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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Pemikiran 

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM) Universitas 

PGRI Palembang merupakan suatu dokumen yang berisi perencanaan program-program 

strategis  PkM Universitas PGRI Palembang dalam kurun waktu lima tahun ke depan,  

yaitu  tahun 2016 s.d 2020. Perencanaan program-program strategis ini disusun sebagai 

program yang berkelanjutan dari renstra lima tahunan sebelumnya, yaitu tahun 2011-

2015 yang disusun sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) Universitas PGRI Palembang sampai tahun 2025. Sesuai amanat Undang-

Undang Pendidikan Tinggi (UUPT) No. 12 tahun 2012, Tugas pokok dan fungsi yang 

harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

dimana salah satu bagiannya adalah pengabdian kepada masyarakat. Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi mulai tahun 2013 melaksanakan kebijakan desentralisasi 

pengelolaan program pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari desentralisasi 

pengabdian kepada masyarakat adalah perwujudan kontribusi kepakaran ilmu 

kepadamasyarakat, meningkatkan jumlah partisipasi dosen dalam melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat oleh perguruan tinggi. 

Renstra PkM ini ditujukan bagi dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang 

yang akan menyusun usulan pengabdian kepada masyarakat, sehingga hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang diperoleh dapat diterapkan dalam memecahkan masalah 

pembangunan yang disesuaikan dengan visi dan misi Universitas PGRI Palembang. 

Renstra PkM Universitas PGRI Palembang akan dijalankan secara bertahap sesuai 

dengan skala prioritas yang dihasilkan dari evaluasi diri dan kinerja Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan melibatkan seluruh unit-unit pendukung 

dan sumber daya dalam pelaksanaannya. 

Menyadari pentingnya pengabdian kepada masyarakat bagi pengembangan 

kualitas SDM Perguruan Tinggi maka Universitas PGRI Palembang, dalam Renstra 

PkM tahun 2016-2020yang  salah satu tujuannya adalah menyelenggarakan program 

pengabdian pada masyarakat yang lebih terarah dan lebih berkualitas dalam rangka 

meningkatkan kontribusi Universitas PGRI Palembang dalam proses pelaksanaan 
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pembangunan. Renstra ini disusun melalui pengkajian yang mendalam dan mengacu 

pada visi Universitas PGRI Palembang yaitu Menjadi Universitas yang unggul, dinamis 

dan berperan aktif dalam pembangunan. 

Rencana strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat adalah arah 

kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam jangka waktu 

tertentu. Renstra tahun 2016-2020 sebagai dokumen formal yang mengacu pada: 

1. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

3. SK Rektor Univ.PGRI Palembang No. 2108/R.C.1/UNIV.PGRI/2016 tentang 

Statuta Universitas PGRI Palembang 

4. SK Rektor Univ.PGRI Palembang No. 2614/R.C.1/UNIV.PGRI/2016 tentang 

Standar Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Palembang. 

5. SK Rektor Univ.PGRI Palembang No. 2143/R.C.1/UNIV.PGRI/2016 tentang 

Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang Tahun 2016-2020. 

 

Selain itu, penyusunan Renstra PkM UPGRI Palembang juga mengacu pada 

prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2005-2029 yang fokus pada bidang Energi, 

Pangan dan Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi 

Informasi, Material Maju serta Sosial Humaniora. 

 

B. Tujuan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 

(Renstra PkM) adalah: 

1. Menetapkan   arah dan  kebijakan  serta  payung  pengelolaan  Pengabdian   

kepada Masyarakat Unggulan Universitas PGRI Palembang 

2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan SDM UPGRIP melalui kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

3. Memotivasi dosen untuk melaksanakan PkM dan menyebar luaskan informasi 

hasil temuan kepada masyarakat. 

4. Menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat yang lebih terarah 

dan lebih berkualitas dalam rangka meningkatkan kontribusi dan sumbangsih  
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Universitas PGRI Palembang dalam proses menuju PkM yang berdayaguna bagi 

masyaralat secara luas. 

5. Mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif di bidang Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

 

C. Langkah Penyusunan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 

(Renstra PkM) 

Penyusunan Renstra PkM UPGRI Palembang dilakukan melalui beberapa 

langkah dan informasi, perumusan sertaproses sosialisasi bertahap, yaitu: 1). 

Pertemuan–pertemuan dan diskusi arah Renstra PkM antara LP2kMK dengan Rektor 

dan Wakil Rektor I Universitas PGRI Palembang; 2). Rektor UPGRI Palembang  

menetapkan pembentukan Tim Penyusun Renstra PkM UPGRI   Palembang Tahun 

2016-2020 yang mewakili  masing-masing fakultas; 3). Pengumpulan data potensi 

Renstra PkM melalui rapat dan diskusi oleh tim bekerjasama dengan Wakil Rektor I 

dan LP2kMK UPGRI Palembang; 4). Pertemuan dalam bentuk lokakarya Renstra PkM 

UPGRI Palembang; 5). Perumusan dan penyempurnaan Renstra PkM dilingkungan 

UPGRI Palembang oleh Tim Penyusun Renstra  PkM; 6). Penetapan Renstra PkM 

UPGRI Palembang. 

Alur proses langkah penyusunan Renstra  PkM UPGRI Palembang dapat dilihat 

pada gambar 1.  
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Gambar 1.  Langkah-langkah Penyusunan Renstra PkM UPGRI Palembang 

 

Pertemuan–pertemuan dan diskusi arah Renstra PkM antara 
LP2kMK dengan Rektor dan WakilRektor I UPGRI Palembang 

Rektor PGRI Palembang menetapkan pembentukan Tim 
Penyusun. Renstra PkM UPGRI   Palembang 2016-2020

Pengumpulan data potensi Rencana Strategis Pengabdian 
Kepada Masyarakat (Renstra PkM)  di masing-masing 

program studi di UPGRI Palembang dengan rapat dan diskusi
oleh tim yang diambil dari masing-masing program studi 

bekerjasama dengan WR I dan LP2kMK UPGRI Palembang

Pertemuan dan Perumusan Rencana Strategis Pengabdian 
Kepada Masyarakat (Renstra     PkM) dilingkungan UPGRI 

Palembang

Penyempurnaan hasil rumusan oleh Tim Renstra     
PkMPerumus bersama Tim Penyusun Renstra  PkM

Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada 
Masyarakat (Renstra PkM) UPGRI Palembang
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN LPPkMK UPGRI PALEMBANG 

 

A. Visi dan Misi Universitas PGRI Palembang 

Visi UPGRI Palembang adalah ”Pada tahun 2025, Universitas PGRI Palembang 

menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Dinamis, dan Berperan Aktif dalam 

Pembangunan”. 

Sesuai dengan visi di atas, UPGRI Palembang menetapkan misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penyebarluasan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan perkembangan zaman. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni guna meningkatkan 

kemampuan inovatif dan kompetitif. 

3. Menyelenggarakan sistem pelayanan secara optimal kepada civitas akademika. 

4. Mewujudkan cita-cita organisasi PGRI sebagai organisasi profesi, organisasi 

perjuangan, dan kader kepemimpinan yang bersifat unitaristik dan independen. 

 

B. Visi dan Misi LPPkMK Universitas PGRI Palembang 

Sesuai dengan Visi LPPkMK yaitu Menjadi lembaga penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat dan kerjasama yang aktif, dinamis dan terbuka untuk menghasilkan,  

menerapkan keterbaruan sains, teknologi, dan seni sebagai pilar penelitian, 

pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LPPkMK 

UPGRI menetapkan misi sebagai berikut : 

1. Mendukung dan melaksanakan misi UPGRI Palembang dalam bidang 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama. 

