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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirrabbil ‘alamin, atas rahmat, hidayah serta bimbingan Allah SWT 

Rencana Strategi Pengabdian Pada Masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang Tahun 2016-2020 

telah selesai disusun dan diterbitkan.  Rencana Strategi Pengabdian Pada Masyarakat STIE 

‘YPPI’ Rembang Tahun 2016-2020 merupakan penjabaran STIE ‘YPPI’ Rembang bidang 

Pengabdian Pada Masyarakat menuju STIE ‘YPPI’ Rembang yang berdaya saing dan 

melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat yang berdaya guna bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil menengah dengan 

memanfaatkan sistem informasi. 

Secara garis besar sasaran Rencana Strategi Pengabdian Pada Masyarakat STIE 

‘YPPI’ Rembang Tahun 2016-2020 adalah: 

1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat di STIE ‘YPPI’ 

Rembang. 

2. Meningkatkan pencapaian indikator kinerja utama bidang Pengabdian Pada 

Masyarakat. 

3. Meningkatkan angka partisipasi dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian. 

4. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian dosen-mahasiswa. 

5.  Meningkatkan jumlah UMKM binaan dan dampingan STIE ‘YPPI’ Rembang. 

6. Meningkatkan jumlah program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan wirausaha. 

7. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah hasil pengabdian. 

8. Meningkatkan jumlah dan frekuensi dosen STIE ‘YPPI’ Rembang yang 

mempresentasikan hasil pengabdiannya dalam forum ilmiah. 

9. Menjadikan hasil Pengabdian Pada Masyarakat referensi dalam pelaksanaan 

pembelajaran di STIE ‘YPPI’ Rembang 

10. Menjadikan hasil Pengabdian Pada Masyarakat sebagai model yang dirujuk oleh 

institusi lain sebagai model pemberdayaan masyarakat. 

11. Meningkatkan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual. 
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Harapan dengan adanya Rencana Strategi Pengabdian pada Masyarakat ini adalah 

Pengabdian Pada Masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang dapat memperluas dan 

meningkatkan daya saing STIE ‘YPPI’ Rembang di bidang Pengabdian Pada Masyarakat 

pada tingkat regional maupun nasional serta meningkatkan angka partisipasi dosen dalam 

melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat yang berkualitas. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Ketua STIE ‘YPPI’Rembang 

 

 

Muhammad Tahwin, SE., M.Si. 
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BAB I    

PENDAHULUAN 

 

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE ‘YPPI’ Rembang 

sebagai lembaga pelaksana dalam pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat 

dilingkungan civitas akademika. LPPM berperan aktif dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk penyelesaian 

permasalahan dimasyarakat. STIE ‘YPPI’ Rembang membutuhkan adanya upaya 

peningkatan citra dan kualitas dibidang pengabdian masyarakat, dengan memperhatikan 

isu-isu baik internal maupun eksternal serta pengkajian yang mendalam. 

Rencana strategis Pengabdian Pada Masyarakat adalah arah kebijakan dalam 

pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat lembaga dalam jangka waktu tertentu. Renstra 

pengabdian masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang yang disusun untuk jangka waktu lima 

tahun 2016-2020 sebagai dokumen yang mengacu pada Statuta STIE ‘YPPI’ Rembang, 

Renstra STIE ‘YPPI’ Rembang, Rencana Induk Penelitian dan visi misi STIE ‘YPPI’ dan 

LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang. Selain itu Renstra Pengabdian Masyarakat mengacu pada 

prioritas unggulan penelitian yaitu fokus pada pengembangan penelitian unggulan untuk 

pemecahan berbagai masalah ekonomi yang tertuang dalam tiga bidang riset unggulan 

yaitu: 

1. Manajemen kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

2. Kebijakan publik untuk penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

3. Sistem Informasi Terapan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang 

sebagai lembaga pengelola kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan 

pengembangan dari penelitian yang dilaksanakan dilingkungan STIE ‘YPPI’ Rembang. 

