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SWT sehingga penyusunan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila 

periode 2017 - 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila berisikan rencana 

Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung kegiatan penelitian dan agenda riset nasional. 

Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan pada peningkatan daya saing usaha dan industri serta 

ekonomi nasional yang pada gilirannya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. 

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas 

Pancasila, para pimpinan fakultas, tim penyusun tingkat universitas dan fakultas, serta unit kerja 

terkait atas dedikasi dan kerjasamanya sehingga rencana induk Pengabdian kepada Masyarakat 

Universitas Pancasila dapat diselesaikan secara baik. Kami berharap rencana induk Pengabdian 

kepada Masyarakat ini dapat dijadikan acuan ditingkat fakultas maupun program studi dalam 

melaksankan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pancasila. 

Kami memahami sepenuhnya, bahwa rencana induk Pengabdian kepada Masyarakat ini 

masih terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat 

mengharapkan kritik, saran dan masukan untuk peningkatan mutu dari dokumen ini. Akhirnya 

kami berharap rencana induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila 2017-2021 

bermanfaat bagi peningkatan kinerja akademik Universitas Pancasila pada khususnya serta bagi 
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Bab I 

Pendahuluan 

 
 

Universitas Pancasila dalam rangka mewujudkan visinnya sebagai “Perguruan Tinggi yang  

Unggul dan Terkemuka berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila“ berupaya meningkatkan mutu 

pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat secara terus menurus yang dituangkan dalam Rencana Strategis Universitas 

Pancasila. Salah satu rencana strategis untuk meningkatkan mutu akademik adalah Rencana 

Pengabdian kepada Masyarakat Institusi. 

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (RIP-UP)  merupakan suatu 

kebijakan strategis yang menjadi pedoman dan arah untuk melaksanakan misi Universitas 

Pancasila dibidang Pengabdian kepada Masyarakat yaitu melakukan kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat untuk mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan meningkatkan kemandirian 

UKM dan IKM serta masyarakat dengan tetap berwawasan lingkungan. 

Sebagai upaya melaksanakan misi tersebut, Universitas Pancasila menetapkan kebijakan 

Pengabdian kepada Masyarakat untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu : 

1. Implementasi hasil penelitian yaitu Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, 

 
2. Implementasi teknologi untuk menghasilkan obat-obatan dengan bahan baku alami yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

3. Pengembangan kebijakan “Good Governance” untuk mewujudkan pembangunan  

nasional dibidang ekonomi, hukum, parawisata dan sumberdaya manusia yang 

berwawasan lingkungan dan berkesinambungan dengan mengedepankan nilai-nilai 

Pancasila. 

Renstra pengabdian kepada masyarakat UP disusun dengan tujuan meningkatkan peranan UP 

sebagai institusi pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat 

meningkatkan daya saing dan kesejahteraan bangsa. Untuk itu Renstra pengabdian kepada 

masyarakat UP dikembangkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan 
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berbagai kebijakan pemerintah mengenai penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

ditingkat nasional, regional dan institusi. Kebijakan yang menjadi acuan tersebut , antara lain : 

1. Keputusan Menteri Riset nda Teknologi No.193/M/Kp/IV/2010 tanggal 30 April tahun  

2010 mengenai Agenda Riset Nasional 

2. Peraturan Presiden No.32 Tahun 2010 mengenai Komite Inovasi Nasional 

3. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 mengenai Masterplan  Percepatan  dan 

Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3I). 

4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) tahun 2012 mengenai 

Langkah Menuju Ekonomi Hijau. 

