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STANDAR 2 : STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN 

 

NO. KATEGORI ISI 

1. Visi, Misi dan 

Tujuan  Sekolah 

Tinggi Ilmu 

Pelayaran  

Visi  

Menjadi institusi perguruan tinggi ilmu pelayaran yang berkelas dunia 

dan terdepan di Indonesia. 

 

Misi 

1. Meningkatkan, mengembangkan mutu penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran untuk penguasaan 

kompetensi berbasis metodologi modern dan teknologi informasi 

yang bertaraf internasional. 

2. Mengembangkan, meningkatkan mutu penelitian ilmiah dan 

pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan industri 

pelayaran. 

3. Membentuk peserta didik berkarakter industri untuk mewujudkan 

sumber daya manusia di bidang pelayaran yang berintegritas, 

memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air yamg tanggap, 

tangguh, tanggon dan trengginas. 

4. Mengembangkan, memelihara sarana, prasarana dan fasilitas 

pendidikan ilmu pelayaran sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

5. Mengembangkan, meningkatkan tatakelola pendidikan dan tata 

kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 

Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan di bidang pelayaran yang memiliki 

kompetensi bertaraf internasional. 

2. Menghasilkan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada 
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NO. KATEGORI ISI 

masyarakat yang bermanfaat bagi perkembangan industri 

pelayaran.  

3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter industri, berintegritas dan 

cinta tanah air. 

4. Memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan yang 

modern dan selalu mengikuti perkembangan industri pelayaran. 

5. Tercapainya sistem tata kelola administrasi pendidikan dan tata 

kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 

2. 

 

Rasionale 

 

Menurut peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi  

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi  bagian ketiga  Pasal 56 menyatakan bahwa standar 

isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang 

mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman 

dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari 

hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu  diperlukan 

standar yang tertuang dalam standar pengabdian kepada masyarakat dan 

mengacu  pada  peraturan Menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi 

RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

khususnya Bab IV bagian ketiga tentang tentang Standar isi pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

3. Subjek/Pihak yang 

Bertanggung jawab  

untuk mencapai/ 

memenuhi Standar 

1. Ketua STIP 

2. Pembantu Ketua I  

3. Pembantu Ketua II 

4. Ka. BAAK 
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Isi pengabdian 

kepada masyarakat. 

5. Ka. BKAU 

6. Ka.P3M 

7. Dosen 

4. Definisi Istilah 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat  merupakan kriteria 

minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 

masyarakat. 

2. Teknologi tepat guna adalah sebuah teknologi yang ditemukan 

atau diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau 

membuat pekerjaan manusia semakin lancar. 

3. Rekayasa sosial merupakan perubahan sosial yang terencana. 

 

5. Lingkup Standar  Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 

 a. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pada tahun  2020,  STIP  sudah menentukan  kriteria  kedalaman 

dan  keluasan  materi  pengabdian kepada masyarakat yang 

bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Pada tahun 2020, STIP sudah  menentukan materi pengabdian 

kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang dapat 

diterapkan langsung dan dibutuhkan  oleh masyarakat pengguna. 

3. Pada tahun  2020, STIP  sudah menentukan materi pengabdian 

kepada masyarakat berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. 

4. Pada tahun  2020, STIP  sudah  menentukan materi pengabdian 

kepada masyarakat yang berdasarkan teknologi tepat guna yang 

dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan 

kesejateraan masyarakat. 

5. Pada tahun  2020, STIP  sudah  menentukan materi pengabdian 

kepada masyarakat berdasarkan model pemecahan masalah, 
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rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat 

diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, 

dan/atau pemerintah. 

6. Pada tahun  2020, STIP  sudah  menentukan materi pengabdian 

kepada masyarakat merupakan kekayaan intelektual (KI) yang 

dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau 

industri. 

 b. Strategi 1. P3M membentuk tim untuk menyusun  kriteria  kedalaman  dan 

keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber 

dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

2. P3M membentuk tim untuk menyusun  pedoman  terkait  materi  

pengabdian kepada masyarakat. 

 c. Indikator 1. P3M memiliki  dokumen  terkait  kriteria  kedalaman dan keluasan 

materi pengabdian kepada masyarakat. 

2. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang memuat 

kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat 

yang mencakup: 

a. hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,  

b. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan  

oleh masyarakat pengguna,  

c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka 

memberdayakan masyarakat,  

d. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,  

e. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan /atau 

rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh 
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masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah, 

f. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 

 d. Dokumen 

terkait 

 

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan 

dengan: 

- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

- Standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

- Standar penilaian pengabdian masyarakat. 

- Standar pelaksana pengabdian masyarakat. 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan: 

- Prosedur penyusunan kriteria kedalaman dan keluasan 

pengabdian kepada masyarakat. 

- Prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 
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