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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat , taufik dan hidayah-Nya
hidayah Nya kepada kita sekalia
sekalia., sehingga dapat
melaksanakan penyusunan Rencana
Rencan Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat
syarakat ((Renstra PKM) ini
dengan baik.

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pengabdian kepada masyarakat harus berperan dalam memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan itu,, Perguruan tinggi wajib memiliki
rencana strategis pengabdian
engabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis
perguruan tinggi.

Disadari sepenuhnya bahwaa penyusunan renstra dapat diselesaikan karena upaya sepenuh
hati dari tim penyusun dihaarapkan pada
ada akhirnya menjadi pedoman dan acuan dalam
meningkatkan kualitas
ualitas dan kuantitas
kua titas pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi
Universitas Samudra.

Akhirnya, Renstra ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
implementasi teknologi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan wi
wirausaha.

Pada Tanggal : 20
0 Oktober 2016
Ketua LPPM-PM

Bustami,SH.,MA
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BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR PEMIKIRAN
Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pengabdian kepada Masyarakat harus berperan dalam memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 49/2014
tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi, menyatakan perguruan tinggi wajib memiliki rencana
strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupan bagian dari rencana strategis perguruan
tinggi.
Untuk tujuan tersebut, Universitas Samudra menyusun sasaran, strategis dan kebijakan
sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) pengabdian
kepada masyarakat tahun 2016 – 2020. Renstra ini merupakan arah kebijakan dan pengambilan
keputusan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat du Universitas Samudra. Renstra
ini disusun melalui pengkajian yang mendalam dan mengacu pada visi Universitas Samudra
“terwujudnya Universitas Samudra yang maju dan bermutu sesuai standar nasional pendidikan
tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, kompeten dan mampu bersaing
dalam era global”.

B. RENCANA PENGEMBANGAN LPPM-PM UNIVERSITAS SAMUDRA
Sebagaimana dijelaskan diatas Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kebijakan
dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Samudra dalam jangka waktu
tertentu. Renstra tersebut dibuat untuk jangka waktu (lima) 5 tahun (2016 – 2020), sebagai
dokumen yang mengacu pada statuta, renstra Universitas Samudra, RIP dan visi misi LPPM-PM
Universitas Samudra di Langsa, aceh.
Selain itu penyusun renstra Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM-PM Universitas Samudra di
langsa mengacu pada priorotas pengembangan ristek nasional 2005 – 2029 yang fokus pada
energi, pangan dan pertanian, kesehatan dan obat, transportasi, hukum, teknologi informasi,
material maju serta sosial humaniora.
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BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
A. VISI MISI UNIVERSITAS SAMUDRA
Visi Universitas Samudra
“Terwujudnya Universitas Samudra yang maju dan bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan
Tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, kompeten dan mampu bersaing
dalam era global”

Misi Universitas Samudra
1.

Menyelenggarakan Pendidikan yang terkemuka dan berkesinambungan ;

2.

Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang
pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau seni serta

meningkatkan publikasi ilmiah dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3.

Meningkatkan mutu pelayanan kepada mahasiswa mulai dari input, proses dan keluaran
(outcome) sesuai dengan kebutuhan masyarakat (stakeholder);

4.

Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan proses pembelajaran yang merujuk pada kurikulum
yang berlaku (mutakhir) hasil kajian keilmuan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
(stakeholder);

5.

Terpenuhinya kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia
yang didukung oleh sistem manajemen keuangan yang efesian, efektif dan akuntabel;

6.

Menguatkan kegiatan penelitian yang didukung oleh tenaga akademik dan peneliti melalui
upaya penigkatan minat, kemampuan, dan pengalaman yang dilaksanakan melaui kerjasama
dengan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Luar Negeri, Lembaga Penelitian Pemerintah dan
Lembaga Lembaga Donatur;

7.

Tercapainya Iklim yang kondusif, damai, dan islami untuk mempercepat proses integrasi
antara masyarakat kampus dengan lingkungan masyarakat sekitarnya yang disesuaikan
dengan budaya masyarakat Aceh yang berlaku Syariat Islam.

8.

Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, terencana dan terprogram serta mempunyai
arah kedepan dalam mempersiapkan mahasiswa peserta didik dengan rasa penuh tanggung
jawab dan keikhlasan dalam mensuksekan program – program pembangunan nasional.
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B.

