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SAMBUTAN

KETUA LPPM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat

dan karunianya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian

Universitas Slamet Riyadi Surakarta (Unisri). Salah satu pijakan penting di dalam

menentukan arah dan kebijakan pengabdian di UNISRI adalah Rencana Strategis

(RENSTRA).

Kebijakan Dikti tentang desentralisasi pengabdian kepada perguruan tinggi

mensyaratkan ketersediaan jejak rekam dan payung pengabdian pada Program Studi, Pusat

Studi, Pusat Kajian maupun Laboratorium di perguruan tinggi. Oleh karena itu, Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNISRI  telah melakukan

pemetaan pengabdian di lingkungan UNISRI dengan mengusung tema ”Optimalisasi

Potensi Wilayah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”
Buku RENSTRA ini terwujud berkat kerjasama dan dedikasi Tim Pendamping

LPPM yang terdiri atas dosen-dosen dari berbagai fakultas dan tim pelaksana di bawah

koordinasi LPPM Unisri, serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Ucapan   terima   kasih    tidak    lupa   kami   sampaikan   kepada     pimpinan

Dit.Litabmas Dikti, Rektor Unisri, Para Dekan, Ketua Program Studi, Laboratorium serta

Pusat Penelitian di lingkungan Unisri yang telah memberi masukan berharga di dalam

penyusunan RENSTRA ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan di dalam penyusunan RENSTRA ini.

Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan RENSTRA

Unisri di masa mendatang. Akhirnya kami berharap semoga buku RENSTRA ini dapat

bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, 5 Oktober 2016
Ketua LPPM

Joko Pramono, S.Sos, M.Si
NIPY. 0194 0172
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Perguruan Tinggi

berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat  berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.

Kemudian Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Pendidikan Tinggi bahwa “pengabdian   kepada Masyarakat didefinisikan

sebagai kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Berdasarkan pasal  61  ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis

pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis

perguruan tinggi”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Universitas Slamet

Riyadi menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019

yang dituangkan dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020.

Renstra  i ni merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam

pelaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Slamet Riyadi.

Renstra ini disusun melalui pengkajian yang mendalam dan mengacu pada visi

Universitas Slamet Riyadi yaitu Menjadi lembaga pendidikan tinggi berkualitas

yang berperan aktif dalam pengembangan IPTEKS untuk kesejahteraan umat

manusia yang berkelanjutan, menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan berjiwa

Pancasila.

1.2. Rencana Strategis Pengembangan Institusi LPPM Unisri

Rencana strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat adalah arah

kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat institusi dalam

jangka waktu tertentu. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
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Slamet Riyadi yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun (2016-2020)

sebagai dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis

Universitas Slamet Riyadi, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi

LPPM Unisri.
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BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN RENSTRA PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

2.1. Visi dan Misi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi berkualitas yang berperan aktif dalam

pengembangan IPTEKS untuk kesejahteraan umat manusia yang berkelanjutan,

menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan berjiwa Pancasila.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan ,penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat yang berkualitas dan inovatif yang dilandasi nilai-nilai luhur

Pancasila dan budaya bangsa

2. Meningkatkan pelayanan dengan tata kelola universitas yang lebih baik

(Good University Governance/GUG)

2.2. Visi dan Misi LPPM Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Visi

Visi dari LP2M UNISRI adalah : menjadi lembaga penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat termuka, yang berperan aktif dalam Pengembangan Ilmu

Pengetahuan, Teknologi, dan Seni yang berwawasan Lingkungan, menjunjung

tinggi nilai budaya bangsa dan berjiwa Pancasila.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas telah disusun misi LP2M sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian yang profesional yang dapat

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan budaya

bangsa untuk memperkaya budaya nasional.

b. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

berkualitas sehingga mampu berperan serta dalam mengecek masalah-masalah

yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia.
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c. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan

pengabdian masyarakat serta mengupayakan penggunaannya untuk

meningkatkan kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Tujuan

a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang berkualitas

dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

sehingga dapat menghasilkan sarjana dan pascasarjana berkualitas tinggi yang

mampu ikut mewujudkan knowledge-based economy and society

b. Meningkatkan mutu penelitian dosen dan mahasiswa melalui kerjasama

antara perguruan tinggi, industri, lembaga penelitian, pemerintah, dan

masyarakat

c. Mengarahkan dan memfasilitasi Fakultas / Jurusan dalam mengembangkan

penelitian berorientasi pada peningkatan nilai tambah maupun pengembangan

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Program Kegiatan Bidang Pengabdian Masyarakat

