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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur kami unjukkan kepada Allah yang Maha Pengasih atas 
segala berkat-Nya yang melimpah dalam proses penyusunan Rencana Strategis 
Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sanata Dharma (Renstra PPM-USD) 
2016-2020.  

Renstra PPM-USD ini disusun sebagai langkah awal dari rencana besar 
pengembangan pengelolaan kegiatan PPM di USD demi menjamin tercapainya 
visi dan misi USD sebagai sebuah institusi pendidikan. Secara garis besar, Renstra 
PPM-USD disusun berdasarkan analisis situasi internal USD dan situasi eksternal 
terkait kegiatan PPM untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan USD serta 
peluang dan tantangan dari luar. Berdasarkan analisis situasi tersebut disimpulkan 
beberapa permasalahan dan akar permasalahan kegiatan PPM-USD. Rancangan 
penyelesaian masalah tersebut dimulai dengan penetapan sasaran yang disertai 
dengan strategi pencapaian. Operasionalisasi strategi dijabarkan dengan berbagai 
rancangan kegiatan yang disertai dengan indikator pengukuran kinerja. Dalam 
Renstra juga diuraikan rancangan pola pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan 
diseminasi kegiatan PPM-USD. 

Topik-topik unggulan kegiatan PPM-USD yang diuraikan dalam Renstra ini 
diwarnai dengan semangat sinergi multi disiplin ilmu. Keterkaitan erat antara 
topik-topik unggulan kegiatan PPM-USD dengan tema-tema riset unggulan USD 
menunjukkan semangat USD untuk melaksanakan kegiatan Tridharma PT yang 
terintegrasi.  

Akhirnya terima kasih juga kami haturkan kepada semua pihak yang telah 
membantu tersusunnya Renstra PPM-USD 2016-2020 ini. Semoga Renstra PPM-
USD yang masih jauh dari sempurna ini mampu menjadi acuan bagi segenap 
sivitas akademik USD dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan PPM yang 
berkualitas. 

 

Yogyakarta, Oktober 2016 

Tim Penyusun 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 
Pada 20 April 1993 secara resmi IKIP Sanata Dharma berubah bentuk 

menjadi Universitas Sanata Dharma (USD). Melalui kegiatan Tridharma 
Perguruan Tinggi (Tridharma PT) yang sudah dilaksanakan sejak era IKIP hingga 
sekarang, USD turut berkontribusi bagi pembangunan masyarakat. Perubahan 
bentuk tersebut membawa dampak secara langsung terhadap pola dan keluasan 
cakupan kegiatan Tridharma yang telah berjalan. 

Upaya berkontribusi lewat aneka kegiatan Tridharma PT memperlihatkan 
hasil yang menggembirakan, namun hasil evaluasi diri menunjukkan USD 
sesungguhnya perlu berusaha lebih keras dan makin cerdas untuk memberi 
sumbangsih yang optimal. Sumbangsih tersebut bukan terbatas kepada 
penanganan berbagai persoalan lokal dan nasional, melainkan juga terhadap 
persoalan kemanusiaan universal.  

USD konsisten meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat dengan cara 
pengelolaan dharma pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik, bersinergi 
dengan dharma pengajaran dan penelitian. Berbagai cara itu diterjemahkan dalam 
Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM-USD) 2016-
2020.  

 

1.2. Pengertian dan Tujuan Renstra PPM-USD 2016-2020 
Renstra PPM-USD ialah rencana pokok pengelolaan dan pengembangan 

PPM yang bakal dikerjakan USD periode 2016-2020. Renstra ini memuat 
rumusan sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang 
semuanya sejalan dengan cita-cita USD untuk semakin berperan dalam 
pemberdayaan masyarakat lewat jalur kegiatan PPM. 

Beberapa acuan yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra PPM-USD 
2016-2020, yaitu Renstra USD 2013-2017, isu-isu strategis nasional (RPJMN 
2015-2019) dan isu-isu global, analisis SWOT terkait dengan PPM-USD (analisis 
situasi internal dan eksternal). Aneka rupa pertimbangan ini lantas diterjemahkan 
dalam sasaran, strategi, dan rencana kegiatan-kegiatan PPM baik di level 
Universitas maupun Fakultas. 

Dalam Renstra PPM-USD 2016-2020 turut dipaparkan indikator-indikator 
yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan, rencana monitoring 
dan evaluasi, serta siasat untuk menjamin keberlanjutan kegiatan yang sudah 
dijalankan. Titik tekan Renstra ini lebih pada berbagai rencana dan pertimbangan 
demi tercapainya sasaran jangka pendek yang terkait kinerja PPM-USD. 
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Dengan demikian Renstra PPM-USD 2016-2020 ini ditujukan untuk: 
a. Menjadi program kerja LPPM-USD periode 2016-2020. 
b. Menjadi rujukan dan panduan bagi semua unit di berbagai level pada 

saat penyusunan rencana kegiatan dan anggaran terkait PPM sehingga 
terwujud keterpaduan dan sinergi kegiatan PPM di USD. 

c. Menjadi sumber informasi tertulis bagi semua pihak perihal rencana 
pengelolaan dan pengembangan PPM yang hendak dilaksanakan USD 
periode 2016-2020. 

 

1.3.  Alur Penyusunan Renstra PPM-USD 2016-2020 
Alur penyusunan Renstra PPM-USD 2016-2020 memakai alur umum yang 

lumrah digunakan dalam proses penyusunan renstra sebagaimana ditunjukkan 
pada Bagan 1. 

 
Bagan 1. Alur penyusunan Renstra PPM-USD 2016-2020. 

 

1.4.  Dokumen Dasar Penyusunan Renstra PPM-USD 2016-2020 
 Proses penyusunan Renstra PPM-USD 2016-2020 didasarkan pada sejumlah 
dokumen, antara lain: 

a. Pedoman Penyusunan Renstra PPM-PT 2016 
Dokumen yang diterbitkan oleh DRPM, Ditjen Penguatan Riset dan 
Pengembangan, Kemenristekdikti ini menjadi acuan penyusunan 
Renstra PPM-USD 2016-2020 terkait dengan landasan hukum, prinsip 
dasar, acuan kebijakan, langkah penyusunan, dan kerangka dasar 
naskah Renstra PPM-PT. 

b. Renstra USD 2013-2017 
Renstra USD 2013-2017 memberi arah serta tujuan dasar segala 
kegiatan USD sebagai lembaga pendidikan tinggi yang dirumuskan 
secara singkat dan jelas dalam visi, misi, dan sasaran USD, isu-isu 
strategis dan pilihan strategis USD, serta rencana implementasi USD. 
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c. Manual Mutu Pengabdian Pada Masyarakat  
Manual Mutu PPM-USD menguraikan kebijakan mutu, organisasi 
penjaminan mutu, standar, dan mekanisme pemenuhan standar kegiatan 
PPM-USD. 

d. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat  
Pedoman Pelaksanaan PPM-USD memberikan prinsip dan kebijakan 
dasar terkait PPM-USD. 

e. Data Pelaksanaan Kegiatan PPM-USD 2013-2015 
Data kegiatan PPM-USD 2013-2015 menjadi sumber informasi perihal 
kegiatan PPM yang telah dilakukan USD melalui para dosen baik 
secara individu maupun kolektif. Evaluasi dan analisis terhadap data itu 
menjadi salah satu bahan perumusan Renstra PPM-USD 2016-2020. 

f. Hasil Rapat Kerja Tim Penyusun Renstra PPM-USD 2016-2020 
Tim penyusun Renstra PPM-USD 2016-2020 berjumlah 11 orang 
terdiri dari para pegiat kegiatan PPM yang merupakan representasi 
setiap Fakultas di USD. Tim ini berkoordinasi dengan Kepala LPPM 
dalam pelaksanaan kerja. Secara kontinyu tim ini bekerja sama 
membahas evaluasi hasil kegiatan PPM yang dijalankan USD, 
menyusun SWOT, merumuskan sasaran, strategi, rancangan kegiatan 
dan indikator capaian, rencana monitoring dan evaluasi, serta rencana 
untuk menjamin keberlanjutan PPM-USD. 
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BAB II 
LANDASAN PENGEMBANGAN PPM-USD 

 

 

2.1.  Visi dan Misi USD 
Dalam penyusunan Renstra 2013-2017, USD memandang perlunya 

merumuskan ulang visi itu dengan berbagai pertimbangan agar:  

a. Visi lebih bersifat inspiratif dan memberi keluasan serta kedalaman 
berimajinasi yang sangat dibutuhkan USD menghadapi tantangan-
tantangan global kemanusiaan sebagaimana disampaikan Pater Jenderal 
Adolfo Nicolas SJ di Mexico City, pada bulan April 2010. 

b. Visi secara eksplisit mengaitkan langsung dengan dunia pendidikan 
kaum muda serta Tridharma PT sehingga menjadi panduan bagi 
segenap civitas akademika USD untuk memilih tindakan paling baik 
yang perlu diambil.  

c. Visi USD sebagai Universitas Yesuit relevan dengan misi utama Serikat 
Jesus, yakni pelayanan iman dan penegakan keadilan sebagai dua hal 
yang tak terpisahkan dan bersifat universal. Dalam lingkup Universitas, 
misi utama Serikat Jesus ini diharapkan dapat diwujudkan melalui 
pencarian kebenaran sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang 
dapat mengalami misteri Allah sendiri.  

 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka visi USD dalam Renstra 2013-

2017 dirumuskan sebagai berikut: 

“Menjadi penggali kebenaran yang unggul dan humanis demi 
terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat.” 

 
Adapun misi USD adalah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan sistem pendidikan holistik yang merupakan  
perpaduan  keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan melalui 
pendekatan yang berciri cura personalis, dialogis, pluralistik, dan  
transformatif. 

b. Menciptakan komunitas akademik Universitas yang mampu 
menghargai kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, sanggup 
bekerja sama lintas ilmu, dan lebih mengedepankan kedalaman 
ketimbang keluasan wawasan keilmuan dalam upaya menggali 
kebenaran lewat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat.  
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c. Menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan bagi masyarakat melalui 
publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat, pengembangan kerja sama dengan berbagai mitra yang 
memiliki visi serta kepedulian yang sama, dan pemberdayaan para 
alumni dalam pengembangan keterlibatan nyata di tengah masyarakat.  
 

2.2. Misi dan Tujuan PPM-USD  
Misi PPM-USD merujuk pada misi USD dalam Renstra USD 2013-2017. 

Secara umum misi PPM tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya misi 
USD. Misi PPM-USD dinyatakan dengan rumusan sebagai berikut: 

a. Mendukung USD dalam mengembangkan sistem pendidikan holistik 
yang merupakan  perpaduan  keunggulan akademik dan nilai-nilai 
kemanusiaan melalui pendekatan yang berciri cura personalis, dialogis, 
pluralistik, dan  transformatif. 

b. Mendukung USD dalam menciptakan komunitas akademik Universitas 
khususnya dalam hal lebih mengedepankan kedalaman ketimbang 
keluasan wawasan keilmuan dalam upaya menggali kebenaran.  

c. Mendukung USD dalam menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan 
bagi masyarakat melalui publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat, dalam kerja sama dengan berbagai mitra yang memiliki 
visi serta kepedulian yang sama, dan pemberdayaan para alumni dalam 
pengembangan keterlibatan nyata di tengah masyarakat.  

 
Tujuan kegiatan PPM-USD dinyatakan dalam Pedoman Pelaksanaan 

Pengabdian kepada Masyarakat USD (2013), yaitu “Membantu masyarakat dalam 
proses pemberdayaan/pengembangan diri untuk mencapai perikehidupan yang 
lebih maju, adil, dan sejahtera”. Guna mencapai tujuan ini, USD mengarahkan 
kegiatan PPM pada aneka kegiatan yang dampak dan manfaatnya bisa dirasakan 
secara nyata oleh masyarakat. 

Kegiatan PPM-USD harus dilaksanakan sinergi dengan dharma penelitian 
dan pengajaran mengingat PPM adalah bagian integral dalam Tridharma PT. 
Demi mendukung tujuan itu, kegiatan PPM-USD dilakukan dalam kerangka 
aplikasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKSB) secara 
kontekstual, kreatif, dan inovatif dalam perspektif monodisiplin ataupun 
multidisiplin. Pelaksanaan kegiatan PPM-USD mensyaratkan kompetensi 
keilmuan para pelaksana dan kontekstualisasi kreatif pengabdian terhadap 
kebutuhan nyata masyarakat. 

Beberapa prinsip dasar yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PPM-USD 
adalah: 
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a. realistik-pragmatik, sesuai kebutuhan masyarakat dan daya dukung 
yang dimiliki, serta memberi manfaat nyata terhadap masyarakat secara 
langsung atau tidak langsung; 

b. sinergis, melibatkan pihak internal maupun eksternal kompeten dalam 
suatu kerja sama terbuka dan produktif;  

c. fleksibel, gampang beradaptasi dengan realitas di lapangan tanpa harus 
mengorbankan tujuan awal yang hendak dicapai;  

d. berkelanjutan, kegiatan pengabdian dapat dan akan dikembangkan 
lebih lanjut oleh masyarakat secara mandiri.  

 

2.3.  Analisis Situasi PPM-USD 
2.3.1.  Lembaga Pengelola PPM-USD 

Kegiatan PPM-USD dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma (LPPM-USD). Lembaga ini 
merupakan hasil reorganisasi dua lembaga, yaitu Lembaga Penelitian USD (LP-
USD) dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat USD (PPM-USD). Kedua 
lembaga tersebut mempunyai sejarah pembentukan yang berbeda. 

Cikal bakal PPM-USD adalah Kursus Pembimbing Tenaga Pembangunan 
Masyarakat di Sorowajan, Yogyakarta yang didirikan Pater Dr. A. Kuylaars SJ. 
Kemudian disusul kelahiran Kursus Pertanian Taman Tani tahun 1965 dengan 
tugas menatar masyarakat umum terutama guru SD dan SLTP untuk 
mengintegrasikan pendidikan sekolah dan pembangunan masyarakat. PPM-USD 
sendiri baru dibentuk tahun 1990 dengan mengemban tugas mengelola kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selepas IKIP Sanata Dharma bermetaformosis 
menjadi USD, tugas PPM-USD diperluas, yaitu mengelola aneka kegiatan PPM 
dari Paguyuban Widyani USD sebagai salah satu dharma dari Tridharma PT.  

Tidaklah tepat jika kegiatan riset hanya untuk pengembangan ilmu dan 
dipisahkan dengan kegiatan PPM. Produk riset perlu diarahkan untuk kepentingan 
masyarakat yang lebih luas. Hasil penelitian harus dapat berkontribusi 
menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu perlu 
diciptakan hubungan sinergis antara kegiatan penelitian dan PPM dalam satu 
payung kelembagaan. Dalam rangka mengelola kegiatan penelitian dan PPM yang 
lebih terpadu, maka melalui Keputusan Rektor USD No. 272/Rektor/I/2006 
tanggal 2 Januari 2006 LP-USD dan PPM-USD digabung menjadi LPPM-USD. 

LPPM-USD bertanggung jawab mengawal penyelenggaraan kegiatan 
PPM-USD yang produktif dan berkualitas sesuai visi dan misi institusi. Sejumlah 
pusat studi/pelayanan didirikan demi mendukung kegiatan PPM-USD ditunjukkan 
Tabel 2.1. Pengelolaan berbagai pusat studi/pelayanan dilaksanakan bersama-
sama oleh LPPM dan fakultas/jurusan/prodi. Aspek administrasi dari berbagai 
pusat studi/pelayanan di bawah koordinasi LPPM-USD, sedangkan aspek 
kompetensi di bawah koordinasi masing-masing fakultas.  
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Tabel 2.1. Daftar Pusat Studi/Pelayanan di USD 

No Pengelola Nama Pusat Studi/Pelayanan 

1 LPPM Pusat Penerbitan dan Bookshop P2B 

Pusat Kuliah Kerja Nyata PKKN 

Pusat Studi Lingkungan PSL 

Pusat Kajian Demokrasi dan HAM Pusdema 

2 Fakultas Sastra Pusat Kajian Bahasa, Sastra, dan Budaya Indonesia PKBSBI 

Pusat Studi dan Dokumentasi Sejarah Indonesia PSDSI 

3 Fakultas Farmasi Pusat Informasi dan Penelitian Obat PIPO 

Pusat Layanan Farmasi PLF 

4 Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan 

Pusat Penelitian dan Pelayanan Pendidikan P4 

Pusat Studi Individu Berkebutuhan Khusus PSIBK 

5 Fakultas Psikologi Pusat Pelayanan Tes dan Konsultasi Psikologi P2TKP 

6 Fakultas Ekonomi Pusat Pengembangan dan Pelatihan Kepariwisataan P3Par 

Pusat Pengembangan dan Pelatihan kewirausahaan P3Kwu 

Pusat Pengembangan Manajemen PPM 

Pusat Pengembangan Akuntansi PPA 

7 Fakultas Sains dan 
Teknologi 

Pusat Kajian Teknologi Informasi PKTI 

Pusat Studi Energi PSE 

8 Fakultas Teologi Pusat Penelitian dan Pelatihan Teologi Kontekstual P3TK 

9 Program Pascasarjana Pusat Studi Sejarah dan Etika Politik PUSdEP 

 
 Dalam hal kebijakan dan sistem pengelolaan kegiatan PPM, USD 
memiliki dokumen yang relatif lengkap dan telah tersosialisasi ke seluruh civitas 
akademika. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: 

 Rencana Strategis Universitas Sanata Dharma 2013-2017 
 Manual Mutu Pengabdian Pada Masyarakat 
 Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat  

 Dokumen-dokumen di atas saling melengkapi dan memberi gambaran 
tentang lembaga/unit pengelola PPM-USD, arah dan fokus kegiatan PPM-USD, 
jenis dan rekam jejak kegiatan PPM-USD, pola kerja sama dengan pihak 
eksternal, pedoman penyusunan usulan dan pelaksanaan PPM-USD, serta 
pendanaan PPM-USD. 