5. Rencana Strategis Universitas Pancasila Tahun 2009-2014 

6. Kebijakan mutu bidang penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Pancasila 

7. Dari hasil kajian secara internal dan eksternal diperoleh arah pengembangan penelitian 

unggulan UP secara terpadu adalah menghasilkan IPTEK yang unggul berwawasan 

lingkungan dan berkesinambungan seperti yang disajikan pada gambar 1 di bawah ini. 
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Bab II 

Landasan Pengembangan Unit Kerja 

 

Dalam upaya turut serta mendukung terwujudnya visi IPTEK 2025 nasional yaitu  “  IPTEK 

sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa 

dan mewujudkanvisi Universitas Pancasila sebagai “Perguruan Tinggi Yang Unggul dan 

Terkemuka Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila” maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat Universitas Pancasila (LPPM-UP) merumuskan visinya sebagai berikut: 

2.1. Visi 

 
LPPM yang unggul dalam menghasilkan dan memberikan layanan IPTEKS unggulan yang 

berwawasan lingkungan dan berkesinambungan 

2.2. Misi 

 
1. Membentuk dan mengembangkan kelompok penelitian (Research Group) sesuai dengan 

bidang keilmuan. 
2. Mengembangkan agenda penelitian unggulan dan Pengabdian kepada Masyarakat 

3. Meningkatkan sumber pendanaan secara internal dan eksternal dalam mendukung 

kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dan  berorientasi 

pada lingkungan 

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam mengembangkan 

penelitian berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan. 

5. Meningkatkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan pengabdian masyarakat serta 

dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan. 

6. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri. 

7. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat 

meningkatkan reputasi Universitas Pancasila. 

8. Meningkatkan taraf kesejahteraan bagi dosen , tenaga kependidikan dan mahasiswa. 

 

2.3. Tujuan 

 
Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila yang mengacu kepada rencana 

strategis Universitas Pancasila 2009-2014, yaitu membangun pusat riset unggulan yang 

berorientasi pada pengembangan IPTEK yang ramah lingkungan serta Renstra pengabdian 

kepada masyarakat UP . Pengembangan pilar-pilar utama sebagai berikut : 
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1. Pengembangan budaya akademik dalam mendukung pelaksanaan riset unggulan yang 

berbasis lingkungan dan berkesinambungan 

2. Peningkatan mutu penelitian melalui kesinergian berbagai keahlian di lingkungan 

Universitas Pancasila. 

3. Pengembangan kemampuan inovasi dan kewirausahaan melalui tahapan penelitian awal, 

dasar, terapan dan industri sehingga menghasilkan produk peneltian yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri 

4. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan 

5. Peningkatan jumlah artikel ilmiah dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi 

dan jurnal internasional terindeks Scopus 

2.4. Analisis Kondisi Saat Ini 

Universitas Pancasila dalam upaya menumbuh-kembangkan budaya riset dan Pengabdian 

kepada Masyarakat dikalangan sivitas akademik melalui kebijakan pimpinan universitas  dan 

fakultas yang memberikan dana insentif baik yang berasal dari Rencana Anggaran Belanja 

maupun dana eksternal yang berasal dari Kemristek, Dikti, LPDP Kemkeuangan dan lainnya 

untuk dosen yang melakukan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat . Sedangkan 

meningkatkan mutu penelitian Pengabdian kepada masyarakat, LPPM-UP memberikan 

layanan informasi, konsultasi, monitoring, dan evaluasi  pelaksanaan  penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat kepada para dosen. 

Analisis Kondisi Internal Universitas Pancasila meliputi bidang sumberdaya manusia, sarana 

dan prasarana, organisasi dan manajemen. 

1. Kekuatan (Strength) 

 Komitmen pimpinan universitas dan fakultas yang tinggi untuk kegiatan penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memberikan dana insentif bagi dosen yang 

memenangkan seleksi internal proposal penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat , 

maupun tersedianya dana penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal 

Universitas. 