1. Meningkatkan mutu pengabdian masyarakat melalui kerjasama dengan

pemerintah daerah, industri, dan masyarakat

2. Mengarahkan dan memfasilitasi Fakultas/Jurusan untuk mengembangkan sistim

pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan berorientasi pada

terwujudnya knowledge-based economy and society

3. Mendorong terwujudnya interaksi antara dosen, mahasiswa dan masyarakat

dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat

2.3 Analisis Situasi

Pada tahun 2014 – 2015 kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah

memperoleh dana baik dari internal (Univ.Slamet Riyadi) maupun dari eksternal

( Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti). Dana yang

diberikan oleh Universitas Slamet Riyadi Rp.1.000.000; untuk setiap judul

pengabdian kepada masyarakat. Adapun  jumlah pengabdian yang didanai oleh

Universitas tersaji dalam Tabel 1 berikut :
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No Fakultas/Prodi Tahun

2014

Tahun

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Hukum

Ekonomi Manajemen

Ekonomi Akuntasi

Pertanian(Agroteknologi)

Isip –AN

Isip- Komunikasi

Isip-HI

KIP-BK

KIP=PKN

KIP-PBI

KIP-PG-PAUD

KIP-PGSD

KIP-PTI

Tek.Hasil Pertanian

Pasca-Manajemen

Pasca-Prodi MIH

Pasca-Prodi MAP

PS-Wanita

PS-LKPW

PS-Pangan dan Kesmas

PS-Pemberdayaan Masyarakat

PS-HK dan HAM

16

12

1

7

44

2

2

7

2

4

3

2

2

4

4

2

1

0

1

1

1

1

9

7

3

7

3

5

2

3

2

4

3

4

1

4

3

3

4

0

0

0

0

0

J u m l a h 82 67

Sebaran skim pengabdian kepada masyarakat yang didanai dari luar  ( Ditjen

Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti ) sebagaimana tabel 2

berikut :
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No Nama Skim Tahun 2014 Tahun 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ipteks Bagi Masyarakat

Ipteks Bagi Kewirausahaan

Ipteks Bagi Produk Ekspor

Ipteks Bagi Inovaswi Kreativitas

Kampub

Hibah HI-LINK

Ipteks Bagi Wilayah

Ipteks bagi Wilayah Antara PT-CSR

KKN PPM

4

1

1

0

0

0

0

0

1

4

1

1

0

0

0

0

0

0

Adapun jumlah dana yang diperoleh dari luar (Ditjen Penguatan Riset dan

Pengembangan Kemenristekdikti) untuk pengabdian kepada masyarakat pada

tabel 3 sebagai berikut :

No Nama Skim Tahun 2014

(Rp)

Tahun 2015

(Rp)

1

2

3

4

Ipteks Bagi Masyarakat

Ipteks Bagi Kewirausahaan

Ipteks Bagi Produk Ekspor

KKN PPM

168.500.000

100.000.000

95.000.000

77.500.000

176.500.000

100.000.000

95.000.000

J U M L A H 441.000.000 371.500.000

2.4 Pengelolaan LPPM

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui :

1. Pengelolaan proposal baik untuk memeroleh dana dari internal maupun

eksternal

2. Pengelolaan seminar proposal

3. Penetapan pemenang dana hibah pengabdian kepada masyarakat

4. Pengelolaan keuangan baik mekanisme pencairan maupun pelaporan

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian

kepada masyarakat
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Tabel 4 Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat:

No Parameter

Ketersediaan Standar Operasional

Prosedur (SOP)

Ada Tidak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rekrutmen reviewer internal