Substansi keilmiahan juga dapat menjadi bagian dari siklus refleksi pengembangan dan 

penyempurnaan dari ilmu pengetahuan, sehingga kegiatan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat yang dilakukan dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam konsep 

long life educations (belajar sepanjang hayat). Pada gilirannya muatan ilmiah dari kegiatan 

penelitian dan pengembangan dapat menjadi bagian untuk mendorong pencapaian 

knowledge based society.  

Kegiatan Ilmiah yang terkandung nilai-nilai idealitas, integritas dan penuh 

keterbukaan juga dapat menjadi guidance dalam proses pengelolaan kegiatan pengabdian 
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pada masyarakat yang merupakan pengembangan penelitian yang telah dilakukan. Baik 

dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses evaluasi maupun proses tindak 

lanjut dari kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini merupakan tradisi ilmiah yang 

memerlukan suatu perencanaan yang terpadu, untuk mensinergikan dari segenap potensi 

sumberdaya yang ada terhadap realitas tantangan yang selalu dinamis dan semakin 

komplek. Oleh karenanya perlu disusun Renstra Pengabdian Pada Masyarakat (Renstra 

PPM) untuk memberikan arah terhadap kegiatan pengabdian pada masyarakat di 

lingkungan civitas akademika STIE ‘YPPI’ Rembang. Dalam penyusunan Renstra PPM 

ini disinergikan dengan Rencana Strategis (Renstra) STIE ‘YPPI’ Rembang Tahun 2016–

2020 yang salah satu program strategisnya adalah Peningkatan Kualitas Penelitian, 

Pengabdian pada masyarakat, dan Publikasi Ilmiah.  

  

A. DEFINISI, MAKSUD DAN TUJUAN  

1. Definisi 

Renstra PPM adalah Rencana Strategis Pengabdian Pada Masyarakat yang 

mengintegrasikan perencanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara 

berkesinambungan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2016–2020). Oleh 

karenanya Renstra PPM adalah Rencana Strategis Pengabdian Pada Masyarakat 

yang dapat menjadi arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan 

pengabdian masyarakat dalam jangka waktu lima tahun. Hal ini dilakukan guna 

mensinergikan antara Penelitian dengan Pengabdian pada masyarakat di STIE 

‘YPPI’ Rembang. 

2. Maksud Dan Tujuan 

Renstra PPM STIE ‘YPPI’ Rembang Tahun 2016–2020 bertujuan untuk 

menetapkan sasaran jangka menengah dan jangka panjang STIE ‘YPPI’ Rembang 

yang disusun sedemikian rupa dengan tetap mengacu pada RIP Kementerian 

Pendidikan Nasional tahun 2014–2019 dan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Kemendiknas tahun 2014–2019. 

 

C. DASAR PENYUSUNAN Renstra PPM 

Dasar penyusunan Renstra PPM yang disusun oleh LPPM STIE ‘YPPI’ 

Rembang adalah berdasarkan Renstra dan Renop STIE ‘YPPI’ Rembang 2016–2020 

serta Kebijakan Akademik STIE ‘YPPI’ Rembang tahun 2016-2020 dan yang utama 

adalah Rencana Induk Penelitian 2016-2020. 



Renstra Pengabdian Masyarakat, STIE ‘YPPI’ Rembang  3 
 
 
 

BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN  

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 

 

A. STIE ‘YPPI’ Rembang 

1. Visi STIE ‘YPPI’ Rembang 

Menjadi perguruan tinggi terkemuka di Pantura Jawa Tengah bagian Timur paling 

lambat pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan unggul dalam 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa entrepreneur dan 

mandiri. 

2. Misi STIE ‘YPPI’ Rembang 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan 

untuk mengembangkan potensi diri menjadi lulusan yang berdayaguna, berjiwa 

entrepreneur, dan mandiri. 

b. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas penelitian unggulan untuk 

meningkatkan kualitas SDM STIE ‘YPPI’ Rembang dan pengembangan 

ekonomi masyarakat. 

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

mengimplementasikan IPTEK bagi pengembangan keilmuan dan ekonomi 

masyarakat. 

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia STIE ‘YPPI’ Rembang yang 

memiliki keunggulan kompetitif. 

e. Menciptakan mahasiswa berjiwa entrepreneur yang mampu mengembangkan 

potensi dan berhasil mengukir prestasi melalui pengembangan IPTEK. 

f. Menciptakan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu menciptakan 

pekerjaan sendiri. 