 Di samping dilengkapi dengan dokumen terkait kebijakan dan sistem 
pengelolaan kegiatan PPM, pihak USD juga melengkapi diri dengan sistem 
informasi (SI) internal untuk pendokumentasian seluruh kegiatan Tridharma PT 
yang dikerjakan setiap dosen.  
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2.3.2.  Jenis Kegiatan dan Kelompok Sasaran PPM-USD 
Seluruh kegiatan PPM-USD yang sudah dilakukan secara garis besar 

dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu: 

a. Pendidikan bagi Masyarakat 
Kegiatan bertujuan mendidik atau meningkatkan pengetahuan/ 
kemampuan masyarakat di bidang tertentu, dilaksanakan lewat 
penyuluhan, sarasehan, penataran, pendampingan, kursus, pelatihan, 
dan sejenisnya.  

b. Layanan Tes 
Kegiatan bertujuan melayani masyarakat di bidang tes, seperti tes 
kemampuan akademik, tes psikologi, tes kompetensi guru, tes mutu 
atau kelayakan produk, dan sebagainya.  

c. Layanan Konsultasi 
Kegiatan untuk masyarakat dalam bentuk konsultasi, seperti 
konsultasi psikologi, konsultasi kefarmasian, konsultasi perpajakan, 
konsultasi manajemen, konsultasi kependidikan, dan sebagainya. 

d. Penyusunan Desain/Rancangan 
Kegiatan bertujuan membantu masyarakat dalam membuat 
desain/rancangan suatu proyek dan teknologi tepat guna, seperti 
penyusunan desain kurikulum suatu sekolah, penyusunan desain 
media pembelajaran, penyusunan desain program Corporate Social 
Responsibility (CSR), rancangan alat-alat kerja, dan sebagainya. 

e. Aplikasi Hasil Penelitian 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis riset yang dilaksanakan 
secara terencana dan berkesinambungan.  

   

 Dalam Manual Mutu PPM-USD juga dikemukakan bahwa USD berperan 
aktif dalam memberdayakan masyarakat, terutama mereka yang kurang berdaya 
dan tertinggal. Hal ini sejalan dengan USD yang gigih mengembangkan semangat 
preferential option for the poor. Di samping mengerjakan kegiatan secara 
mandiri, USD menggandeng lembaga donor seperti Miserior dan CSR suatu 
perusahaan yang dirancang secara khusus untuk pemberdayaan masyarakat 
miskin/ tertinggal. USD hendak mencetak manusia cerdas dan insan humanis 
yang siap menjadi homo socius (kawan bagi sesama) seperti gagasan Pater 
Nicolaus Driyarkara SJ, pendiri USD.  
 

2.3.3.  Jejaring Kerjasama 
 Kerjasama dengan pihak eksternal merupakan bagian penting dalam 
pelaksanaan kegiatan PPM-USD. Manual Mutu PPM-USD menyatakan bahwa 
dalam rangka PPM, USD terbuka terhadap kerjasama. Kerjasama yang dimaksud 
adalah kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah pada 
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level lokal, nasional, maupun internasional. Tujuan dari pengembangan kerjasama 
yang luas terutama agar USD mampu memfasilitasi dan mengembangkan 
kegiatan PPM secara produktif, berkualitas, dan berdaya jangkau luas (melayani 
sebanyak mungkin lapisan dan kelompok sosial masyarakat). 

 Dalam membangun jejaring kerjasama, USD bersikap responsif dan 
proaktif dengan pola kerjasama secara umum seperti yang tersurat dalam SK 
Rektor No. 287/Rektor/VII/2011. Kriteria penerimaan tawaran kerjasama sebagai 
berikut: 

a. Kesesuaian visi lembaga penawar kerjasama dengan visi USD. 
b. Kemampuan riil (waktu dan tenaga) unit dan tenaga pelaksana yang 

terkait di USD untuk melaksanakan tawaran yang diajukan. 
c. Pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama tidak mengganggu tugas 

pokok para pelaksana dari USD. 
d. Ada jaminan bahwa program dan kegiatan kerjasama dapat 

dilaksanakan secara profesional. 
e. Tawaran dibicarakan dengan dan disetujui oleh Pimpinan Universitas. 

Tahun 2015 USD memiliki 324 dosen tetap dengan jenjang pendidikan 
minimal S-2. Dosen berjenjang pendidikan S-3 sebanyak 106 orang dan S-2 
sebanyak 218 orang, 83 orang di antaranya tengah menempuh studi lanjut S-3. 
Komposisi jenjang pendidikan dosen USD ditunjukkan Grafik 2.1. Dalam hal 
jabatan akademik, jumlah dosen yang mempunyai jabatan akademik Lektor 
hingga Guru Besar tercatat sebanyak 212 orang (8 orang Guru Besar, 60 orang 
Lektor Kepala, dan 144 orang Lektor) sebagaimana diperlihatkan Grafik 2.2.  

Potensi SDM yang dimiliki USD merupakan daya dukung amat potensial 
agar kegiatan PPM semakin berkualitas dan berkesinambungan. Keberagaman 
kompetensi SDM di USD diharapkan mampu bersinergi mengembangkan 
kegiatan PPM unggulan institusi ataupun memperoleh dana hibah PPM kompetitif 
dari pihak eksternal yang membutuhkan penanganan multi disiplin keilmuan. Hal 
serupa juga berlaku bagi upaya mendongkrak produktivitas dan kualitas kegiatan 
PPM maupun usaha meningkatkan korelasi antara PPM dengan penelitian dan 
pengajaran seperti dicita-citakan USD. 

 
Grafik 2.1. Komposisi dosen USD berdasar jenjang pendidikan pada tahun 2015. 
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Grafik 2.2. Komposisi dosen USD berdasar jabatan akademik pada tahun 2015. 

 

2.3.4. Capaian PPM-USD 2013-2015 
 Kegiatan PPM-USD telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan jumlah kegiatan PPM yang dilaksanakan serta sumber dan 
jumlah dana yang diserap untuk kegiatan PPM tahun 2013-2015, seperti terlihat 
pada Tabel 2.2. dan Grafik 2.3.  

Tabel 2.2. Kegiatan PPM-USD Tahun 2013-2015 

No. Sumber Pembiayaan   
Kegiatan PPM 

Jumlah Kegiatan PPM 
2013 2014 2015 Total Rerata 

1 Pembiayaan sendiri oleh dosen 9 14 29 52 17 
2 PT yang bersangkutan 61 126 102 289 96 
3 Kemdiknas/Kementerian lain 

terkait 
37 17 12 66 22 

4 Institusi dalam negeri di luar 
Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

108 161 123 392 131 

5 Institusi luar negeri 2 6 3 11 4 
Total 217 324 269 810 270 

 Perpaduan sikap responsif dan proaktif dalam kerjasama tampak dari 
tingginya intensitas kegiatan PPM-USD selama tiga tahun terakhir (2013-2015), 
mencapai 810 kegiatan atau rata-rata 270 kegiatan per tahun. Dari kelima jenis 
kegiatan PPM yang dijelaskan di atas tadi, pendidikan bagi masyarakat adalah 
PPM yang paling intensif dan ekstensif dilaksanakan oleh USD. Kegiatan jenis 
tersebut memiliki intensitas sangat tinggi dengan daya jelajah ke berbagai arah 
wilayah Indonesia. Bahkan banyak pengguna jasa termasuk dari luar negeri 
datang ke USD dalam kepentingan meningkatkan kapasitas melalui serangkaian 
pelatihan dan kursus. Urutan berikutnya ialah layanan tes, disusul layanan 
konsultasi, penyusunan desain, dan aplikasi hasil penelitian.  
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Grafik 2.3. Persentase pembiayaan kegiatan PPM-USD 2013-2015 

   Intensitas kegiatan PPM-USD yang tinggi juga didukung dengan dana 
yang besar. Total dana yang diserap untuk kegiatan PPM-USD tahun 2013-2015 
sejumlah Rp 9,3 milyar. Dari jumlah itu, dana kegiatan PPM berasal dari 
anggaran internal USD (Hibah Kompetisi Internal PkMPU dan subsidi) sebesar 
Rp 1,2 milyar, dana dari Kemendiknas/ Kementerian lain sebesar Rp 1,1 milyar, 
dana eksternal dalam negeri dari institusi di luar Kemdiknas/Kementerian lain 
sebesar Rp 6,2 milyar, dan dana dari institusi luar negeri sebesar Rp 0,8 milyar. 

Terkait dana kegiatan PPM dari Kemendiknas tahun 2013-2015, selain 
dana sebesar Rp 1,1 milyar yang diperoleh untuk pelaksanaan beberapa judul 
kegiatan PPM skema hibah Dikti, USD juga mendapatkan dana sejumlah Rp 12,7 
milyar untuk kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dalam rangka 
sertifikasi ribuan guru SD-SMK/SMA dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah.  

 
Grafik 2.4. Jumlah judul kegiatan PPM dengan dana hibah skema Dikti. 

Grafik 2.4 menunjukkan capaian USD dalam memperoleh dana hibah 
kegiatan PPM dari Dikti. Kendati masih rendah, jumlah kegiatan maupun ragam 
skema kegiatan PPM yang didanai Dikti pada tahun 2013-2015 telah meningkat 
dibandingkan tahun 2010-2012. Kegiatan multi tahun skema IbIKK (IbKIK) 
memperoleh bantuan pendanaan selama 3 tahun (2013-2015), sedangkan skema 
IbW mendapat dukungan pendanaan selama 2 tahun (2014-2015).  
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Dalam membangun jejaring kerjasama, USD mengubah paradigma dari 
sekadar menunggu permintaan menjadi aktif menawarkan demi terbangunnya 
jejaring yang luas dan sumber dana kegiatan PPM yang lebih besar (lebih 
berdayaguna). Keharusan membangun jejaring kerjasama seperti ditetapkan dalam 
Manual Mutu PPM-USD menunjukkan hasil amat signifikan. Jejaring kerjasama 
di level nasional maupun internasional yang berhasil dibangun USD dari tahun ke 
tahun meningkat jumlahnya ditunjukkan Grafik 2.5.  

  
Grafik 2.5. Jumlah jejaring kerja sama USD 2013-2015. 

Dalam jejaring kerjasama tingkat nasional, sebagian besar lembaga mitra 
adalah lembaga-lembaga yang memerlukan peran USD guna terlaksananya 
kegiatan yang bernafas PPM. Dari tahun 2011 hingga sekarang, LPPM-USD 
sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan perkebunan di Kutai Timur, 
Kalimantan Timur, untuk melaksanakan program community development 
berkelanjutan. Kerjasama dengan perusahaan (melalui program CSR) sejauh 
sesuai visi dan misi USD akan terus dikerjakan. Program community development 
yang bermutu, relevan, dan berkelanjutan dapat ditumpukan pada kerjasama 
seperti ini. Dalam model kerjasama ini, USD menyuplai SDM (dosen dan 
mahasiswa) yang kompeten, sedangkan perusahaan menyuplai dana yang 
dibutuhkan.  

Keluasan jejaring kerjasama terbangun pula dengan yayasan pendidikan, 
sekolah, rumah sakit, pemerintah daerah, gereja, industri, dll., seperti yang banyak 
dilaksanakan PKKN, P2TKP, P4, PSIBK, P3Par, P3Kwu, pusat-pusat di bawah 
koordinasi Lembaga Bahasa, ataupun fakultas/program studi. Sebagai ilustrasi, 
selama tiga tahun terakhir, P4 bekerja sama dengan lebih dari 25 yayasan 
pendidikan dan MPK sejumlah keuskupan. 

Jumlah sekolah yang dilayani jauh lebih besar sebab setiap yayasan punya 
lebih dari satu sekolah, bahkan belasan sekolah, sehingga secara keseluruhan 
sanggup menyerap dana sebesar Rp 2,7 milyar. Serangkaian kerja sama yang luas 
mendinamisasikan pelaksanaan aneka kegiatan PPM-USD, yang tidak hanya 
bergerak di perkotaan besar sarat fasilitas, namun juga di tempat terpencil, bahkan 
menyasar pedalaman Papua. 

Jejaring kerjasama nasional yang tidak kalah penting bagi pengembangan 
kegiatan PPM-USD ialah jejaring yang dibangun dengan sesama perguruan tinggi, 
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baik negeri maupun swasta. Kerjasama ini memang tidak menghasilkan dana 
PPM, tetapi strategis bagi usaha meningkatkan kapasitas PPM dosen dan kualitas 
pengelolaan PPM. Pemikiran bersama ke arah peningkatan mutu kegiatan PPM 
senantiasa dikerjakan USD bersama sejumlah perguruan tinggi yang tergabung 
dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK). 

P3Kwu USD memperoleh hibah dari Miserior Jerman untuk pengentasan 
kemiskinan selama 6 semester (2013-2015) merupakan hasil kolaborasi produktif 
antar PT di lingkungan APTIK. Setiap PT menjalankan program bagian masing-
masing dan setiap semester menggelar pertemuan evaluatif bersama. Dari 
kerjasama ini, LPPM USD turut membidani lahirnya Forum Komunikasi LPPM-
APTIK (FKLA). Sejumlah program kerjasama baru sedang diolah melalui FKLA, 
sehingga ke depan forum ini potensial mendukung kesinambungan PPM (dan 
penelitian) di masing-masing PT di lingkungan APTIK.  

Dalam jejaring kerjasama internasional, USD sebagai Universitas Jesuit 
berperan aktif dalam berbagai asosiasi PT Internasional seperti Association of 
Jesuit Colleges and Universities (AJCU), Assosiation of South East Asia Catholic 
Colleges and Universities (ASEACCU), Assosiation of Christian Universities and 
Colleges in Asia (ACUCA). Selain berbagai asosiasi yang disebutkan di muka, 
kerjasama juga dijalin dengan Australian Consortium for In-Country Indonesian 
Studies (ACICIS), International Centre for Educational Excellence (ICEI), 
International Association of Jesuit Business Schools (IAJBS), dan Erasmus 
Mundus (20 PT di Eropa dan Asia). Walau tidak selalu untuk bidang PPM, 
jejaring kerjasama ini secara langsung atau tidak langsung memberi peluang 
bagus bagi USD guna mengembangkan kegiatan PPM secara berkelanjutan. 

 USD juga mengembangkan program ‘USD Berprakarsa’. Seperti yang 
dipaparkan sebelumnya, lewat program ini USD bersikap proaktif menawarkan 
program, bukan lagi menunggu tawaran. Beberapa hal positif yang berhubungan 
dengan program ini ialah keberhasilan beberapa pusat studi/pelayanan 
menggandeng institusi lain untuk kegiatan PPM, di antaranya: 

 P3Kwu berhasil memperoleh dana hibah dari Miserior (Jerman) 
digunakan merealisiasikan program PPM Pemberdayaan Masyakarat 
Miskin-Produktif selama 6 semester berturut-turut (2013-2015).  

 PSIBK mampu mengaktualisasikan misi kekaryaan bagi individu 
berkebutuhan khusus, antara lain berkat diterimanya proposal PPM 
yang diajukan ke Kentalis (Belanda).  

