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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Dasar Pemikiran
Perguruan tinggi merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional.
Keberadaannya dalam kehidupan bangsa dan Negara berperan penting melalui penerapan
Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2).
Pengabdian masyarakat merupakan bagian integral dari Tri Dharma Perguruan
Tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lain serta
melibatkan segenap sivitas akademik yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta
alumni. sebagaimana Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian kepada Masyarakat” didefinisikan sebagai
kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Hal ini dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya
akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial
budaya masyarakat (ayat 2).
Berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesai Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
bahwa ”perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat
yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi”.Hal ini ditegaskan pula
dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa lembaga
pengelola pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini LP2M wajib menyusun
danmengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi (pasal 61 ayat 1).
Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Dhyana Pura Bali (UNDHIRA
BALI) menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2020 yang
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dituangkan dalam Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020. Renstra ini
merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat di Universitas Dhyana Pura Bali. Renstra ini disusun melalui
pengkajian yang mendalam dan mengacu pada visi UNDHIRA yaitu: “menjadi perguruan
tinggi teladan dan unggulan”, dengan falsafah dasar UNDHIRA sebagai dasar sebuah
cita-cita untuk membentuk universitas yang berkarakter dan unggul. Renstra akan
diperpanjang atau direvisi berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Dhyana Pura
dengan mempertimbangkan perubahan yang mendasar dari Kebijakan Pemerintah atau
kondisi lingkungan global maupun nasional.

1.2.

Alur Penyusunan Renstra-PPM Undhira
Rencana strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat adalah arah kebijakan
dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat institusi dalam jangka waktu tertentu.
Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UNDHIRA yang dibuat untuk jangka waktu lima
tahun (2016-2020) berfungsi sebagai dokumen formal yang mengacu pada statuta,
Rencana Strategis UNDHIRA, Rencana Induk Pengembangan UNDHIRA dan visi-misi
LP2M sertaRencanaIndukPenelitian UNDHIRA.
Penyusunan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UNDHIRA memperhatikan
beberapa unsur seperti dijelaskan di bawah ini:
1.2.1

Isu Global
Pemetaan Renstra Universitas Dhyana Pura mengacu pada isu global tentang

SDG (Sustainable Development Goals) yang ditetapkan oleh Perserikatan BangsaBAngsa di New York Amerika Serikat pada tanggal 25 Sepember 2015. Masa berlaku
SDG adalah dari tahun 2015 – 2020 dan berlaku secara universal tanpa meihat itngkatan
pendapatan maju, menengah, atau rendah sehingga berpotensi untuk saling bekerjasama
dengan kesetaraan antar negara dan antara warga negara.
Berikut adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terrangkum di dalam
SDG:
1. Menghapus kemiskinan
2. Mengahapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan
3. Kesehatan untuk semua umur
Universitas Dhyana Pura -Bali | Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat
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4. Pendidikan yang berkualitas dan merata
5. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan
6. Ketersediaan air minum dan sanitasi untuk semua
7. Energi untuk semua
8. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja yang layak
9. Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan
10. Menurunkan ketimpangan
11. Kota dan hunian yang inklusif, aman, dan berkelanjutan
12. Pola Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13. Melawan perubahan iklim dan dampaknya
14. Konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam
15. Melindungi dan merestorasi ekosistem dan perlindungan hutan
16. Masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintah yang akuntabel,
antikorupsi dan non diskriminasi
17. Kerjasama internasional yang semakin kuat

1.2.2

Isu Nasional
Renstra ini juga berpedoman pada visi pembangunan nasional adalah:
terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong. Sedangkan misi pembangunan nasional adalah:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan

masyarakat

maju,

berkeseimbangan,

dan

demokratis

berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati disi sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
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6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

1.2.3

Isu Wilayah
Undhira merupakan satu-satunya universitas yang terletak di Badung, yaitu salah

satu dari delapan kabupaten dan satu kota madya yang terdadpat di Pulau Bali yaitu:
1. Kabupaten Badung
2. Kabupaten Bangli
3. Kabupaten Buleleng
4. Kabupaten Gianyar
5. Kabupaten Jembrana
6. Kabupaten Karangasem
7. Kabupaten Klungkung
8. Kabupaten Tabanan
9. Kota Denpasar
Tujuan kinerja PPM di wilayah antara lain adalah peningkatan kesejahteraan,
kesehatan, dan pendidikan masyrakat. Sedangkan wilayah kegiatan PPM Universitas
Dhyana Pura adalah mencakup seluruh kabupaten yang terdapat di Pulau Bali dengan
mempertimbangkan skala prioritas yang diatur oleh jarak tempuh dari lokasi dimana
Undhira berada.

1.2.4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
RPJMN diberlakukan untuk tahun 2015-2019 berupa Agenda Pembangunan

Nasional yang menjadi pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden
sekaligus menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam
konstitusi UUD 1945. Pemerintah Kabinet Jokowi – Jusuf Kalla menetapkan 9 agenda
prioritas yang disebut Nawa cita sebagai berikut:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.

Universitas Dhyana Pura -Bali | Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat

10

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan emmbangun tata kelola pemerintah yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negera kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meingkatkan kulaitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia pintar
dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan: Program Indonesia sehat untuk
peningkatan kelayakan kesehatan masyarakat: serta Indonesia kerja dan Indonesia
sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis
ekonomi dan domestic.
8. Melakukan revolusi karakater bangsa melalui penataan kembali kurikulum
pendidikan nasional.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui
penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

1.2.5

Unggulan PT
PPM merupakan kegiatan yang menyangkut penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang dilaksanakan oleh insan akademik perguruan tinggi sebagai hasil dari
penelitian yang dilakukan. Sehubungan dengan itu Universitas Dhyana Pura melalui
Rencana Induk Penelitian tahun 2015-2020 secara garis besar telah menetapkan empat
unggulan penelitian seperti di bawah ini:
1. Pariwisata berbabasan dan berkeselarasan
2. Kesehatan Berkelanjutan
3. Inovasi dan Aplikasi Sumber Daya Lokal
4. Pendidikan Terapan
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1.2.6

Kebhinekaan Intelektual
Dasar pertimbangan lainnya adalah kebhinekaan intelektual yang dimiliki

UNDHIRA sebagai cermin dari keragaman empat belas program studi yang bernaung di
bawah 2 fakultas yaitu Fakultas Ekonomika dan Humaniora (FEH) serta Fakultas Ilmu
Kesehatan, Sains dan Teknologi (FIKST). FEH menaungi tujuh program studi
diantaranya adalah:
1. Prodi S1 Manajemen
2. Prodi S1 Psikologi
3. Prodi S1 Sastra Inggris
4. Prodi D3 Pemasaran
5. Prodi S1 Pendidikan Guru PAUD
6. Prodi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
7. Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan.
Tujuh program studi yang berada di bawah FIKST adalah
1. Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
2. Prodi S1 Ilmu Gizi
3. Prodi S1 Fisioterapi
4. Prodi S1 Perekam dan Informasi Kesehatan
5. Prodi S1 Biologi
6. Prodi S1 Sistem Informasi
7. Prodi S1 Teknik Informatika.
Keragaman ini justru menjadi salah satu kunci penting dalam penyusunan Renstra PPM
UNDHIRA.