2. Mendorong para dosen dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 

seni yang telah diteliti untuk mendukung perningkatan kesejahteraan masyarakat 

3. Menghasilkan pemikiran kreatif, inovatif, dan terarah sebagai masukan dalam    

pembangunan daerah dan nasional. 

4. Mendukung lembaga permerintah dan non pemerintah dalam memanfaatkan 

hasil riset UPGRI Palembang untuk kepentingan pembangunan 

5. Melakukan penyuluhan yang dilakukan dosen dan mahasiswa agar tercipta 

masyarakat  adil dan sejahtera 
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6. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta serta Perguruan 

Tinggi lain 

7. Mewujudkan LPPkMK sebagai pusat dan narasumber keilmuan yang 

professional. 

 

C. Analisis Situasi 

Berdasarkan data empat tahun terakhir ini yaitu tahun 2013–2016 kegiatan 

pengabdian kepada masyarakatUPGRI Palembang telah memperoleh dana baik dari 

internal maupun dari Ditjen Dikti. Program pengabdian kepada masyarakat yang 

didanai oleh Ditjen Dikti, yaitu PkM program Ipteks bagi Masyarakat, Ipteks bagi 

Kewirausahaan, Ipteks bagi Produk Ekspor, Ipteks bagi Kreativitas dan  Inovasi 

Kampus, Ipteks  bagi Desa Mandiri, Ipteks bagi Pengembangan Wilayah, Hibah HI-

LINK, Ipteks bagi Wilayah antara PT-CSR/ PT-PEMDA-CSR, dan KKN Pembelajaran 

Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan  pendanaan internal dinamakan program PkM 

reguler. 

Sebaran skim pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh UPGRI Palembang 

dengan danaDitjen Dikti sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Program PkM  yang didanai Ditjen Dikti Tahun 2013-2015 

No Nama Skim 
Tahun 

2013 2014 2015 

1 Ipteks bagi Masyarakat 0 0 1 

2 Ipteks bagi Kewirausahaan 0 0 0 

3 Ipteks bagi Produk Ekspor 0 0 0 

4 Ipteks bagi Kreativitas Inovasi Kampus 1 1 0 

5 Ipteks  bagi Desa Mandiri 0 0 0 

6 Hibah HI-LINK 0 0 0 

7 Ipteks bagi Pengembangan Wilayah 0 0 0 

8 Ipteks bagi Wilayah Antara PT-CSR / 

PT-PEMDA-CSR 
0 0 0 

9 KKN Pembelajaran Pemberdayaan 

Masyarakat 
0 0 0 

Jumlah 1 1 1 
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Selain itu, jumlah PkM reguler yang didanai Universitas PGRI Palembang 

maupun Swadaya diuraikan pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2.  Program Pengabdian kepada Masyarakat Reguler dalam 3 (tiga)  tahun   

terakhir 

 

No Pendanaan 2013 2014 2015 

1 Swadaya (mandiri) 9 11 98 

2 UPGRI Palembang (kelompok) 4 4 10 

3 Sumber lain 0 1 1 

 

 Dilihat dari PkM yang didanai oleh Universitas, Kemenristek Dikti, dan sumber 

lain jumlahnya masih sedikit, maka untuk tahun-tahun berikutnya perlu kerja 

keras dan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkannya. Begitu juga dengan 

PkM dengan sumber pendanaan dari luar negeri, perlu adanya terobosanbaru 

berupa kolaborasi dengan Perguruan Tinggi yang ada di luar negeri.  

