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BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

Perguruan Tinggi yang mengusulkan program ini adalah Universitas Jember. 

Program pengabdian masyarakat di Universitas Jember di bawah Lembaga 

Pengabdian Masyarakat (LPM). Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan 

kegiatan rutin yang dilakukan oleh LPM Unej. Pengabdian masyarakat merupakan 

salah satu bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai sebuah lembaga yang 

menaungi seluruh kegiatan pengabdian masyarakat, LPM Unej telah melakukan 

berberapa cara (seperti pelatihan penulisan proposal pengabdian) untuk meningkatkan 

partisipasi dosen untuk mengajukan proposal pengabdian masyarakat baik yang 

didanai oleh DIKTI maupun lembaga lainnya. Hal ini terbukti dengan meningkatnya 

perolehan proposal pengabdian masyarakat yang didanai. Pada tahun 2012, 

setidaknya ada 12 proposal yang didanai melalui program IbM DIKTI dan pada tahun 

2013 meningkat menjadi 41 proposal untuk IbM dan 1 proposal untuk IbIKK.  

Universitas Jember terdiri dari 12 Fakultas  yang terbagi menjadi 4 rumpun 

yaitu, Pertanian, Ekonomi dan Sosial, Kesehatan serta Tehnik dan keMIPAan. Tim 

pelaksana IbM berasal dari 2 fakultas yaitu Farmasi (FF) dan Fakultas Kedokteran 

(FK). Latar belakang tim pelaksana cukup mendukung pelaksanaan program ini. 

Ketua tim dengan latar belakang keilmuan bidang biologi farmasi dan sebagai seorang 

apoteker pengelola akan bertanggung jawab pada masalah kemanfaatan produk, dan 

kemasan produk. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan oleh 

anggota tim pengusul antara lain adalah Pelatihan pembuatan obat tradisional yang 

baik sesuai dengan CPOTB, Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis pada 

masyarakat Jember, Pelatihan keterampilan tentang proses granulasi obat dan 

Penyuluhan tentang pemanfaatan tanaman obat dikawasan taman nasional Merubetiri.  

Biodata pelaksana dapat dilihat pada lampiran 1. Mata kuliah dan praktikum yang 

diampu oleh ketua tim dan anggota tim diantaranya fitokimia, sistematika tumbuhan, 

biologi dasar, farmakognosi, dan uji bioaktivitas bahan obat alam, fisiologi manusia. 

Seluruh tim pelaksana kegiatan ini sedang dan telah melakukan berbagai 

program pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah 

dilakukan oleh tim pengusul antara lain adalah Kiat Memilih Jajanan Sehat dan 

Aman.  

 Fasilitas laboratorium yang ada di Universitas Jember (Lab Farmakognosi FF, 

Fitokimia FF, Lab. Kimia dan Biokimia Hasil Pertanian FTP) sangat mendukung 
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pelaksanaan kegiatan IbM.  Mahasiswa yang terlibat dari kegiatan ini berasal dari 

berbagai fakultas yang terhimpun dalam Unej Prestatif (UP) dengan fokus minat 

kewirausahaan. Pelibatan mahasiswa selain untuk membantu pelaksanaan program 

juga meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mentransfer dan mempraktekan 

keilmuannya secara langsung dimasyarakat dan memberikan gambaran real tentang 

wirausaha sehingga kedepannya mereka dapat membentuk usaha sendiri. Mahasiswa 

membantu selama proses pelatihan, pendampingan, dan evaluasi hasil kegiatan. Untuk 

melaksanakan kegiatan secara baik dan terencana maka pada usul Program Iptek Bagi 

Masyarakat ini disusun jadwal kegiatan sebagaimana tampak pada jadwal kegiatan. 
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