1.2.7

Kemitraan
Dalam melaksanakan PPM dosen diarahkan untuk melakukan PPM multi disiplin

baik dalam lembaga sendiri maupun luar lembaga. Untuk kerjasama PPM yang
melibatkan institusi di luar lembaga Universitas Dhyana Pura, maka dilakukan proses
pembuatan dan penandatanganan dokumen kerja sama antara kedua pihak yang
bekepentingan. Tujuan utama dalam kerjasama PPM adalah untuk memperluas jejaring
ke antara Undhira dengan mitra luar baik dalam lingkup daerah, nasional, maupun
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internasional sehingga akan tercipta pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas bersama antar
lembaga secara berkesinambungan. Selain itu, dengan adanya kerjasama akan
meningkatkan pengakuan internasional atas kinerja lembaga maupun dosen sebagai
akademisi.
Secara operasional, kebijakan untuk aspek utama dalam ekrjasama adalah sebagai
berikut:
1. Kebijakan menjaga mutu adalah dengan memilih mitra PPM dalam negeri maupun
luar negeri yang memiliki kualitas baik untuk dapat saling berbagi dan meningkatkan
kapasitas.
2. Kebijakan untuk relevansi adalah dengan memperhatikan relevansi dari program studi
dan kegiatan akademis dengan fokus tri dharma yaitu pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat.
3. Kebijakan untuk produktifitas adalah dengan mengembangkan kerjasama yang
berfokus pada kualitas akademis dan penelitian yang berdampak tinggi.
4. Kebijakan untuk berkelanjutan adalah dengan mengembangkan kepuasan mitra untuk
memastikan kerjasama berkelanjutan.
Beberapa mitra PPM Undhira adalah:
1. NGO (Non Government Organization)
2. Pemerintah Daerah
3. Sekolah SD – SMS sederajat
4. Rumah Ibadah
5. Usaha kecil dan menengah
6. Koperasi Universitas
7. Masyarkat lingkungan lembaga
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BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1.

Visi dan Misi Universitas Dhyana Pura
Keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Dhyana Pura tidak lepas dari visi misi Universitas. Visi Universitas Dhyana
Pura yang akan dicapai pada Tahun 2020 adalah “Menjadi Perguruan Tinggi teladan dan
unggulan dalam menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan
falsafah dasar Universitas Dhyana Pura sebagai dasar sebuah cita-cita untuk membentuk
Universitas yang berkarakter dan unggul. Adapun karakter yang dimaskud adalah
percaya diri, integritas, keberagaman, kewirausahaan, kepemimpinan yang melayani,
professional, serta mendunia. Falsafah dasar Universitas Dhyana Pura disebut tujuh
karakter Undhira.
Melalui dimensi tujuh karakter itulah Universitas Dhyana Pura menetapkan
sebuah misi Universitas Dhyana Pura yaitu: “menjadikan Universitas Dhyana Pura
sebagai pusat pembentukan manusia seutuhnya yang berkualitas secara akademis,
berkarakter, professional, perilaku, dan spiritual.

2.2.

AnalisisKondisi Pengabdian Kepada Masyarkat Universitas Dhyana Pura
Keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Dhyana Pura tidak lepas dari visi dan misi Universitas. Untuk mencapai visi
Universitas Dhyana Pura, Rencana strategis Universitas Dhyana Pura Tahun 2012-2020
menetapkan salah satu sasaran strategisnya adalah terlaksananya penyelenggaraan
Tridharma Perguruan Tinggi yang semakin berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang
unggul dan berkarakter dan takut akan Tuhan, publikasi dan karya ilmiah yang bermutu
tinggi, dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara dalam mewujudkan
masyarakat adil dan makmur.
Sesuai dengan visi dan misi Universitas Dhyana Pura, LP2M memiliki visi
yakni: melalui Lembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat yang teladan dan
unggulan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang menjawab
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tantangan global dengan inovasi lokal yang berlandaskan sains, berbudaya, dan
berkelanjutan.
Sesuai dengan visi tersebut, LP2M Universitas Dhyana Pura menetapkan misi
sebagai berikut:
1. Mengorganisasikan kegiatan penelitan secara terprogram.
2. Mengaplikasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menangani persoalan
masyarakat.
3. Mendukung dan mendampingi kegiatan penelitian, pemberdayaan dan pengembangan
masyarakat yang dilakukan oleh dosen Undhira.
4. Melibatkan diri dalam penanganan persoalan konkrit di masyarakat.
5. Membangun jaringan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik
secara internal maupun secara eksternal.
6. Mendokumentasikan karya ilmiah dan mempublikasikan karya ilmiah dosen Undhira.
7. Mengembangkan dan mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkunagn
Undhira secara terprogram.
8. Mengembangkan

program-program

aplikasi

penelitian

untuk

membantu

penyelesaiana maslaha yang dihadapi oleh masyarakat.
Selanjutnya sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah sebagai
berikut:
1. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian,
penerapan dan pemuktahiran IPTEKS di lingkungan Undhira, baik dalam bentuk
penelitian dan pengabdian masyarakat untuk masyarakat dan meningkatkan daya
saing bangsa.
2. Mengkoordinasikan sumber daya penelititan dan pengabdian, penerapan dan
pengembangan IPTEKS dari berbagai fakultas, Program Studi dan pusat studi di
lingkunagn Universitas Dhyana Pura dalam melaksanakan kegiatan penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.
3. Mengkoordinasikan

kegiatan

pengelolaan

luaran

penelitian,

penerapan

dan

pemgembangan IPTEKS dalam bentuik publikasi, pendaftaran HaKI, serta penerapan
dan pengembangan IPTEKS.
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4. Mengkoordinasikan sumber daya penelitian dan pengabdian masyarakat untuk
meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian penerapan dan
pengembangan IPTEKS sehingga memiliki kepekaan dan daya inovasi dalam
mengantisipasi gejala lingkungan dan kebutuhan ilmu pengetahuan.
5. Mengkoordinasikan

unit-unit

pendukung

kegiatan

penelitian,

penerapan,

pengembangan IPTEKS dan pengabdian kepada masyarakat.