 

D. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi proposal yang didanai dari 

sumber dana eksternal dilakukan melalui tahapan: (1) Pengumuman adanya kegiatan 

PkM, (2) Pengajuan proposal  kegiatan, (3) Seleksi desk evaluasi, (4) Seminar proposal 

lengkap bagi yang lulus desk evaluasi, (5) Penetapan pemenang dana hibah pengabdian 

kepada masyarakat, (6) Pengelolaan keuangan baik mekanisme pencairan maupun 

pelaporan, (7) Pelaksanaan Kegiatan PkM, (8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

terhadap keterlaksanaan pengabdian, dan (9) Pelaporan kemajuan kegiatan pelaksanaan 

pengabdian dan (10) Pelaporan akhir.  
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Gambar 2. Alur proses pengelolaan PkM dari sumber dana Kemenristek DIKTI 
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Sedangkan bagan alur proses pengelolaan PkM Reguler adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Diterima         Tidak Diterima 

 

 

  

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur proses pengelolaan PkM dari sumber dana UPGRI Palembang 

 

Perbaikan hasil seminar 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Monitoring dan Evaluasi 

(Monev) 

Pelaporan Kemajuan Kegiatan 

Pelaporan Akhir 

Pengelolaan Keuangan 

 

Pengajuan Proposal 

Kegiatan 

 

Seleksi  

 

Seminar Proposal  

Perbaiki 

Lulus 

Pengumuman 

Kegiatan PkM 
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Untuk menjamin keterlaksanaan program PkM sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan maka diperlukan tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pengelolaan PkM. Ketersediaan SOP pengelolaan PkM Universitas PGRI Palembang 

dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 3. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan PkM 

No Parameter 
Ketersediaan SOP 

Ada Tidak 

1 Rekruitmen reviewer internal √  

 

2 

Keterlibatan reviewer eksternal dalam seleksi proposal 

PkM 

 

√ 

 

3 Desk evaluasi proposal √  

4 Penetapan pemenang √  

5 Kontrak pengabdian √  

6 Monev lapangan internal √  

7 Seminar hasil PkM internal √  

8 Tindak lanjut hasil PkM √  

9 Kegiatan pelatihan √  

10 Sistem reward √  

 

E. Analisis SWOT 

Program strategis PkM disusun berdasarkan hasil analisis SWOT sebagai 

berikut. 

1. Kekuatan(Strengths) 

a) Civitas akademika UPGRI Palembang memiliki komitmen yang tinggi untuk 

melakukan pengabdian pada masyarakat. 

b) Adanya  pedoman dan SOP pelaksanaan PkM. 

c) Adanya  agenda rutin program PkM yang didanai oleh UPGRIP 

d) Kualitas dan kuantitas dosen yang memadai untuk melaksanakan PkM. 

e) Sarana dan prasarana  penunjang  pelaksanaan  PkM yang memadai. 

f) Memiliki disiplin ilmu yang bervariasi, baik sosial humaniora maupun eksak 

sehingga berkontribusi pada penyelesaian berbagai masalah melalui berbagai 

skim pengabdian. 

g) Dosen sebagai pelaksana, tenaga ahli, dan pengabdi memiliki jiwa swadaya dan 

swadana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. 
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2. Kelemahan(Weakness) 

a) Kemampuan dosen untuk melakukan PkM belum merata. 

b) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat belum terarah secara sistematis. 

c) Rendahnya keterkaitan antara kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan 

kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengajaran. 

d) Terbatasnya pendanaan pelaksanaan PkM. 

e) Publikasi dan diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk 

diserap oleh masyarakat luas masih kurang. 

 

3. Peluang(Opportunities) 

a) Kuantitas skim PkM dari Ditjen DIKTI  yang variatif 

b) Ketersediaan dana yang memadai dari Ditjen DIKTI. 

c) Adanya komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas 

PkM. 

d) Adanya kemitraan/kerjasama dalam pelaksanaan PkM baik dengan instansi 

swasta maupun pemerintah. 

e) Banyaknya permintaan instansi/pihak luar yang membutuhkan penyuluhan, 

pelatihan, dan  pendampingan sesuai bidang ilmu yang dikembangkan UPGRIP 

. 