 Universitas Pancasila memiliki dosen tetap sebanyak 288 orang yang terdiri dari 

Guru besar sebanyak 15 orang, lektor kepala sebanyak 73 orang, lektor sebanyak 97 

orang, asisten ahli sebanyak 67 orang dan 37 orang masih memiliki status sebagai  

tenaga pengajar. 
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 Universitas Pancasila memiliki 27 program studi terdiri dari 1 program studi  

doktor, 5 program studi magister, 1 program profesi, 13 program studi sarajana dan 5 

program Diploma D3 dengan jumlah mahasiswa sampai dengan tahun akademik 

2015/2016 berkisar 13.334 mahasiswa 

 Unit kerja dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ditingkat 

universitas dilakukan oleh LPPM-UP yang memiliki tanggungjawab dalam perencanaan  

dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sedangkan ditingkat 

fakultas memiliki unit kerja penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfungsi sebagai 

monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Disamping itu 

Universitas Pancasila memiliki Pusat Studi Pancasila, Pusat Studi Bahan Alam, Pusat Studi 

Kewirausahaan, dan Pusat Kajian Energi. 

 Universitas Pancasila memiliki sarana dan prasana laboratorium yang dapat 

digunakan untuk melakukan kegiatan praktikum maupun penelitian 

 Universitas Pancasila memiliki jaringan kerjasama dengan institusi pemerintah, BUMN, 

Swasta dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. 

 
2. Kelemahan (Weakness) 

 Sumberdana yang dimiliki oleh Universitas Pancasila masih terbatas sehingga penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai oleh sumberdana internal masih 

terbatas pada penelitian awal, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan serta 

pengabdian kepada masyarakat masih terbatas diskitar kampus UP 

 Manajemen kepakaran di Universitas Pancasila belum sepenuhnya berjalan dengan baik 

 Jaringan kerjasama yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kerjasama 

Pengabdian kepada Masyarakat 

 Pengabdian kepada Masyarakat yang lintas sektoral masih sedikit 

 Sebagian besar dari dosen tetap belum sepenuhnya memiliki kemampuan manajemen 

waktu sehingga kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat belum optimal 

 Topik-topik Pengabdian kepada Masyarakat belum sepenuhnya berasal dari kebutuhan 

masyarakat maupun industri sehingga kegiatan penelitian cendrung belum 

disinkronisasikan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat. 



6  

 

 
Analisis lingkungan eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat di Universitas Pancasila, sebagai berikut : 

 
1. Peluang (Opporunity) 

 Tersedinya sumber dana Pengabdian kepada Masyarakat yang cukup besar dari 

pemerintah seperti Kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Departemen Keuangan, 

DIKTI, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta 

 Peluang kerjasama melalui progam kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat 

cukup terbuka dengan perguruan tinggi maupun institusi pemerintah yang terkait 

dengan Pengabdian kepada Masyarakat 

 Adanya era pasar bebas memberikan dampak peningkatan kebutuhan 

Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung daya saing industri dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat terbuka luas 

 
2. Ancaman (Threats) 

 Perusahaan atau Industri besar di Indonesia masih dalam tahap produksi atau 

distributor produk luar negeri sehingga kebutuhan akan penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat masih terbatas 

 Kuantitas dan kualitas Perguruan tinggi negeri dan swasta dalam kegiatan penelitian 

dan semakin tinggi sehingga persaingan dalam memperoleh dana riset dan  

Pengabdian kepada Masyarakat semakin sulit 

 Jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional untuk Pengabdian kepada Masyarakat masih 

sedikit sehingga publikasi ilmiah dosen dari hasil penelitian Pengabdian kepada 

Masyarakat semakin sulit. 
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BAB III 

Garis Besar Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Unit Kerja (5 Tahun) 

 
3.1. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan. 

