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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil„alamin atas segala Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian 

dalam menjalankan seluruh aktivitas kita sehingga penyusunan Rencana Strategis Pengabdian 

Kepada Masyarakat (Renstra PkM) ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya pada 

kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas peran aktif dalam penyusunan 

Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPKM) ini, semoga umbangsihnya 

mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta’ala, kepada : 

1. Rektor UM Pontianak 

2. Dekan Fakultas di lingkungan UM Pontianak 

3. Ketua Prodi di lingkungan UM Pontianak 

4. Seluruh personal di LPPM UM Pontianak, dan 

5. Seluruh civitas akademika UM Pontianak. 

 

Upaya sepenuh hati dalam menyusun Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat  (Renstra 

PkM) ini pada akhirnya menjadi langkah baik dalam membangun payung   PkM yang  akan 

menjadi pedoman dalam melakukan penelitian bagi seluruh Civitas Akademika UM Pontianak, 

sehingga berbagai pengabdian yang dilaksanakan mulai tahun 2016 diharapkan lebih terarah sesuai 

dengan program unggulan UM Pontianak. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Renstra PkM) ini diharapkan pula menjadi dasar utama dalam meningkatkan motivasi peneliti di 

masa yang akan datang dalam rangka menjawab berbagai tantangan kehidupan bagi masyarakat 

dalam kontek pembangunan daerah, regional dan nasional karena salah satu tujuan Perguruan 

Tinggi adalah penelitian untuk kemaslahatan umat manusia. Semoga Rencana Strategis 

Pengabdian Kepada Masyarakat (Renstra PkM)  ini dapat bermanfaat untuk kemajuan penelitian 

UM Pontianak dan kemaslahatan umat manusia pada umumnya. 
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BAB 1.  PENDAHULUAN 

 

Universitas Muhammadiyah Pontianak (UM Pontianak) berdiri pada tanggal 3 Oktober tahun 1990 

Surat Keputusan (SK) dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0518/O/1990. 

Meskipun baru berusia 24 tahun, UM Pontianak merupakan perguruan tinggi swasta yang unggul 

di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dibandingkan perguruan tinggi swasta lain yang 

bernaung di bawah Kopertis Wilayah XI meliputi seluruh wilayah Kalimantan.  

 

Untuk terus meningkatkan kinerja UM Pontianak terutama pada bidang pengabdian kepada 

masyarakat, maka perlu disusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2020 yang 

dituangkan dalam Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 (Renstra PKM 

2016-2020). Renstra PKM adalah arah kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian kepada 

Masyarakat UM Pontianak selama lima tahun. Renstra PKM 2016-2020 UM Pontianak dibuat 

bertujuan untuk: 

1) Menetapkan arah dan kebijakan serta payung pengelolaan PkM Unggulan UM Pontianak. 

2) Meningkatkan kualitas PkM 

3) Mendorong gairah dosen untuk melakukan PkM dan berbagi hasil temuan yang dilakukan 

selama ini agar dapat terimplementasi di tengah-tengah masyarakat luas. 

4) Menyelenggarakan program PkM yang lebih terarah dan lebih berkualitas dalam rangka 

meningkatkan kontribusi dan sumbangsih UM Pontianak dalam proses mewujudkan 

Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Sungai dan Pesisir di Kalimanatan Barat 

5) Meningkatkan kualitas pemberdayaan sumber daya manusia UM Pontianak melalui kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat. 

6) Meningkatkan sistem pemberdayaan seluruh elemen civitas akademika dalam mendesain 

seluruh program kerja UM Pontianak untuk mendukung terwujudnya atmosfir akademik 

 

Renstra PkM UM Pontianak disusun menggunakan dua pendekatan, yaitu bottom-up dan top-

down. Secara bottom-up, disarikan dari beberapa komponen berikut:  

1. Data base PkM yang dilakukan oleh civitas akademika UM Pontianak.  

2. Hasil dari rumusan beberapa rapat internal UM Pontianak dalam rangka pengembangan PkM.  

3. Kompetensi strategis Dosen UM Pontianak 
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Secara top-down, RIP UM Pontianak telah diselaraskan dengan:  

1. Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional penelitian Perguruan Tinggi 

2. Statuta UM Pontianak, sesuai dengan SK Rektor UM Pontianak No. 2014 

3. Rencana Strategis UM Pontianak 2016-2020 

4. Rencana Induk Penelitian UM Pontianak 2016-2020 
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BAB 2.  LANDASAN PENGEMBANGAN  UNIT KERJA 

 

2.1. Visi dan Misi  

 

UM Pontianak memiliki cita-cita besar yang tertuang dalam Visi UM Pontianak, yaitu “Menjadi 

universitas yang unggul dalam pengembangan iptek, seni dan sumber daya manusia untuk 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keislaman”. Visi tersebut kemudian dijabarkan 

ke dalam 5 poin Misi UM Pontianak yang kemudian diderivatisasi menjadi Tujuan UM Pontianak. 

