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KATA PENGANTAR

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma
Perguruan Tinggi.Pengabdian kepada masyarakat harus berperan dalam
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Dengan
demikian sebagai upaya meningkatkan kualitas hasil tri dharma perguruan tinggi
berupa pengabdian kepada masyarakat perlu memiliki kedekatan dengan dunia
industri,

pemerintahan

serta

mempunyai

kontribusi

yang

nyata

untuk

menyelesaikan masalah di masyarakat. Selain itu berpijak pada pasal 20 ayat 2
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan

bahwa

Perguruan

Tinggi

berkewajiban

menyelenggarakan

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana Pasal 47
ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa
“Pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan sivitasakademika
dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Selanjutnya berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi bahwa “Perguruan Tinggi wajib memiliki rencana strategis
pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis
perguruan tinggi”. Begitu pula pernyataan yang sama sesuai pada pasal 62 ayat 2
Permenristek-Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.
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LPPM Universitas Galuh Ciamis menyusun dokumen Rencana Strategis
Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PKM) sebagai acuan dalam
meningkatkan kualitas dan kuatitas pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
visi Universitas Galuh Ciamis yaitu “Universitas Galuh menjadi Universitas
Unggul dan Berdaya Saing Global”. Rencana Strategis Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Galuh Ciamis untuk Periode Tahun 2016 s/d 2020
memiliki tema: “Pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi keluarga dalam
peningkatan IPM di Kabupaten Ciamis.”
Akhirnya, Renstra ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan
peningkatan ekonomi keluarga terutama masyarakat miskin.

Ciamis, 20 Oktober 2016
Ketua LPPM,

Dr. H. Awang Kustiawan, M.M.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Rasional
Universitas Galuh (UNIGAL) merupakan Perguruan Tinggi yang ada di
Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat. Universitas Galuh mulai berdiri pada
tanggal 8 April 1998, yang merupakan gabungan dari 5 Sekolah Tinggi. Sebagai
salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Priangan Timur, Universitas Galuh
berkewajiban untuk mengembangkan pendidikan dengan tujuan untuk membentuk
manusia Indonesia seutuhnya serta meningkatkan sumber daya manusia dalam
wujud pendidikan tingi yang mempunyai fungsi strategis dalam memajukan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni guna mempersiapkan berbagai tenaga ahli yang
diperlukan untuk mengembangkan sumber daya alam bagi kepentingan bangsa
dan negara. Guna mencapai tujuan tersebut, Universitas Galuh bertekad menjadi
Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global, dengan landasan utama atau nilai
dasarnya adalah Pengabdian, kemanfaatan, keunggulan, dan kemaslahatan.
Berpijak pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban
menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Sebagaimana Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan sebagai
kegiatan

sivitasakademikadalam

mengamalkan

dan

membudayakan

Ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selanjutnya berdasarkan pasal 61 ayat 2
1

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “Perguruan
Tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang
merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi”. Begitu pula
pernyataan yang sama sesuai pada pasal 62 ayat 2 Permenristek-Dikti No. 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Upaya mencapai tujuan tersebut, Universitas Galuh Ciamis menyusun
sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2020 yang dituangkan dalam
Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020. Renstra ini merupakan arah
kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanakan pengabdian kepada
masyarakat di Universitas Galuh Ciamis. Resntra ini disusun melalui pengkajian
yang mendalam dan mengacu pada visi Universitas Galuh Ciamis.

1.2 Rencana Strategis LPPM Universitas Galuh Ciamis
Rencana strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat adalah arah
kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam jangka waktu
tertentu. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Galuh Ciamisyang
dibuat untuk jangka waktu lima tahun (2016-2020) sebagai dokumen formal yang
mengacu pada Statuta, Rencana Strategis Universitas Galuh Ciamis, Rencana Induk
Pengembangan (RIP) dan visi-misi LPPM Universitas Galuh Ciamis.
Selain itu, penyusunan Renstra LPPM Universitas Galuh Ciamisjuga
mengacu pada prioritas Pengembangan Isu Nasional tentang Sasaran Pokok
Rencana Teknokratik RPJMN 2015-2019 (Bappenas, 2014) yaitu:
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1. Ekonomi.
2. Pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana.
3. Politik, hukum, pertahanan, dan keamnan.
4. Kesejahteraan rakyat.
5. Kewilayahan.
6. Pembangunan kelautan.
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BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN RENSTRA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