2.2.1

Riwayat Perkembangan PPM PT
Universitas Dhyana Pura merupakan sebuah institusi pendidikan yang dikelola

oleh Yayasan Dhyana Pura. Meskipun Universitas Dhyana Pura baru memperoleh ijin
operasional pada tahun 2011 tetapi pada faktanya aktivitas pendidikan yang dikelola oleh
Yayasan Dhyana Pura sudah dimulai pada tahun 1987 yaitu melalui pengelolaan terhadap
sebuah pusat pelatihan yang dikenal dengan PPLP Dhyana Pura yang berada di bawah
koordinasi Departemen Tenaga Kerja. Pada tahun 2001 Yayasan Dhyana Pura
mendirikan sebuah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen yang dikenal sebagai STIM Dhyana
Pura. Melalui STIM Dhyana Pura kemudian dibentuk Pusat Penelitian Pengabdian
Masyarakat (P3M) yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua I. Seiring dengan
perubahan STIM Dhyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura pada tahun 2011, maka
pada tahun 2012 dikeluarkanlah SK Rektor dengan nomor 012-a/UNDHIRA/SK/2012
tentang pembentukan lembaga-lembaga di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan. Salah satu lembaga tersebut adalah Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarkat (LP2M) Undhira yang dipimpin oleh seorang Ketua.
Berdasarkan SK tersebut di atas, fungsi utama Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat adalah mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan
penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas. LP2M
Undhira memiliki peran ganda untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dengan ruang lingkup: (1) merencanakan dan menyelenggarakan
penelitian-penelitian intern maupun ekstern, (2) merencanakan dan melaksanakan
program-program pengabdian kepada masyarakat, (3) membantu pengelolaan karya tulis
mahasiswa.

Universitas Dhyana Pura -Bali | Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat

16

Sejak tahun 2011 hingga memasuki tahun 2014 LP2M Undhira sudah
melaksanakan tanggung jawabnya dalam bentuk pengarusutamaan kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasits lembaga dalam
pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengarusutamaan
kegiatan penelitian dilakukan dengan penekanan pentingnya kegiatan penelitian dan
pengabdian masyrakat disamping pengajaran dalam menjalankan Tridharma Perguruan
Tinggi. Untuk itu, program sosialisasi dan pendampingan untuk mengakses dana hibah
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari sumber internal (hibah PT), dan
eksternal, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi danjugalembagalainnyasangat
ditekankan. Program pendampingan dilakukan dalam bentuk dorongan, pelatihan
penulisan proposal dan pemberian fasilitas dalam pengiriman proposal ke sumber dana
eksternal.

2.2.2

Capaian Rencana yang Telah Dirancang Sebelumnya
Berbagai upaya yang sudah dilakukan di atas membuahkan hasil dengan

diterimanya beberapa hibah mulai tahun 2013 hingga 2016 baik dari Universitas Dhyana
Pura, CSR, maupun dari Ditjen Dikti. Program pengabdian kepada masyarakat yang
didanai oleh Ditjen Dikti, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat skema Ipteks bagi
Masyarakat (IbM), Ipteks bagi Kewirausahaan, Ipteks bagi Produk Ekspor, Ipteks bagi
Inovasi Kreativitas Kampus, Hibah HI-LINK, Ipteks bagi Wilayah antara PT-CSR/PTPEMDA-CSR, KKN pembelajaran Masyarakat. Adapaunsumber pendanaan internal
yaitu dana hibah rutin Universitas Dhyana Pura.
Pada tahun 2013-2016, sebaran skim pengabdian kepada masyarakat yang
didanai dari ditjen Dikti dirinci sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.1 Sebaran Skim PPM yang Didanai Ditjen Dikti
No.

Nama Skim Pengabdian

Tahun
2013

2014

2015

2016

1.

Ipteks bagi Masyarakat

0

0

1

3

2.

Ipteks bagi Kewirausahaan

0

0

0

0

3.

Ipteks bagi Produk Ekspor

0

0

0

0

4.

Ipteks bagi Inovasi Kreativitas

0

0

0

0

Kampus
5.

Hibah HI-LINK

0

0

0

0

6.

Ipteks bagi Wilayah

0

0

0

0

7.

Ipteks bagi Wilayah antara PT-

0

0

0

0

0

0

0

0

CSR/PT-PEMDA-CSR
8.