 
Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra PkM-UP diarahkan untuk melaksanakan misi 

dan mencapai visi dari LPPM-UP. Sasaran utama dari rencana induk penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat Universitas Pancasila adalah terbangunnya budaya riset yang inovatif dan jiwa 

kewirausahaan dikalangan sivitas akademika sehingga mampu menghasilkan produk riset 

unggulan berbasis lingkungan dan berkesinambungan yang dapat  memajukan IPTEK, 

meningkatkan daya saing industri dan kesejahteraan masyarakat. Rincian sasaran dan indikator 

kebrhasilan rencana induk penelitian Universitas Pancasila sebagai berikut : 

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Dalam Kurun Waktu 5 Tahun Kedepan 
 

 

No 

 

Sasaran 

 
Indikator 

Keberhasilan 

 
Metode 

Pengukuran 

1 Pengembangan tata kelola penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat 

yang terpadu antara universitas, 

fakultas dan program studi 

Adanya 

pengembangan pusat 

kajian, kelompok riset, 

pusat layanan 

Dokumen pusat 

kajian, kelompok 

risetdan pusat 

layanan 

2 Peningkatan kemampuan dosen tetap 

dalam merancang proposal penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat 

yang sesuai dengan visi LPPM dengan 

memperhatikan kebutuhan pasar 

100 % dosen tetap Dokumen proposal 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

3 Peningkatan jumlah bahan ajar yang 

berasal dari penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

>25 % dari hasil 

penelitian 

Dokumen bahan 

ajar 

4 Peningkatan jumlah penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat atau 

industri 

>10 % dari jumlah 

penelitian pertahun 

Dokumen  

Penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

5 Jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan 
di Jurnal Internasional 

>10% dari hasil 
penelitian 

Dokumen Jurnal 

Ilmiah  

Internasional 

6 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 
agenda penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat dosen 

>25 % dari jumlah 

penelitian 

Dokumen Tugas 

Akhir 

7 Jumlah HaKI >2 HaKIpertahun Dokumen HaKI 
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3.2. Perumusan Strategi 

Berdasarkan telaah yang dilakukan pada Bab II dan III maka disusun permusan strategi 

unit kerja LPPM-UP sebagai upaya mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator 

keberhasilan LPPM-UP untuk 5 tahun depan, sebagai  berikut  :Tabel 2 Analisis SWOT 

dan Perumusan Strategi 

 

 
 

Eksternal 
 
 
 
 
 
 

Internal 

Opportunity (O) Threats (T) 

1. Tersediannya sumberdana riset 

dan pengabdian kepada 

masyarakat dari pemerintah 

cukup besar 

2. Kerjasama dalam joint research 
terbuka 

3. Era pasar bebas meningkat 

permintaan atas jasa penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyarakat 

1. Perusahaan atau industri besar 

di Indonesia masih tahap 

produksi dan distributor produk 

luar negeri 

2. Kuantitas dan kualitas PTN dan 

PTS semakin baik dalam 

penelitian sehingga semakin 

tajam dalam memperoleh dana 

hibah 

3. Jurnal ilmiah beberapa program 

studi sangat sedikit 

Strength (S) Strategi S-O Strategi S-T 

1. Komitmen pimpinan yang tinggi 

2. UP memiliki 288 dosen tetap 

3. UP memiliki 25 program studi 

4. UP memiliki sarana dan prasana 

laboratorium 

5. UP memiliki unit kerja penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyarakat ditingkat universitas 

dan fakultas 

6. UP memiliki jaringan kerjasama 

dengan pemerintah maupun 

swasta 

1. Mengembangkan penelitian 

unggulan berbasis kebutuhan 

Industri dan dan pengabdian 

kepada masyarakat 

2. Mengembangkan jaringan 

kerjasama penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat dengan PT 

maupun institusi lain 

1. Mengembangkan topik 

penelitian yang dapat 

meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas industri dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

2. Peningkatan kapabilitas 

pengelolaan unit kerja 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

3. Peningkatan mutu 

pengelolaan jurnal 

Weakness (W) Strategi W-O Strategi W-T 

1. Sunberdana internal yang 

terbatas 

2. Manajemen kepakaran belum 

diterapkan 

3. Mitra kerjasama belum 

sepenuhnya dimanfaatkan dalam 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