2.1 Visi dan Misi Universitas Galuh Ciamis
2.1.1 Visi Universitas Galuh

Universitas Galuh menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global.
2.1.2 Misi Universitas Galuh
Misi

merupakan

tugas

pokok

yang

harus

dilaksanakan

untuk

merealisasikan/mewujudkan visi. Pernyataan misi harus diidasarkan pada visi
yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan pernyataan visi yang telah
ditetapkan, disusunlah misi Universitas Galuh Ciamis sebagai berikut: :
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan
akanmeningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan
citra institusidimata stakeholders.
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan
relevansiPerguruan Tinggi agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya
saing bangsaserta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat.
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi Perguruan Tinggi di
bidangpenelitian dan/atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat
membantupeningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional.
4. Mengembangkan program unggulan Perguruan Tinggi seperti peningkatan
jumlahpublikasi ilmiah, pertukaran dosen/mahasiswa, kerjasama serta
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perolehan statusakreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk
meningkatkan daya saingglobal.
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerja sama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan
Tinggilain, atau Institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
2.1.3 Tujuan Universitas Galuh
Dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang telah
dikemukakan, tujuan strategis atau kondisi yang ingin dicapai oleh Universitas
Galuh Ciamis dalam jangka waktu satu sampai dengan dua puluh tahunan
kedepan adalah sebagai berikut.
1. Meningkatnya kualitas tatakelola dan penjaminan mutu untuk meningkatkan
posisisebagai Perguruan Tinggi yang berstandar internasional yang didasari
manajemenberbasis perencanaan dan penjaminan mutu dengan sasaran
mempertahankan danmeningkatkan mutu, daya saing lulusan dan perluasan
akses.
2. Terwujudnya infrastruktur, dengan menyediakan fasilitas dan peralatan
utama,pengembangan sarana dan prasarana, serta laboratorium untuk
meningkatkanpelayanan terhadap stakeholder internal.
3. Terjaminnya sistem pengelolaan keuangan yang sehat dan terencana
dengantransparansi dan akuntabel.
4. Terwujudnya kondisi sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya
saingglobal.
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5. Terwujudnya suasana akdemik yang kondusif, sehingga mendorong
semangatbelajar dan berkarya yang berkesinambungan bagi sivitas akademika.
6. Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan yang memuaskan stakeholder
sesuaidengan standar nasional.
7. Terbentuknya organisasi yang mantap dan sinergi.
8. Melahirkan cendekiawan yang berakhlaqul karimah yang memiliki dan
menguasaisalah satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni tertentu
dan mampumenerapkannya dalam masyarakat global.
2.2. Visi dan Misi LPPM Universitas Galuh Ciamis
2.2.1 Visi LPPM Universitas Galuh Ciamis
Visi LPPM Universitas Galuh adalah menjadi Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat yang unggul dan berdaya saing global.
2.2.2 Misi LPPM Universitas Galuh Ciamis
Berpedoman pada visi di atas maka misi LPPM Universitas Galuh sebagai
berikut:
1. Menjalankan program penelitian sebagai fungsi pengembangan institusi,
menciptakan inovasi dan pengembangan IPTEKS, serta penyelesaian berbagai
masalah akademik maupun masalah kemasyarakatan yang dilaksanakan baik
secara mandiri oleh dosen/mahasiswa, maupun melalui bentuk kemitraan
dengan berbagai instansi, baik pemerintah, swasta, maupun industri.
2. Mewujudkan inovasi dan pengembangan IPTEKS dilaksanakan melalui
kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. Agar inovasi dan pengembangan
Ipteks dapat memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah pembangunan
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dan pengambilan keputusan, maka akselerasi kegiatan penelitian perlu secara
terus-menerus ditingkatkan, dan berfokus pada kualitas/mutu penelitian.
3. Melaksanakan

pengabdian

kepada

masyarakat

melalui

penyuluhan,

pembimbingan, pembinaan dan pemberdayaan dalam kerangka berperan aktif
dalam pembangunan masyarakat dan mewujudkan manusia pembangunan.
4. Meningkatkan