 

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan UM Pontianak, LPPM UM Pontianak memiliki 

visi sebagai berikut “Menjadi lembaga penelitian dan pengabdian terkemuka dalam 

pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai 

keislaman di tingkat regional dan nasional maupun internasional”.  

 

Visi LPPM UM Pontianak tersebut kemudian dijabarkan pula dalam Misi LPPM UM Pontianak 

sebagai berikut: 

a. Menjadikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar untuk menciptakan 

UM Pontianak menjadi universitas terkemuka di tingkat regional dan nasional (nasionally and 

regionally recognized). 

b. Memfokuskan alokasi sumberdaya penelitian pada bidang unggulan masing-masing program 

studi. 

c. Memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapinya berdasarkan hasil-hasil penelitian. 

 

2.2. Struktur Organisasi dan Peran Pengelola Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian 

pada Masyarakat 

 

LPPM UM Pontianak harus memiliki sumber daya pengelola yang memadai untuk melaksanakan 

peran sentralnya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Fungsi yang 

harus dijalankan oleh LPPM dapat dikelompokkan ke dalam beberapa hal, yaitu: 
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1. mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh 

dosen UM Pontianak untuk menunjang pembangunan dan pengembangan institusi 

2. mengkoordinasikan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam  

3. Membentuk, menata dan mengembangkan pusat-pusat kajian dan keunggulan di Lingkungan 

UM Pontianak 

4. mengembangkan kapasitas dan potensi penelitian di lingkungan UM Pontianak untuk 

kesejahteraan masyarakat.  

 

LPPM UM Pontianak secara struktur kelembagaan berada di bawah Universitas dengan struktur 

organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Ketua Pusat Studi, Kepala Pusat Penerbitan, 

Pimpinan Redaksi Majalah Aribath. Adapun Struktur Organisasi LPPM dicantumkan seperti pada 

Gambar 2.1. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang bertanggung jawab terhadap tugas pokok 

dan fungsinya, dan secara integral merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sumber daya 

manusia yang berada pada LPPM UM Pontianak disesuaikan dengan kapasitas dan keahliannya 

dalam rangka melayani dan mengembangan IPTEKS. 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi LPPM 

 

2.3. Perkembangan dan Capaian PkM  

 

Dalam menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UM Pontianak 2016-2020 

diperlukan analisis kondisi internal penngabdian selama beberapa tahun terakhir sebagai referensi 

untuk mengetahui capaian dan permasalahan yang terjadi. Pengabdian pada masyarakat 

dilaksanakan melalui Pengabdian Internal, Pengabdian Eksternal. Pengabdian internal meliputi 

Ketua LPPM

Pimpinan Redaksi 
Majalah ArRibath

Kepala Pusat 
Penerbitan

Kepala Pusat 
Studi

Sekretaris LPPM
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program pengabdian dosen dan program pengabdian mahasiswa dengan dukungan dana internal 

UM Pontianak. Pengabdian internal untuk dosen dilaksanakan sebanyak satu kali setiap tahunnya, 

yaitu pada bulan September- Januari. Dalam pengabdian ini, seorang dosen diharapkan mampu 

membina satu kelompok masyarakat, yang dapat berupa masyarakat yang produktif secara 

ekonomi (usaha mikro), masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat 

menjadi wirausahawan, dan masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat biasa). 

Program pengabdian mahasiswa dengan dukungan dana internal dilaksanakan melalui program 

Kuliah Kerja Usaha (KKU). Program KKU merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil 

mahasiswa pada semester 7. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mengaplikasikan wawasan dan 

keilmuan dalam berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program pengabdian 

eksternal meliputi program IbM, IbIKK, IbK, dan KKN-PPM melaui hibah Kemenristekdikti. 

Pelaksanaan kegiatan ini mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh instansi tersebut.  