VISI MISI LPPM-PM UNIVERSITAS SAMUDRA
Visi LPPM-PM Universitas Samudra
“Menjadikan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu sebagai
lembaga yang maju, bermutu dan profesional dalam membangun sumber daya manusia yang
beriman, bertakwa dan inovatif guna menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni
untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban”

Misi LPPM-PM Universitas Samudra
1. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya dosen dan mahasiswa yang memiliki
pengetahuan, berakhlak mulia, mandiri dan berjiwa wirausaha yag mampu meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan manusia;
2. Mengembangkan manajemen penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan
mutu yang madani, akuntabel dan efesien dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan
tinggi.

C. ANALISA SITUASI
Pada tahun 2014 – 2015 kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah memperoleh dana,
baik dari Universitas Samudra maupun dari Ditjen Dikti, yaitu hibah HI-Link, Pemberdayaan
Kepada Masyarakat. Adapun pendanaan internal yaitu PPM reguler.
Pada tahun 2014 – 2015 sebaran skim pengabdian kepada masyarakat yang telah didanai oleh
dirjen dikti sebagaimana table di bawah ini ;
Tabel 1. Skim Pengabdian Kepada Masyarakat
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama Skim
Ipteks Bagi Masyarakat
Ipteks Bagi Kewirausahaan
Ipteks Bagi Produ Eksport
Ipteks Bagi Inovasi Kreativitas Kampus
Hibah HI-LINK
Ipteks Bagi Wilayah
Ipteks Bagi Wilayah Antara PT-CSR/PT-PEMDA-CSR
KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2014
0
0
0
0
0
0
0
0

Tahun 2015
0
0
0
0
1
0
0
0
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D. PENGELOLAAN LPPM-PM
Lembaga penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan mutu dalam melakukan
pengelolaan terhadap pengabdian kepada masyarakat, dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu;
1. Pengelolaan proposal, baim untuk pemerolehan dana dari pihak eksternal maupun internal;
2. Penetapan pemenang dengan surat keputusan;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengabdian kepada masyarakat dan
keterlaksanaan pengabdian;
4. Pengelolaan keuangan bagi mekanisme pencairan maupun pelaporan.

Tabel 2. Pengelolaan PPM
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E.

Parameter
Rekrutmen reviewer internal
Keterlibatan reviewer eksternal dalam seleksi PPM
Desk evaluasi proposal
Penetapan pemenang
Kontrak pengabdian
Monev Internal
Seminar hasil PPM internal
Tinjak lanjut hadil PPM
Kegiatan pelatihan
Sistem reward

Ketersediaan Standar Operasional
Prosedur (SOP)
Ada
Tidak
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ANALISA SWOT PENGAEMBANGAN INSTITUSI LPPM-PM
Analisis SWORT program strategis LPPM-PM sebagai berikut;
1. Kekuatan (Strengths)
Sesuai dengan hasil analisis SWOT, kekuatan LPPM-PM Universitas Samudra sebagai berikut:
a. Civitas akademika Universitas Samudra memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan
pengabdian kepada masyarakat;
b. Meningkatnya kuantitas dosen yang berkualitas untuk melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat;
c. Lokasi kampus dekat dengan kawasan petanian dan nelayan;
d. Meningkatnya semangat para dosen untuk mengusulkan berbabagai program pengabdian
kepada masyarakat;
e. Sarana dan prasarana belajar yang baik
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f. Terjalinnya kemitraan dalam pelaksanaan PPM baik dengan instansi swasta maupun
pemerintah;
g. Memiliki disiplin ilmu yang bervariasi, baik sosial humaniora maupun eksak sehingga
berkontribusi pada penyelesaian berbagai masalah melalui berbagai skim pengabdian.
2. Kelemahan (Weakness)
Sesuai dengan hasil analisis SWOT, kelemahan LPPM-PM Universitas Samudra sebagai