kerjasama

melalui

penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat baik dengan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi lain,
dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan pihak lain di dalam dan luar
negeri dalam upaya pengembangan institusi.
2.2.3 Tujuan LPPM Universitas Galuh Ciamis
Berpedoman pada misi di atas maka tujuan LPPM Universitas Galuh
sebagai berikut:
1. Terlaksananya program penelitian sebagai fungsi pengembangan institusi,
menciptakan inovasi dan pengembangan IPTEKS, serta penyelesaian berbagai
masalah akademik maupun masalah kemasyarakatan yang dilaksanakan baik
secara mandiri oleh dosen/mahasiswa, maupun melalui bentuk kemitraan
dengan berbagai instansi, baik pemerintah, swasta, maupun industri.
2. Terwujudnya inovasi dan pengembangan IPTEKS dilaksanakan melalui
kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. Agar inovasi dan pengembangan
Ipteks dapat memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah pembangunan
dan pengambilan keputusan, maka akselerasi kegiatan penelitian perlu secara
terus-menerus ditingkatkan, dan berfokus pada kualitas/mutu penelitian.
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3. Terlaksananya

pengabdian

kepada

masyarakat

melalui

penyuluhan,

pembimbingan, pembinaan dan pemberdayaan dalam kerangka berperan aktif
dalam pembangunan masyarakat dan mewujudkan manusia pembangunan.
4. Meningkatnya

kerjasama

melalui

penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat baik dengan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi lain,
dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan pihak lain di dalam dan luar
negeri dalam upaya pengembangan institusi.
2.3. Analisis Situasi
Pada tahun 2015–2016 kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah
memperoleh dana baik dari Universitas Galuh Ciamis secara internal maupun dari
Ditjen Dikti. Program pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Ditjen
Dikti, yaitu PPM program Ipteks Bagi Masyarakat, Ipteks Bagi Kewirausahaan,
IpteksBagi Inovasi Kreativitas Kampus, dan KKN Pembelajaran Pemberdayaan
Masyarakat. Adapun pendanaan internal yaitu PPM reguler, dan dimulai pada
tahun 2012 bekerjasama dengan Pemda Provinsi Jawa Barat melalui KKN
Tematik, serta pada tahun 2015 s.d sekarang bekerjasama dengan Pemda
Kabupaten Ciamis melalui pemberdayaan masyarakat Posdaya melalui bidang
ekonomi khususnya masyarakat miskin untuk meningkatkan IPM di Kabupaten
Ciamis.
Pada tahun 2015-2016, Sebaran skim pengabdian kepada masyarakat yang
didanai dari Ditjen Dikti sebagaimana pada tabel berikut,
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Tabel 2.1
Sebaran Skim Pengabdian Masyarakat
Periode 2015-2016
No
1
2
3

Nama Skim

Tahun 2015

Tahun 2016

1
1
-

2
1
1

Ipteks Bagi Masyarakat
Ipteks Bagi Kewirausahaan
Ipteks Bagi Inovasi Kreativitas Kampus

2.4 Pengelolaan LPPM
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui: (1)
pengelolaan proposal baik untuk pemerolehan dana dari pihak eksternal maupun
dari internal, (2) penetapan pemenang dana hibah pengabdian kepada masyarakat,
(3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap PPM, dan keterlaksanaan
pengabdian, dan 4) pengelolaan keuangan baik mekanisme pencairan maupun
pelaporan.
Tabel 2.2
Pengelolaan PPM

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parameter
Rekruitmen reviewer internal
Keterlibatan reviewer eksternal dalam
seleksi proposal pengabdian
Desk evaluasi proposal
Penetapan pemenang
Kontrak pengabdian
Monev lapangan internal
Seminar hasil pengabdian internal
Tindak lanjut haslpengabdian
Kegiatan pelatihan
Sistem reward
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Ketersediaan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Ya
Tidak
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