KKN Pembelajaran
Pemberdayaan Masyarakat

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun belum banyak jumlah hibah yang diperoleh
tetapi dari segi kuantitas menunjukkan peningkatan terutama dari tahun 2015 ke 2016.
Tidak hanya sebatas upaya untuk memenangkan hibah, LP2M juga membantu dosen
penerima hibah untuk melaksanakan penelitian dengan baik. Untuk tahun 2016 misalnya
ketiga hibah yang dimenangkan sudah terlaksana dengan baik dan baru saja dilaksanakan
proses monitoring dan evaluasi internal dengan mengundang 2 orang reviewer yang
terdaftar di DIKTI.
Hibah eksternal lainnya yang diterima mulai tahun 2013 dalam bidang
pengabdian masyrakat adalah beberapa hibah CSR baik dari dalam maupun dari luar
negeri. Pada tahun 2013 telah diterima dua hibah CSR dari Evangelical Mission in
Solidarity Jerman yaitu berupa program pendidikan dan pelatihan bagi warga lanjut usia
yang diberi nama HelLo In People (Health Long Life and Inteligent People) dan program
pendidikan dan pelatihan bagi keluarga muda yang disebut Familiy College. Skema yang
sama yaitu small project fund HelLo in People juga kembali diperoleh di tahun 2014
diselenggarakan di Kuta Utara. Melalui program ini Undhira mendapat kesempatan untuk
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mendidik dan melatih warga lanjut usia selama 14 minggu. Pada tahun 2015 Evangelical
Mission in Solidarity Jerman kembali mempercayakan hibah melalui program yang
disebut Medicinal Plants of Carangsari Village. Melalui program ini Undhira mendapat
kesempatan untuk memberdayakan penduduk Desa Carangsari untuk menanam dan
memanfaatkan tanaman herbal utamanya untuk kesehatan. Dalam hal ini pengabdian
dilaksanakan oleh beberapa dosen dari prodi FIKST (Fakultas Ilmu Kesehatan Sains dan
Teknologi).
Selanjutnya, di tahun 2016 EMS kembali mempercayakan hibah program
pengabdian masyarakat HelLo In People yang diselenggarakan bagi warga lanjut usia
yang tergabung di dalam Perhimpunan Wredha Sejahtera di Kota Denpasar. Tahun 2016
EMS juga telah menyetujui proposal pengabdian multi tahun untuk pelaksanaan 2017 dan
2018 yang diajukan oleh Undhira yaitu pembangunan masyarakat desa melalui tanaman
herbal di Desa Catur. Selain EMS Jerman program HelLo In People juga didanai oleh
Bank Saudara pada tahun 2014 untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi
pensiunan prajurit Kesdam IX Udayana.
Capaian dalam hal program pengabdian masyarakat juga berupa kerja sama
Undhira dengan pemerintah daerah dalam memberdayakan kelompok pendukung
BUMDES di Kabupaten Tabanan. Program pelatihan berupa bimbingan teknis dalam
mengelola berbagai hasil pasca panen dari komoditas hasil desa setempat, edukasi dalam
hal standar kesehatan dalam pengolahan, serta edukasi pengemasan produk olahan.
Program pengabdian ini telah terlaksana sejak tahun 2015 dan kemudian dilaksanakan
kembali di tahun 2016 di desa yang berbeda. Dosen yang terlibat dalam program
pelatihan pemberdayaan bumdes merupakan dosen yang berhomebase di Prodi PKK,
Prodi Biologi, Prodi Gizi, dan Prodi Fisioterapi. Program pengabdian masyarakat di Desa
Tabanan dipayungi oleh kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tabanan
dengan Udhira melalui penandatanganan MOU oleh Rektor Undhira dan Bupati Tabanan
pada tanggal 6 Juli 2015. Pengabdian dalam bentuk bimbingan teknis bagi masyarakat
juga terlaksana di Desa Dalung Kabupaten Badung yaitu berupa bimbingan dalam hal
pengolahan hasil pasca panen.
Hibah pengabdian internal telah dianggarakan dan dilaksanakan mulai tahun 2014
yang dananya diambilkan dari dana universitas. Untuk tahun 2016 terdapat enam
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proposal yang diajukan oleh dosen dan setelah diadakan proses review oleh reviewer baik
internal maupun eksternal telah disetujui

enam proposal untuk didanai. Untuk

meningkatkan kuota penerimaan proposal pengabdian internal, maka LP2M membuka
kesempatan pengajuan proposal hibah pengabdian internal tahap 2 dengan jumlah
pengajuan 6 proposal. Berdasarkan hasil peer review maka diputuskan 5 proposal yang
diterima untuk didanai di tahun 2016.

2.2.3

Pengelolaan LP2M
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui: (1) Pengelolaan

proposal baik untuk pemerolehan dana dari pihak eksternal maupun internal, (2)
penetapan pemenang dana hibah pengabdian masyarakat, (3) pelaksanaan monitoring dan
evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan keterlaksanaan
pengabdian, dan (4) pengelolaan keuangan baik mekanisme pencairan maupun pelaporan.

Tabel 2.2 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
No. Parameter

Ketersediaan SOP
Ada

Tidak

1.

Rekruitmen reveiwer internal

ada

-

2.

Keterlibatan reveiwer eksternal dalam

ada

-

seleksi proposal PPM
3.

Desk Evaluasi Proposal

ada

-

4.

Penetapan pemenang

ada

-

5.

Kontrak Pengabdian

ada

-

6.

Monev Lapangan Internal

ada

-

7.

Seminar Hasil PPM Internal

-

Tidak ada

8.

Tindak Lanjut PPM

ada

-

9.

Kegiatan Pelatihan

ada

-

10.

Sistem Reward

ada

-
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2.2.4

Kemitraan yang Pernah/Sedang Terlaksana
Sampai saat ini kemitraan yang sudah terjalin antara LP2M dengan pihak luar

baik institusi maupun pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri diwujudkan
melalui penandatanganan kesepakatan dokumen kerja sama (MOU). Kesepakatan kerja
sama tersebut dilaksanakan di tingkat universitas yang penandatanganannya dilakukan
oleh pimpinan universitas dalam hal ini Rektor. Hanya saja tidak semua MOU
ditindaklanjuti secara efektif khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian
masyarakat. Bahkan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat berjalan tanpa dipayungi
oleh kesepakatan kerja sama antara Undhira dan pihak terkait. Misalnya hibah
pengabdian dengan skema CSR terlaksana dengan pihak EMS Jerman terlaksana tanpa
ada kesepakatan kerja sama khusus antara kedua pihak.
Permasalahan lainnya yang terkait dengan kemitraan adalah bahwa kegiatan
pengabdian Undhira belum mempertimbangkan isu wilayah. Fokus pengabdian
bimbingsan teknis masyarakat misalnya masih terdapat di Kabupaten Tabanan,
sedangkan Undhira berlokasi di Kabupaten Badung. Meskipun ada beberapa program
pengabdian yang dilakukan di Kabupaten Badung seperti program HelLo In People Kuta
Utara atau juga bimbingan teknis pengolahan hasil panen di Desa Dalung, kegiatankegiatan tersebut tidak dipayung oleh MOU antara Undhira dengan pemerintah baik
pemerintah provinsi maupun pemerintah desa.
Kemitraan yang sedang dijajagi saat ini adalah kemitraan dengan beberapa rumah
sakit mengingat pula beberapa program studi di lingkungan Undhira merupakan program
studi kesehatan yang bernaung di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan Sains dan Teknologi.
Saat ini kerja sama dengan rumah sakit hanya dilaksanakan dalam bentuk PKL
mahasiswa dan belum melibatkan dosen untuk melakukan pengabdian. Beberapa rumah
sakit yang sudah bermitra dengan Undhira melalui MOU adalah Rumah Sakit Sanglah,
Rumah Sakit Wangaya, Rumah Sakit Sanjiwani, Rumah Sakit Tabanan, Rumah Sakit
Siloam, Rumah Sakit Angkatan Darat dan Rumah Sakit Bali Medistra.
Program studi yang berada di bawah Fakultas Ekonomika dan Humaniora
diantaranya adalah Prodi PAUD, Prodi Sastra Inggris, Prodi Psikologi, dan Prodi D3
Pemasaran sudah melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang ilmu masing-
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masing tetapi kegiatan tersebut dilakukan tidak di bawah naungan kemitraan yang jelas
antara pihak Undhira dan institusi yang dituju.