 Tim-tim LPPM telah 5 tahun rutin mendampingi masyarakat Dayak 
dan Kutai di pedalaman Kalimantan Timur.  

 
 USD mengambil kebijakan menjadikan Matakuliah KKN sebagai 
matakuliah wajib tingkat Universitas. Tujuannya adalah membekali mahasiswa 
dengan pengalaman berinteraksi langsung bersama masyarakat dan turut 
berpartisipasi merampungkan aneka persoalan yang dialami masyarakat melalui 
disiplin ilmunya dan atau lintas disiplin ilmu dalam kelompok.  
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 KKN-PPM dikelola oleh PKKN-USD dan dilaksanakan melalui jalur 
regular dan alternatif. Dalam pelaksanaan KKN-PPM, USD menyediakan dana 
hibah SPPMU (Subsidi Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan) bagi 
setiap kelompok KKN untuk melaksanakan kegiatan unggulan yang dipilih oleh 
masyarakat.  
 Berdasarkan analisis situasi PPM-USD, maka disusun analisis situasi 
internal berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan PPM-USD yang ditunjukkan 
Tabel 2.3 dan analisis situasi eksternal bertemali dengan peluang dan ancaman 
yang ditunjukkan Tabel 2.4.  

Tabel 2.3. Analisis Situasi Internal PPM-USD 

Aspek Kekuatan Kelemahan 

Visi, Misi, 
Strategi 

Visi dan misi USD merumuskan 
aspek PPM dengan jelas. 

Belum tersusun Renstra PPM 
untuk merancang kegiatan 
PPM yang terstruktur. Setiap unit di USD memiliki 

program PPM mengacu pada visi 
dan misi USD yang mencirikan 
keunggulan unit. 

Tata kelola Ada unit LPPM-USD yang 
bertugas mengelola aspek 
penelitian dan PPM 

Masih terjadi tumpang tindih 
pengelolaan kegiatan PPM 
antar unit.  

Tersedia Manual Mutu PPM-
USD (mengacu pada Standar 
Kinerja PPM-DRPM). 

Pelaksanaan Penjaminan Mutu 
kegiatan PPM belum optimal 
dan belum berkelanjutan.  

Tersedia sistem informasi (SI) 
untuk mendokumentasikan 
kegiatan PPM setiap dosen. 

Belum seluruh dosen 
memanfaatkan SI untuk 
mendokumentasikan kegiatan 
PPM. 

USD menyediakan hibah dana 
kegiatan PPM dengan skema 
kompetisi, dana pendamping 
hibah eksternal, serta apresiasi 
bagi para penerima hibah. 

Motivasi dosen berkompetisi 
meraih dana hibah relatif 
rendah meski telah meningkat 
dari tahun ke tahun. 

Matakuliah KKN bersifat wajib 
tingkat Universitas untuk 
mengimplementasikan misi 
PPM-USD. 

Pelaksanaan KKN belum 
dimanfaatkan secara optimal 
untuk kegiatan PPM-USD. 

Tersedianya produk unggulan 
hasil kegiatan PPM 

Belum tersedianya mekanisme 
pengelolaan hasil kegiatan 
PPM baik dalam bentuk 
publikasi, HAKI, dan paten. 
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Aspek Kekuatan Kelemahan 

Sumber 
Daya 

Rasio dosen yang terlibat 
kegiatan PPM terhadap jumlah 
dosen secara keseluruhan cukup 
besar. 

Belum semua dosen terlibat 
kegiatan PPM yang berkualitas 
(terstruktur, terencana, dan 
berkelanjutan). 

Beberapa dosen berpengalaman 
memenangi hibah kegiatan PPM 
dari DRPM dan mengelola 
dananya. 

Rasio dosen yang terlibat 
dalam kompetisi dana hibah 
kegiatan PPM dari DRPM 
terhadap jumlah dosen secara 
keseluruhan sangat rendah. 

Dukungan dana dari USD untuk 
kegiatan PPM cukup besar. 

Dana dari USD untuk kegiatan 
PPM belum dimanfaatkan 
secara efektif dan efisien. 

Fasilitas laboratorium dan sarana 
pendukung lengkap dengan 
kemudahan akses 
pemanfaatannya. 

Fasilitas laboratorium dan 
sarana pendukung belum 
dimanfaatkan secara optimal 
untuk kegiatan PPM.  

Jumlah kegiatan PPM yang 
sudah dilakukan sangat banyak. 

Banyak kegiatan PPM 
dikerjakan secara spontan, 
sporadis, belum merata untuk 
semua unit dan belum 
menunjukkan sinergi lintas 
bidang ilmu. 

Jumlah hasil penelitian cukup 
banyak.  

Sebagian besar hasil penelitian 
belum diterapkan untuk 
kegiatan PPM. 

Kualitas SDM sangat memadai. Belum muncul sinergi lintas 
disiplin ilmu untuk 
melaksanakan kegiatan PPM 
yang terstruktur dan 
berkualitas. 

 Banyak pusat studi maupun 
pusat kajian di lingkungan 
LPPM 

Pengembangan sebagian besar 
pusat studi maupun pusat 
kajian masih bersifat 
monodisiplin ilmu. 

Jejaring 
Kerjasama 

Memiliki pengalaman bermitra 
dengan pihak eksternal DN dan 
LN dengan tingkat kepuasan 
mitra yang tinggi. 

Ragam kerja sama dan unit 
yang terlibat masih sangat 
terbatas.  
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Tabel 2.4. Analisis Situasi Eksternal PPM-USD 

Peluang Tantangan 

Kegiatan PPM wajib dilakukan oleh 
dosen biasa yang sudah tersertifikasi. 

Kebutuhan angka kredit aspek PPM 
bagi kenaikan jabatan akademik sangat 
rendah.  

Masih banyak masyarakat dan wilayah 
yang butuh pendampingan dan 
pencerahan dari perguruan tinggi 
seiring meningkatnya kompleksitas 
persoalan. 

Sebagian masyarakat belum menyadari 
kompleksitas persoalan yang dihadapi 
dan memiliki sikap transaksional, serta 
pelaksana kegiatan PPM yang 
bermental pamrih. 
 RPJM pemerintah mengarah pada 

pengabdian kepada masyarakat 

Tersedia banyak dana hibah untuk 
kegiatan PPM dari pihak eksternal 
(DRPM dan CSR-perusahaan). 

Kerumitan administrasi pelaporan 
pelaksanaan kegiatan PPM dengan 
dana hibah dari pihak eksternal.  

Kewajiban para penerima dana hibah 
kegiatan PPM dari pemerintah untuk 
melaksanakan diseminasi hasil 
kegiatan PPM. 

Ruang diseminasi kegiatan PPM yang 
tersedia masih sangat terbatas. 

 
Berdasar analisis situasi internal maupun eksternal, USD merumuskan 

permasalahan pokok dharma PPM yang harus segera diselesaikan seperti 
ditunjukkan Tabel 2.5.  

Tabel 2.5. Masalah dan Akar Masalah PPM-USD 

Aspek Masalah Akar Masalah 

Visi, Misi Implementasi kegiatan PPM 
untuk mewujudkan visi dan 
misi USD belum optimal.  

Belum tersusun Renstra PPM 
untuk rencana kegiatan PPM 
yang terstruktur. 

Tata kelola Kegiatan PPM secara 
administratif belum terkelola 
dengan baik. 

Tumpang tindih pengelolaan 
kegiatan PPM antar unit. 

Sistem penjaminan mutu 
kegiatan PPM belum 
dilaksanakan secara optimal. 

Sumber daya manusia 
(personalia) LPPM tidak 
seimbang dengan volume dan 
cakupan kerja LPPM. 

Kegiatan PPM yang unggul 
tidak terpublikasi. 

Ruang diseminasi hasil kegiatan 
PPM sangat terbatas. 
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Aspek Masalah Akar Masalah 

Sumber 
Daya 

Masih rendahnya partisipasi 
setiap dosen dalam kompetisi 
mendapatkan dana hibah 
eksternal untuk kegiatan PPM. 

Pengetahuan dan keterampilan 
dosen dalam menyusun proposal 
dana hibah eksternal masih 
rendah.  

Banyak dosen melakukan 
kegiatan PPM yang tidak 
terintegrasi dengan penelitian 
dan pengajaran. 

Banyak dosen belum mampu 
menangkap peluang 
pengembangan kegiatan 
penelitian dan pengajaran 
berbasis kegiatan PPM atau 
sebaliknya. 

Partisipasi dosen dalam 
kegiatan PPM tidak merata. 

Banyak dosen yang melakukan 
kegiatan PPM hanya untuk 
memenuhi persyaratan 
sertifikasi. 

Jejaring 
Kerjasama 

Ragam kerjasama dan unit yang 
terlibat masih sangat terbatas. 

Kinerja unggul tiap unit kurang 
terpublikasi. 
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BAB III 
GARIS BESAR RENSTRA PPM-USD 

 

 

3.1.  Sasaran Pelaksanaan 
USD menetapkan sasaran pelaksanaan PPM dalam Renstra PPM-USD 

2016-2020 berdasarkan pemetaan persoalan yang dihadapi. Sasaran dalam 
Renstra ini merupakan sasaran jangka pendek. Sinergi dengan Renstra USD 2013-
2017, ketercapaian sasaran jangka pendek dalam Renstra PPM-USD 2016-2020 
menjadi dasar bagi tercapainya sasaran jangka menengah dan jangka panjang. 
Perbedaan antar jangka sasaran lebih terkait dengan cakupan kegiatan.  

Sasaran pelaksanaan PPM-USD lebih lanjut dirumuskan sebagai berikut:  

a. Sasaran Jangka Pendek  
Pada tahun 2020 menempatkan USD sebagai lembaga yang punya 
identitas dan perhatian terhadap persoalan masyarakat melalui 
kontribusinya dalam kegiatan PPM yang terintegrasi dharma pengajaran 
dan penelitian dengan sistem pengelolaan, unit pengelola, maupun 
SDM yang unggul. 

b. Sasaran Jangka Menengah 
Pada tahun 2025 menempatkan USD sebagai universitas rujukan d i  
tingkat nasional melalui kiprah dan peran sertanya memberi 
sumbangan kongkret dalam pembangunan kemanusiaan demi 
terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat. 

c. Sasaran Jangka Panjang 
Pada tahun 2040 menempatkan USD sebagai universitas rujukan pada 
tingkat internasional melalui kiprah dan peran sertanya memberikan 
sumbangan kongkret dan berdampak pada pembangunan kemanusiaan 
demi terwujudnya masyarakat global yang semakin bermartabat.  

 

3.2. Sasaran Jangka Pendek (2016-2020) 
Menjadikan USD sebagai universitas yang unggul bisa diupayakan dengan 

kegiatan PPM yang unggul. Kelemahan tata kelola PPM merupakan penyebab 
utama tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan PPM di USD. Aneka permasalahan 
dalam tata kelola PPM-USD menjadi sasaran utama yang harus dirampungkan 
melalui Renstra ini. Kualitas tata kelola yang meningkat diyakini mampu 
mendorong terlaksananya berbagai kegiatan PPM yang unggul, dalam arti 
terlaksananya dharma PPM dengan produktivitas dan kualitas yang makin tinggi 
serta memiliki cakupan yang kian luas. Ketercapaian sasaran ini bersifat sangat 
strategis dan berpengaruh positif terhadap kinerja utama USD sebagai sebuah 
lembaga.  
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Rumusan sasaran yang dibidik dengan Renstra PPM-USD 2016-2020 
beserta strategi yang dipilih guna mencapai sasaran tersebut ditunjukkan Tabel 
3.1. 

Tabel 3.1. Sasaran dan Strategi Pengembangan PPM-USD 

Sasaran Strategi  

No. Rumusan No. Rumusan 

S.1 Meningkatnya kualitas tata 
kelola dharma PPM-USD 

S.1.1 Revitalisasi LPPM demi 
terwujudnya tata kelola PPM 
yang unggul. 

S.1.2 Revitalisasi fungsi pusat studi/ 
pusat kajian sebagai motor 
penggerak kegiatan PPM. 

S.2 Meningkatnya produktivitas, 
kualitas, dan cakupan dharma 
PPM-USD 

S.2.1 Peningkatan kemampuan dosen 
dalam pengelolaan dharma PPM 

S.2.2 Peningkatan kuantitas, kualitas, 
dan cakupan kerja sama bidang 
PPM. 

S.2.3 Peningkatan publikasi hasil 
kegiatan PPM. 
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BAB IV 
PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA  
 
 

4.1.  Program dan Kegiatan PPM-USD 
Strategi-strategi programatik PPM-USD yang dinyatakan pada bagian 

sebelumnya perlu diimplementasikan melalui berbagai jenis kegiatan yang disertai 
dengan tujuan kegiatan tersebut. Indikator yang relevan juga digunakan untuk 
mengukur dukungan kegiatan dalam pencapaian sasaran secara keseluruhan. 
 

4.1.1.  Program dan Kegiatan untuk Mencapai Sasaran 1 
 Seperti dikemukakan pada bab sebelumnya, untuk mencapai Sasaran 1 
(S.1), yakni meningkatnya kualitas tatakelola PPM-USD, ditempuh dengan 2 
strategi/program: 

1. Revitalisasi LPPM demi terwujudnya tatakelola PPM yang unggul   
(Kode: S.1.1). 

2. Revitalisasi pusat studi/layanan sebagai motor penggerak kegiatan PPM 
(Kode: S.1.2). 
Dua strategi/program PPM terkait pencapaian Sasaran 1 di atas 

diwujudkan dalam 5 kegiatan dengan jadwal implementasi sebagaimana tertuang 
dalam Tabel 4.1.    

Tabel 4.1. Jadwal Implementasi Kegiatan Sasaran 1 

No Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 

S.1.1.1 Penyusunan Renstra PPM-USD 
2016-2020 x     

S.1.1.2 Restrukturisasi LPPM  x x   

S.1.1.3 Penciptaan dan implementasi 
Sistem Penjaminan Mutu PPM  x x x x 

S.1.2.1 Revitalisasi pengelolaan pusat 
studi/ pusat kajian.   x x x 

S.1.2.2 Revitalisasi Pusat Kuliah Kerja 
Nyata (PKKN)  x x   

Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan tujuan yang akan dicapai dan 
 indikator untuk mengukur ketercapaiannya seperti tercantum dalam Tabel 4.2.  
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Tabel 4.2. Tujuan dan Indikator Ketercapaian Kegiatan Sasaran 1 

No. 
Keg. Tujuan Indikator Awal 

(2016) 
Tengah 
(2018) 

Akhir 
(2020) 

S.1.1.1 Terciptanya 
rancangan 
kegiatan PPM 
yang terstruktur. 

Tersusunnya 
dokumen Renstra 
PPM-USD 2016-
2015 

Ada Ada Ada 

S.1.1.2 Semakin 
meningkatnya 
kinerja PPM-USD 

Terbentuknya 
divisi PPM di 
struktur LPPM-
USD. 

Tidak 
Ada 

Ada Ada 

S.1.1.3 Terintegrasinya 
Sistem 
Penjaminan Mutu 
PPM dalam 
kegiatan LPM-
USD 

Adanya monev 
kegiatan PPM 
yang terstruktur. 

Tidak 
Ada 

Ada Ada 

S.1.2.1 Semakin 
kukuhnya 
keunggulan 
masing-masing 
pusat studi/ pusat 
kajian. 

Meningkatnya 
jumlah usulan 
kegiatan PPM 
berbasis pusat 
studi/ pusat 
kajian per tahun. 

NA 14 21 

S.1.2.2 Semakin 
berdayanya PKKN 
dalam pengelolaan 
mata kuliah KKN 

Meningkatnya 
jumlah desa mitra 

5 10 15 

Meningkatnya 
jumlah kegiatan 
KKN-PPM yang 
didanai oleh 
DRPM 

1 3 5 

 

4.1.2.  Program dan Kegiatan untuk Mencapai Sasaran 2 
Seperti dikemukakan pada bab sebelumnya, untuk mencapai Sasaran 2 

(S.2), yakni meningkatnya produktivitas, kualitas, dan cakupan PPM-USD, 
ditempuh dengan 3 strategi/program: 

1. Peningkatan kemampuan dosen dalam pengelolaan PPM (Kode: S.2.1). 
2. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan cakupan kerjasama bidang PPM 

(Kode: S.2.2). 
3. Peningkatan publikasi hasil kegiatan PPM (Kode: S.2.3). 
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Tiga strategi/program PPM terkait pencapaian Sasaran 2 di atas 
diwujudkan dalam 5 kegiatan dengan jadwal implementasi sebagaimana tertuang 
dalam Tabel 4.3.    