2.5. Analisis SWOT
Program strategis LPPM untuk masa depan disusun berdasarkan hasil
analisis SWOT. Hasil analisis tersebut sebagai berikut.
2.5.1. Kekuatan (Strengths)
Sesuai dengan hasil analisis SWOT, kekuatan LPPM Universitas Galuh
Ciamissebagai berikut:
1. CivitasakademikaUniversitas Galuh Ciamis memiliki komitmen yang tinggi
untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kuantitas dosen yang berkualitas untuk melaksanakan PPM.
3. Meningkatnyasemngat para dosen untuk mengusulkan berbabagai program
pengabdian kepada masyarakat.
4. Sarana dan prasarana belajar yang baik.
5. Terjalinnya kemitraan dalam pelaksanaan PPM baik dengan instansi swasta
maupun pemerintah.
6. Memiliki disiplin ilmu yang bervariasi, baik sosial humaniora maupun eksak
sehingga berkontribusi pada penyelesaian berbagai masalah melalui berbagai
skim pengabdian.
7. Tersedianya jurnal internal yang menampung hasil pengabdian kepada
masyarakat.
2.5.2.Kelemahan (Weakness)
Sesuai dengan hasil analisis SWOT, kelemahan LPPM Universitas Galuh
Ciamissebagai berikut:
1. Kemampuan dosen untuk melakukan PPM sebagian dosen belum merata.
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2. Pengabdian kepada masyarakat belum terarah secara sistematis.
3. Serapan pendanaan eksternal masih rendah.
4. Rendahnya keterkaitan antara pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan
penelitian dengan pengabdian dan pendidikan- pengajaran.
5. Kuantitas kemitraan pelaksanaan PPM masih sedikit.
2.5.3. Kesempatan (Opportunities)
Sesuai dengan hasil analisis SWOT, peluang LPPM Universitas Galuh
Ciamissebagai berikut:
1. Kuantitas skim PPM dan ketersediaan dana dari Ditjen DIKTI memacu
motivasi para dosen untuk mengusulkan program PPM melalui simlibtabmas.
2. Adanya tuntutan pelaksanaan PPM setiap dosen dalam rangka Kenaikan
kepangkatan atau jabatan fungsional.
3. Tersedianya kerjasama PPM dengan dana dari eksternal.
4. Adanya komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan
kuantitas PPM.
2.5.4. Kekuatan(Threats) LPPM Universitas Galuh Ciamis
Sesuai dengan hasil analisis SWOT, ancaman bagi LPPM Universitas
Galuh Ciamis sebagai berikut:
1. Ketatnya persaingan dalam mendapatkan dana PPM dari eksternal.
2. Jalinan komunikasi yang belum optimal antara LPPM dengan para dosen.
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BAB III
KERANGKA KEBIJAKAN DAN ROADMAP
(GARIS BESAR RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diposisikan sebagai kegiatan
yang

dilakukan

dengan

mengintegrasikannya

kepada

dua

kegiatan

sebelumnya.Setidaknya, kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat dua kegiatan
sebelumnya.Secara garis besar, strategi dasar kegiatan pengabdian pada
masyarakat pada masing-masing tahapan selama periode Rencana Induk
Pengembangan ditunjukkan dalam gambar berikut. Sedang rincian kebijakan
dasar dan indikator kinerja disajikan pada bagan sebagai berikut:

TahapI (2011-2015):
Teaching University

Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai tanggungjawab
sosial terhadap masyarakat melalui berbagai kegiatan
pengabdian kepadamasyaraakat

Tahap II (2016-2020):
Excellent Teaching University

Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pengabdian
kepada masyarakat berbasis disiplin keilmuan dan
keunikan lokal

Tahap III (2021-2025):
Pre-Research University

Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pengabdian
kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi

Tahap IV (2026-2030) :
Research University

Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pengabdian
kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan
pengetahuan dan teknologi berbasis keunikan lokal

Gambar 3.1.
Strategi Dasar Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
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Tahap I: Teaching University
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya
adalah wujud komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Pada tahap
inikegiatan pengabdian ditekankan untuk internalisasi dan penguatan nilai-nilai
tanggungjawab sosial terhadap masyarakat (social responsibility values) dan pada
seluruh sivitasakademika Universitas Galuh. Nilai-nilai ini diharapkan menjadi
salah satu budaya yang mengakar pada seluruh sivitasakademika sehingga
menjadi landasan yang kokoh bagi pengembangan berbagai kegiatan pengabdian
kepada masyarakat pada tahap-tahap berikutnya.Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini dapat memiliki bentuk dan metode beragam, sepanjang
memberikan kontribusi bagi penguatan social responsibility values.
a. Strategi Dasar
Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai tanggungjawab sosial terhadap
masyarakat melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
b. Kebijakan Dasar
1) Peningkatan keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam berbagai kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
2) Peningkatan ketrampilan dan keahlian yang diperlukan untuk kegiatan
pengabdian dan pembangunan masyarakat.
3) Peningkatan jalinan kerjasama dan sinergi dengan pihak eksternal dalam
kegiatan pengabdian dan pembangunan masyarakat.
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c. Indikator Kinerja
1) Keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) serta pengabdian kepada masyarakat lainnya.
2) Rutinitas dan kualitas/kinerja penyelenggaraan KKN.
3) Promosi, inovasi dan pioneering aktivitas pembangunan masyarakat.
4) Kinerja organisasi penyelenggara KKN serta kegiatan pengabdian kepada
masyarakat lainnya.
5) Penghargaan untuk pengabdian dan pembangunan masyarakat.
6) Pendidikan