2.2.5

Potensi yang Dimiliki di Bidang PPM
Berdasarkan struktur organisasi LP2M Undhira, SDM yang ditempatkan

berjumlah empat orang terdiri dari seorang ketua dan tiga orang staf yang masing-masing
membidangi penelitian, pengabdian, dan publikasi. Selain itu, potensi dalam hal sarana
dan prasarana adalah berupa ruang kantor yang berukuran 6 x 9 meter lengkap dengan
fasilitas berupa computer dan printer serta air conditioner untuk kenyamanan bekerja.
Pembiayaan LP2M Undhira diperoleh dari dana program dan anggaran yang disusun dan
disahkan setiap tahun. Penyusunan program dan anggaran dilakukan oleh Ketua LP2M
untuk kemudian diajukan ke rektorat untuk dilakukan desk evaluasi dan disahkan oleh
Yayasan Dhyana Pura.
Sehubungan dengan tugas pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dalam
hal ini adalah dosen, Undhira memiliki potensi SDM sejumlah 121 dosen yang tersebar di
dua fakultas dan empat belas program studi. Seluruh dosen sudah memiliki jabatan
fungsional Asisten Ahli dan untuk itu perlu ditingkatkan sehingga dapat mengakses skim
penelitian yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai upaya
antara lain pelatihan-pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi SDM, melakukan
monitoring dan evaluasi periodik, serta koordinasi rutin. Peningkatan kualitas SDM juga
dilakukan melalui ketersediaan dan juga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
termasuk perpustakaan dan laboratorium yang memadai untuk melaksanakan penelitian
yang hasilnya kemudian diaplikasikan di masyarakat melalui pengabdian.

2.2.6

Analisis Swot
Program strategis PPM untuk masa depan disusun berdasarkan hasil analisis

SWOT. Hasil analisis sebagai berikut:
A.

Kekuatan (Strengths)
sesuai dengan hasil analisis SWOT, kekuatan LP2M Universitas Dhyana Pura
sebagai berikut:
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1. Universitas Dhyana Pura memberikan perhatian dalam pengembangan
pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan bantuan dana internal
untuk dapat dimanfaatkan oleh para dosen yaitu melalui skim hibah
pengabdian internal yang dikompetisikan setiap tahun. Dana hibah ini
berfungsi untuk mengakomodasi proposal yang tidak lolos pada hibah
eksternal dan juga sebagai stimuli bagi para dosen untuk mengajukan proposal
pada hibah eksternal.
2. Keberadaan Lembaga Peneltian dan Pengabdian Masyarakat Undhira dengan
SDM serta sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menstimuli para
dosen melalui penyelenggaraan stimulus dan workshop pengabdian serta
peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan, memantau jalannya penabdian
dosen melalui penyediaan buku panduan dan pengadaan monev internal serta
pendampingan di lapangan.
3. terjalinnya kemitrran dalam pelaksnaan PPM baik dengan instansi dalam
negeri dan luar negeri (negeri dan swasta).
4. memiliki disiplin ilmu yang bervariasi, baik sosial humaniora maupun eksakta
sehingga berkontribusi pada penyelesaian bebagai masalah melalui berbagai
skim pengabdian kepada masyarakat.
B

Kelemahan (Weakness)
sesuai dengan hasil analsis SWOT, kelemahan LP2M Undhira dirinci sebagai
berikut:
1. pelibatandankemampuan dosen untuk melaksanakan PPM belum merata.
2. pengabdian kepada masyarakat belum terarah secara sistematis.
3. serapan pendanaan eksternal dan internal masih rendah.
4. rendahnya keterkaitan antara kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan
kegiatan penelitian .
5. kurang memperhatikan isu-isu wilayah setempat.
6. kegiatan pengabdian masyarakat belum dipayungi oleh kemitraan yang jelas
7. pemanfaatan sistem informasi dan teknologi belum optimal.
8. belum tersedianya jurnal pengabdian masyarakat internal yang menampung
hasil-hasil PPM.
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C

Kesempatan (Opportunities)
sesuai dengan hasil analisis SWOT, pelauang LP2M Undhira sebagai berikut:
1. kuantitas skim PPM dan ketersediaan dana dari Ditjen Dikti memacu motivasi
para dosen untuk mengusulkan program PPM melalui Simlittabmas.
2. adanya tuntutan pelaksanaan PPM setiap dosen dalam rangka kenaikan
kepangkatan atau jabatan fungsional.
3. tersedianya kerjasama PPM dengan eksternal luar negeri dan internal PT.
4. adanya komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas
PPM.
5. berbagai potensi ke-lokal-an Bali khususnya diangkat ke tingkat nasional dan
internasional.

D

Ancaman (Threats)
sesuai dengan hasil analisis SWOT, ancaman bagi LP2M Undhira sebagai berikut:
1. kapasitas dan kualitas perguruan tinggi swasta semakin merata. Hal ini
menyebabkan kompetisi mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat
semakin ketat.
2. jalinan komunikasi yang belum optimal antara LP2M dengan pihak luar yang
dalam hal ini adalah instansi baik pemerintah maupun swasta sehingga sulit
untuk memetakan kebutuhan masyarakat terhadap iptek yang dapat
diterapkan.
3. rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya isu pewilayahan PPM
serta kemitraan yang jelas sebagai payung dalam melaksanakan pengabdian
masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya upaya untuk mensinergikan potensi
PPM di Undhira dengan program wilayah yang dalam hal ini adalah Pemda
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
4. rendahnya kerjasama antara satu PT dengan PT lainnya dalam melaksanakan
pengabdian di wilayah sehingga seringkali yang terjadi adalah persaingan dan
bukan kerjasama.
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BAB III
GARIS BESAR RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYAARKAT

3.1

Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan:
Tujuan dan sasaran merupakan titik terukur untuk mencapai misi yang telah ditetapkan

yang dirumuskan dengan memprtimbangkan evaluasi diri berbasis analisis SWOT.