3. Tujuan STIE ‘YPPI’ Rembang 

a. Terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk 

mengembangkan potensi diri menjadi lulusan yang berdaya guna, berjiwa 

entrepreneur, dan mandiri. 



Renstra Pengabdian Masyarakat, STIE ‘YPPI’ Rembang  4 
 
 
 

b. Terlaksana dan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas penelitian unggulan 

untuk peningkatan kualitas SDM STIE ‘YPPI’ dan pengembangan ekonomi 

masyarakat. 

c. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

mengimplementasikan IPTEK bagi pengembangan keilmuan dan ekonomi 

masyarakat. 

d. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia STIE ‘YPPI’ 

Rembang yang memiliki keunggulan kompetitif. 

e. Terciptanya mahasiswa yang berjiwa entrepreneur, mampu mengembangkan 

potensi dan berhasil mengukir prestasi melalui pengembangan IPTEK. 

f. Terciptanya lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu menciptakan 

pekerjaan sendiri. 

 

B. LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang 

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan STIE ‘YPPI’ Rembang, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) STIE ‘YPPI’ Rembang memiliki 

visi, misi dan tujuan sebagai berikut:  

1. Visi 

Menjadi lembaga penyelenggara penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang 

unggul dan inovatif dan berdasarkan moral dan etika.   

2. Misi 

a. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat baik 

secara internal dan eksternal yang berkualitas. 

b. Meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi secara langsung pada 

masyarakat sekitar dengan memberikan solusi terhadap persoalan yang 

dihadapi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

c. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan 

pihak luar (pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat). 

d. Meningkatkan publikasi ilmiah terkait dengan kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

e. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

f. Meningkatkan jumlah perolehan HKI dari hasil penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 
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3. Tujuan 

a. Terwujudnya kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara 

internal dan eksternal yang berkualitas. 

b. Meningkatnya kemampuan dalam berinteraksi secara langsung dengan 

masyarakat sekitar dengan memberikan solusi terhadap persoalan yang 

dihadapi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

c. Terwujudnya kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan 

pihak luar. 

d. Meningkatnya jumlah publikasi yang terkait dengan kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

e. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. 

f. Peningkatan jumlah perolehan HKI dari hasil penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

 

C. ANALISIS SITUASI 

Pada Tahun 2013-2015 kegiatan pengabdian pada masyarakat telah 

memperoleh dana baik dari Diknas, Ditjen Dikti maupun STIE ‘YPPI’ Rembang 

walaupun masih relatif kecil. Pada Tahun 2016-2020, sebaran skim pengabdian pada 

masyarakat yang didanai oleh Ditjen Dikti diharapkan sebagaimana dalam Tabel III.1 

sebagaiberikut: 

Tabel II.1 

Jumlah Capaian Hibah PPM 

No Nama Skim 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Ipteks Bagi Masyarakat 3 5 7 9 11 13 

2. Ipteks Bagi Kewirausahaan 0 0 0 1 2 1 

3. Ipteks Bagi Produk Ekspor 0 0 0 0 0 0 

4. Ipteks Bagi Inovasi Kreativitas Kampus 0 0 0 1 1 1 

5. Hibah HI-LINK 0 0 0 0 0 0 

6. Ipteks Bagi Wilayah Antar PT-CSR/PT-
PEMDA-CSR 0 0 0 1 2 2 
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D. PENGELOLAAN LPPM 

 Pengelolaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat di STIE 

‘YPPI’ Rembang dilakukan melalui: 

1. Pengelolaan proposal baik untuk memperolah pendanaan dari pihak eksternal 

maupun internal. 

2. Penetapan pemenang pendanaan hibah penelitian dan Pengabdian Pada 

Masyarakat. 

3. Pelaksanan monitoring dan evaluasi terhadap Penelitian dan Pengabdian Pada 

Masyarakat, dan keterlaksanaan pengabdian. 

