidikan 

dan 

stakeholder

s 

 Bentuk 

kegiatan 

proyek 

didesa. 

 Kegiatan 
PkM: 

lokakarya 

bersama 

mitra 

dalam  

penyuluh

an ipteks 

 Bentuk 

kegiatan 

proyek 

didesa. 

 Kegiatan 
pkm : 

perluasan 

lokakarya 

bersama 

 Bentuk 

kegiatan 

proyek 

didesa. 

 Kegiatan 
PkM : 

lokakarya 

bersama 

perumusan 

kebijakan 

Penyuluhan, 

lokakarya 

Tersedia 

laporan,  

HKI, 

Publikasi, 

Kebijakan 
Bersama 

(sekolah/Ma

syarakat) 

1. Meningkatkan 

SDM,  

2. HKI/terdaftar 

3. Artikel 

terpublikasi  
4. 

Terimplementasi 

kebijakan 

bersama 
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Solusi Persoalan 

Prioritas 

Tahun 

Strategi Output Indikator 

Capaian 

2020 2021 2022 2023 2024    

   Bentuk 

kegiatan 

mengajar 

disekolah :  

kegiatan 

PkM 

pembuatan 
website 

pembelajara

n. 
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Gambar 3. Fish bone road map PkM FKIP UHO 2020-2024 
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BAB IV. 

PENUTUP 

 

Hasil pengembangan rencana induk dan road map pengabdian kepada masyarakat 

FKIP UHO ini selanjutnya menjadi dokumen yang menjadi arah dan acuan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika FKIP UHO. Namun demikian 

agar dapat mencakup secara spesifik bidang ilmu yang menjadi ciri tiap jurusan di FKIP, maka 

perlu disusun road map jurusan/program studi dan road map masing-masing dosen pengabdi. 
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