3.11

Tujuan
Tujuan PPM antara lain adalah:
Meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan masarakat melalui penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kewilayahan, dilaksanakan secara
terintegrasi, bersinergi, dan melembaga melalui program dan kegiatan yang mengacu
pada unggulan PT, isu global, isu nasional, RPJM Nasional dan/atau RPJM Pemda
Provinsi dan atau Kabupaten/Kota serta bersifat kemitraan, dilaksanakan secara
kelompok, multidisiplin baik intra dan atau antara PT.
Berikut adalah gambar perumusan tujuan PPM:
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PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN

PENERAPAN IPTEK (KEWILAYAHAN, TERINTEGRASI, BERSINERGI,MELEMBAGA
MENGACU PADA UNGGULAN PT DAN ISU GLOBAL, NASIONAL, DAN DAERAH,

PENINGKATAN KESEEJAHTERAAN, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN

PENINGKATAN KESEEJAHTERAAN, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN

BERSIFAT KEMITRAAN, KELOMPOK, MULTIDISIPLIN INTER/ANTAR PT
KAB KARANGASEM
KAB SINGARAJA
KAB JEMBRANA
KAB KLUNGKUNG
KAB BANGLI
KAB GIANYAR
KAB TABANAN
KAB BADUNG&
KODYA DPS

UNDHIRA

PENERAPAN IPTEK (KEWILAYAHAN, TERINTEGRASI, BERSINERGI,MELEMBAGA
MENGACU PADA UNGGULAN PT DAN ISU GLOBAL, NASIONAL, DAN DAERAH,
BERSIFAT KEMITRAAN, KELOMPOK, MULTIDISIPLIN INTER/ANTAR PT

PENINGKATAN KESEEJAHTERAAN, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN

Gambar 3.1 Perumusan Tujuan PPM
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3.1.2

Strategi dan Kebijakan Unit Kerja
Dengan mempertimbangkan evaluasi diri berbasis analisis SWOT berikut adalah

rumusan strategi pengembagan unit kerja PPM:

Tabel 3.1 Tabel Strategi Pengembangan PPM
Tahun

Sasaran

2016

1. Penyusunan RENSTRA Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM
Undhira)
2. Pemetaan PPM yang sudah dilaksanakan sebelumnya (dari tahun
2013) berdasarkan pada disiplin ilmu, unggulan PT, isu global,
nasional, dan daerah, kemitraan, multidisiplin inter dan antar PT.
3. Penjajagan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta
berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan melalui tindak lanjut
MOU yang sudah dilakukan atau melalui pengajuan MOU baru.

2017

1. Penjajagan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta
mengacu pada isu dan permasalahan prioritas
2. Peningkatan kapasitas dosen dalam menyusun proposal dan
melaksanakan PPM dengan mengacu pada hasil pemetaan dan
kesepakatan kerja sama.
3. Bersinergi baik inter dan antar PT yang berada di satu wilayah
ataupun wilayah yang berdekatan.
4. Menyusun proposal PPM di tingkat prodi, fakultas, dan
universitas.
5. Menerbitkan jurnal ber-ISSN untuk menampung hasil PPM

2018

1. Penjajagan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta
mengacu pada isu dan permasalahan prioritas
2. Peningkatan kapasitas dosen dalam menyusun proposal dan
melaksanakan PPM dengan mengacu pada hasil pemetaan dan
kesepakatan kerja sama.
3. Bersinergi baik inter dan antar PT yang berada di satu wilayah
ataupun wilayah yang berdekatan.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyusunan proposal PPM di
tingkat prodi, fakultas, dan universitas.
5. Menjaga kontinuitas penerbitan jurnal hasil PPM

2019

1. Penjajagan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta
mengacu pada isu dan permasalahan prioritas

Universitas Dhyana Pura -Bali | Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat

27

2. Peningkatan kapasitas dosen dalam menyusun proposal dan
melaksanakan PPM dengan mengacu pada hasil pemetaan dan
kesepakatan kerja sama.
3. Bersinergi baik inter dan antar PT yang berada di satu wilayah
ataupun wilayah yang berdekatan.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyusunan proposal PPM di
tingkat prodi, fakultas, dan universitas.
5. Menjaga kontinuitas penerbitan jurnal hasil PPM
2020

1. Penjajagan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta
mengacu pada isu dan permasalahan prioritas
2. Peningkatan kapasitas dosen dalam menyusun proposal dan
melaksanakan PPM dengan mengacu pada hasil pemetaan dan
kesepakatan kerja sama.
3. Bersinergi baik inter dan antar PT yang berada di satu wilayah
ataupun wilayah yang berdekatan.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyusunan proposal PPM di
tingkat prodi, fakultas, dan universitas.
5. Menjaga kontinuitas penerbitan jurnal PPM
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

4.1

Organisasi, Manajemen, dan Indikator Kinerja:
Berdasarkan uraian Bab III, berikut adalah rumusan program dan jenis kegiatan yang

menyangkut organisasi dan manajemen serta indikator kinerja:
ISU GLOBAL
ISU NASIONAL
ISU DAERAH
UNGGULAN PT: 1.PARIWISATA BERWAWASAN DAN BERKESELARASAN, 2. INOVASI DAN
APLIKASI SUMBERDAYA LOKAL, 3. KESEHATAN BERKELANJUTAN, 4. PENDIDIKAN TERAPAN

BIMTEK DAN
PENDAMPINGAN
INDUSTRI RUMAH
TANGGA DAN MENENGAH

BIMTEK DAN
PENDAMPINGAN
PEMANFAATAN SUMBER
DAYA LOKAL

PENDAMPINGAN DAN
PENGEMBANGAN
PARIWISATA PEDESAAN
DAN PERKOTAAN

PENINGKATAN
KESEHATAN
PENYULUHAN DAN
PELATIHAN KESEHATAN
LINGKUNGAN
SOSIALISASI DAN PELATIHAN
INOVASI PRODUK
KESEHATAN BERBASIS
SUMBERDAYA LOKAL

PENYULUHAN
PEMANFAATAN SISTEM
LAYANAN KESEHATAN

PENYULUHAN DAN
PENDAPINGAN KESEHATAN
ANAK DAN USIA LANJUT

PENINGKATAN
PENDIDIKAN

BERBASIS KEMITRAAN DAN MULTIDISIPLIN INTER DAN ANTAR PT

BERBASIS KEMITRAAN DAN MULTIDISIPLIN INTER DAN ANTAR PT

PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN

SOSIALISASI DAN
PENDAMPINGAN PENERAPAN
SISTEM INFORMASI&
TEKNOLOGI INFORMATIKA
SOSIALISASI DAN
PENDAMPINGAN METODE
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SOSIALISASI DAN BIMTEK
INOVASI SUMBERDAYA
LOKAL
SOSIALISASI DAN PELATIHAN
BAHASA DAN BUDAYA