 

Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana hibah kemenristekdikti berasal dari 4 

skim pengabdian yaitu: Ipteks bagi Masyarakat, Ipteks bagi Kewirausahaan, Ipteks bagi Inovasi 

Kreativitas Kampus, KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat. Dana pengabdian yang terserap 

dari tahun 2013 – 2015 sebesar Rp.1.206.500.000,- (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1 Kegiatan PkM yang Dilakukan oleh Dosen UM Pontianak 

Skema Hibah 

Tahun dan Jumlah Judul 

2013 2014 2015 2016 

Sumber Dana Hibah LPPM 

Pengabdian Mandiri 12 31 20 25 

Sumber Dana Hibah Kemenristekdikti  

Ipteks bagi Masyarakat 2 2 5 3 

Ipteks bagi Kewirausahaan 1 1 2 1 

Ipteks bagi Inovasi Kreatifitas Kampus    1 1 

KKN – PPM 1 2 4 5 

 

2.4. Analisis SWOT  

1. Kekuatan 

1) Ketersediaan Rencana Induk Penelitian 

2) Produktifitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakarat baik secara kuantitas 

maupun kualitas meningkat 
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3) Selalu lolos dalam setiap hibah penelitian, pengabdian dan Program Kreatfitas Mahasiswa 

yang disediakan Dikti 

4) Alokasi dana rutin penelitian dan pengabdian semakin meningkat 

5) Adanyajurnal di setiap Prodi. 

6) Sebagai amal usaha Muhammadiyah lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat untuk melakukan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. 

7) Ketersediaan SDM untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

8) Kepercayaan dari luar negeri menyelenggarakan ma’had studi Islam dan bahasa Arab 

yang sepenuhnya dibiayai dari luar 

2. Kelemahan 

1) Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional masih rendah 

2) HaKI dan Paten belum dimiliki 

3) Belum ada jurnal yang dikelola terakreditasi 

4) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian untuk pengembangan bahan ajar terbatas.  

5) Tindaklanjut kerjasama internasional (Malaysia) belum terwujud. 

6) Keterbatasan dana yang disediakan pihak universitas.  

7) Peraih hibah belum merata untuk setiap dosen 

8) Fungsi pusat studi belum optimal 

 

3. Peluang 

1) Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki keanekaragaman hayati dan sosial budaya sehingga 

banyak kajian yang dapat dikembangkan. 

2) Kalbar termasuk propinsi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Brunai 

sehingga jalinan kerjasama mudah dilakukan. 

3) Tersedia banyak dana dan skim penelitian dan pengabdian yang disediakan oleh berbagai 

lembaga sehingga lebih variatif dan kompetitif. 

4) Tersedia media untuk publikasi hasil karya akademik dosen, mahasiswa dan civitas 

akademika lainnya. 

5) Adanya kesempatan bagi dosen mengikuti pelatihan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

4. Ancaman 
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1) Adanya persaingan yang ketat untuk mendapatkan dana atau hibah untuk penelitian dan 

pengabdian. 

2) Kualitas penelitian lembaga perguruan tinggi lain lebih baik.  

3) Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap hasil-hasil penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 
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BAB 3.  GARIS BESAR UNIT KERJA 

 

3.1. Tujuan 

 

Tujuan strategis yang ingin dicapai untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan relevansi 

pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal adalah: 

a) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian dengan mengutamakan penegakan etika dan 

standar mutu 

b) Peningkatan kualitas sumber daya pengabdian  

c) Penyebarluasan hasil pengabdian  

d) Penetapan arah pengabdian  

e) Penerapan dan percepatan hasil penelitian dalam program pengabdian kepada 

masyarakat 

 

3.2. Sasaran 

 

Dalam mewujutkan tujuan riset diperlukan pembenahan, pengembangan dan peningkatan 

seluruh 

aspek yang sasaran pembenahan dan peningkatannya ditujukan kepada: 

a) Manajemen Penelitian 

b) Sumber daya penelitian: Dosen, Mahasiswa S3, S2, S1, dan Tenaga Pendukung 

c) Sumber Keuangan: Hibah dari Eksternal dan Internal UM Pontianak 

d) Infrastruktur: Laboratorium, alat tetap dan bergerak 

e) Sarana Penunjang lain: Perpustakan, Jurnal on line 

f) Kebijakan Riset: Alur, SOP, Panduan Penelitian, Kebijakan Kolaborasi Penelitian 

g) Sarana publikasi: Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional 

h) Sarana tindak lanjut hasil riset: kerjasama dalam tindak lanjut HKI, teknologi terapan 

dan 

implementasi dalam masyarakat 
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BAB 4.  PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA 

 

Formulasi strategi pengembangan ipteks berdasarkan hasil evaluasi diri dan swot serta merujuk kepada sasaran dan peta strategi pengembangan 

dirumuskan sebagai berikut : 

