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1. Visi, Misi 

Progam Studi 

Magister 

Pendidikan 

Biologi 

Visi universitas berdasarkan Renstra Universitas Lambung 

Mangkurat Tahun Tahun 2015-2019 Visi universitas adalah 

“Terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai 

Universitas Terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan 

lahan basah”. Sesuai dengan sifatnya sebagai lembaga 

kependidikan, maka FKIP ULM menyusun visi yaitu “Menjadi 

Fakultas Penyelenggara dan Penghasil Tenaga Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan yang berkarakter dan Berdaya Saing pada 

Bidang Lingkungan Lahan Basah”.  

Berdasarkan visi universitas dan fakultas maka Program Studi 

Magister Pendidikan Biologi menetapkan visi Sampai tahun 2030 

menghasilkan tenaga pendidik yang berkompeten dalam 

mengembangkan pendidikan Biologi berbasis lingkungan lahan 

basah.. 

Program Studi Magister Pendidikan Biologi FKIP Unlam 

memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan misi universitas dan 

misi FKP Unlam di atas, oleh sebab itu disusun misi Tahun 2015-

2019 adalah sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan pendidikan magister dalam bidang 

Pendidikan Biologi 

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan biologi 



berorientasi lingkungan lahan basah 

3. Menyebarkanluaskan hasil penelitian bidang Pendidikan 

Biologi melalui publikasi ilmiah dan pengabdian 

masyarakat 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

pengembangan Pendidikan Biologi yang berkelanjutan 

2. Rasionale  Kehidupan dan perkembangan akademik di perguruan tinggi tidak 

lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

budaya (ipteks), serta tuntutan masyarakat seirama dengan 

meningkatnya kualitas kehidupan mereka. Pengabdian kepada 

masyarakat seperti yang diamanahkan pada UU No. 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa 

program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada 

pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil 

pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan 

kesejahteraan masyarakat.  

3. Subjek/pihak 

yang 

Bertanggung 

jawab untuk 

Pencapaian 

Standar 

A. Pimpinan Prodi 

B. Dosen dan mahasiswa 

4. Definisi Istilah 1. Stakeholders internal adalah pelanggan yang termasuk ke 

dalam lingkup dosen, unsur pimpinan, unsur administrasi, dan 

unsur pelaksana teknis. 

2. Stakeholders eksternal adalah pelanggan yang termasuk ke 

dalam lingkup mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, 

pemerintah, dan pihak-pihak yang memanfaatkan hasil 

pendidikan tinggi. 

3. Keterpaduan aspek tridharma perguruan tinggi adalah bahwa 

aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, 

harmonis, dan terpadu dengan berbasis kepada hasil penelitian 



yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

tolok ukur evaluasi. 

4. Empati-partisipasif adalah bahwa kegiatan dilaksanakan 

secara interaktif dan sinergis untuk menggerakkan masyarakat 

dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang 

melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa 

memiliki masyarakat terhadap pembangunan. 

5. Integratif dan Interdisipliner adalah bahwa dalam 

pelaksanaannya melibatkan berbagai disiplin ilmu dengan 

mengembangkan mekanisme pola pikir kerja interdisipliner 

dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. 

6. Realistis-pragmatis adalah bahwa program-program kegiatan 

yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada 

permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan yang 

disesuaikan dengan daya dukung sumberdaya dan kompetensi 

yang tersedia sehingga mampu memberikan manfaat bagi 

masyarakat luas (stakeholders). 

7. Environmental development adalah bahwa pengabdian kepada 

masyarakat dilaksanakan untuk melestarikan dan 

mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk 

kepentingan bersama. 

5. Pernyataan Isi 

Standar  
Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di prodi Magister 

Pendidikan Biologi mengacu kepada: 

1. Prinsip dasarnya dipersepsikan sebagai industri pelayanan 

yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan/atau institusi 

kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk 

pendidikkan kepada masyarakat, pelayanan kepada 

masyarakat, pengembangan wilayah, terapan ipteks 

2. Program pengabdian kepada masyarakat dititik-beratkan pada 

(a) peningkatan kerjasama PT untuk mendukung 

pengembangan usaha kecil, menengah, dan besar (b) 



penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan lembaga 

untuk peningkatan kemampuan dalam ilmu dan teknologi, dan 

(c) pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidikan. 