PUBLIKASI DALAM BENTUK PERTEMUAN ILMIAH DAN PENERBITAN
JURNAL PENGABDIAN MASYARKAT BER-ISSN

Gambar 4.1 Rumusan Program dan Jenis Kegiatan yang
Menyangkut Organisasi, Manajemen, serta Indikator Kinerja
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4.2. Matrik Kinerja
Matrik kinerja LP2M Universitas Dhyana Pura ditunjukkan dalam tabel seperti tertera
pada lampiran 1.
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BAB V
POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN DISEMINASI

5.1

Sumber Dana
Sumber pendanaan bisa berasal dari:
a. Dosen yang bersangkutan
b. Institusi Dhyana Pura
c. Institusi dari luar Universitas Dhyana Pura (pemerintah maupun swasta)
d. Luar negeri

Pelaksanaan kegiatan PKM membutuhkan pendanaan dan pembiayaan. Besarnya
kebutuhan dana untuk pembiayaan serta penggunaannya untuk kegiatan pengabdian
kepada masyarakat agar tepat sasaran, mekanismenya diatur berdasarkan ketentuan di
Universitas Dhyana Pura. Pembiayaan juga direncanakan sedemikian rupa agar dapat
terkendali dengan baik sehingga menjamin kelancaran kegiatan yang dilakukan.
Penentuan organisasi dalam mekanisme biaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Penentuan Organisasi dalam Mekanisme Biaya

5.2

Audience

Behaviour + Competence

Degree

Rektor cq Wakil Rektor
Bidang Operasional dan
Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada
Masyarakat

Menyusun anggaran
pembiayaan sesuai dengan
program yang telah dibuat
berdasarkan Rencana Strategis
PPM setiap tahun

Untuk menjamin kelancaran
kegiatan yang dilakukan
sesuai dengan ketentuan

Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian
Masyarakat

Mengajukan anggaran sesuai
dengan program yang telah
disusun ke Kepala Bagian
Keuangan Universitas

Untuk menjamin kesesuaian
dana dengan obyek PKM

Nominal Pendanaan yang Diperlukan Selama 5 Tahun untuk program pengabdian
masyarakat sejumlah dosen Undhira adalah 7 Miliar rupiah sehingga selama lima tahun
membutuhkan dana sebesar 3 miliar. Berdasarkan pengalaman kontribusi Universitas
Dhyana Pura adalah sebesar 1,4 miliar dan sisanya didanai oleh mitra Universitas Dhyana
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Pura termasuk di dalamnya adalah DIKTI, CSR dan Pemda. Format pengajuan biaya dan
laporan penggunaan anggaran terdapat pada Buku Pedoman Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Dhyana Pura.
5.3

Perolehan Dana Selama 5 Tahun
Berikut adalah penjelasan mengenai perkiraan perolehan dana selama 5 tahun kedepan:
Tabel 5.2 Perkiraan Perolehan Dana Selama 5 Tahun
No.
1.
2.
3
4.

Sumber Dana

Bersarnya prosentase
dana dalam 5 tahun

Jumlah dana 5 tahun

Institusi sendiri/yayasan
Kemendiknas/Kementerian lain
terkait
CSR
Pemda
Total

1.400.000.000
1.600.000.000
3.000.000.000
1.000.000.000
7.000.000.000

5.4

Pola Pemantauan dan Evaluasi Implementasi
Pola Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan format berikut:
FORMAT PEMANTAUAN PENGABDIAN
Identitas Program
1. Judul
2. Ketua Tim Pelaksana
3. Fakultas/Program Studi
4. Biaya
5. Lokasi Kegiatan

:
:
:
:
:

Tabel 5.3 Substansi Pemantauan PPM
1.

Pelaksanaan program
‒ Tanggal mulai
‒ Perkiraan tanggal penyerahan laporan
‒ Perkiraan tanggal penyerahan artikel
ilmiah

2.

Peranan CDA
‒ Seleksi usul penerapan Ipteks
‒ Menyelenggarakan seminar proposal
‒ Memantau pelaksanaan program
‒ Menyelenggarakan seminar hasil
‒ Menggandakan laporan
‒ Mengirim laporan
‒ Meminta artikel ilmiah untuk dimuat di
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3.

jurnal
Keterkaitan pelaksanaan dengan usul
‒ Waktu pelaksanaan
‒ Bahan yang dipakai
‒ Kerangka pemecahan masalah
‒ Metode
‒ Belanja
‒ Personalia

4.

Cara pemantauan
‒ Tinjauan lapangan
‒ Tinjauan lab
‒ Wawancara
‒ Melihat data dasar/foto/laporan

5.

Masalah yang dihadapi pelaksana dan upaya mengatasinya

6.

Hasil penting dalam penerapan Ipteks

7.

Penilaian umum dan saran

Mengetahui,

Kota/Tgl./Bln./Thn.

Ketua PPM
Proses pemantauan ini untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran atas standard
pelaksanaan PPM sebagai berikut:
1. Memenuhi standar kebutuhan masyarakat berdasarkan pada skala prioritas, isu
pewilayahan, dan isu terkini.
2. Memenuhi standar keilmuah yakni sesuai dengan perkembangan keilmuan
(memberikan akses informasi, konsultasi, dan partisipasi).
3. Memenuhi standar kompetensi yang meningkatkan kualitas dosen sesuai dengan
jenjang berikut:
a. Level 1
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Berkontribusi dengan aktif di berbagai program P2M, dibuktikan dengan
sertifikat,

serta

mampu

menyampaikan

pengalaman

hasil

P2M

dalam

seminar/konferensi ilmiah.
b. Level 2
Melaksanakan P2M dan menuangkan hasilnya dalam suplemen materi ajar
dibuktikan dengan program bersama/inisiatif dalam mengayaan materi kuliah,
serta mampu memberikan tips memenangkan hibah nasional.
c. Level 3
Mengisisiasi program P2M dengan melibatkan mitra untuk mendanaan program
P2M dan membuat materi ajar utama berdasarkan hasil pencapaian P2M (paper
P2M)
d. Level 4
Melakukan evaluasi program P2M dan mengembangkannya dengan dana
masional/internasional serta pembuatan textbook P2M yang dijadikan referensi
materi ajar.
4. Memenuhi standar kinerja kualitas pegnabdian pada masyarkat dalam satu kegiatan.
5. Memenuhi standar manfaat ganda yang berarti tidak tunggal hanya bermanfaat bagi
komunitas