Tujuan Strategi Indikator Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

a) Penyelenggaraan 

kegiatan 

pengabdian 

dengan 

mengutamakan 

penegakan etika 

dan standar mutu 

1. melaksanakan hibah 

pengabdian dosen 

dengan pendanaan 

universitas 

2. Menginformasikan 

setiap adanya tawaran 

hibah PkM dari 

instansi lain 

Jumlah PkM yang 

didanai perguruan 

tinggi 

30 PkM 35 PkM 40 PkM 40 PkM 40 PkM 

Jumlah PkM yang 

didanai 

kemenristekdikti 

10 PkM 12 PkM 14 PkM 16 PkM 20 PkM 

Jumlah PkM 

mandiri dosen 

50 PkM 60 PkM 70 PkM 80 PkM 90 PkM 

a) Peningkatan 

kualitas sumber 

daya pengabdian  

1. Mengikutsertakan 

dosen dalam kegiatan 

pelatihan peningkatan 

SDM pengabdian 

2. Melaksanakan 

pelatihan peningkatan 

SDM pengabdian 

 

Jumlah dosen 

pengabdi 

mengikuti 

pelatihan 

50% dosen 

telah 

mengikuti 

pelatihan 

70% dosen 

telah  

mengikuti 

pelatihan 

90% dosen 

telah  

mengikuti 

pelatihan 

100% dosen 

telah  

mengikuti 

pelatihan 

100% dosen 

telah  

mengikuti 

pelatihan 

Jumlah pelatihan 

peningkatan mutu 

SDM pengabdi 

yang dilaksanakan 

univerisitas 

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 

a) Penyebarluasan 

hasil pengabdian  

1. Melaksanakan 

seminar hasil PkM 

2. Memberikan 

insentif bagi dosen 

yang 

mempublikasikan 

hasil PkM  

Jumlah seminar 

hasil pengabdian 

yang dilaksanakan 

1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 

b)  Jumlah publikasi 

hasil PkM dalam 

jurnal nasional 

20 artikel 30 artikel 40 artikel 50 artikel 50 artikel 
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Tujuan Strategi Indikator Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

3. Membentuk tim 

pendamping publikasi 

a) Penetapan arah 

pengabdian  

 

1. Penyusunan renstra 

PkM UM Pontianak 

2. Penyusunan renstra 

PkM setiap prodi 

3. penyusunan SOP 

PkM 

Adanya renstra 

PkM universitas 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

Adanya renstra 

PkM prodi 

50% prodi 

memiliki 

75% prodi 

memiliki 

100% prodi 

memiliki 

100% prodi 

memiliki 

100% prodi 

memiliki 

Adanya SOP 

Pengabdian 

Tersedia     

a) Penerapan dan 

percepatan hasil 

penelitian dalam 

program 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

b)  

c) 1. Pemetaan potensi 

dan permasalahan 

daerah Kalimantan 

Barat 

d) 2. Kerja sama antara 

universitas dan 

pemerintah daerah 

untuk pelaksanaan 

PkM 

e) 3. Pelaksanaan 

kegiatan kuliah kerja 

usaha tematik yang 

disesuaikan dengan 

kompetensi peneliti di 

lingkungan UM 

Pontianak 

 

Terjalinnya  kerja 

sama  dengan 

pemerintah daerah 

di Provinsi 

Kalimantan Barat 

3 kerja 

sama 

5  kerja sama 7 kerja sama 7 kerja sama 7 kerja sama 

Terlaksananya 

KKU tematik 

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 
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BAB 5.  PELAKSANAAN PROGRAM 

 

Isu Permasalahan Prioritas Solusi Program dan jenis 

kegiatan 

Kemitraan Sumber dana 

 

Kesehatan 

Masyarakat 

Kurang  tersedianya layanan 

fasilitas kesehatan pada 

wilayah terpencil Kalimantan 

Barat 

Kurangnya informasi 

masyarakat terutama yang 

tinggal di pedesaan mengenai 

kesehatan diri, keluarga dan 

lingkungan 

 

 

Peningkatan layanan 

Askes pada wilayah 

terpencil  

Sosialisasi informasi 

kesehatan pada masyarakat  

- pendataan fasilitas 

kesehatan 

- Pembentukan desa siaga 

- Program jamban sehat 

- Program tutor sebaya 

Perangkat desa Kemenristekdikti, 

Pemda 

Pendidikan 

AUD 

Tidak tersedianya guru PAUD 

yang sesuai kompetensi 

Kurangnya kesadaran orang tua 

tentang pentingnya PAUD 

Peningkatan kualitas SDM 

guru 

Peningkatan kesadaran 

orang tua tentang 

pentingnya PAUD 

 

Pelatihan guru PAUD 

 

 