Keterlibatan reviewer

eksternal dalam seleksi

proposal PPM

Desk evaluasi proposal

Seminar proposal PPM

internal

Penetapan pemenang

Kontrak pengabdian

Monev lapangan internal

Tindak lanjut hasilPPM

Kegiatan pelatihan

Sistem reward

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

2.5 Analisis SWOT

Program strategis LPPM Universitas Slamet Riyadi Surakarta

untuk masa yang akan datang disusun berdasarkan analisis SWOT. Hasil

analisis tersebut sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strengths)

a. Civitas akademika Universitas Slamet Riyadi Surakarta memiliki

komitmen yang tinggi untuk melakukan pengabdian kepada

masyarakat

b. Meningkatnya kuantitas dosen yang berkualitas untuk

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

c. Meningkatnya semangat para dosen untuk mengusulkan berbagai

program pengabdian kepada masyarakat

d. Sarana dan prasarana belajar yang memadai
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e. Terjalinnya kemitraan dalam pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat baik dengan instansi pemerintah maupun swasta

f. Memiliki disiplin ilmu yang bervariasi baik sosial humaniora

maupun eksakta sehingga berkontribusi pada penyelesaian berbagai

masalah melalui berbagai skim pengabdian

2. Kelemahan (Weaknes)

a. Kemampuan dosen untuk melakukan pengabdian kepada

masyarakat sebagian dosen belum merata

b. Pengabdian kepada masyarakat belum terarah secara sistematis

c. Serapan dana pengabdian kepada masyarakat eksternal masih

rendah

d. Rendahnya keterkaitan antara pengabdian kepada masyarakat

dengan kegiatan penelitian , pendidikan dan pengajaran

e. Kuantitas kemitraan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

masih rendah

3. Kesempatan (Opportunities)

a. Kuantitas skim pengabdian kepada masyarakat dan ketersediaan

dana dari Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan

Kemenristekdikti memacu motivasi para dosen untuk mengusulkan

program pengabdian kepada masyarakat melalui simlitabmas

b. Adanya tuntutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap

dosen dalam rangka beban kerja dosen (BKD) bagi dosen

tersertifikasi dan kenaikan jabatan fungsional

c. Tersedianya kerjasama dalam pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat dengan Pemda dan Perusahaan untuk pemberian hibah

d. Adanya komitmen para pemangku kepentingan (stake holders)

untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian

kepada masyarakat.
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4. Ancaman (Threats)

a. Jalinan komunikasi yang belum optimal anatara LPPM dengan para

dosen

b. Belum tersedianya jurnal internal yang menampung hasil-hasil

pengabdian kepada masyarakat

c. Ketatnya persaingan dalam mendapatkan dana pengabdian kepada

masyarakat dari luar (eksternal)

d.Kurangnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan

(stakeholders) terhadap pelasanaan pengabdian kepada masyarakat.
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BAB III

KERANGKA KEBIJAKAN DAN ROADMAP

(RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

3.1. Tujuan dan Sasasaran Pelaksanaan

Berdasarkan hasil evaluasi diri (analisis SWOT) dan visi Universitas

Slamet Riyadi untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi

yang Bersinergi dengan Kegiatan Pengabdian masyarakat , Rencana

Strategis  Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Slamet Riyadi untuk

Periode Tahun 2016 s/d 2020 memiliki tema utama: Optimalisasi Potensi

Wilayah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, Unisri

memperinci tema utama pengembangan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat melalui beberapa tahapan di bawah ini:

Tahap jangka pendek lima tahun:

1) Para civitas akademika terlibat secara aktif dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan

memetakan potensi wilayah pengabdian mereka

2) Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan implementasi hasil

penelitian yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika.

3) Pelaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus

memberikan dampak  positif dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

Tahap jangka panjang sepuluh tahun :

1) Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dijadikan

HKIsehingga bermanfaat baik untuk masyarakat binaan atau universitas.

2)  Kegiatan pengabdian pada masyarakat mendapatkan pendanaan baik dari

universitas, swasta, maupun pemerintah.

Berbagai tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai sebab letak kampus Unisri

sangat strategis. Lokasi demikian memberikan peluang bagi kampus untuk

bekerjasama dengan stakeholder dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

Selain dukungan lokasi, Ditjen DIKTI sebagai regulator pendidikan tinggi di

Indonesia selalu mengembangkan program-program hibah pengabdian

kepada masyarakat yang dapat diakses oleh segenap perguruan tinggi di tanah air.