masyarakat

yang

ditargetkan

saja

tetapi

juga

bermanfaat

bai

pengembangan akademik bagi mahasiswa.
6. Memenuhi standar arsip ekgaitan dengan bukti-bukti pelaksanaan pengabdian pada
masyarakat antara lain foto, materi, surat undangan komunitas (bila ada), daftar hadir
komunitas.
Evaluasi dilakukan secara rutin menggunakan kuesioner kuantitaf atau interview
kualitatif terhadap masyarakat yang enerim akontribusi kegiatan PPM. Bukti evaluasi
dapat berupa grafik ataupun penghargaan.
Dampak Bagi Masyarakat Mitra:
PPM Universitas Dhyana Pura diharapkan memberikan manfaat terhadap kesejahteraan
masyarakat antara lain:
1. Peningkatan pendapatan,
2. Peningkatan pengetahuan,
3. Peningkatan produksi
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4. Perubahan perilaku kea rah positif
5. Peningkatan mutu lingkungan

5.5

Pola Diseminasi Hasil Kegiatan PPM
Pola diseminasi hasil kegiatan berupa penulisan paper yang dipublikasikan, atau FGD,

atau tindak lanjut pembuatan proposal IPTEK Pendnaan DIKTI.
Tabel 5.4 Pola diseminasi Hasil Kegiatan PPM
No.
1.
2.
3.

Tahapan Pelaporan Hingga
Publikasi
Pelaksanaan program
Penyerahan laporan
Penyerahan bukti publikasi
artikel ilmiah atau bukti lainnya

Tanggal Monitoring

Batas Akhir Pelaporan

Tgl mulai
Tgl penyerahan
Tgl penyerahan

Tgl berakhir
Tgl berakhir
Tgl berakhir
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BAB VI
PENUTUP

6.1

Peluang Keberlanjutan kegiatan dan Program PPM PT setelah periode RENSTRA PPM
terlewati
Menyusun Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Dhyana
Pura untuk tahun 2021 – 2025 degan tetap berfokus pada penerapan IPTEK di
masyarakat dengan berbasis kewilayahan, terintegrasi, bersinergi, melembaga serta
mengacu pada isu global, isu nasional, dan isu daerah serta unggulan PT dan
dilaksanakan secara kemitraan, kelompok dan dengan memanfaatkan multidisiplin baik
inter dan antar PT.
Penyusunan Renstra juga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan
yang sudah dilakukan selama lima tahun berjalan yaitu dari tahun 2016 – 2020.

6.2

Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada seluruh dosen Universitas Dhyana Pura yang telah
berkontribusi terhadap program PPM dan memberikan inisiatif penyusunan Renstra 2016.
Terima kasih pula kami haturkan kepada Bapak Rektor, Dr. dr. Made Nyandra,
Sp.KJ.,M.Repro..FIAS atas masukan dan saran serta pandangan kedepan yang sudah
disampaikan yang memberikan arahan dalam penyusunan renstra.

6.3

Tim Penyusun Renstra
1. Dr. Ni Made Diana Erfiani, SS.,M.Hum
2. I Putu Darmawijaya, S.Si.,M.Si

Universitas Dhyana Pura -Bali | Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat

36

Lampiran 1: Matriks Kinerja LP2M Universitas Dhyana Pura
ISU G-NW/RPJM

Peningkatan
kesejahteraan

Peningkatan
kesehatan

ISU PRIORITAS

Mengupayakan
peningkatan
kesejahteraan
melalui
pertumbuhan
ekonomi berbasis
kerakyatan,
produktif, dan laik
bagi semua

Peningkatan
kesehatan
masyarakat dan
lingkungan

PERMASALAHAN
PRIORITAS

Kesenjangan
sosial

SOLUSI
PERMASALAHAN
PRIORITAS
Meningkatkan
pemberdayaan
perempuan (ibu
rumah tangga)
Memanfaatkan
sumberdaya lokal
dari hulu ke hilir

PROGRAM DAN JENIS
KEGIATAN

Sumber Dana
PT

CSR

PEMDA

DIKTI

SUMBER
LAIN

Pelatihan,
penyuluhan,
bimbingan teknis,
seminar, workshop,
konsultasi, dan
kemitraan.

Pemerintah,
UMKM, CSR, PT
yang lain, alumni

√

√

√

√

√

Pelatihan,
penyuluhan,
bimbingan teknis,
seminar, workshop,
konsultasi, dan
kemitraan.

Pemerintah,
UMKM, CSR, PT
yang lain, alumni

√

√

√

√

√

Pertumbuhan
ekonomi lambat

Pendampingan
industri rumah
tangga dan
menengah

Perkembangan
pariwisata tidak
terarah

Pendampingan
industri pariwisata
baik di pedesaan
maupun perkotaan

Berbagai masalah
Kesehatan
lingkungan

Memperkenalkan
solusi inovatif bagi
kesehatan
lingkungan

Produk kesehatan
mahal dan

Memanfaatkan
sumberdaya lokal
dan organic bagi
kesehatan

Sistem layanan
kesehatan belum
dipahami oleh
masyarakat

Memberikan
pemahaman
kepada masyarakat
tentang sistem
layanan kesehatan

Kesehatan
berdasarkan
kategori usia

Program kreatif
dan inovatif
peningkatan
kesehatan anak,
Strategis
Pengabdian
remaja, dan
lanjut
usia
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Peningkatan
pendidikan

Pembelajaran
yang
mengintegrasikan
kearifan budaya
dan
internasionalisasi

Kurangnya
pemahaman
masyarakat
terhadap
perkembangan
sistem informasi
dan teknologi
informatika

Sosialisasi dan
pendampingan
penerapan sistem
informasi dan
teknologi
informatika

Lemahnya sistem
pendidikan usia
dini

Sosialisasi dan
pendampingan
metode pendidikan
anak usia dini

Kurangnya
pemahaman
masyarakat
terhadap
pemanfaatan
sumberdaya lokal

Sosialisasi dan
bimbingan teknis
invoasi
sumberdaya lokal

Bahasa dan
budaya lokal
semakin
terpinggirkan

Sosialisasi dan
pendampingan
pelestarian bahasa
dan budaya lokal

Semakin
pentingnya
peranan bahasa
Ingggris dalam
era globalisasi

Pelatihan
penggunaan
bahasa Inggris di
berbagai sektor
industri

Pelatihan,
penyuluhan,
bimbingan teknis,
seminar, workshop,
konsultasi, dan
kemitraan.
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√

√

√

√

√