4. Ancaman (Threats) 

a) Ketatnya persaingan untuk mendapatkan dana PkM darieksternal. 

b) Jalinan komunikasi yang belum optimal antara LPPkMK dengan paradosen. 

c) Belum tersedianya jurnal internal yang menampung hasil-hasilPkM. 

d) Kurangnya tingkat kepercayaan stakeholders terhadap PkM yang dilaksanakan. 
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BAB III 

GARIS BESAR RENSTRA  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UPGRI PALEMBANG 

 

 

A.  Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan 

1. Tujuan 

Tujuan adanya LP2kMK UPGRI Palembang adalah menyiapkan dan 

memberdayakan potensi sumberdaya akademik dosen dan mahasiswa sebagai pengabdi 

kepada masyarakat, dan sumberdaya lainnya sebagai faktor pendukung peran 

pengembangan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara 

langsung maupun tidak langsung bagi berbagai kondisi kemasyarakatan dengan 

bernafaskan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. 

 

2.  Sasaran Pelaksanaan 

Sasaran pelaksanaan di lembaga LP2kMK UPGRI Palembang adalah : 

a) Melakukan berbagai kajian teori keilmuan, pengetahuan dan seni untuk 

melahirkan konsep, paradigma, pendekatan, metode, teknik, dan strategi baru, 

dalam bentuk pengabdian kepaada masyarakat; 

b) Melakukan pengabdian kepada masyarakat beserta pengembangan dan      

pemberdayaannya terhadap khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

dalam segala bidang; 

c) Memberikan layanan konsultasi pengabdian pada masyarakat beserta     

pengembangan dan pemberdayaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni dalam     segala dimensi; 

d) Menyelenggarakan berbagai paket pendidikan dan pelatihan pengabdian kepada 

masyarakat beserta pengembangan dan pemberdayaannya terhadap khazanah 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan 

e) Mengembangkan sistem dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hasil     

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta pengembangan dan 

pemberdayaannya terhadap khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 
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B. Strategi dan Kebijakan LPPkMK 

1.  Strategi Pengembangan  

LP2kMK UPGRI Palembang meningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian 

kepada masyarakat dengan cara terus mengembangkan budaya pengabdian kepada 

masyarakat dalam brbagai dimensi dan program dengan mendorong (memotivasi), 

menyiapkan dan menjalankan program pengabdian kepada masyarakat, dan memberikan 

fasilitas bagi para dosen untuk meningkatkan kepekaan, kuantitas maupun kualitas dari 

pengabdian tersebut, membentuk desa binaan PkM UPGRI Palembang sesuai dengan 

potensi masing-masing wilayah untuk selanjutnya mengembangkan teknologi tepat guna 

yang bermanfaat langsung bagi pembangunan nasional, pengembangan desa binaan, dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan iman dan 

taqwa. 

 

2. Kebijakan Pengembangan  

Sesuai dengan strategi pengembangan, maka kebijakan pengembangan 

pengabdian masyarakat di LPPkMK UPGRI Palembang difokuskan pada beberapa  

strategi, yaitu : 

a) Para civitas akademika terlibat secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat  

b) Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan implementasi hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika. 

c) Pelaksana pengabdian pada masyarakat harus memberikan dampak positif 

dalam meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. 

d) Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dijadikan HKI sehingga 

bermanfaat  baik untuk  masyarakat binaan Universitas. 

e) Memberikan penghargaan kepada dosen/mahasiswa yang berprestasi dalam 

pelaksanaan PkM. 

f) Kegiatan pengabdian pada masyarakat  mendapatkan  pendanaan yang cukup, 

baik dari universitas, pemerintah, BUMN maupun Swasta.. 
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BAB   IV 

STANDAR KEBIJAKAN STRATEGIS, STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM  

DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT UPGRI PALEMBANG 

 

 

Berdasarkan keterpaduan antara Rencana Strategis UPGRI Palembang maupun 

Rencana Strategis LP2kMK UPGRI Palembang, maka disusunlah Standar Kebijakan 

Strategis, Strategi Pencapaian Program, dan Indikator Pencapaian Standar Pengabdian 

kepada Masyarakat yang dijabarkan dalam Tabel 6  sebagai berikut :  