dan

pelatihan

ketrampilan

untuk

pengabdian

dan

pembangunan masyarakat.
7) Keterlibatan dalam proyek pembangunan masyarakat bersama elemen
masyarakat lainnya.
8) Jaringan kerjasama dengan pihak eksternal (kelompok masyarakat, bisnis,
dan pemerintah).
Tahap II :Excellent Teaching University
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahap ini diorientasikan
sebagai wahana diseminasi/aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
dikembangkan di kampus, bukan sekedar penguatan nilai-nilai sosial.Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa baik sesuai
dengan disiplin ilmu maupun lintas disiplin ilmu dan berorientasi pada keunikan
lokal, yang disesuaikan dengan kepentingan dan karakteristik kebutuhan
masyarakat.Pada tahapan ini diharapkan pula muncul berbagai solusi dan produk
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teknologi tepat guna yang berguna untuk pemberdayaan masyarakat pada berbagai
bidang.
a. Strategi Dasar
Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
berbasisdisiplin keilmuan dan keunikan lokal.
b. Kebijakan Dasar
1) Peningkatan keterkaitan disiplin ilmu dan keunikan lokal dengan kegiatan
pengabdian dan pembangunan masyarakat.
2) Penyediaan fasilitas, akses, teknologi, dan informasi yang mendukung
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3) Optimalisasi jaringan alumni sebagai agen pengabdian dan pembangunan
masyarakat.
c. Indikator Kinerja
1) Proporsi program/aktifitas pengabdian kepada masyarakat berbasis disiplin
pengetahuan dan keunikan lokal.
2) Sinergi program studi, pusat studi, fakultas dan universitas dalam
penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3) Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan masyarakat luas.
4) Pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5) Pusat konsultasi, advokasi, dan pendampingan masyarakat.
6) Penyediaan fasilitas dan layanan murah untuk berbagai kepentingan
masyarakat.
7) Kerjasama yang sinergis dengan alumni dalam pembangunan masyarakat.
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Tahap III :Pre-Research University
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahap ini
diorientasikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan
sekedar

penerapan

yang

sudah

ada.Tahapan

ini

merupakan

perintisan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis masyarakat (communitybased science and technology). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan
menjadi bagian integral dari input dan proses pendidikan dan penelitian ilmiah
sehingga

menghasilkan

output

yang

lebih

relevan

dengan

kebutuhan

pemberdayaan masyarakat.
a. Strategi Dasar
Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Kebijakan Dasar
1) Mengintegrasikan pengabdian pada masyarakat dengan penelitian ilmiah.
2) Peningkatan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan relevansi dan
aktualitas pengabdian pada masyarakat.
c. Indikator Kinerja
1) Proposal pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian ilmiah
(terapan dan murni).
2) Desiminasi dan publikasi hasil penelitian berbasis masyarakat atau
pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian ilmiah.
3) Pusat-pusat studi bagi pengkajian masalah dan strategi pembangunan
masyarakat.
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4) Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan dan penelitian
(participation action research)
Tahap IV :Research University
Sejalan dengan perkembangan Universitas Galuh sebagai research
university maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahap ini
diorientasikan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, yaitu
community based science and technology. Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat telah menjadi bagian integral dari pendidikan dan penelitian, sehingga
dapat dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan misi
pemberdayaan masyarakat.
a. Strategi Dasar
Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan teknologi berbasis
keunikan lokal.
b. Kebijakan Dasar
1) Penyediaan sistem insentif bagi penghasil pengetahuan dan teknologi
berbasis keunikan lokal untuk pengabdian kepada masyarakat.
2) Pengembangan hak paten bagi produk-produk berbasis keunikan lokal
untuk pengabdian kepada masyarakat.
c. Indikator Kinerja
1) Jumlah produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis keunikan
lokal.
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2) Penghargaan bagi penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berbasis keunikan lokal.
3) Jumlah hak paten atas produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berbasis keunikan lokal.
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