4. Dosen belum memiliki 

kemampuan manajemen waktu 

5. Penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat masih 

bersifat sektoral 

6. Topik penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat belum 

sepenuhnya berasal dari 

kebutuhan pasar 

1. Peningkatan sumberdana 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dari 

eksternal 

2. Pengembangan kerjasama 

dengan mitra kerja dalam 

bidang penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

3. Peningkatan kemampuan 

dosen dalam mengembangkan 

proposal penelitian berbasis 

industri dan pengabdian 

kepada masyarakat 

1. Peningkatan kerjasama 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dengan 

PT dan industri besar 

khususnya terkait dengan 

kepakaran 

2. Peningkatkan kemampuan 

dosen dalam akses jurnal 

internasional 
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3.3. Kebijakan Unit Kerja 

LPPM-UP dalam upaya melaksanakan strategi yang telah dirumuskan seperti disajikan pada 

Tabel 2 Analisis SWOT dan Perumusan Strategi menetapkan kebijakan unit kerja sebagai 

berikut : 

1. Penguatan Tata Kelola Pengabdian kepada masyarakat 

Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Pancasila 

sampai saat ini ditingkat universitas oleh LPPM-UP yang lebih fokus dalam manajemen 

pengelolaan dan jaringan kerjasama sedangkan unit kerja di fakultas lebih fokus pada 

monitoring kegiatan pelaksanaan. Untuk meningkatkan kinerja mutu Pengabdian kepada 

masyarakat diperlukan pembentukan kelompok layanan sesuai bidang keahlian ditingkat 

program studi dan pusat studi ditingkat universitas dengan bekerjasama  dengan  

fakultas. 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu dilakukan oleh unit kerja lebih bersifat 

manajemen dan administratif sedangkan koordinator pusat layanan lebh  bersifat  

subtansi proses dan hasil Pengabdian kepada masyarakat 

2. Penyelenggaraan Workshop 

Penyelenggaraan workshop bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok layanan 

di lingkungan Universitas Pancasila dalam membuat proposal yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar. Selain itu workshop ini juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 

dosen dalam membuat laporan Pengabdian kepada masyarakat baik dari aspek teknis 

maupun ekonomi. 

3. Penyelenggaraan Forum Ilmiah, Seminar dan Pameran Hasil Pengabdian 

kepada masyarakat 

Penyelenggaraan forum ilmiah dilakukan secara periodik dengan melibatkan dosen dan 

pakar sesuai bidang keahlian bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil Pengabdian 

kepada masyarakat. Sedangkan kegiatan seminar dan pameran tingkat nasional dan 

internasional dilakukan setiap tahun oleh LPPM-UP bekerjasama dengan Pusat layanan 

bertujuan untuk melakukan sosialisasi hasil Pengabdian kepada masyarakat UP kepada 

pemerintah, masyarakat dan industri. 
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Peningkatan Kualitas 

Masyarakat (UKM dan IKM) 

Secara Kreatif dan Inovatif 

Peningkatan Potensi Usaha 

Untuk Pemberdayaan 

Masyarakat 

4. Peningkatan Layanan Pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan 

SIM-LPPM 

Peningkatan layanan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat berupa layanan 

informasi jadwal pemasukan proposal, konsultasi proposal, monitoring pelaksanaan 

penelitian, layanan Haki, layanan publikasi, layanan seminar dan layanan lainnya dengan 

mengunakan sistem informasi manajemen penelitian Pengabdian kepada  masyarakat 

yang terus dikembangkan oleh LPPM-UP. 

5. Penerapan Standar Penjaminan Mutu Penelitian (SPMP) Berdasarkan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 

Pengembangan dokumen akademik dan dokumen mutu dari SPMP berbasis SNPT akan 

terus dikembangkan, Standar dan dokumen prosedur yang dikembangkan meliputi 

standar hasil, isi, Pengabdian kepada masyarakat, luaran, capaian, sarana  dan  

prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. 