4. Pengelolaan keuangan baik mekanisme pencairan dana maupun pelaporannya. 

 

Pengelolaan LPPM tersebut sebagaimana dalam Tabel II.2 sebagaiberikut: 

Tabel II.2 

Pengelolaan PPM 

No Parameter Ketersediaan Standar 
Operasional Prosedur 

Ada Tidak 

1 Rekruitmen reviewer internal v  

2 Keterlibatan reviewer internal dalam seleksi proposal 
PPM 

v  

3 Desk Evaluasi Proposal v  

4 Penetapan Pemenang Hibah v  

5 Kontrak Pengabdian Pada Masyarakat v  

6 Monev lapangan internal v  

7 Seminar Hasil PPM Internal v  

8 Tindak Lanjut Hasil PPM v  

9 Kegiatan Pelatihan v  

10 System Reward v  
 

 

E. ANALISIS SWOT 

Dari landasan Pengabdian Pada Masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang, Program 

strategis LPPM untuk masa depan disusun berdasarkan hasil analisis SWOT yang 

mencakup diantaranya sebagai berikut: 
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1. Strengths (Kekuatan) 

a. Civitas Akademika STIE ‘YPPI’ Rembang mempunyai komitmen yang tinggi 

untuk melakukan Pengabdian Pada Masyarakat, 

b.  Meningkatkan kuantitas dosen yang berkualitas untuk melaksanakan PPM, 

c. Lokasi kampus dekat dengan kawasan usaha, UMKM ,Pertanian dan Nelayan, 

d. Meningkatkan semangat para dosen untuk mengusulkan berbagai program 

Pengabdian Pada Masyarakat, 

e. Sarana dan prasarana belajar yang baik, 

f. Telah mempunyai infrastruktur jaringan internet sehingga peneliti dapat 

dengan mudah mencari jurnal, ebook, dan referensi-referensi yang terbaru 

dalam bentuk digital. 

g. Terjalin kemitraan dalam pelaksanaan PPM baik dengan pihak swasta maupun 

pemerintah. 

h. Memiliki disiplin ilmu social humaniora sehingga dapat berkontribusi pada 

penyelesaian berbagai masalah melalui berbagai skim pengabdian.  

2. Weakness (Kelemahan) 

a. Minat dan kemampuan dosen untuk melakukan Pengabdian Pada Masyarakat 

masih kurang jika dilihat dari potensi SDM yang dimiliki, 

b. Pengabdian Pada Masyarakat belum terarah secara sistematis, sehingga terkesan 

berjalan sendiri-sendiri antar dosen, 

c. Pengabdian masyarakat tidak memiliki road map yang jelas, sehingga hal ini 

menyebabkan STIE ‘YPPI’ Rembang sulit menemukan bentuk unggulannya, 

d. Rendahnya keterkaitan antara Pengabdian Pada Masyarakat dengan kegiatan 

penelitian dengan pengabdian dan pendidikan- pengajaran, 

e. Kompetensi dalam pengelolaan IT masih rendah, sehingga daftaracuan yang 

digunakan dalam Pengabdian Pada Masyarakat kurang up to date, 

f. Kuantitas kemitraan pelaksanaan PPM masih sedikit. 

3. Opportunities (Kesempatan) 

a. Meningkatnya perhatian pemerintah bagi sector pendidikan, termasuk perguruan 

tinggi swasta khususnya bidang Pengabdian Pada Masyarakat sehingga 

membuka ruang minat dan kompetisi bagi peneliti dan dosen dalam 

mengembangkan Pengabdian Pada Masyarakat, 

b. Kuantitas skim PPM dan ketersediaan dana dari Ditjen Dikti memacu motivasi 

para dosen untuk mengusulkan program PPM melalui simlitabmas, 



Renstra Pengabdian Masyarakat, STIE ‘YPPI’ Rembang  8 
 
 
 

c. Adanya tuntutan pelaksanaan PPM setiap dosen dalam rangka kenaikan 

kepangkatan atau jabatan fungsional, 

d. Adanya komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas 

PPM, 

e. Media publikasi ilmiah semakin banyak baik di dalam maupun luar negeri yang 

memberikan kesempatan besar bagi para dosen atau peneliti untuk 

mempublikasikan hasil penelitiannya. 

f. Lingkungan kampus yang nyaman memberikan nuansa kondusif bagi aktivitas 

akademik, termasuk Pengabdian Pada Masyarakat, 

g. Kompleksitas dinamika wilayah memberikan inspirasi dan menjadi media serta 

lahan kontribusi bagi pelaksanaan pengabdian masyarakat. 