Tabel 4.3. Jadwal Implementasi Kegiatan Sasaran 2 

No Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 

S.2.1.1 Pelaksanaan kegiatan PPM 
terstruktur di tingkat unit. x x x x x 

S.2.1.2 Pelatihan penyusunan usulan 
kegiatan PPM internal dan 
eksternal. 

 x x x x 

S.2.1.3 Pelaksanaan monev internal 
kegiatan PPM  x x x x 

S.2.1.4 Pelatihan penyusunan draft paten 
dan HAKI  x x x x 

S.2.2.1 Penjajakan kerja sama dengan 
pihak eksternal (pemerintah, 
industri, dan LSM) 

 x x x x 

S.2.3.1 Pelatihan penulisan artikel PPM  x x x x 

S.2.3.2 Penyelenggaraan seminar nasional 
hasil dan gelar produk kegiatan 
PPM (ISSN) 

 x x x x 

S.2.3.3 Pelatihan pengelolaan jurnal PPM   x x x x 

S.2.3.4 Penerbitan jurnal PPM   x x x 
 

Tabel 4.4. Tujuan dan Indikator Ketercapaian Kegiatan Sasaran 2 

No. 
Keg. Tujuan Indikator Awal 

(2016) 
Tengah 
(2018) 

Akhir 
(2020) 

S.2.1.1 Terselenggaranya 
kegiatan PPM 
yang terstruktur, 
khas unit.  

Jumlah kegiatan 
yang relevan 
dengan kekhasan 
unit.  

54 56 60 

S.2.1.2 Peningkatan 
kompetensi dosen 
dalam menyusun 
rancangan 
kegiatan PPM 
multidisiplin ilmu 

Meningkatnya 
jumlah usulan 
kegiatan PPM 
dengan dana 
internal per 
tahun. 

40 50 60 
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No. 
Keg. Tujuan Indikator Awal 

(2016) 
Tengah 
(2018) 

Akhir 
(2020) 

Meningkatnya 
jumlah kegiatan 
PPM dengan 
dana DRPM per 
tahun. 

4 8 12 

Meningkatnya 
jumlah kelolaan 
dana dari pihak 
DRPM per tahun 
(juta rupiah) 

274 750 1250 

S.2.1.3 Terpantaunya 
mutu pelaksanaan 
kegiatan PPM 

Terlaksananya 
kegiatan 
monevin internal 
kegiatan PPM 
per tahun 

1 1 1 

S.2.1.4 Peningkatan 
pengelolaan hasil 
kegiatan PPM 

Jumlah draft 
paten atau HAKI 
yang diusulkan 

1 2 3 

S.2.2.1 Peningkatan 
kualitas dan 
cakupan kerja 
sama dengan 
pihak eksternal.  

Jumlah MoU 
yang dihasilkan 
terkait dengan 
bidang PPM per 
tahun. 

20 25 30 

Meningkatnya 
kelolaan dana 
kegiatan dari 
pihak eksternal 
per tahun 
(milyar rupiah) 

3,8 4,2 4,7 

S.2.3.1 Peningkatan 
kemampuan 
penulisan artikel 
ilmiah hasil 
kegiatan PPM. 

Jumlah hasil 
kegiatan PPM 
yang diterbitkan 
dalam prosiding 
maupun jurnal. 

NA 10 20 

S.2.3.2 Penyelenggaraan 
seminar nasional 
hasil dan gelar 
produk kegiatan 
PPM (ISSN) 

Terlaksananya 
seminar nasional 
hasil dan gelar 
produk kegiatan 
PPM (ISSN) 

0 1 1 
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No. 
Keg. Tujuan Indikator Awal 

(2016) 
Tengah 
(2018) 

Akhir 
(2020) 

S.2.3.3 Terbitnya jurnal 
PPM 

Jumlah terbitan 
jurnal PPM-
USD per tahun 

0 2 2 

S.2.3.4 Promosi USD 
melalui jurnal 
kegiatan PPM  

Kontinyuitas 
penerbitan  

NA kontinyu kontinyu 

 

4.2.   Topik Unggulan Kegiatan PPM-USD 
Beberapa isu nasional yang diangkat oleh Pemerintah dalam Agenda 

Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 menjadi acuan bagi USD untuk 
mengangkat beberapa isu dan permasalahan prioritas yang dialami oleh sebagian 
masyarakat maupun wilayah. Dengan potensi SDM yang cukup berkualitas, 
disiplin ilmu yang beragam yang direpresentasikan oleh berbagai fakultas, sarana-
prasarana yang memadai, jejaring kerjasama yang cukup luas, serta dana dari 
pihak internal maupun eksternal yang cukup besar, USD mencoba mengambil 
peran dalam penyelesaian beberapa permasalahan prioritas tersebut. 

USD meyakini bahwa upaya penyelesaian setiap permasalahan dapat 
dilakukan dengan efektif dan efisien melalui pendekatan multi disiplin ilmu. Ilmu 
pengetahuan, baik eksakta maupun sosial dan budaya yang dipadukan dengan 
teknologi akan dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan berbagai 
permasalahan prioritas yang dialami oleh sebagian masyarakat maupun wilayah. 

Secara umum kegiatan PPM-USD ditujukan untuk pemberdayaan kelompok 
masyarakat maupun penguatan wilayah sasaran, serta menunjukkan keberpihakan 
pada kaum marjinal. Pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas hidup 
(pendapatan, kesehatan, dan pendidikan) masyarakat, pelestarian sumber daya 
alam dan lingkungan hidup, penanggulan radikalisme dan terorisme, penanganan 
bencana, dan penguatan wilayah menjadi topik unggulan kegiatan PPM-USD 
2016-2020. Mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan PPM 
tersebut melalui pelatihan dan pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan. 

Topik unggulan kegiatan PPM-USD yang dikaitkan dengan beberapa isu 
nasional, isu prioritas, dan permasalahan prioritas sebagian masyarakat maupun 
wilayah ditunjukkan Tabel 4.5. Di samping itu, USD juga mengakomodasi 
kegiatan PPM unggulan yang mencirikan kekhasan Fakultas sebagaimana 
ditunjukkan dalam Lampiran. 
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Tabel 4.5. Topik Unggulan Kegiatan PPM-USD 2016-2020 Berdasar Isu Nasional RPJMN 2015-2019 

No Isu Nasional 
RPJMN 2015-2019 Isu Prioritas Permasalahan 

Prioritas 

Topik Unggulan 
Kegiatan PPM-USD 

2016-2020  

Fakultas/Program  
(Representasi Disiplin Ilmu) 

K
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n 
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n 
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1 Ekonomi Kualitas, Kapasitas, 
dan Kemandirian 
Pelaku UMKM 

Rendahnya kemampuan 
manajerial serta 
lemahnya daya saing 
dan kemandirian 
sebagian besar pelaku 
UMKM. 

Pemanfaatan ipteks untuk 
pemberdayaan para pelaku 
UMKM. 

√ √ √ √ √ √  √ 

Wirausaha Mahasiswa  Pembelajaran 
kewirausahaan bagi 
mahasiswa lebih 
condong teoritis. 

Pemanfaatan ipteks untuk 
memunculkan 
wirausahawan baru di 
kalangan mahasiswa.  

√ √ √ √ √ √  √ 

Barang dan Jasa Hasil 
Kreativitas dan 
Inovasi Sivitas 
Akademika 

Tidak terpasarkannya 
barang dan jasa yang 
memiliki nilai jual hasil 
kreativitas dan inovasi  
sivitas akademika   

Pemanfaatan ipteks untuk 
peningkatan nilai jual 
produk barang dan jasa 
yang dihasilkan oleh sivitas 
akademik demi 
peningkatan pendapatan 
kampus. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Isu Nasional 
RPJMN 2015-2019 Isu Prioritas Permasalahan 

Prioritas 

Topik Unggulan 
Kegiatan PPM-USD 

2016-2020  

Fakultas/Program  
(Representasi Disiplin Ilmu) 
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2 Pelestarian SDA, 
Lingkungan Hidup 
(LH), dan 
Pengelolaan Bencana 

Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan 
Hidup 

Keterbatasan SDA dan  
penurunan kualitas LH.  

Pemanfaatan ipteks bagi 
masyarakat dan wilayah 
untuk penumbuhan 
kesadaran masyarakat 
dalam pemanfaatan SDA 
secara aman dan bijak 
demi kelestarian SDA 
maupun LH.  

√ √ √ √  √ √ √ 

Penanganan Bencana  Keberadaan masyarakat 
di wilayah rentan 
bencana alam. 

Pemanfaatan ipteks untuk 
penanganan bencana alam 
maupun dampak sosial-
ekonomi yang ditimbulkan.  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

3 Politik, Hukum, 
Pertahanan, dan 
Keamanan 

Intoleransi, 
Radikalisme, dan 
Terorisme 

Sikap intoleran dan 
paham radikal makin 
berkembang, serta 
bahaya terorisme makin 
mengancam. 

Pemanfaatan ipteks bagi 
masyarakat dan wilayah 
untuk memahami 
pluralisme serta mencegah 
sikap intoleransi, paham 
radikal, dan terorisme demi 
mempertahankan keutuhan 
bangsa. 

√ √ √ √ √  √ √ 
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No Isu Nasional 
RPJMN 2015-2019 Isu Prioritas Permasalahan 

Prioritas 

Topik Unggulan 
Kegiatan PPM-USD 

2016-2020  

Fakultas/Program  
(Representasi Disiplin Ilmu) 
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Korupsi dan Keadilan Tindak korupsi makin 
masif dan terstruktur.   

Pemanfaatan ipteks bagi 
masyarakat dan wilayah 
untuk memerangi korupsi 
demi keadilan.  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Narkoba Indonesia lahan subur 
ditribusi narkoba. 

Pemanfaatan ipteks bagi 
masyarakat dan wilayah 
untuk memerangi narkoba. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

4 Kesejahteraan Rakyat Kemiskinan  Angka kemiskinan di 
beberapa wilayah masih 
tinggi. 

Pemanfaatan ipteks bagi 
masyarakat untuk 
pengentasan kemiskinan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Pendidikan  Kualitas pendidikan 
antar wilayah tidak 
merata.  

Pemanfaatan ipteks bagi 
masyarakat untuk 
peningkatan kualitas 
pendidikan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Kesehatan  Kualitas kesehatan 
masyarakat di sebagian 
wilayah masih rendah.  

Pemanfaatan ipteks bagi 
masyarakat untuk 
peningkatan kualitas 
kesehatan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Individu Tidak terdampinginya 
individu berkebutuhan 

Pemanfaatan ipteks bagi 
masyarakat untuk 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Isu Nasional 
RPJMN 2015-2019 Isu Prioritas Permasalahan 

Prioritas 

Topik Unggulan 
Kegiatan PPM-USD 

2016-2020  

Fakultas/Program  
(Representasi Disiplin Ilmu) 
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Berkebutuhan Khusus khusus.. pendampingan dan 
penyediaan sarana untuk  
individu berkebutuhan 
khusus.. 

5 Kewilayahan Kesenjangan dan 
Potensi Unggulan  

Masih muncul 
kesenjangan sosial-
ekonomi antar wilayah. 
Tidak tergarapnya 
potensi unggulan 
sebagian wilayah. 
 

Pemanfaatan ipteks bagi 
berbagai wilayah untuk 
pengelolaan potensi 
unggulan demi 
meminimalkan 
kesenjangan dengan 
wilayah lain. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Tata Kelola Wilayah Rendahnya kualitas tata 
kelola sebagian 
wilayah. 

Pemanfaatan ipteks bagi 
berbagai wilayah untuk 
peningkatan kualitas tata 
kelola demi tercapainya 
keunggulan wilayah.  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Budaya Lokal Tergerusnya budaya 
lokal sebagian wilayah. 

Pemanfaatan ipteks untuk 
pelestarian budaya lokal 
demi peningkatan 
keunggulan wilayah. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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BAB V 
POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, 

DAN DISEMINASI  
 

 

Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan mutu PPM, USD menempuh 
kebijakan dan upaya serius dalam hal:  

1. Penguatan struktur organisasi pengelola kegiatan PPM 
2. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu kegiatan PPM  
3. Peningkatan kualitas SDM pelaksana kegiatan PPM 
4. Pengembangan jejaring kerjasama kegiatan PPM 
5. Penguatan pembiayaan kegiatan PPM 
6. Diseminasi hasil kegiatan PPM  

 

5.1.  Penguatan Struktur Organisasi Pengelola Kegiatan PPM-USD 
Penguatan struktur organisasi pengelolaan PPM dilaksanakan melalui 

penguatan LPPM sebagai unit pengelola kegiatan PPM dan revitalisasi pusat 
studi/layanan sebagai motor penggerak kegiatan PPM tingkat Universitas. Selain 
itu, setiap fakultas mempunyai rancangan terstruktur kegiatan PPM yang sinergis 
dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) USD. Dengan beban kerja LPPM yang 
semakin besar, baik dalam hal pengelolaan kegiatan penelitian maupun kegiatan 
PPM, maka struktur kelembagaan LPPM perlu dilengkapi dengan dua divisi kerja 
yaitu divisi penelitian dan divisi PPM, sehingga kinerja LPPM optimal. 
Revitalisasi pusat studi/layanan juga diperlukan agar unit kerja ini mampu 
menjadi motor penggerak kegiatan PPM tingkat Universitas dengan melibatkan 
berbagai disiplin ilmu (multidisplin).  

  

5.2.  Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan PPM-USD 
Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu kegiatan PPM dilaksanakan oleh 

LPPM bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) USD. Pemantauan 
dan evaluasi dilaksanakan sejak dari tahap penyusunan proposal, pelaksanaan 
kegiatan, hingga tahap pelaporan. Pada tahap penyusunan proposal, selain 
pendampingan pakar dari DRPM, pihak LPPM perlu menunjuk tim reviewer 
internal, yang bertugas mengevaluasi proposal. Tim reviewer internal juga 
memantau pelaksanaan kegiatan PPM secara terstruktur melalui mekanisme 
monitoring dan evaluasi internal (monevin) tengah program, baik untuk PPM 
hibah internal maupun eksternal. Kegiatan monevin ini dilakukan pada tataran 
administratif dan substantif dengan melaksanakan kunjungan langsung ke 
masyarakat sasaran (mitra) dan memberikan kuesioner untuk mengukur kepuasan 
mitra terhadap kinerja PPM. Pada tahap pelaporan setiap pengabdi diwajibkan 
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untuk mempublikasikan hasil kegiatan PPM melalui seminar berprosiding, 
penyusunan draft dan perolehan HAKI, publikasi di media massa atau elektronik, 
gelar produk PPM, maupun publikasi di jurnal ilmiah. 

Selain terhadap setiap kegiatan PPM terstruktur/strategis, monevin juga 
dilakukan terhadap kinerja tahunan PPM secara keseluruhan. Monevin kinerja 
tahunan PPM ini dilakukan terhadap pelaksanaan seluruh rencana kegiatan dan 
anggaran (RKA) PPM, yang dilakukan pada tengah dan akhir tahun. Hasil 
monevin tengah tahun dijadikan pegangan untuk pelaksanaan PPM yang lebih 
baik pada sisa waktu program tahun bersangkutan. Sementara itu, hasil monevin 
akhir tahun dijadikan acuan untuk menyusun RKA tahun berikutnya. 

Monevin juga dilakukan terhadap kinerja PPM selama 5 tahun (periode 
2016-2020), yakni monevin tengah periode (2018) dan monevin akhir periode 
(2020). Indikator-indikator yang telah ditetapkan pada dua titik waktu itu akan 
dilihat dan dievaluasi ketercapaiannya. Hasil monevin tengah periode dijadikan 
pegangan untuk pelaksanaan PPM yang lebih baik pada tahun-tahun yang masih 
bersisa, sedangkan hasil monevin akhir periode dijadikan dasar untuk menyusun 
Renstra PPM lima tahun berikutnya (2021-2015).      

  

5.3. Peningkatan Kualitas SDM Pelaksana Kegiatan PPM 
Peningkatan kualitas SDM yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan 

PPM dilakukan dengan pelatihan penyusunan proposal dan pelatihan penulisan 
jurnal ilmiah hasil kegiatan PPM dengan pendampingan pakar PPM-DRPM. 
Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin tahunan untuk memperluas cakupan dosen 
pengabdi yang terlibat dalam kegiatan PPM. Selain ditujukan untuk meningkatkan 
peran serta dosen dalam kegiatan PPM berkualitas, kegiatan ini juga dimaksudkan 
untuk meningkatkan jumlah usulan kegiatan PPM khususnya untuk usulan yang 
didanai DRPM. 