Perangkat desa 

Pemda 

Pemda 

Pendidikan 

kimia  

Guru kimia tidak memiliki 

kompetensi yang sesuai 

Persepsi siswa yang keliru 

tentang sulitnya mata pelajaran 

kimia 

Tidak lengkapnya sarana dan 

prasarana laboratorium 

 

Peningkatan kualitas SDM 

Perubahan paradigma 

dalam pembelajaran kimia 

di sekolah 

Pembelajaran dengan 

variasi yang berbeda 

 

Pelatihan guru dan siswa 

Pendampingan guru 

Praktikum berbasis 

lingkungan 

 

Pemda, 

Kemendikbud 

Pemda, 

Kemendikbud 

Pendidikan 

biologi 

Guru biologi tidak memiliki 

kompetensi yang sesuai 

Peningkatan kualitas SDM Pelatihan guru dan siswa 

Pendampingan guru 

Pemda, 

Kemendikbud 

Pemda, 

Kemendikbud 
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Isu Permasalahan Prioritas Solusi Program dan jenis 

kegiatan 

Kemitraan Sumber dana 

 

Tidak lengkapnya sarana dan 

prasarana laboratorium 

Perubahan paradigma 

dalam pembelajaran 

biologi di sekolah 

Pembelajaran dengan 

variasi yang berbeda 

Praktikum berbasis 

lingkungan 

 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

Pendidikan Islam di tingkat 

keluarga yang masih terbatas 

Pengelolaan pendidikan Islam 

di unit terkecil seperti RT yang 

belum optimal 

Kurangnya variasi metode 

pembelajaran  dalam 

pendidikan Islam 

Peningkatan kualitas SDM 

yang berperan dalam 

Pendidikan Islam 

Pelatihan metode 

pembelajaran bagi guru 

agama 

Pelatihan manajemen 

Pelatihan pranikah 

  

Kemenag 

Pemda 

Kemenag 

Pemda 

Ekonomi Minat berwirausaha yang 

kurang 

Kurangnya kemampuan 

manajerial UKM 

Peningkatan minat 

berwirausaha masyarakat 

Peningkatan kemampuan 

manajerial UKM 

Pelatihan wirausaha 

Pelatihan manajemen  

UKM 

Pemda 

Kemenristekdikti 

UKM 

Pemda 

Kemenristekdikti 

Teknik 

Mesin 

Kurangnya teknologi yang 

dikuasai oleh masyarakat 

Pengenalan teknologi pada 

masyarakat 

Teknologi tepat guna bagi 

masyarakat 

Pemda 

Swasta 

UKM 

Pemda 

Swasta 

UKM 
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BAB 6.  PENUTUP 

 

Pelaksanaan Renstra PkM UM Pontianak dilaksanakan secara integral dengan melibatkan berbagai 

lembaga, pusat studi, fakultas, laboratorium dan unit-unit terkait. Keberlanjutan pelaksanaan RIP 

tersebut menjadi tanggung jawab LPPM dengan dukungan berbagai pihak tersebut. Dukungan 

pendanaan untuk keberlanjutan program PkM akan dilaksanakan melalui pengadaan dana dari 

berbagai lembaga eksternal maupun melalui dukungan dana penelitian internal.  

 

Tim penyusun memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya 

kepada : 

 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, yang telah memberikan dukungan baik berupa 

program sosialisasi Resntra PkM, pelatihan pembuatan Renstra PkM, serta penyediaan dana 

penelitian untuk Renstra PkM Perguruan Tinggi, 

 Rektor, Pembantu Rektor dan segenap pimpinan di lingkungan UM Pontianak atas dukungan 

dan saran-sarannya dalam penyusunan dan penetapan Renstra PkM. 

 Senat UM Pontianak, atas dukungannya sehingga dapat dilaksanakan Rapat Senat untuk 

menetapkan Renstra PkM 

 Ketua, Sekretaris, dan segenap staf di lingkungan LPPM UM Pontianak atas penyediaan data-

data yang diperlukan, segala sarana dan prasarana dalam penyusunan Evaluasi Diri Program 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UM Pontianak dan penyusunan Renstra PkM UM 

Pontianak 

 Seluruh tim penyusun Renstra PkM UM Pontianak atas segala dukungannya dalam proses 

penyusunan Renstra PkM 

 

Akhir kata, harapan kami semoga Renstra PkM UM Pontianak ini dapat menjadi arahan kebijakan 

dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu 5 tahun 

kedepan, sehingga luaran hasil-hasil penelitian dari UM Pontianak dapat lebih bermanfaat baik 

bagi masyarakat maupun instansi yang membutuhkan. 