 
3.4. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (2017-2021) 

 

 
 

 

  

Masyarakat 

Mandiri dan 

Sejahtera 

Implementasi Teknologi 
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BAB IV 

Sasaran, Program Strategis dan Indikator Kinerja. 

 

4.1. Sasaran 

 
Sasaran secara umum dari renstra penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 

Pancasila adalah meningkatkan daya saing industry kecil, menengah nasional dan kesejahteraan 

masyarakat melalui pengembangan IPTEK yang unggul berwawasan lingkungan dan 

berkesinambungan. 

 
4.2. Program Strategis dan Indikator Kinerja 

 
Program Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila dituangkan dalam 

pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung agenda riset 

nasional dan riset unggulan setiap bidang keilmuan sesuai dengan program studi maupun 

fakultas yang mengacu kepada kebutuhan nasional. Adapun tahapan pelaksanaan Pengabdian 

kepada Masyarakat Universitas Pancasila adalah : 

1. Tahap 1 : pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun ini adalah pemetaan 

kebutuhan dan motivasi untuk UKM dan IKM serta pemberdayaan masyarakat. 

Indikator kinerja tahun 2017 – 2018 adalah publikasi artikel jurnal 

2. Tahap 2 : pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk optimalisasi 

masyarakat UKM dan IKM untuk kemandirian kerja dan pengembangan usaha serta 

kesejahteraan. 

Indikator kinerja tahun 2018 – 2019 adalah publikasi artikel jurnal 

3. Tahap 3 : pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan pada pendampingan 

implementasi hasil penelitian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat IKM dan 

UKM. 

Indikator kinerja tahun 2019 – 2020 adalah publikasi artikel jurnal 

4. Tahap 4: Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk Pendampingan 

implementasi teknologi hasil penelitian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

IKM dan UKM. 

Indikator kinerja tahun 2019 – 2020 adalah publikasi artikel jurnal 

5. Tahap 5: Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan untuk memperkuat 

pendampingan penerapan/implementasi teknologi hasil penelitian dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat IKM dan UKM. 

Indikator Kinerja tahun 2020-2021 adalah publikasi artikel jurnal dan Luaran seperti 

Buku dan Haki 

 



 

 

 

Tahapan pengabdian kepada masyarakat 
 

 
 

Tema 

 
Target 

Tahapan 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Peningkatan kualitas 
masyarakat (UKM dan 
IKM) secara kreatif 
dan inovatif. 

2. Peningkatan kualitas 
masyarakat (UKM dan 

IKM) secara kreatif 
dan inovatif. 

3. Peningkatan potensi 

usaha untuk 
pemberdayaan 
masyarakat 

 
 
 

 
Peningkatan 
jumlah 
keluarga 

sejahtera dan 
UKM dan IKM 

 
 

Pemetaan 

kebutuhan 
dan potensi 
masyarakat 
untuk 

pemberdayaan 
masyarakat 
dan UKM, IKM 

 
Optimalisasi 
masyarakat 
UKM dan IKM 
untuk 

kemandirian 
kerja dan 
pengembanga 
n usaha serta 

kesejahteraan. 

 

Optimalisasi 

masyarakat 
UKM dan IKM 
untuk 
kemandirian 

kerja dan 
pengembanga 
n usaha serta 
kesejahteraan. 

 

 
Pendampingan 
implementasi 

teknologi hasil 
penelitian dan 
peningkatan 
kesejahteraan 

masyarakat 
IKM dan UKM. 

 

 
Pendampingan 
implementasi 

teknologi hasil 
penelitian dan 
peningkatan 
kesejahteraan 

masyarakat 
IKM dan UKM. 

Indikator 

(Publikasi Artikel Ilmiah) 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 
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BAB V 

PELAKSANAAN RENSTRA 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIT KERJA 

 

1.1. Pelaksanaan dan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat 

Pelaksanaan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pancasila melibatkan 

unsur LPPM-UP yang berfungsi sebagai manajemen pengelolaan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, unit penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang lebih banyak 

menjalankan fungsi sebagai monitoring kegiatan penelitian, dan dosen sebagai pelaksana 

kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk beberapa fakultas yang telah 

memiliki pusat studi atau pusat kajian maka pelaksanaan monitoring yang terkait dengan  

subtansi penelitian menjadi tanggungjawab dari koordinator pusat penelitian atau pusat kajian. 