 

5.4.  Pengembangan Jejaring Kerjasama Kegiatan PPM    
Upaya pihak USD untuk memperluas cakupan kegiatan PPM, baik dalam 

aspek keluasan wilayah maupun jenis kegiatan PPM dilakukan dengan 
memperluas jejaring kerjasama. Mekanisme kegiatan yang dilaksanakan adalah 
dengan menyelenggarakan diskusi secara rutin tahunan terkait bidang PPM 
dengan melibatkan berbagai pihak eksternal, antara lain Pemerintah Daerah di 
DIY dan Jawa Tengah, perguruan tinggi dan institusi pendidikan lain, serta 
perusahaan. Perluasan jejaring kerjasama ini dilaksanakan melalui kegiatan USD 
Berprakarsa. Selain itu, kegiatan KKN-PPM diharapkan mampu menginisiasi 
terselenggaranya kemitraan dengan desa, wilayah, atau kelompok masyarakat  
yang membutuhkan pendampingan dan pencerahan untuk menyelesaikan 
permasalahannya ataupun untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. 

 

 



 

RENSTRA PPM-USD 2016-2020 31 

 

 5.5. Penguatan Pembiayaan Kegiatan PPM 
Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan PPM yang berkualitas, 

dukungan dana sangat dibutuhkan. Dukungan dana tersebut diupayakan melalui 
dana internal USD yang disusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 
prodi, pusat studi/pusat kajian, dan LPPM yang setiap tahun diharapkan 
meningkat. Di samping dana internal, pelaksanaan PPM juga perlu dukungan dana 
eksternal yang akan dicari dari berbagai sumber seperti APBN (DRPM dan 
Kementerian lain), APBD (Pemda), Corporate Social Responsibility (CSR) 
perusahaan, yayasan pendidikan, dan instansi-instansi mitra lainnya.  

Berdasarkan serapan dana kegiatan PPM-USD tahun 2015, perkiraan 
biaya/dana PPM- USD periode 2016-2020 tercantum dalam Tabel 5.1.  

Tabel 5.1. Perkiraan Biaya/Dana PPM-USD 2016-2020 

No Aktivitas 
Perkiraan Biaya/Dana PPM-USD   

(dalam Juta Rupiah) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Kegiatan PPM Dana Internal USD 400 425 450 475 500 

2 Kegiatan PPM Dana Eksternal  3800 4000 4200 4400 4700 

3 Fasilitasi dan Apresiasi Diseminasi 
Hasil 

150 175 200 225 250 

4 Administrasi, Monev, dan Tata 
Kelola 

100 125 150 175 200 

 Jumlah 4450 4725 5000 5275 5650 

 Perkiraan biaya/dana kegiatan PPM-USD 2016-2020 tersebut di atas 
diusahakan diperoleh dari 4 sumber pendanaan dengan rincian seperti tercantum 
dalam Tabel 5.2. 

Tabel 5.2. Sumber Biaya PPM USD 2016-2020 

No Sumber Biaya 
Perkiraan Perolehan Biaya PPM-USD 

(dalam Juta Rupiah) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Internal USD 650 725 800 875 950 

2 DN Kemristekdikti dan 
Kementerian lain  

1700 1750 1825 1925 2100 

3 DN Institusi Non Kementerian 1800 1900 1975 2075 2150 

4 Institusi Luar Negeri 300 350 400 400 450 

 Jumlah 4450 4725 5000 5275 5650 
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5.6. Diseminasi Hasil Kegiatan PPM 
Hasil kegiatan PPM, khususnya kegiatan-kegiatan yang dinilai 

strategis/berdampak besar bagi perubahan/kemajuan masyarakat, perlu 
disebarluaskan melalui berbagai saluran, seperti melalui forum-forum seminar, 
konferensi, pameran/gelar produk, dan publikasi, baik pada tingkat lokal, 
nasional, maupun internasional. Untuk mendukung proses diseminasi hasil 
kegiatan PPM, USD mengembangkan sistem fasilitasi dan apresiasi, termasuk di 
dalamnya upaya penerbitan jurnal hasil PPM. 
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BAB VI 
PENUTUP  

 

 
Untuk menjamin keberlanjutan dharma PPM di USD, pelaksanaan Renstra 

PPM-USD 2016-2020 ini akan selalu dipantau dan dievaluasi ketercapaiannya. 
Hasil evaluasi terhadap capaian Renstra ini akan dipakai sebagai acuan 
penyusunan dan pengembangan Renstra PPM-USD periode 2021-2025 yang 
merupakan paket perencanaan untuk mencapai sasaran jangka menengah.  

Jejaring kerjasama yang telah dibangun saat ini, yang diharapkan semakin 
meluas  hingga tahun 2020, memberikan peluang besar bagi usaha peningkatan 
produktivitas dan kualitas kegiatan PPM-USD pada masa mendatang. Seluruh 
sivitas akademika USD diharapkan mampu mengembangkan desa, wilayah, 
ataupun kelompok mitra PPM dan KKN menjadi semakin berdaya.    

Demikianlah Renstra PPM-USD 2016-2020 ini disusun agar dapat 
menjadi acuan  dan panduan bagi semua unit di USD di berbagai level pada saat 
penyusunan rencana kegiatan dan anggaran terkait PPM. Renstra ini juga 
diharapkan menjadi sumber informasi tertulis bagi semua pihak tentang rencana 
pengelolaan dan pengembangan PPM yang akan dilaksanakan oleh USD periode 
2016-2020. 

 
 
Tim Penyusun Renstra PPM-USD 2016-2020 

1. Ir. P. Setyo Prabowo, M.T., I.P.M. (Fakultas Sains & Teknologi) 
2. Dr. Dewi Setyaningsih, Apt. (Fakultas Farmasi) 
3. RB. Dwiseno Wihadi, S.T., M.Si. (Fakultas Sains & Teknologi) 
4. Heri Priyatmoko, M.A. (Fakultas Sastra)  
5. Dr. B. Widharyanto (Fakultas KIP) 
6. Putu Dyana Christasani, M.Sc., Apt. (Fakultas Farmasi) 
7. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom. (Fakultas Sains & Teknologi) 
8. Dra. Diah Utari Bertha Rivieda, M.Si. (Fakultas Ekonomi) 
9. Drs. Hadrianus Wahyudi, M.Si. (Fakultas Psikologi) 

10. Dr. YB. Prasetyantha MSF (Fakultas Teologi) 
11. Dr. FX. Baskara Tulus Wardaya SJ (Program Pascasarjana)  
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Fakultas : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Topik PPM : Pendidikan transformatif untuk meningkatkan daya saing bangsa di era digital 
 
 

No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik Pengabdian Yang 
Akan Dikembangkan 

1. Pendidikan di Era Digital Dunia pendidikan dituntut 
untuk mampu 
mengakomodasi 
perkembangan teknologi 
digital yang memasuki segala 
aspek kehidupan. Lebih dari 
itu pendidikan juga dituntut 
untuk mampu membangun 
visi pendidikan dalam era 
digital agar peserta didik 
menjadi individu yang cerdas. 

Perlu dikembangkan model 
pembelajaran untuk 
mengelola sumber belajar 
sehingga guru dan peserta 
didik mampu memanfaatkan 
sumber belajar yang 
berkembang dengan pesat. 

Pemberdayaan masyarakat 
melalui pembelajaran di era 
digital, khususnya untuk 
sekolah swasta, sekolah di 
kota-kota kecil dan daerah 
tertinggal 
 

2. Higher order thinking skill Pembelajaran harus mampu 
memberdayakan peserta didik 
agar peserta didik mampu 
memiliki sikap yang kritis 
dan inovatif. Dalam konteks 
ini perlu mengubah paradigm 
teacher centered menjadi 
student centered. 

Konsep teacher centered 
sudah dikenal lama oleh guru 
dan dosen namun 
implementasi student 
centered mengalami banyak 
kendala. Maka perlu 
menemukan cara yang lebih 
praktis dan menarik agar 

Pendampingan masyarakat 
melalui pembelajaran untuk 
meningkatkan kemampuan 
higher order thinking skill 
para peserta didik, khususnya 
untuk sekolah swasta, sekolah 
di kota-kota kecil dan daerah 
tertinggal 



 

RENSTRA PPM-USD 2016-2020 36 

 

No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik Pengabdian Yang 
Akan Dikembangkan 

pendidikan mampu 
membentuk pribadi-pribadi 
yang memiliki kemampuan 
berpikir tingkat tinggi. 

3. Pendidikan transformatif Pendidikan hendaknya 
mampu untuk menciptakan 
pembaharuan-pembaharuan 
untuk mewujudkan tata 
kehidupan yang lebih baik, 
maka pendidikan 
transformatif menjadi relevan 
dalam upaya mewujudkan 
perubahan-perubahan 
tersebut. 
 

Kelembaman untuk berubah 
dirasakan dalam banyak 
aspek kehidupan masyarakat 
Indonesia. Perubahan dalam 
dunia pendidikan banyak 
terjadi namun relatif sedikit 
perubahan yang bersifat 
substansial yang signifikan 
memperbaiki kehidupan 
masyarakat, maka pendidikan 
transformatif yang memberi 
tekanan pada perubahan 
menjadi relevan dalam 
konteks ini. 

Pendampingan pada institusi 
pendidikan lain melalui:  
1. Manajemen tranformatif, 

khususnya untuk sekolah 
swasta, sekolah di kota-
kota kecil dan daerah 
tertinggal 

2. Kurikulum transformatif 
khususnya untuk sekolah 
swasta, sekolah di kota-
kota kecil dan daerah 
tertinggal 

3. Pembelajaran transformatif 
khususnya untuk sekolah 
swasta, sekolah di kota-
kota kecil dan daerah 
tertinggal 

4. Pendidikan karakter berbasis 
nilai-nilai Pancasila 

Pendidikan nilai dapat 
menimbulkan masalah ketika 

Selama ini pendidikan 
karakter sudah 

Pemberdayaan masyarakat 
melalui pendidikan karakter, 
khususnya untuk sekolah 
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No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik Pengabdian Yang 
Akan Dikembangkan 

pilihan-pilihan nilai yang 
diimplementasikan 
berbenturan satu sama lain. 
Nilai-nilai Pancasila 
merupakan konsensus 
nasional yang memuat nilai-
nilai kemanusiaan universal, 
nasionalisme, dan 
keuatamaan nilai-nilai lokal, 
sehingga mampu 
menghindarkan dari 
benturan-benturan nilai yang 
muncul dalam berbagai 
bentuk khususnya 
fundamentalisme. 

 

diimplementasikan di sekolah 
namun kurang efektif yang 
ditandai dengan banyaknya 
perilaku yang menyimpang 
dari nilai-nilai utama 
misalnya yang terkait dengan 
fundamentalisme. Maka perlu 
untuk mengembangkan 
pendidikan karakter yang 
secara substantif efektif 
namun tidak membebani 
kerumitan administratif yang 
selama ini dikeluhkan oleh 
guru. 

swasta, sekolah di kota-kota 
kecil dan daerah tertinggal 
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Fakultas : SAINS DAN TEKNOLOGI 
Topik PPM : Sumbangan Sains dan Teknologi untuk Terwujudnya Masyarakat yang Semakin Bermartabat 
 
 

No Isu-isu Strategis Nasional Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik-topik pengabdian 

1 Pemberdayaan Masyarakat 
Miskin dan UMKM 

Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) atau 
Information 
Commnunication 
Technology (ICT)  
potensial dimanfaatkan 
untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas 
komunikasi langsung 
antara UMKM dan buyer 
dimanapun lokasinya, 
maupun untuk 
meningkatkan kapasitas 
pengelolaan bisnis 
UMKM. 
Di sisi lain, belum semua 
UMKM memanfaatkan 
TIK untuk mendukung 
proses bisnis mereka 
karena berbagai sebab.  

Melakukan penerapan TIK 
yang sesuai bagi UMKM,  
meliputi sumberdaya, 
teknologi, keterkaitan dengan 
aplikasi lain.  

1. Pelatihan dan 
pendampingan penerapan  
TIK  bagi UMKM  

2. Pelatihan dan pemanfaatan 
e-commerce oleh UMKM 
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No Isu-isu Strategis Nasional Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik-topik pengabdian 

2 Pelestarian Lingkungan, 
Ketahanan Pangan, Energi 
Baru, Energi Terbarukan dan 
Konservasi Energi 

Target swasembada pangan 
menuntut adanya mekanisasi 
pertanian.  Salah satu peran 
yang dapat dilakukan oleh fst 
adalah penyediaan teknologi 
tepat guna, antara lain: mesin 
pengolah hasil pertanian, 
mesin produksi, otomasi. 

Harapannya, mampu 
menggerakan roda ekonomi 
masyarakat dan pada 
gilirannya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  
Selain itu, kemandirian 
energy juga menjadi isu 
penting yang menjadi 
perhatian dari FST.  

Penerapan dan pelatihan 
pemanfaatan teknologi tepat 
guna yang dapat diadopsi 
oleh masyarakat. Teknologi 
yang dikembangkan 
dimaksudkan untuk 
meningkatkan kemandirian 
pangan,   energi, dan 
sekaligus menjadi pendorong 
penguatan industri skala 
kecil. 

3. Inovasi dan pemanfaatan 
teknologi tepat guna 
(biogas, kincir angin, 
teknologi untuk mem 
produksi garam) untuk 
meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat. 

3 Penyakit Degeneratif dan 
Obat Bahan Alam 

Modernisasi mesin produksi 
obat bahan alam baik 
berupa mesin pengolah 
maupun mesin pengemas. 

Pelatihan dan penerapan 
mesin produksi ke mitra. 
Pengembangan teknologi 
untuk membantu proses uji 
standarisasi bahan baku 
sediaan farmasi, pendataan 
obat bahan alam beserta 

Pelatihan dan pendampingan 
penggunaan mesin produksi. 
 

 
Pemanfaatan teknologi untuk 
pengujian standarisasi bahan 
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No Isu-isu Strategis Nasional Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik-topik pengabdian 

khasiatnya, maupun proses 
edukasi kesehatan bagi 
masyarakat.  
 

Penyusunan model 
matematika baik deteministik 
maupun stokastik untuk 
membantu pengembangan 
dan pengujian obat (drug 
development) yang lebih baik. 

 
Pemanfatan sistem pakar bagi 
pelaku di dunia kesehatan 
maupun bagi masyarakat 
sendiri. 

baku dan produk sediaan 
farmasi 

Pemanfaatan TIK untuk 
digitalisasi data obat bahan 
alam dam edukasi masyarakat 
dalam pengobatan penyakit 
degeneratif. 
Penerapan Model matematika 
untuk pengembangan dan 
pengujian obat sehingga 
aspek safety, eficacy dan 
acceptability lebih terjamin. 

Pelatihan dan penerapan 
sistem pakar dalam bidang 
kesehatan dan kefarmasian. 

4 Integrasi Bangsa, Harmoni 
Sosial, Bahasa, Sastra, dan 
Budaya 

TIK potensial menjadi media 
untuk komunikasi, promosi, 
penjaga kelestarian budaya, 
dan pendukung terwujudnya 
industri kreatif. 

Teknologi inovatif potensial 
pula dimanfaatkan sebagai 
media pendukung dalam 

Pemanfaatan TIK  sebagai 
media komunikasi, promosi, 
penjaga kelestarian budaya, 
dan penciptaan industri 
kreatif. 

Inovasi teknologi yang dapat 
dimanfaatkan untuk 
mendukung aktivitas 

1. Pelatihan pemanfaatan 
TIK  sebagai media 
komunikasi, promosi dan 
penjaga kelestarian 
budaya. 

2. Pelatihan pemanfaatan 
TIK sebagai  pendukung 
dalam pariwisata dan 
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No Isu-isu Strategis Nasional Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik-topik pengabdian 

bidang pariwisata. 
 

Keragaman budaya Indonesia 
dan kearifan lokal yang 
terkandung di dalamnya 
mengalami ancaman dalam 
hal pelestariannya. 
Perkembangan zaman 
mengakibatkan generasi 
muda saat ini tidak 
berkesempatan 
mengeksplorasi kekayaan 
budaya Indonesia, bahkan 
abai terhadapnya.  

Di sisi lain, perkembangan 
teknologi khususnya internet 
menumbuhkan “budaya baru” 

yang memengaruhi cara 
pemanfaatan TIK.  sebagai 
alat bantu yang semestinya 
membantu orang bekerja 
lebih efektif dan efisien. 
Interaksi antara budaya lokal 
yang dalam batas tertentu 
masih dihidupi oleh 

kepariwisataan. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Optimalisasi pemanfaatan 
TIK sebagai alat bantu untuk 
melestarikan dan 
mendeseminasikan budaya 
dan kearifan lokal 
masyarakat. 
 