4. Threats (Kekuatan) 

a. Kapasitas dan kualitas perguruan tinggi semakin merata, sehingga menyebabkan 

kompetisi untuk mendapatkan hibah Pengabdian Pada Masyarakat semakin 

ketat, 

b. Jalinan komunikasi yang belum optimal antara LPPM dengan para peneliti dan 

dosen, 

c. Meskipun perhatian pemerintah besar terhadap pendidikan, namun jumlah dana 

yang dapat diakses Perguruan Tinggi dinilai tidak ada kepastian besaran, jenis 

dan jadwalnya. Hal ini sedikit banyak dapat mengganggu arah pelaksanaan 

pengembangan Pengabdian Pada Masyarakat di Perguruan Tinggi. 
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BAB III  

GARIS-GARIS BESAR RENSTRA PPM STIE YPPI 

 

 

Penyusunan Renstra Pengabdian Pada Masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang 

untuk 5 tahun ke depan (2016-2020), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dengan 

mengacu pada hasil analisis SWOT STIE ‘YPPI’ Rembang. Selain itu penyusunan renstra 

juga didasarkan pada sumberdaya yang dimiliki, serta dinamika akademis yang 

berkembang. Renstra ini merupakan penjabaran STIE ‘YPPI’ Rembang bidang 

pengbadian pada masyarakat menuju STIE ‘YPPI’ Rembang yang berdaya saing dan 

melaksanakan pengabdian masyarakat yang berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil menengah dengan memanfaatkan sistem 

informasi. Memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, dalam 

lima tahun ke depan STIE ‘YPPI’ Rembang secara sadar dan berkelanjutan berusaha 

meningkatkan pengabdian masyarakat, memperluas akses Pengabdian Pada Masyarakat 

baik tingkat regional maupun nasional. Dengan demikian Pengabdian Pada Masyarakat 

STIE ‘YPPI’ Rembang diarahkan dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing 

STIE ‘YPPI’ Rembang di bidang pengbadian kepada masyarakat pada tingkat regional 

maupun nasional serta meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan 

Pengabdian Pada Masyarakat yang berkualitas. 

 

A. Tujuan Dan Sasaran Pelaksanaan 

Penyusunan renstra Pengabdian Pada Masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang 

bertujuan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada 

Masyarakat, pengembangan dan penerapan iptek yang dilaksanakan dengan 

memanfaatkan sumberdaya, fasilitas dan dana yang tersedia hingga diperoleh 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing STIE 

‘YPPI’ Rembang. Renstra Pengabdian Pada Masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang dapat 

berfungsi sebagai dokumen yang memberikan arah Pengabdian Pada Masyarakat yang 

akan dituju dalam 5 tahun ke depan oleh pelaksana pengabdian di STIE ‘YPPI’ 

Rembang. 

Secara garis besar sasaran renstra Pengabdian Pada Masyarakat STIE ‘YPPI’ 

Rembang dalam lima tahun kedepan adalah: 
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1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat di STIE ‘YPPI’ 

Rembang. 

2. Meningkatkan pencapaian indikator kinerja utama bidang Pengabdian Pada 

Masyarakat. 

3. Meningkatkan angka partisipasi dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian. 

4. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian dosen-

mahasiswa. 

5.  Meningkatkan jumlah UMKM binaan dan dampingan STIE ‘YPPI’ Rembang. 

6. Meningkatkan jumlah program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan 

wirausaha. 

7. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah hasil pengabdian. 

8. Meningkatkan jumlah dan frekuensi dosen STIE ‘YPPI’ Rembang yang 

mempresentasikan hasil pengabdiannya dalam forum ilmiah. 

9. Menjadikan hasil Pengabdian Pada Masyarakat referensi dalam pelaksanaan 

pembelajaran di STIE ‘YPPI’ Rembang 

10. Menjadikan hasil Pengabdian Pada Masyarakat sebagai model yang dirujuk oleh 

institusi lain sebagai model pemberdayaan masyarakat. 