Secara garis besar tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian di Universitas Pancasila diawali 

oleh penelitian pendahuluan, penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian indutri. Dengan 

melakukan 4 (tahapan) tersebut diharapkan dampak kegiatan penelitian pendahuluan dan dasar 

akan meningkatkan mutu pendidikan karena hasil penelitian dapat dijadikan upaya untuk 

meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Sementara itu kegiatan penelitian terapan dan 

industri akan berdampak pada peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat karena hasil 

penelitian tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak industri.. 

Luaran dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus berdampak pada peningkatan 

mutu pendidikan adanya artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal illmiah terakreditasi nasional 

maupun internasional dan buku ajar. Luaran penelitian juga harus dapat meningkatkan mutu 

kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa adanya teknologi tepat guna, model tata kelola 

atau produk penelitian lainnya yang dapat dimanfaatkan masyarakat sehingga dapat 

menghasilkan revenue generating bagi Universitas Pancasila. Luaran lainnya dari Pengabdian 

kepada Masyarakat yang menjadi sasaran UP adalah meningkatkan jumlah dosen yang 

memperoleh HaKI. 

 
1.2. Sumber Pendanaan. 

Pelaksanaan program renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila dapat 

dilaksanakan secara baik jika mendapatkan sumber pembiayaan yang tepat sesuai dengan 
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jenis Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan. Untuk hal tersebut di atas perlu 

dirumuskan strategi pendanaan yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat tersebut. 

1. Tahap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun ini adalah pemetaan 

kebutuhan dan motivasi untuk UKM dan IKM serta pemberdayaan masyarakat 

digunakan sumberdana pengabdian masyarakat yang berasal dari Rencana Anggaran 

Belanja Universitas Pancasila. 

2. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk optimalisasi masyarakat 

UKM dan IKM untuk kemandirian kerja dan pengembangan usaha serta kesejahteraan, 

digunakan sumberdana penelitian yang berasal dari Rencana Anggaran Belanja 

Universitas Pancasila didampingi dengan sumber eksternal yangberasaldari Ristekdikti, 

BUMN dan Lembaga Swadaya Masyarakat. 
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BAB VI 

Penutup 

 

Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Pancasila 2017-2021 betujuan agar 

UP mampu berperan aktif dalam mewujudkan Visi Universitas menjadi perguruan tinggi yang 

unggul dan terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Renstra pengabdian  kepada  

masyarakat Universitas diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas  pengabdian  

kepada masyarakat agar dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat. 

Renstra pengabdian kepadamasyarakat Universitas Pancasila berisikan rencana Renstra 

pengabdian kepada masyarakat Universitas yang mendukung agenda riset nasional, Luaran 

pengabdian kepada masyarakat Universitas tersebut diarahkan untuk mendukung meningkatkan 

mutu bahan ajar sehngga akan berdampak positif terhadap mutu proses pembelajaran. 

Disamping itu, luaran pengabdian kepada masyarakat Universitas diharapkan mampu 

meningkatkan reputasi Universitas Pancasila dalam dunia akademik melalui artikel ilmiah yang 

fokus dalam membangun IPTEK yang unggul berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. 

Akhir kata, LPPM-UP mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar- 

sebesarnya atas kerja keras dari tim penyusun Renstra pengabdian kepada masyarakat 

Universitas baik ditingkat universitas maupun fakultas. Disamping itu, kami dari LPPM-UP 

mengucapkan terimakasih pada para pimpinan Universitas Pancasila yang telah memberikan 

arahan dan dukungan sehingga pembuatan Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 



 

 