Kajian pengaruh faktor 
budaya  dalam 
pengembangan pemanfaatan 

kajian pemanfaatannya,  
misalnya telemetri untuk 
memonitor wilayah 
wisata,  elektronika dalam 
media seni (interaktif 
painting, electronic 
wearable, e-textile), 
augmented reality 

 
 

 
 

 
Pelatihan Digitalisasi koleksi 
sastra dan budaya Indonesia 
serta pemerolehan 
pengetahuannya 
Pemanfaatan TIK untuk 
pembelajaran sastra dan 
budaya. 

 
Adopsi dan pemanfaatan TIK 
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No Isu-isu Strategis Nasional Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik-topik pengabdian 

masyarakat dan “budaya 

baru” yang tumbuh akibat 

proses globalisasi dan 
perkembangan teknologi 
kadang mengakibatkan 
adopsi teknologi yang 
semestinya menjadi alat 
bantu untuk meningkatkan 
kinerja tidak serta merta 
terjadi.   

dan adopsi TIK dalam 
mendukung aktivitas di 
berbagai kelompok 
masyarakat untuk membantu 
memahami dan menemukan 
model pengembangan serta 
adopsi teknologi yang 
kontekstual bagi masyarakat 
Indonesia. 

dan jejaing sosial oleh 
berbagai kalangan 
masyarakat (mahasiswa 
pelajar, pegawai, ibu rumah 
tangga, dsb) 

 

5 Tujuan desentralisasi dan 
pemberian otonomi daerah 
diantaranya adalah untuk 
meningkatkan kualitas 
pelayanan bagi masyarakat, 
serta mendorong tumbuhnya 
prakarsa dan kreatifitas lokal.  
 

Untuk menjamin tercapainya 
tujuan tersebut, maka 
pemerintah daerah mutlak 
harus mengadopsi 10 prinsip 
good governance yang 
mencakup akuntabilitas, 

Pemanfaatan TIK di 
pemerintahan mempunyai 
potensi besar untuk 
meningkatkan kinerja 
pemerintah tetapi 
pengembangannya tidak 
mudah di negara berkembang 
karena menghadapi berbagai 
persoalan seperti kesiapan 
SDM, keterbatasan dana, 
kendala budaya, dsb.  
 

Melakukan kajian faktor-
faktor yang memengaruhi 
keberhasilan/kegagalan 
adopsi TIK (e-government) 
oleh pemerintah. 
 

Melakukan kajian strategi 
pengembangan  e-government  
yang sesuai di Indonesia. 

1. Penerapan dan  
pengembangan e-
government  
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No Isu-isu Strategis Nasional Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik-topik pengabdian 

pengawasan, daya tanggap, 
profesionalisme, efisiensi dan 
efektivitas,  transparansi, 
kesetaraan, wawasan ke 
depan, partisipasi, dan 
penegakan hukum.  

Fakta menunjukkan bahwa 
pencapaian good governance 
di berbagai daerah masih 
memprihatinkan. 
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Fakultas : EKONOMI 
Topik PPM : Pengembangan sistem ekonomi dan bisnis yang memprioritaskan peningkatan martabat manusia dengan sasaran 

utama masyarakat yang termarjinalisasi (marginalized) dan terpinggirkan (neglected), Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 

 
 

No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

1 1. Kemampuan, kapasitas 
dan individualitas para 
pelaku ekonomi usaha 
mikro, kecil dan 
menengah yang sesuai 
dengan kebutuhan 
mereka.  

2. Akses usaha mikro, kecil, 
dan menengah terhadap 
sumber-sumber usaha 
produktif seperti peluang, 
keuangan, dan teknologi.  

3. Memperkuat kebijakan 
dan evaluasi kebijakan 
yang berkaitan dengan 
UMKM dan LKM 

1. Ranah pemberdayaan 
ekonomi rakyat mencakup 
empat  wilayah 
pengaturan yakni: mikro, 
messo, makro, dan meta 
yang menentukan 
kemampuan bersaing 
sistemik (systemic 
competitiveness) usaha 
kecil dan menengah.   

 

2. Pengaturan mikro 
merupakan berbagai 
upaya yang mampu 
mendorong suatu 
organisasi agar 
mempunyai kemampuan 

Mendorong individu dan 
organisasi bisnis, terutama 
UMKM, agar mempunyai 
kemampuan manajerial  
yang inovatif dan 
mewujudkan rekayasa 
simultan untuk effisiensi dan 
efektivitas kegiatan ekonomi 
produktif, serta membangun 
jejaring dan kolektivisme. 

1. Pendampingan masyarakat 
dalam memahami Ideologi 
dan Filosofi Korporat melaui 
usaha-usaha berikut: 
a. Sosialisasi dan advokasi 

Dasar-Dasar Filosofi 
Usaha, Kebijakan  dan  
Pengembangan Ekonomi 
Kerakyatan  

b. Identifikasi Potensi 
Usaha-Usaha Rakyat 

c. Sosialisasi dan advokasi 
Strategi Pengembangan 
Ekonomi Rakyat 

d. Sosialisasi dan advokasi 
tentang penguatan Modal 

Memperkuat daya tahan dan 
inovasi individu dan 
organisasi bisnis, terutama 
UMKM, (pada tingkat 
mikro) pada bidang-bidang 
pendidikan, infrastuktur, 
teknologi dan lingkungan 
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No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

4. Meningkatkan pola dan 
daya saing sistematik 
pada kelembagaan 
UMKM. Dan LKM 

5. Menyediakan layanan 
pengembangan budaya 
belajar melalui konsultasi, 
pengaduan dan 
pembelajaran 
bersama/kolektif. 

 

manajerial  yang inovatif 
dan mewujudkan rekayasa 
simultan untuk effisiensi 
dan effektivitas 
organisasi, membangun 
jejaring dan kolektivisme.  

 

3. Pengaturan messo  adalah 
usaha  memberikan 
pelayanan yang mampu 
memperkuat daya tahan 
dan inovasi pada tingkat 
mikro tersebut, pada 
bidang-bidang pendidikan, 
infrastuktur, teknologi dan 
lingkungan yang 
memungkinkan organisasi 
mikro/kecil  tumbuh dan 
berkembang.  

 
4. Pengaturan makro 

merupakan usaha 
menciptakan iklim, ruang 
atau arena di mana para 

yang memungkinkan 
individu dan organisasi 
bisnis tumbuh dan 
berkembang. 

Sosial dan Budaya, 
Komunikasi dan 
Kerjasama  

e. Pengembangan Jaringan 
Ekonomi dan Sosial  

f. Pengembangan 
kewirausahaan sosial pada 
individu maupun  
komunitas.  

 
2.  Pemberdayaan masyarakat 

dalam menciptakan/ 
mengelola bisnis dan 
ekonomi umum 
a. Pemberdayaan, penguatan, 

dan modernisasi budaya 
dan kelembagaan lokal 
melalui adopsi dan 
adaptasi ilmu modern 

b. Penguatan modal sosial di 
masyarakat dan 
pengembangan indigenous 

Menciptakan iklim, ruang 
atau arena di mana para 
pelaku bisnis, terutama 
UMKM, mampu tumbuh dan 
berkembang melalui 
kerangka juridis, kebijakan, 
politik dan kesesuaian target 
kebijakan ekonomi makro. 
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No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

pelaku ekonomi kecil dan 
mikro mampu tumbuh dan 
berkembang melalui 
kerangka juridis, 
kebijakan, politik dan 
kesesuaian target 
kebijakan ekonomi makro.   

 
5. Keseluruhan ranah 

pengaturan tersebut harus 
didukung kekuatan pada 
meta level, yaitu  visi dan 
orientasi, kohesi dan 
solidaritas, nilai sikap 
yang ramah pada 
perubahan dan 
pembelajaran, memori  
kolektif dan kerjasama, 
kontemplasi serta  
kemampuan 
memformulasikan strategi 
dan kebijakan. 

 

culture dan jati diri  

c. Pengembangan 
kepemimpinan yang 
memberdayakan 
masyarakat  

d. Pemberdayaan organisasi 
dan pengembangan 
organisasi lokal melalui 
upaya pengorganisasian, 
perencanaan organisasi, 
staffing, kepemimpinan; 
controling dan 
monitoring; serta 
evaluating 

e. Pengembangan praktek 
bisnis yang berorientasi 
pada keberlanjutan 
(sustainability) dengan 
merujuk pada nilai-nilai 
spiritualitas Laudato Si 

 

3. Pendampingan masyarakat 
dalam mengelola bidang 
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No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

sumber daya melalui: 

a. Pemetaan suatu wilayah 
atau komunitas tentang 
kondisi dan potensi 
demografis, sosio-
ekonomi, respon 
masyarakat/komunitas 
tentang perubahan sosio-
ekonomi dan teknologi  

b. Advokasi peran negara 
dalam pengembangan 
sumberdaya manusia, 
partisipasi rakyat, dan 
socioeconomic impacts of 
government intervention. 

c. Penguatan kemampuan 
inovasi, pengelolaan 
perubahan dan kesadaran 
belajar. 

d. Penguatan kemampuan 
menyusun visi, strategi 
dan kebijakan   
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No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

4. Pemberdayaan masyarakat 
dalam bidang operasi/ 
produksi usaha 

a. Pengembangkan sistem 
operasi dan produksi yang 
semakin bernilai untuk 
mencapai tujuan ekonomi 
yang efektif dan efisien, 
baik input, proses maupun 
output. 

b. Peningkatan kualitas 
pemahaman mengenai 
bahan baku, teknologi, 
SDM (individuality: skill, 
knowledge dan karakter) 
dan input lain. 

c. Pengembangkan produksi 
berbasis pengetahuan dan 
kreativitas  (industri 
kreatif)  

d. Peningkatan kualitas 
pemahaman tentang 
proses produksi dan 
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No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

kebijakan  

e. Peningkatan pemahaman 
tentang adopsi teknologi 
bagi pengembangan 
operasi dan produksi  

f. Peningkatan kemampuan 
merespon peluang atau 
penerimaan pasar sebagai 
sinyal perbaikan output  

 
5. Pendampingan masyarakat 
dalam pemahaman mengenai 
marketing/kampanye/promosi/ 

Publikasi melaui: 
a. Penguatan upaya-upaya 

meningkatkan permintaan, 
baik produk pertanian 
maupun industri pada 
usaha kecil dan menengah.  

b. Penguatan upaya 
pemasaran produk yang 
memperkuat hubungan  
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No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

langsung dengan  ultimate 
customer.  

c. Penguatan desain dan 
kualitas proses pemasaran  

d. Penguatan upaya 
mewujudkan perdagangan 
yang berkeadilan (fair 
trade)  

e. Pengembangan pemasaran 
melalui pengembangan 
desa wisata yang 
mengarah pada upaya 
diferensiasi produk (desa 
wisata)  

6. Pemberdayaan keuangan 
mikro masyarakat melaui: 
a. Penguatan upaya 

mendorong 
pengembangan lembaga 
keuangan yang mampu 
mendorong kemandirian 
usaha  

b. Penguatan upaya 
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No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

introduksi akuntansi 
keuangan sederhana yang 
mampu digunakan untuk 
pengambilan kebijakan 
yang akuntabel dan 
kredibel  

c. Penguatan alur dan teknik-
teknik perhitungan 
mengenai cashflow, 
laporan keuangan, dan 
HPP berdasarkan pada 
pengalaman pelaku 
UMKM dan peluang 
transformasinya  

d. Penguatan upaya 
introduksi konsep dan 
pemahaman mengenai 
Aset, Omzet, Penentuan 
harga (pricing), Anggaran, 
Kas, Piutang dan Hutang 

e. Peningkatan  akses usaha 
ekonomi pada lembaga 
keuangan     
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No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

 

7. Pemberdayaan masyakarat 
dengan aplikasi teknologi, 
instrumen dan tools melalui: 
a. Pengembangan Teknologi 

Informasi   
b. Pengenalan Sistem 

Informasi Manajemen 
untuk memperkuat 
ekonomi rakyat  

c. Pengembangan berbagai 
paradigma penelitian 
dengan keragaman 
epistimologi, ontologi dan 
axiology. 

d. Pengembangan teknologi 
tepat guna yang 
berkelanjutan (sustainable 
appropriate technology) 

e. Penyusunan alat 
pengukuran kinerja 
organisasi: kualitas, 
produktivitas, efisiensi, 
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No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

efektivitas, dampak dan 
kesinambungan/keberlanju
tan 

f. Peningkatan akses  
UMKM dan LKM pada 
teknologi tepat guna.  

g. Penguatan teknologi 
informasi untuk UMKM 
dan LKM 

h. Pengembangan teknologi 
informasi untuk 
pemasaran  

8. Pedampingan masyarakat 
dalam 
menggunakan/mengelola 
sistem informasi, tata kelola, 
dan elaporan keuangan 
UMKM melalui: 
a. Penerapan PSAK 

ETAP/UMKM 
b. Perancangan sistem 

informasi akuntansi 
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No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

sederhana untuk UMKM 

c. Kepatuhan terhadap 
peraturan perpajakan 

d. Penerapan pengendalian 
internal, manajemen 
risiko, dan audit.  

e. Memperkuat alur dan 
teknik-teknik 
perhitungan mengenai 
cashflow, laporan 
keuangan, HPP, 
berdasarkan pada 
pengalaman pelaku 
UMKM dan peluang 
transformasinya  

f. Konsep dan pemahaman 
mengenai Aset, Omzet, 
Penentuan harga jual 
(pricing), Anggaran, 
Kas, Piutang dan Hutang  

g. Meningkatkan  akses 
usaha ekonomi produktif 
pada lembaga keuangan 
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Fakultas : SASTRA 

Topik PPM : Mewujudkan Masyarakat yang Humanis, Kreatif, dan Bermartabat 

No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik Pengabdian yang 
Diperlukan 

1 Perlunya memasyarakatkan 
berbagai pengetahuan dan 
keterampilan dalam bidang 
bahasa/sastra Indonesia, 
bahasa/sastra Inggris, sejarah, 
dan kebudayaan.  

Pengetahuan dan 
keterampilan dalam bidang 
bahasa/sastra Indonesia, 
bahasa/sastra Inggris, sejarah, 
dan kebudayaan semakin 
diperlukan untuk 
mewujudkan masyarakat 
yang cerdas, humanis, dan 
kreatif.   

Pelatihan, penyuluhan, 
penataran, ceramah, 
konsultasi, dan penulisan/ 
pembuatan karya-karya 
pengabdian (modul, film, 
dokumentasi, dll.)  

Pendampingan  masyarakat 
dalam bidang: 

a) Bahasa/Sastra Indonesia 
b) Bahasa/Sastra Inggris 

c) Sejarah  
d) Kebudayaan  

 
Keterangan:  
a) Usulan Topik berstruktur frasa verbal“Mewujudkan Masyarakat yang Humanis, Kreatif, dan Bermartabat” merupakan 

perumusan dan pengembangan dari Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma 
(2010), khususnya tentang Jenis-jenis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (butir 7). 

b) Pengembanganterungkap lewat tiga hal, yaitu (i) upaya perumusan itu sendiri (yang dalam Roadmap 2010 belum dilakukan), (ii) 
adanya tujuan yang hendak dicapai, yaitu “Masyarakat yang Humanis, Kreatif, dan Bermanfaat”dengan cara memasukkan 
kata kunci dalam motto USD (“Memadukan Keunggulan Akademik dan Nilai-nilai Humanistik”) yang sekaligus menjadi ciri khas 

Fakultas Sastra dan visi USD ("Menjadi penggali kebenaran yang unggul dan humanis demi terwujudnya masyarakat yang 
semakin bermartabat"),serta (iii) penambahan kata “Kreatif” dengan asumsi bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dibagikan 
dapat membuat masyarakat (lebih) kreatif.  
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Fakultas : PSIKOLOGI 
Topik PPM : Penyelenggaraan pengabdian dan publikasi di bidang psikologi yang berorientasi pada kebutuhan dan tantangan 

masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan regional, dengan sensitivitas terhadap perkembangan ilmu psikologi 
secara global 

 
 

No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik PPM Yang Akan 
Dikembangkan 

1 Radikalisme dan Konflik 
sosial dengan latar belakang 
SARA 

Integrasi Bangsa, Harmoni 
Sosial, Bahasa, Sastra, dan 
Budaya. 