Program strategis pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan
Universitas Galuh Ciamis memiliki tema “Pemberdayaan masyarakat melalui
ekonomi keluarga dalam peningkatan IPM di Kabupaten Ciamis.”Berikut adalah
jabaran tema menjadi beberapa tahapan pengabdian:
Tahap 2016:
Pada tahapan ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada pemetaan
motivasi masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk berwirausaha dan
pemberdayaan masyarakat untuk wirausaha sebagai upaya peningkatan ekonomi
keluarga khususnya masyarakat miskin.Indikator kinerja pada tahun 2015 adalah
laporan PPM dan publikasi artikel jurnal.
Tahap 2017-2018
Pada fase ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada optimalisasi
potensi daerah yang dapat digunakan untuk menciptakan kemandirian ekonomi
keluarga berbasis keunikan lokal melalui desa binaan.Kinerja pada tahun 20162017 diukur dari laporan PPM dan publikasi artikel jurnal.
Tahap 2019-2020:
Pada periode ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada pendampingan
dan pembinaan desa binaan untuk optimalisasi kegiatan wirausaha/ekonomi
masyarakat khususnya masyarakat miskin.Indikator kinerja pada tahun 2015 s.d
2020 adalah laporan PPM dan publikasi artikel jurnal.
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BAB V
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

Pelaksanaan

Renstra

Pengabdian

kepada

Masyarakat

diharapkan

mendapatkan pendanaan baik hibah pengabdian kepada masyarakat dari swasta,
pemerintah, kerja sama luar negeri. Oleh karena itu, Sumber pembiayaan
diarahkan melalui tiga skema yaitu: 1) Pembiayaan internal yang diarahkan bagi
para civitasakademika yang belum mendapatkan akses sumber dana eksternal, 2)
Sumber pembiayaan berupa hibah dari Dikti melalui berbagai skim pengabdian
kepada masyarakat., 3) Sumber pembiayaan dari para sponsor melalui kegiatan
kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengamati kegiatan pada
setiap tahapan program pengabdian pada masyarakat dengan cara pengamatan
langsung, wawancara atau membaca catatan (yang dibuat pada setiap tahapan
kegiatan) sehingga dengan cepat dapat diketahui ada atau tidaknya penyimpangan.
Adapun tahapan monitoring adalah:1) Perencanaan, 2) Persiapan, 3) Pelaksanaan
Monitoring. Evaluasi merupakan kegiatan penting yang tidak terpisahkan dari
pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat, yang dilakukan untuk
mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat civitas akademika di
Universitas Galuh Ciamis dengan pembiayaan dijabarkan pada tabel sebagai
berikut:
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Tabel 5.1
Besar Pendanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat
Periode 2015 s.d 2020
No
1
2

Program
Kegiatan
Penyuluhan dan
pembinaan
Pendampingan

2016
(Rp.)
203.750.000

2017
(Rp.)
180.750.000

2018
(Rp.)
208.750.000

2019
(Rp.)
196.250.000

2020
(Rp.)
218.250.000

203.750.000

180.750.000

208.750.000

196.250.000

218.250.000

Selanjutnya rencana perolehan pendanaan dari hibah dikti disajikan pada
tabel berikut ini:
Tabel 5.2
Rencana Perolehan Pendanaan dari Hibah Dikti
No

Nama Skim

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
3

Ipteks Bagi Masyarakat
Ipteks Bagi Kewirausahaan
Ipteks
Bagi
Inovasi
Kreativitas Kampus

1
1
-

2
1
1

3
2
2

3
2
2

4
3
3
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BAB VI
PENUTUP

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Karena atas karunia-Nya Rencana Strategis Program Pengabdian kepada
Masyarakat di Universitas Galuh Ciamis telah berhasil disusun sesuai dengan
panduan pedoman penyusunan rencana strategis. Harapannya renstra ini dapat
dijadikan panduan dan pedoman dalam menjalankan semua program pengabdian
kepada masyarakat di Universitas Galuh. Oleh karena itu, kami berharap bahwa
segenap civitasakademika mendukung tema ini sehingga tercipta pengabdian
kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin.
Upaya menjaga keberlanjutan perbaikan mutu (continous improvement)
pengabdian

masyarakat,

kami

senantiasa

mengevaluasi

dan

mereview

implementasi pelaksanaan program pengabdian. Oleh sebab itu, jika renstra,
berdasarkan analisis strategis, membutuhkan penyesuaian maka tim akan
membahas dan melakukan penyesuaian (corrective actions) seperlunya sesuai
perkembangan masyarakat dan pendidikan tinggi sehingga bersifat dinamis.
Demikian renstra pengabidan kepada masyarakat ini disusun dan semoga
bermanfaat untuk peningkatan mutu dan kemajuan pengabdian kepada masyarakat
di lingkungan Universitas Galuh Ciamis. Aamiin.
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