11. Meningkatkan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual. 

 

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, STIE ‘YPPI’ Rembang telah 

merumuskan program bidang Pengabdian Pada Masyarakat, roadmap beserta topik-

topik pengabdian masyarakat. Pemilihan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat 

beserta topiknya didasarkan atas analisis SWOT. 

 

B. Strategi Dan Kebijakan  

Strategi pengembangan ditujukan untuk meningkatkan kualitas Pengabdian Pada 

Masyarakat. Dengan adanya dana internal  STIE ‘YPPI’ Rembang dan dana hibah dari 

institusi pemerintah dan swasta terutama dari Dirjen Penguatan Riset dan 

Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, diharapkan 

dapat diperoleh hasil Pengabdian Pada Masyarakat yang berkualitas. Untuk 

mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Pengabdian Pada Masyarakat 

untuk lima tahun mendatang, maka ditetapkan kebijakan yaitu: 
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1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat sebagai organ dari LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat. 

2. Meningkatkan sumber daya dan meningkatkan budaya pengabdian dosen STIE 

‘YPPI’ Rembang. 

3. Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama Pengabdian Pada 

Masyarakat dengan berbagai institusi baik insitusi pemerintah, swasta dan 

perguruan tinggi. 

Dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, STIE ‘YPPI’ Rembang, 

maka strategi yang dikembangkan adalah penguatan sistem kelembagaan dan tata 

kelola, penguatan sumber daya, penataan jaringan kerjasama, peningkatan Pengabdian 

Pada Masyarakat yang dilaksanakan atas dasar pemberdayaan usaha kecil untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sistem informasi. 

 

C. Peta Strategi 

Berdasarkan pada kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, maka terdapat 

tiga komponen untuk implementasi renstra Pengabdian Pada Masyarakat STIE ‘YPPI’ 

Rembang yaitu: 

1. Input (SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung) 

2. Proses (pengajuan proposal pengabdian, pelaksanaan pengabdian, monitoring dan 

evaluasi) 

3. Output (publikasi pengabdian, produk pengabdian) dan outcome (kerjasama 

pengabdian dan pemanfaatan hasil pengabdian). Diharapkan rumusan yang 

tercantum dalam dokumen renstra ini fleksibel, meski tetap masih mmepunyai arah 

yang jelas. 

 

Secara garis besar peta strategi implementasi renstra, yaitu pengelolaan SDM 

Pengabdian Pada Masyarakat, proses pengabdian, sumber dana dan outcome disajikan 

pada Gambar III.1. sebagaiberikut: 
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Gambar III.1. Strategi Pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat 
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BAB IV 

PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA  

 

A. PROGRAM KEGIATAN 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) STIE ’YPPI’ 

Rembang memiliki visi ”Menjadi lembaga penyelenggara penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat yang unggul dan inovatif yang berdasar moral dan etika”. Berikut ini 

adalah penjabaran dari visi menjadi beberapa program kegiatan dengan tahapan 

pencapaian. 

1. Tahun 2016 

Pada tahapan ini difokuskan pada penumbuhan motivasi berwirausaha bagi 

UMKM di wilayah Kabupaten Rembang melalui kegiatan pengabdian masyarakat 

secara internal dan eksternal. 

2. Tahun 2017-2018 

Pada tahapan ini difokuskan pada optimalisasi operasional menuju kemandirian 

bagi UMKM di wilayah Kabupaten Rembang melalui kegiatan pengabdian 

masyarakat secara internal dan eksternal. 

3. Tahun 2019 – 2020 

Pada tahapan ini difokuskan pada pendampingan bagi UMKM di wilayah 

Kabupaten Rembang melalui sebagai implementasi kegiatan pengabdian 

masyarakat secara internal dan eksternal. 

 

B. INDIKATOR KINERJA  

1. Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat diarahkan untuk mengembangkan 

IPTEKS, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan harus mengarah 

pada kompetensi keilmuan sesuai dengan Program Studi dengan berdasar pada 

ketentuan dan peraturan di STIE ‘YPPI’ Rembang. 

3. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dihasilkan tidak bersifat rahasia 

sehingga wajib disebarluaskan melalui publikasi ilmiah, seminar dan workshop, 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 

4. Semua kegiatan pengabdian pada masyarakat harus dilaporkan kepada LPPM STIE 

‘YPPI’ Rembang serta dipublikasikan melalui artikel jurnal. 
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BAB V 

POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI  

 

A. POLA PELAKSANAAN 

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat baik secara internal maupun 

eksternal harus diawali dengan pengajuan proposal kegiatan yang meliputi tujuan 

kegiatan, luaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan jumlah dana dana yang 

dbutuhkan. 

2. Pengajuan usulan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat harus sesuai dengan 

pedoman dari pihak pemberi dana. 

3. Pencairan dana kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dibagi menjadi dua termin, 

termin pertama sebesar 70% dari dana yang disetujui, dan termin kedua sebesar 

30% dicairkan setelah mengumpulkan laporan kemajuan kegiatan Pengabdian 

Pada Masyarakat. 

4. Bagi kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang didanai, pada saat pelaksanaan 

kegiatan tim pelaksana harus membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan 

Pengabdian Pada Masyarakat yang dikumpulkan di LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang.  

5. Setiap akhir kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, tim pelaksana harus membuat 

laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 

B. PEMANTAUAN 

Pemantauan dilaksanakan secara terus menerus selama kegiatan Pengabdian 

Pada Masyarakat berlangsung. Adanya pemantauan diharapkan diharapkan jika terjadi 

kendala, perubahan maupun penyimpangan dapat diketahui sedini mungkin sehingga 

dapat diberikan solusi dan revisi baik berupa pengarahan kembali, perbaikan maupun 

penyempurnaan proses pelaksanaan program tersebut 

 

C. EVALUASI  

Evaluasi yaitu proses menganalisis dan penarikan kesimpulan hasil 

pemantauan program, sehingga dapat diketahui apakah proses dan hasil pelaksanaan 

suatu program sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Lingkup evaluasi suatu 
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kegiatan/program meliputi beberapa aspek yaitu: evaluasi terhadap proses, faktor 

pendukung, kendala-kendala serta hasil yang dicapai. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis 

Program Pengabdian Pada Masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang telah berhasil disusun 

sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra Pengabdian Pada Masyarakat Perguruan 

Tinggi KEMRISTEKDIKTI 2016. Renstra ini dijadikan sebagai panduan pelaksanaan 

semua program unggulan yang terkait Pengabdian Pada Masyarakat di STIE ‘YPPI’ 

Rembang. Karena itu, penyusun berharap bahwa segenap civitas akademika mendukung 

Renstra ini sehingga tercipta Pengabdian Pada Masyarakat yang berkualitas dan 

bermanfaat dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Pada proses implementasi, peran kesiapan organisasi dan sumber daya manusia 

menduduki posisi yang amat penting. Kesehatan organisasi beserta segenap civitas 

akademika terutama dosen/pengabdi harus diupayakan dalam kondisi prima. Segala aspek 

yang menyangkut terciptanya lingkungan kerja yang kondusif serta terciptanya 

peningkatan produktivitas kerja harus menjadi perhatian utama. Untuk menjaga 

keberlanjutan mutu pengabdian masyarakat, senantiasa akan dilakukan evaluasi dan 

review implementasi pelaksanaan program. Oleh sebab itu, apabila Renstra berdasarkan 

analisis strategis membutuhkan penyesuaian maka tim penyusun akan membahas dan 

melakukan penyesuaian seperlunya dengan agenda kerja yang tak terpisahkan dalam 

pengelolaan STIE ‘YPPI’ Rembang. 

Demikian Renstra Program Pengabdian Pada Masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang 

ini disusun. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pengembang Potensi 

Insani (YPPI), Ketua STIE ‘YPPI’ Rembang, Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pihak yang 

telah berkontribusi. Semoga bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan Pengabdian 

Pada Masyarakat di lingkungan STIE ‘YPPI’ Rembang khususnya dan berdampak luas 

bagi bangsa Indonesia. 
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