Diperlukan upaya memahami 
akar mental dan budaya yang 
memupuk sikap radikalisme 
negatif, mengembangkan dan 
mempromosikan strategi 
komunikasi antar budaya dan 
pendidikan pluralisme  

1) Prasangka, diskriminasi, 
authoritarianisme dan 
radikalisme 

2) Peningkatan komunikasi 
antar budaya 

3) Resolusi konflik 
4) Pemahaman terhadap 

faktor risiko dan protektif 
relasi antar sub budaya 

5) Pendidikan multikultural 

2 Kemiskinan sosial baik 
secara ekonomi, struktural 
dan budaya 

Pemberdayaan Masyarakat 
Miskin dan UMKM 

Diperlukan usaha untuk 
memahami akar budaya dan 
mental kemiskinan dalam 
praktek tradisi dan keseharian 
masyarakat, pengembangan 

1) Kewirausahaan 

2) Pendampingan komunitas 
Usaha  

3) Problem performansi 
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No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik PPM Yang Akan 
Dikembangkan 

mental wirausaha, dan 
solidaritas sosial yang 
memadai 

akademik pada anak dari 
keluarga low income. 

4) Dukungan keluarga – 
kesiapan sekolah pada 
anak usia dini (low 
income family) 
 

3 Krisis ekologis dan bencana 
alam 

Pelestarian Lingkungan, 
Ketahanan Pangan, Energi 
Baru, Energi Terbarukan dan 
Konservasi Energi 

Diperlukan upaya guna 
memahami akar mental 
budaya dari perilaku individu 
dan sosial yang 
melatarbelakangi kerusakan 
ekologis, promosi dan 
pendidikan ekologi bagi 
komunitas melalui kerja 
kolaboratif. 

1) Promosi perilaku ekologis 
2) Pendidikan ekologis pada 

anak anak 
3) Revitalisasi komunitas 

sungai dan hutan 
4) Penguatan budaya bersih 

di perkotaan 

4 Ledakan jumlah penduduk, 
angka kelahiran yang tidak 
terkontrol, kehamilan yang 
tidak diinginkan, angka 
kematian ibu melahirkan 
yang tinggi 

Peningkatan Kualitas Mental 
Individu,  Keluarga  
dan Masyarakat 

Diperlukan upaya memahami 
akar mental dan perilaku 
relasi sosial baik 
interpersonal dan komunitas, 
mengembangkan dan 
mempromosikan model 
strategi relasi yang sehat dan 

1) Mindfulness, kecerdasan 
emosi, kestabilan mental 

2) Attachment, manajemen 
konflik / resolusi konflik 
dalam relasi  

3) Cinta romantis, 
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No. Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik PPM Yang Akan 
Dikembangkan 

produktif bagi kualitas 
individu, keluarga dan sosial.  

persahabatan, sistem 
kekebalan tubuh 

4) Perilaku seksual, disfungsi 
seksual, kepuasan seksual, 
terapi seksual 

5) Relasi suami istri dan 
pertahanan terhadap 
krisis-krisis yang dialami 

6) Kesehatan ibu hamil, post 
partum depression 

7) Compassion, self 
compassion 

8) Peran orang tua kaitan 
dengan pengembangan 
regulasi emosi, social skill 
pada anak 

 
 
 
 
 
 
 



 

RENSTRA PPM-USD 2016-2020 59 

 

Fakultas : FARMASI 
Topik PPM : Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, humanis dan bermartabat dalam mempertahankan ketahanan 

nasional dibidang kesehatan melalui pemberdaayaan masyarakat terhadap penyakit degeneratif dan penggunaan 
rasional obat tradisional 

 

No Isu strategis Konsep pemikiran Penyelesaian Masalah Topik pengabdian 

1 1. Meningkatnya penderita 
penyakit degeratif 
sehingga membutuhkan 
optimalisasi terapi  

1. Penyakit degeratif erat 
kaitannya dengan pola 
hidup  

2. Penyakit degeneratif 
memiliki risiko 
komplikasi yang tinggi 
terutama pada 
masyarakat usia lanjut 

3. Risiko polifarmasi untuk 
penyakit 
degeratif dengan 
komplikasi 

1. Dibutuhkan 
pendampingan terkait 
pola hidup yang sesuai 
dan penggunaan obat –
obatan untuk mencapai 
terapi yang optimal 

2. Pendampingan dan 
pembentukan site 
kesehatan dan kader 
kader kesehatan yang 
terbentuk di masyarakat 
Pembentukan site 
kesehatan untuk 
mengawal pola hidup 
yang sesuai  

3. Dibutuhkan pelayanan 
informasi obat 
berkesinambungan 
terutama untuk 

1. Pemberdayaan masyarakat 
dalam memahami dan 
berperilaku 
bertanggungjawab dalam 
menggunakan obat bahan 
alam sebagai agen 
promotif, suportif, dan 
rehabiliitatif untuk 
mengelola dan mencegah 
penyakit degeneratif  

2. Promosi pembentukan Site 
(situs) kesehatan peduli 
penyakit 
degeneratif utamanya 
penyakit hipertensi dan 
diabetes melitus, 
osteoporosis oleh 
masyarakat 
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No Isu strategis Konsep pemikiran Penyelesaian Masalah Topik pengabdian 

masyarakat lanjut usia 
 

 
 

 
 

3. Pendampingan dalam 
pemanfaatkan pos 
kesehatan sebagai unit 
pelayanan informasi obat 
yang disertai 
dengan homecare untuk 
masyarakat lanjut 
usia yang mengalami 
penyakit degeneratif 
dengan komplikasi 

 2. Melimpahnya kekayaan 
bumi Indonesia berupa 
keragaman species 
tanaman dan hewan yang 
dapat dimanfaatkan untuk 
menjaga dan mengobati 
penyakit 

3. Masyarakat telah 
menggunakan bahan alam 
secara turun termurun 
untuk menjaga 
kesehatannya.  

1. Penggunaan obat bahan 
alam perlu dilestarikan 
mengingat Indonesia 
sangat kaya dengan 
sumber daya alam 
terutama 
tanaman yang berkhasiat 
obat 

2. Belum memadainya 
pengetahuan masyarakat 
tentang rasionalitas 
penggunaan 
herbal/traditional 
medicine 

1. Dibutuhkan ketrampilan 
dan informasi tentang 
pemanfaatan tanaman 
yang berkhasisat obat 
secara rasioanl dan aman 
untuk  dikonsumsi 
masyarakat.  

 

 

1. Pendampingan kepada 
masyarakat terkait 
rasionalitas penggunaan 
herbal/traditional 
medicines terutama dari 
sisi legalitas dan 
keamanannya, serta 
memberikan 
pelatihan cara 
memanfaatkan tanaman 
berkhasiat obat yang baik 
dan benar 
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Fakultas : TEOLOGI 
Topik PPM : Keragaman Budaya, Radikalisme Agama, Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Kemiskinan Sebagai Tantangan 

Gereja dan Masyarakat 
 

Isu-isu strategis Konsep pemikiran Penyelesaian 
Masalahan 

Topik Pengabdian yang 
diperlukan Rencana dan Realisasi 

Iman terkait dengan 
konteks ketika 
pewahyuan hadir; tetapi 
pemeluk iman tertentu 
hidup dalam konteks 
yang berbeda dari 
konteks awal pewahyuan 

Richard Niebuhr 
menawarkan kategori 
paradigmatik tertentu  
Budaya di sini 
dimengerti sebagai 
‘proses kegiatan manusia 

yang bersifat total’ dan 

hasilnya mewujud 
sebagai ‘lingkungan 

kedua’ yang sedemikian 

menguasai ‘lingkungan 

alami’. 

Ada 5 kategori yang 
diajukan oleh Richard 
Niebuhr: 1. Kristus 
melawan Budaya (Christ 
against 

Pertanyaannya adalah:  
 

Bagaimana 
perkembangan yang 
terjadi dalam Gereja 
Asia dan secara khusus 
dalam Gereja Indonesia 
tentang ‘dialog antara 

Injil dan Budaya’ dapat 

direfleksikan secara 
kritis?  
 

Pertanyaan tersebut 
digali dalam beberapa 
bentuk kegiatan? 

1). Hubungan antara 
Iman dan Budaya 

 
2). Umat beriman 

Kristiani dalam 
tantangan budaya 
Indonesia Timur 
(Papua-Maluku-
Sulawesi-Nusa 
Tenggara) 

 
3). Umat beriman 

Kristiani dalam 
tantangan budaya 
Indonesia Barat 
(Sumatra-Nias) 

Topik “HubunganIman 

& Budaya” menjadi 
fokus tahun 2015-2016. 
 

SEMUA RENCANA 
TELAH 
TEREALISASI 
1. Studium Generale 

Fakultas oleh Dr. 
Raymundus Sudhiarsa 
SVD (dari STFT 
Widya Sasana 
Malang) tgl 18 
Agustus 2015 

2. Seminar untuk umum 
di Ged. Rektorat Lt. 

Umat beriman hidup 
dalam konteks kultural 
tertentu. Unsur-unsur 
budaya yang dihidupi 
oleh umat beriman 
sekarang boleh jadi 
berbeda dengan konteks 
kultural di man suatu 
tradisi agama  lahir pada 
awal mulanya 
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Isu-isu strategis Konsep pemikiran Penyelesaian 
Masalahan 

Topik Pengabdian yang 
diperlukan Rencana dan Realisasi 

Sebuah agama, termasuk 
Kristiani, perlu dimaknai 
secara kontekstual sesuai 
tempat dan 
perkembangan jaman 
sehingga agama tersebut 
tidak berwajah asing 
bagi umat setempat 

Culture),2.Kristus dari 
Budaya (Christ of 
Culture), 3. Kristus di 
atas Budaya (Christ 
above Culture), 4.Kristus 
dan Budaya dalam 
Paradoks (Christ and 
Culture in Paradox), 
5.Kristus Sang Pembaru 
Budaya (Christ the 
Transformer of Culture). 

(Bdk. Richard 
Niebuhr,Christ and 
Culture, London: Faber 
and Faber Limited, 
1951).  
 

 

1) Studium Generale 
Fakultas 

2) Seminar untuk umum 
(3 kali dalam 1 
semester    6 kali 
dalam 1 tahun 
akademis) 

3) Extension Course (15 
kali dalam 1 semester   
 30 kali dalam 1 
tahun akademis) 

4) Kuliah pilihan dengan 
Topik-Topik yang 
sesuai Topik 
“Hubungn antara Iman 
dan Budaya” 

5) Joint-International-
Conference antara 
Fakultas Teologi USD 
dan Fak. Vidyajyoti 
India 

 

4). Umat beriman 
Kristiani dalam 
tantangan budaya 
Indonesia Tengah 
(Kalimantan-Jawa-
Bali) 

 
5).  Umat beriman 

Kristiani dalam 
tantangan budaya 
kematian akibat 
narkoba 

 
6). Umat beriman 

Kristiani dalam 
tantangan budaya 
‘gadget’ dan 
teknologi media-
komunikasi 

IV, USD (2015:.22/9, 
6/11, 24/11, 2016: 
23/2, 26/4, 17/5, pk. 
16.00-19.00). 

 

3. Extension Course (30 
kali dlm 1 tahun 
akademis, tiap Kamis 
sore) 

 
4. Kuliah pilihan dlm 2 

semester dng Topik 
terkait “Hubungn 

Iman& Budaya” 
 

5. Joint-International-
Conference antara 
Fakultas Teologi USD 
dan Fak. Vidyajyoti 
India, tgl 29/8 – 2/9, 
2016, di New Delhi 

Dalam hal ini, 
pendekatan yang 
ditempuh perlulah untuk 
tetap bersifat 
‘dialogis’,mengingat 

realitas Asia pada dirinya 
memang bersifat multi-
etnis, multi-bahasa, 
multi-tradisi-religius, 
dan multi-budaya.  
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Isu-isu strategis Konsep pemikiran Pemecahan masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

Rencana dan 
Realisasi 

Iman dapat 
dipahami secara 
terbuka dalam 
sikap penghargaan 
dengan umat 
beriman lain 

‘Fundamentalisme, 

radikalisme, puritanisme, 
ekstremisme’ merupakan 
pendekatan yang ditempuh 
sebagian umat beragama 
yang selalu mau kembali 
pada dasar (fundamental) 
agama, dan mengacu ke 
konteks ‘asli’ (pure) & 
‘awali’ (radix), secara 
ekstrem, dalam keyakinan 
bahwa itu sudah memadai 
dan selalu tahan uji atas 
kritik apa pun. Di sini teks-
teks Kitab Suci dimaknai 
secara literal dan legalistis.  
 
Globalisasi dalam aneka 
segi kehidupan dilihat 
penuh curiga karena tak 
selalu sejalan dgn. pesan 
asli agama; nyatanya itu 

Pertanyaan: a) Bagaimana 
konservatisme, 
radikalisme, 
fundamentalisme dan 
kecenderungan sejenis 
dapat dikaji secara 
mendalam?  
b) Bagaimana aneka 
bentuk intoleransi dan 
kekerasan dpt. 
direfleksikan secara kritis?  
c) Upaya konstruktif dalam 
bentuk kerjasama apa saja 
yang dapat digagas dan 
diwujudkan utk. 
menanggapi tantangan 
tersebut, lewat bidang 
politik, budaya, sosial, 
ekonomi, juga di dalam 
dunia pendidikan tingkat 
universitas 
 

Radikalisme – 
Fundamentalisme – 
Konservatisme: Sebuah 
Tantangan Aktual: Telaah 
Filsafat 
 
Teks KS yang Dapat 
Disalahpahami ke Arah 
Fundamentalisme – 
Radikalisme –Konservatisme  
 
Pemetaan Gerakan 
FundamentalismeRadikalisme 
dalam Politik Indonesia 
 
Memahami Pendekatan dan 
Gagasan Beberapa Kelompok 
(Eksklusif) Gerejani 
 
Belajar dari ‘Peristiwa 

Reformasi Tahun 1517’ 

dalam  Semangat 

“Radikalisme-
Ekstremisme 
Agama sebagai 
Tantangan Umat 
Beriman”  Fokus 
tahun 2016-2017 
 
1. Studium 

Generale 
Fakultas oleh 
Prof. Dr. 
Adrianus Meliala 
(Univ. Indonesia) 
SUDAH 
TEREALISASI 
15/8/2016 

 
2. Rencana seminar 

untuk publik: 
(2016: 27/9, 
28/10 
[bersamaan Dies 

Iman dapat pula 
dipahami secara 
tertutup dalam 
sikap penolakan 
terhadap umat 
beriman lain 
Sikap tertutup 
terhadap umat 
beriman lain dapat 
dihidupi secara 
ekstrem lewat 
tindak kekerasan 
sampai membawa 
pada dampak-
dampak yang 
bersifat destruktif  
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Isu-isu strategis Konsep pemikiran Pemecahan masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

Rencana dan 
Realisasi 

Cara pandang yang 
sempit dan tertutup 
terlihat dalam sikap 
literalis dan 
legalistis atas teks-
teks Kitab Suci.  

telah membawa orang pd. 
‘religiousshock’ yang 

disertai rasa tak aman atau 
tak pasti, kehilangan 
orientasi. Muncul-lah 
dorongan secara defensif 
untuk menolak apa saja 
yang berbeda dari 
keyakinannya.  
 
(Bdk. 
Mark Juergensmeyer,Terror 
in the Mind of God, 
California: University of 
California Press; 3rd 
Revised edition, 2003; juga 
Jessica Stern, Terror in the 
Name of God: Why 
Religious Militants Kill, 
New York: Harper Collins 
Publishers, 2003.) 