3. Asas yang dianut dalam melaksanakan kegiatan ini adalah 

asas kelembagaan, asas ilmu-amaliah dan amal-ilmiah, asas 

kerjasama, asas kesinambungan, serta asas edukatif dan 

pengembangan. 

4. Sifat kegiatan yang dilakukan adalah interaktif, terpadu, 

harmonis, dan sinergis, antara dosen/mahasiswa dengan 

masyarakat luas dalam membangun, yaitu melalui berbagai 

kegiatan yang melibatkan, mengikutsertakan dan 

menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap 

pembangunan sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan harapan 

mereka/stakeholders (internal/eksternal). 

5. Stakeholders di lapangan dapat berupa perorangan, kelompok, 

komunitas, dan/atau lembaga yang ada di masyarakat 

perkotaan atau perdesaan, masyarakat industri atau agraris, 

dan pemerintah atau swasta. 

 

Tahapan-tahapan kerja dalam pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan di program studi Magister Pendidikan 

Biologi adalah: 

1. Tahap persiapan, terdiri dari: (a) penetapan judul kegiatan, (b) 

pengabdian penerapan ipteks yang akan dilakukan, (c) 

penetapan tim dan tugas pokok, (d) penetapan kelompok 

sasaran, dan (e) review kepustakaan terkait ipteks yang akan 

diabdikan. 

2. Survei awal ke lapangan/analisis situasi, terdiri dari: (a) 

pengumpulan data dari aparat dan masyarakat menyangkut 

kondisi dan potensi wilayah (fisik, sosial, ekonomi, 

lingkungan yang relevan dengan kegiatan), (b) pengumpulan 



data dari kelompok sasaran menyangkut kebutuhan khalayak 

serta potret , profil, dan kondisinya. 

3. Dokumen usulan kegiatan, terdiri dari: (a) identifikasi dan 

perumusan masalah, (b) tujuan dan manfaat, (c) kegiatan, (d) 

penetapan kerangka pemecahan, (e) penetapan waktu dan 

metode kegiatan, (f) penetapan rancangan evaluasi, (g) 

penyusunan rencana biaya  

 

Kualitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di prodi 

Magister Pendidikan Biologi dapat diukur melalui hal-hal berikut 

ini: 

1. Relevansi yaitu kesesuaian program dengan kebutuhan 

stakeholders. 

2. Efisiensi yaitu kehematan penggunaan sumber daya dana, 

tenaga, waktu untuk produksi dan penyajian jasa pengabdian 

sesuai dengan kebutuhan stakeholders. 

3. Efektifitas yaitu kesesuaian perencanan dengan hasil yang 

dicapai , atau ketepatan sistem, metode, dan/atau prosedur 

yang digunakan untuk menghasilkan jasa yang direncanakan. 

4. Akuntabilitas yaitu dapat tidaknya kinerja dan jasa 

pengabdian tersebut dipertanggungjawabkan. 

5. Kreativitas yaitu kemampuan lembaga mengadakan inovasi, 

pembaharuan, atau menciptakan sesuatu yang sesuai dengan 

perkembangan zaman, termasuk kemampuan evaluasi diri. 

6. Empati yaitu kemampuan para pengelola pengabdian 

memberikan pelayanan dengan sepenuh dan setulus hati 

kepada semua stakeholders. 

7. Ketanggapan yaitu kemampuan para pengelola pengabdian 

memperhatikan dan memberikan respon terhadap keadaan 

serta kebutuhan stakeholders dengan cepat dan tepat. 

8. Produktivitas yaitu kemampuan lembaga dan seluruh staf 



pengelola untuk menghasilkan jasa yang sesuai dengan 

kebutuhan stakeholders menurut rencana yang telah 

ditetapkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

6. Strategi  1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan universitas, 

fakultas, jurusan/prodi.  

2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (civitas akademik, 

masyarakat dan stakeholders). 

7. Indikator 1. Peningkatan jumlah kerjasama dan jumlah proposal kegiatan 

PKM yang mendapatkan pendanaan dari lembaga dan instansi 

terkait untuk dilaksanakan setiap tahunnya. 

8. Dokumen Terkait 1. Manual Penetapan Standar (M.Pntp/Std/01. Penetapan 

Standar). 

2. Manual Pelaksanaan Standar (M.Plks/Std/02. Pelaksanaan 

Standar). 

3. Manual Pengendalian Standar (M.Pgdl/Std/03. Pengendalian 

Standar). 

4. Manual Peningkatan Standar (M.Pnkt/Std/04. Peningkatan 

Standar). 
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