Kebijakan ini menjadi peluang bagi segenap civitas akademika di lingkungan

Unisriuntuk berkompetisi memenangkan hibah pengabdian    kepada

masyarakat.

3.2. Program Strategis dan Kebijakan Institusi

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Slamet Riyadi memiliki

orientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

optimalisasi potensi wilayah. Adapun fokus pengembangan pengabdian

kepada masyarakat unggulan untuk pemecahan berbagai masalah masyarakat

tertuang sebagai berikut

1. Pemetaan potensi wilayah

2. Implementasi hasil riset & teknologi

3. Optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian wilayah
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BAB IV

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA

Program strategis pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan

Universitas Slamet Riyadi Surakarta memiliki  tema Optimalisasi Potensi

Wilayah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Berikut adalah

jabaran tema menjadi beberapa tahapan pengabdian:

Tahap 2016:

Pada tahapan ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada

penggalian dan pemetaan potensi wilayah  . Indikator kinerja pada tahun

2016 adalah Peta Potensi Wilayah Solo raya dan MOU dengan stakeholder

Tahap 2017 - 2018

Pada fase ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada

Implementasi hasil riset berbasis potensi daerah untuk menggembangkan

SDM setiap wilayah dan optimalisasi pengembangan SDM setiap wilayah.

Kinerja pada tahun 2017-2018 diukur dari Terbitnya jurnal pengabdian

tingkat universitas.

Tahap 2019-2020:

Pada periode ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada Optimalisasi

potensi daerah untuk meningkatkan kemadirian wilayah dan meningkatkan

kesejahteraan. Indikator kinerja pada tahun 2016 adalah Terbentuknya binaan

wirausaha per wilayah solo raya.
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Tabel Tahapan Program Pengabdian kepadaMasyarakat
TEMA

PAYUNG
TEMA TAHAP PENGABDIAN Target TARGET

2020
IDIKATOR
KINERJA2016 2017 2018 2019 2020

Pemberdayaan
masyarakat
berbasis
pengembangan
potensi
wilayah

1.Pemetaan
potensi wilayah

Penggalian dan
Pemetaan
potensi masing-
masing wilayah

Peta Potensi
Wilayah Solo
raya dan
MOU dengan
stakeholder

Meningkatn
ya jumlah
pengabdian
dalam
pengembang
an potensi
wilayah di
solo raya

1. Hasil pemetaan
2. Ada MoU dengan

stakeholder
3. Implikasi hasil

penelitian dalam
bentuk
pengabdian

4. Laporan PPM dan
Jurnal pengabdian

2.Implementasi
hasil riset &
teknologi

Implementasi
hasil riset berbasis
potensi daerah
untuk
menggembangkan
SDM setiap
wilayah

Implementasi
hasil riset
berbasis potensi
daerah untuk
optimalisasi
pengembangan
SDM setiap
wilayah

Terbitnya
jurnal
pengabdian
tingkat
universitas

3.Optimalisasi
potensi daerah
untuk
meningkatkan
kemandirian
wilayah

Optimalisasi
potensi daerah
untuk
meningkatkan
kemadirian
wilayah

Optimalisasi
potensi
wilayah untuk
meningkatkan
kesejahteraan

Terbentukny
a binaan
wirausaha
per wilayah
solo raya
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BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Slamet

Riyadi mengusung tema Optimalisasi Potensi Wilayah Untuk Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat. Program ini diharapkan dapat dijalankan selama 5

tahun dimulai dari tahun 2016 sampai dengan thuan 2020. Selanjutnya program

kegiatan tetap dijalankan dengan melihat perkembangan potensi wilayah yang

menjadi binaan Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan

pengabdian masyarakat yang merupakan hasil implementasi penelitian yang

dilakukan oleh dosen di lingkungan Unisri dan menjadi wacana bagi pelaksanaan

Program Kreatifitas Mahasiswa.

Masih banyak kekurangan dalam menyusun Renstra ini dan sangat

diharapkan masukan dari berbagai pihak untuk baiknya renstra ini.Semoga

Renstra ini bermanfaat dalam memajukan institusi Unisri dan menjadi tuntunan

dalam melakukan pengabdian pada Masyarakat dan bermanfaat bagi bangsa dan

Negara