Beberapa bentuk kegiatan: 
1) Studium Generale 

Fakultas 
 
2) Seminar untuk umum (6 

kali dalam 1 tahun 
akademis) 

 
3) Extension Course (30 

kali dalam 1 tahun 
akademis) 

 
4) Kuliah pilihan dengan 

Topik-Topik yang 
sesuai Topik 
“Radikalisme Agama 

sebagai Tantangan 
Umat Beriman” 

 
5) Pengabdian lapangan 

dalam perkuliahan 
 
6) Pengabdian lintas 

fakultas 
(dgn.Fak.Psikologi,Sast
ra) 

Keterbukaan akan Perubahan 
 
Menatap Tantangan-
tantangan Sosial-religius 
demi Kesatuan Bangsa  

Natalis], 22/11, 
2017: 28/2, 28/3, 
25/4, pk. 16.00-
19.00) sedang 
berjalan 

 
 
3. Extension Course 

(30 kali dlm 1 
tahun akademis, 
tiap Kamis 
sore)sedang 
berjalan 

 
4. Kuliah-kuliah 

pilihan dlm 2 
semester dng 
Topikyg. terkait 
“Radikalisme 
Agama sebagai 
Tantangan Umat 
Beriman”seda
ng berjalan 

 
5. Pengabdian 

lapangan dalam 

‘Fundamentalisme, 
radikalisme, 
puritanisme, 
ekstremisme’ 

adalah duri bagi 
semua agama dan  
menjadi tantangan 
semua umat 
beriman 
 
Upaya-upaya 
pengatasan 
terhadap 
fundamentalisme 
dan sikap sejenis 
mengandaikan 
perhatian pada 
pelbagai faktor. 

http://www.harpercollins.com/
http://www.harpercollins.com/
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Isu-isu strategis Konsep pemikiran Pemecahan masalah Topik pengabdian yang 
diperlukan 

Rencana dan 
Realisasi 

perkuliahan 
“Dialog Agama” 

di semester ganjil 
2016-2017 yang 
melibatkan 60 
maha-
siswa/isedang 
berjalan 

 
6. Rencana 

Pengabdian lintas 
fakultas 
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Isu-isu strategis Konsep pemikiran Pemecahan masalah Topik penelitian yang 
diperlukan 

Rencana dan 
Realisasi 

Iman perlu dipahami 
dan dihayati tidak 
sekedar dalam batas-
batas kegiatan rohani-
spiritual  

Pertobatan ekologis wajib 
dibangun pertama-tama 
dng melakukan re-
interpretasi atas doktrin 
teologis ‘subiicite terram’ 
atau ‘kuasailah bumi’.  
 
Apa yang hidup di alam 
semesta tak dapat 
direduksi menjadi objek 
material untuk 
dieksploitasi secara 
instrumental guna interese 
sepihak, terlebih demi ke-
pentingan politis-
ekonomis. Pada dirinya, 
lingkungan sekitar dengan 
organisme biotik dan a-
biotik-nya merupakan 
suatu ekosistem dengan 
unsur-unsur yang 

Pertanyaan:  
a) Bagaimana ‘keutuhan 

ciptaan’ dapat dikaji 

secara mendalam? 
 
b) Bagaimana aneka 

bentuk 
ketidakpedulianatas 
pelestarian lingkungan 
hidup dpt. 
direfleksikan lintas 
ilmu secara kritis?  

 
c) Upaya kerjasama 

macam apa saja yang 
dapat digagas & 
diwujudkan utk. 
menanggapi masalah 
‘keutuhan ciptaan’, 

lewat bidang politik, 
budaya, sosial, 

Keutuhan Ciptaan sbg. 
Sebuah Tantangan Aktual: 
Telaah Filsafat 
 
Keutuhan Ciptaan sbg. 
Sebuah Tantangan Aktual: 
Telaah Teologis (Kitab 
Suci dan Magisterium - 
Laudato Si’)  
 
Keutuhan Ciptaan: Sebuah 
Tantangan Aktual: Telaah 
Ekologi and Klimatologi 
 
Keutuhan Ciptaan sbg. 
Sebuah Tantangan Aktual: 
Telaah Ekonomis-Bisnis 
 
Keutuhan Ciptaan sbg. 
Sebuah Tantangan Aktual: 
Telaah Kultural (local 

“Keutuhan Ciptaan 
sebagai Tantangan 
Umat Beriman”  
Fokus tahun 2017-
2018 
 
1.  RencanaStudium 

Generale 
Fakultasdengan 
Nara Sumber dari 
Pusat Lingkungan 
Hidup 
USD,21/8/2017 

 
2. Rencana seminar 

untuk publik: (2017: 
26/9, 3/11 
[bersamaan Dies 
Natalis], 28/11, 
2018: 27/2, 27/3, 
24/4, pk. 16.00-

Iman perlu 
diwujudkan untuk 
menanggapi 
keprihatinan ekologis 
akibat minimnya 
upaya pelestarian 
alam semesta beserta 
segala isinya  
Semua umat beriman 
di masa depan perlu 
membangun 
kerjasama dan dialog 
untuk menanggapi 
tantangan tentang 
planet ‘sebagai rumah 
kita bersama.…’  
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Isu-isu strategis Konsep pemikiran Pemecahan masalah Topik penelitian yang 
diperlukan 

Rencana dan 
Realisasi 

Lingkungan hidup 
sekitar, dan akar 
kemanusiaannya, 
memang menjadi 
keprihatinan & 
membawa dampak 
bagi setiap manusia  

membentuk sebuah 
jaringan kehidupan 
tersendiri.  
 
Cara pandang dan 
bertindak kita terhadap 
aneka ciptaan di bumi 
akan berpengaruh pada 
perilaku kita terhadap 
sesama manusia. 
 
(Bdk. Paus Fransiskus, 
Laudato Si’) 
 
[www.vatican.va/ 
content/francesco/en/ 
encyclicals/documents/ 
papa-
francesco_20150524_ 
enciclica-laudato-si.html] 

ekonomi, juga lewat 
dunia pendidikan 
universitas? 

 
Beberapa bentuk 
kegiatan: 
1) Studium Generale 

Fakultas 
 
2) Seminar untuk umum 

(6 kali dalam 1 tahun 
akademis) 

 
3) Extension Course (30 

kali dalam 1 tahun 
akademis) 

 
4) Kuliah-kuliah pilihan 

dengan Topik yang 
bernuansa“Keutuhan 

Ciptaan” 
 
5) Pengabdian lintas 

fakultas (dgn Fak. 
Farmasi, Ekonomi) 

 

wisdom dan kepercayaan 
asli masyarakat Indonesia) 
 
Menanggapi Tantangan-
tantangan Eologis demi 
Kesejahteraan Bangsa  

19.00). 
 
3. RencanaExtension 

Course (30 kali dlm 
1 tahun akademis, 
tiap Kamis sore) 

 
4. RencanaKuliah-

kuliah pilihan dlm 2 
semester dng 
Topikyang terkait 
“Keutuhan Ciptaan 
sebagai Tantangan 
Iman” 

 
5. RencanaPengabdian 

lintas fakultas  
 
6. Rencana 

Konferensi dalam 
Skala 
Internasional, tgl 
13-17 Agustus 2018 

 
 

Teologi perlu 
bersentuhan dengan 
upaya-upaya yang 
terarah pada 
‘Keutuhan Ciptaan’ 

http://www.vatican.va/%20content/
http://www.vatican.va/%20content/
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Isu-isu strategis Konsep pemikiran Pemecahan masalah Topik penelitian yang 
diperlukan 

Rencana dan 
Realisasi 

6) Joint-International-
Conference- Fak. Teo. 
USD dan Fak. 
Vidyajyoti India 
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Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA (PM KAJIAN BAHASA INGGRIS; PM ILMU RELIGI DAN BUDAYA; DAN 
PROGRAM DOKTOR KAJIAN BUDAYA [KAJIAN SENI & MASYARAKAT]). 

Topik PPM : Sumbangan Kajian Bahasa, Sastra, dan Budaya pada Peningkatan Kesejahteraan, Toleransi, dan Pelestarian 
Lingkungan 

 

No Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik Pengabdian yang 
akan Dikembangkan 

A Program Magister Kajian Bahasa Inggris 

1 Radikalisme, Kemiskinan, 
dan Perusakan Lingkungan 
merupakan 3 masalah pokok 
yang membutuhkan solusi 
antara lain lewat kajian 
bahasa, sastra, dan budaya 
dalam konteks integrasi 
bangsa. 

Mempelajari karya sastra 
membantu meningkatkan 
daya imajinasi, pemikiran 
holistik, dan cara berpikir 
kritis. Patut disayangkan 
minat membaca karya sastra 
dipandang kian menurun 
dewasa ini. 

Terciptanya masyarakat  
kritis, berbudaya, dan akrab 
dengan sastra termasuk 
kegiatan sastrawi terkait 
seperti teater, seni tari, seni  
musik, seni lukis, dsb. 

(1) Optimalisasi pemanfaatan 
koleksi buku-buku sastra 
di perpustakaan dengan 
digitalisasi 

(2) Kajian tentang kaitan 
sastra dengan berbagai 
bidang seperti lingkungan 
hidup, arsitektur, sejarah, 
jender, dsb.  

(3) Kajian teori kritis untuk 
memahami kontestasi 
ideologi dalam perjalanan 
bangsa  
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No Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik Pengabdian yang 
akan Dikembangkan 

 

(4) Karakter bangsa dalam 
sastra: Analisis Linguistik 

2 Budaya instan (modernis) 
yang memanfaatkan status 
Kajian Bahasa Inggris 
sebagai cabang pohon ilmu 
humaniora cenderung 
mewarisi kelemahan 
pengabdian ilmu-ilmu 
empirik (tidak mendalam) 
dan ilmu-ilmu kemanusiaan 
(tidak tegas) sekaligus.   

Perlu penegasan wilayah 
kajian: kenyataan dunia 
empirik dan pengalaman 
hidup KBI, dan kemungkinan 
integrasinya demi 
meningkatnya mutu 
pengabdian. 

Tersedianya acuan objektif 
dan terbuka tentang 
penelitian pascamodern 
Kajian Bahasa Inggris yang 
memuat konsep, rancangan, 
dan pelaksanaannya. 

(1) Postmodern research  in 
English language studies: 
concept, design, and 
implementation 

(2) Research and 
development in English 
language studies 

(3) Lived-Experience 
research in English 
language studies 

  Pemerolehan pengetahuan 
(termasuk pendidikan dan 
pengkajian) merupakan 
instrumen bagi kemajuan 
(progress) manusia, personal 
maupun sosial. Penerapan 
pendidikan pascamodern 
memberi sumbangan 
signifikan pada peningkatan 

Terimplementasikannya 
budaya posmodernisme, 
pendidikan kritis, dan 
Pedagogi Ignasian dalam 
pembelajaran bahasa, sastra, 
dan budaya untuk mencapai 
integrasi bangsa dan 
pengakuan terhadap 
keragaman budaya. 

(1) Kajian pengukuran 
kompetensi berbahasa 

(2) Kajian kebijakan, 
perancangan, 
pelaksanaan, 
pemerolehan, dan 
evaluasi dalam 
pendidikan bahasa 
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No Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik Pengabdian yang 
akan Dikembangkan 

integritas bangsa. (3) Pembelajaran sastra 
berwawasan lingkungan 
hidup 

(4) Bahasa Inggris sebagai 
lingua franca di Asia 
(khususnya Indonesia) 

(5) Kajian bentuk dan kaidah 
bahasa serta 
penggunaanya untuk 
meningkatkan martabat 
manusia 

(6) Perspektif poskolonial 
dalam penerjemahan 

(7) Analisis wacana kritis 
teks untuk menangkal 
sektarianisme 

(8) Migration and Refugee: 
literary studies 
perspectives 

3 Teknologi harus bermanfaat 
bagi peningkatan 
kesejahteraan dan nilai-nilai 

Kajian bahasa, sastra, dan 
budaya yang mendalam 
dengan memanfaatkan 

Termanfaatkannya piranti 
penerjemahan (CAT Tools, 
SDL Trados, Across, dll.)  

(1) Produksi teks trilingual 
budaya lokal: (i) cerita 
rakyat (mitos, legenda, 
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No Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik Pengabdian yang 
akan Dikembangkan 

humanisme demi terciptanya 
masyarakat yang makin 
martabat.  

teknologi dapat membantu 
meningkatkan kesejahteraan, 
toleransi, dan pelestarian 
lingkungan. 
 

beserta modifikasinya untuk 
dokumentasi dan pengelolaan 
peristilahan serta hasil 
terjemahan teks-teks lokal 
sehingga mempermudah 
ketersediaannya dalam tiga 
bahasa. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Terpakainya ICT dalam 
kajian pendidikan bahasa, 
linguistik, dan sastra. 

folktales), (ii) life-cycle 
rituals (kelahiran, 
perkawinan, kematian, 
dan rites of passages 
lainnya), (iii) socio- 
religious rituals (misalnya 
grebeg, nyadran, saparan 
dll.), (iv) pengobatan 
tradisional dan pelbagai 
kearifan lokal lainnya, 
dan (v) kuliner lokal.  

 
(2) Lingkungan hidup dalam 

sastra: Kajian Korpus 
Linguistik 

(3) Kajian pemanfaatan ICT 
dan produksinya dalam 
pendidikan bahasa  

B Program Magister Ilmu Religi dan Budaya 
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No Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik Pengabdian yang 
akan Dikembangkan 

 Integrasi pasar global yang 
semakin kuat dan menyentuh 
semua aspek bidang 
kehidupan 
(“fundamentalisme pasar”) 

akan mendegradasikan fungsi 
pendidikan yang sebenarnya, 
memperlemah gerakan-
gerakan sosial, dan akan 
menimbulkan krisis etika. 

Fundamentalisme pasar 
cenderung diterima secara 
naif di Indonesia sebagai 
salah satu negara pinggiran 
dalam pasar global. Untuk itu 
perlu dikaji bentuk-bentuk, 
besaran (magnitude), dan 
cakupan pengaruhnya dalam 
berbagai aspek kehidupan 
kita. Secara khusus kita akan 
berfokus pada pendidikan, 
estetika dan etika media, serta 
gerakan sosial. 

 

1. Untuk menunjukkan 
damage dalam dunia 
pendidikan yang 
diakibatkan oleh “new 
managerialism” 

2. Untuk mencari orientasi 
dan bentuk-bentuk 
pendidikan yang lebih 
mencerahkan di era digital.  

3. Untuk mencari cara baru 
yang sesuai dalam 
memperbincangkan etika 
di era digital. 

  

(1) Dampak manajerialisme 
baru dalam 
kepemimpinan di dunia 
pendidikan 

(2) Ekonomi politik tanda 
dalam dunia pendidikan 

(3) Kajian universitas 

(4) Bentuk-bentuk gerakan 
sosial di bidang 
pendidikan 

(5) Persoalan etika media di 
era digital 

(6) Historiografi 
pascakolonial dalam 
sejarah religi di 
Indonesia 

(7) Pengalaman estetis dan 
pengalaman religius 
dalam seni dan media  

(8) Unsur kesadaran jender, 
khususnya dari 
perspektif pascakolonial, 
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No Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik Pengabdian yang 
akan Dikembangkan 

dalam pendidikan, seni, 
dan gerakan sosial   

C Program Doktor Kajian Budaya (Kajian Seni & Masyarakat) 

 Dalam masyarakat global 
yang didominasi kepentingan 
pertumbuhan ekonomi dan 
teknologi, seni akan 
cenderung dikomodifikasi, 
diinstrumentalisasi secara 
teknologis, dan  
dikuasai/dieksploitasi negara-
negara utara (maju). 
 

 
 

 

1. Kajian seni dan 
masyarakat akan menjadi 
respon kritis atas 
perkembangan 
masyarakat di belahan 
bumi selatan yang 
dipandang oleh negara-
negara utara (negara 
maju) sebagai sumber 
seni dan budaya yang 
bisa dijadikan komoditas 
dalam industri kreatif.  

2. Ke depan kita tidak 
hanya membutuhkan 
kajian-kajian tentang 
industri kreatif dan 
ekonomi kreatif, 
melainkan juga ekonomi-
politik seni. 

1. Untuk penguatan basis 
ekonomi seni tradisi 
(karawitan) yang 
berkeadilan. 

2. Untuk merintis ekonomi 
politik tanda dalam 
lingkungan seni di 
Indonesia. 

3. Untuk menumbuhkan 
kesadaran akan 
pengalaman estetis yang 
lahir dari teknologi 
pasca-fotografi. 

4. Untuk menjadikan 
monumen dan museum 
bukan sekadar simbol 
kekuasaan tetapi lebih 
sebagai ingatan sosial 
kerakyatan. 

(1) Ekonomi politik musik 
karawitan di DIY 

(2) Estetika dan ilmu 
ekonomi 

(3) Media dan penciptaan 
bentuk-bentuk retorik 
visual 

(4) Perkembangan teknologi 
dan perubahan 
pengalaman estetis dalam 
dunia fotografi 

(5) Museum dan kesadaran 
sejarah 

(6) Monumen dan memori 
sosial. 

(7) Kebijakan negara dalam 
pembiayaan lembaga seni 
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No Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Penyelesaian Masalah Topik Pengabdian yang 
akan Dikembangkan 

5. Untuk mendorong 
tanggung jawab negara 
dalam pembiayaan 
bidang seni yang tidak 
mungkin membiayai 
dirinya sendiri. 

swasta 
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