berikut:
a. Kemampuan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagian dosen
belum merata;
b. Pengabdian kepada masyarakat belum terarah secara sistematis;
c. Serapan pendanaan eksternal masih rendah;
d. Rendahnya keterkaitan antara pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan
penelitian dengan pengabdian dan pendidikan- pengajaran;
e. Kuantitas kemitraan pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat masih sedikit;
f. Lembaga Penjaminan Mutu tidak berdiri sendiri;
g. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen masih rendah, sebahagian ada
yang sebatas memperoleh angka kredit untuk jabatan fungsional;
h. Belum ada lokasi – lokasi atau daerah dalam binaan pengabdian kepada masyarakat;
i. Belum mempunyai website untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Kesempatan (Opportunities)
Sesuai dengan hasil analisis SWOT, peluang LPPM-PM Universitas Samudra sebagai berikut:
a. Kuantitas skim pengabdian kepada masyarakat dan ketersediaan dana dari Ditjen DIKTI
memacu motivasi para dosen untuk mengusulkan program pengabdian kepada
masyarakat melalui simlibtabmas;
b. Adanya tuntutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen dalam rangka
Kenaikan kepangkatan atau jabatan fungsional;
c. Tersedianya kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan dana dari eksternal;
d. Adanya komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas
pengabdian kepada masyarakat;
e. Lokasi kampus yang berada di tengah masyarakat pertanian dan nelayan.
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4. Threats (Ancaman LPPM-PM Universitas Samudra)
Sesuai dengan hasil analisis SWOT, ancaman bagi LPPM-PM Universitas Samudra sebagai

berikut:
a. Ketatnya persaingan dalam mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari

eksternal;
b. Jalinan komunikasi yang belum optimal antara LPPM-PM dengan para dosen;
c. Komitmen para dosen untuk menulis pada jurnal Universitas Samudra masih kurang;
d. Kurangnya tingkat kepercayaan stakeholders terhadap pengabdian kepada masyarakat yang

dilaksanakan.
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BAB III
KERANGKA KEBIJAKAN DAN ROADMAP
(RECANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
A. TUJUAN DAN SASARAN PELAKSANAAN
1. Tujuan
a. Adanya LPPM-PM Universitas Samudra adalah untuk menyiapkan dan memberdayakan
potensi sumber daya akademik, dosen dan mahasiswa pengabdian kepada masyarakat
dan sumber daya lainnya sebagai faktor pendukung peran pengembangan dan
pemberdayaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara langsung maupun tidak
langsung, dalam berbagai kondisi kemasyarakatan;
b. Dengan adanya LPPM-PM Universitas Samudra memberdayakan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai kondisi
masyarakat, pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan
kehidupan masyarakat.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Sasaran Pelaksanaan
Tugas pokok, fungsi dan sasaran pelaksanaan di LPPM-PM Universitas Samudra adalah :
a. Melakukan berbagai kajian teori keilmuan, pengetahuan dan seni untuk melahirkan
konsep, paradigma, pendekatan, metode, teknik dan strategi baru dalam betuk penelitian
dan pengabdian kepada masyarkat;
b. Melakukan pengabdian kepada masyarakat beserta pengembangan dan pemberdayaan
terhadap khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalama segala bidang;
c. Memberikan

pelayanan

konsultasi

pengabdian

kepada

masyarakat

beserta

pengembangan dan pemberdayaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
dalam segala dimensi;
d. Menyelenggarakan berbagai paket pendidikan dan pelatihan metode pengabdian kepada
masyarakat beserta pengembangan dan pemberdayaan terhadap khazanah ilmu
pengatahuan, teknologi dan seni;
e. Mengembangkan sistem dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hasil
pengabdian kepada masyarakat besarta pengembangan dan pemberdayaan terhadap
khazanah ilmu pengetuhan, teknologi dan seni.
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B. PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN INSTITUSI
Pengabdian kepada masyarakat Universitas Samudra memiliki orientasi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan wirausaha. Adapun fokus pengembangan
pengabdian kepada masyarakat untuk pemecahan berbagai masalah masyarkat, tertuang dalam
metode yaitu;
1. Sistem peningkatan kualitas masyarakat untuk berwirausaha secara kreatif dan inovatif;
2. Optimalisasi potensi bisnis lokal untuk pemberdayaan masyarakat;
3. Teknologi dan produk inovatif berbasis lokal dan berdayaguna tinggi.
Berdasarkan uraian tersebut dalam jangka waktu 2016 – 2020 dapat menghasilkan masyarkat
wirausahawan yang mandiri dan sejahtera, disebabkan berjalannya sistem peningkatan kualitas
masyarakat berwirausaha secara kreatif dan inovatif dan mengoptimalisasi potensi bisnis lokal
untuk pemberdayaan masyarakat serta didorong oleh teknologi dan produk inovatif berbasis
lokal dan berdayaguna.
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BAB IV
SASARAN PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Samudra memiliki tema
“peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan wirausaha”. Berikut adalah jabaran tema
menjadi beberapa tahapan pengabdian:

Tahap 2016:
Pada tahapan ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada pemetaan motivasi masyarakat
untuk berwirausaha dan pemberdayaan masyarakat untuk wirausaha. Indikator kinerja pada tahun
2016 adalah laporan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi artikel jurnal.

Tahap 2017 – 2018
Pada fase ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada optimalisasi potensi daerah yang
dapat digunakan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Indikator kinerja pada tahun 2017-2018
diukur dari laporan PPM dan publikasi artikel jurnal.

Tahap 2019-2020:
Pada periode ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada pendampingan implementasi
teknologi dan hasil riset untuk optimalisasi kegiatan wirausaha masyarakat.. Indikator kinerja pada
tahun 2019-2020 adalah laporan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi artikel jurnal.
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Tabel 3. Tahapan Program Pengabdian kepada Masyarakat
Tema

Tema

Payung
Pengabdian kepada

1. Sistem peningkatan

Masyarakat berbasis

kualitas masyarakat untuk

pengembangan

berwirausaha secara kreatif

kewirausahaan

dan inovatif;
2. Optimalisasi potensi bisnis
lokal untuk pemberdayaan
masyarakat;
3. Teknologi dan produk inovatif
berbasislokal dan berdaya guna
tinggi.

Target 2020

Tahapan Pengabdian

Indikator

2016

2017

2018

2019

2020

Kinerja

Terjadi

Pemetaan

Optimalisasi

Optimalisasi

Pendampingan

Pendampingan

Laporan

peningkatan

motivasi

potensi

potensi

implementasi

implementasi

PPM

jumlah

masyarakat

daerah yang

daerah yang

teknologi dan

teknologi dan

dan

wirausahawan

untuk

dapat

dapat

hasil riset

hasil riset

artikel

berwirausaha

digunanakan

digunanakan

untuk

untuk

jurnal

dan

untuk

untuk

optimalisasi

optimalisasi

pemberdayaan

menciptakan

menciptakan

kegiatan

kegiatan

masyarakat

kemandirian

kemandirian

wirausaha

wirausaha

untuk

ekonomi.

ekonomi.

masyarakat.

masyarakat.

wirausaha.
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BAB V
PELAKSANAAN RENSTRA
Pelaksanaan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan mendapatkan pendanaan baik
hibah pengabdian kepada masyarakat dari swasta, pemerintah, kerja sama luar negeri. Oleh karena
itu, Sumber pembiayaan diarahkan melalui tiga skema yaitu:
1. Pembiayaan internal yang diarahkan bagi para civitas akademika yang belum mendapatkan akses
sumber dana eksternal;
2. Sumber pembiayaan berupa hibah dari Dikti melalui berbagai skim pengabdian kepada
masyarakat;
3. Sumber pembiayaan dari para sponsor melalui kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
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BAB VI
PENUTUP
Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rencana Strategis Program Pengabdian
kepada Masyarakat di Universitas Samudra telah berhasil disusun sesuai dengan panduan pedoman
penyusunan rencana strategis. Harapannya renstra ini dijadikan panduan dan pedoman dalam
menjalankan

semua

program

pengabdian

kepada

masyarakat

di

Universitas

Samudra.

Karena itu, kami berharap bahwa segenap civitas akademika mendukung tema ini sehingga tercipta
pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutan perbaikan mutu (continous improvement) pengabdian
masyarakat, kami senantiasa mengevaluasi dan mereview implementasi pelaksanaan program. Oleh
sebab itu, jika renstra, berdasarkan analisis strategis, membutuhkan penyesuaian maka tim akan
membahas dan melakukan penyesuaian (corrective actions) seperlunya.
Demikian renstra ini disusun semoga bermanfaat untuk peningkatan mutu dan kemajuan
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Samudra.
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