Tabel 4. Standar Kebijakan Strategis,  Strategi Pencapaian Program, dan   

IndikatorPencapaian Standar PkM di UPGRI Palembang 

Standar Kebijakan 

Strategis 

 Strategi Pencapaian 

Program 

Indikator Pencapaian 

Standar 

Standar Hasil PkM 

Penyelesaian masalah yang 

dihadapi masyarakat dengan 

memanfaatkan keahlian 

sivitas akademika yang 

relevan 

a. Ada program 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

dapat menyelesaikan 

permasalahan di 

masyarakat; 

b. Sejumlah 50 mitra 

kerjasama program 

pengabdian kepada 

masyarakat per tahun. 

Pemanfaatan teknologi tepat 

guna 

Jumlah 6 teknologi tepat 

guna yang dimanfaatkan 

masyarakat per tahun. 

Pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

> 50% program 

pengabdian kepada 

masyarakat menghasilkan 

publikasi ilmiah 

Bahan ajar untuk sumber 

belajar perkuliahan 

> 10% program 

pengabdian kepada 

masyarakat menghasilkan 

bahan ajar 

Modul pelatihan 

> 10% program 

pengabdian kepada 

masyarakat menghasilkan 

modul pelatihan 

Standar Isi PkM 
Hasil Penelitian yang 

dapatditerapkan langsung   

dandibutuhkan oleh 

masyarakat pengguna 

>10%   Program   

Pengabdian   kepada   

masyarakat merupakan 

penerapan langsung 

hasil penelitian 

  

Pengembangan Ilmu 

pengetahuan dan Teknologi 

>10% Program 

Pengabdian kepada 
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Standar Kebijakan 

Strategis 

 Strategi Pencapaian 

Program 

Indikator Pencapaian 

Standar 

dalam 

rangkamemberdayakan 

masyarakat 

masyarakat merupakan 

upaya pemberdayaan 

masyarakat. 

Teknologi tepat guna yang 

dapat dimanfaatkan dalam 

rangka meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan 

masyarakat 

>10% Program 

Pengabdian kepada 

masyarakat merupakan 

penerapan teknologi 

tepat guna yang dapat 

meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan 

masyarakat 

Model pemecahan 

masalah,rekayasa 15 ystem, 

dan/ataurekomendasi 

kebijakan yangdapat 

diterapkan langsungoleh 

masyarakat, duniausaha, 

15 ystem 15 a, dan/atau 

pemerintah 

>10% Program 

Pengabdian kepada 

masyarakat merupakan 

penerapan model yang 

dapat digunakan dalam 

pemecahan masalah, 

rekayasa 15 ystem, 

dan/atau rekomendasi 

kebijakan yang dapat 

diterapkan langsung 

oleh masyarakat, dunia 

usaha, 15 ystem 15 a, 

dan/atau pemerintah 

Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha dan/atau industri 

Ada program 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

merupakan penerapan 

langsung HKI oleh 

masyarakat, dunia 

usaha, dan/atau industri 

Standar Proses PkM Perencanaan:  

Perencanaan program 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Setiap program 
pengabdian kepada 
masyarakat harus dibuat 
rencana kegiatan yang 
jelas 

Penilaian rencana program 
PkM berkaitan standar mutu, 
menjamin keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan serta 
keamanan pelaksana, 
masyarakat dan lingkungan 

Setiap proposal program 
pengabdian kepada 
masyarakat harus lolos 
penilaian (oleh komisi 
etik/tim ad hoc) terkait 
dengan standar mutu, 
keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, 
serta keamanan 
pelaksana, masyarakat, 
dan lingkungan. 

Pelaksanaan:  
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Standar Kebijakan 

Strategis 

 Strategi Pencapaian 

Program 

Indikator Pencapaian 

Standar 

Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat harus 
diselenggarakan secara 
terarah, terukur dan 
terprogram 

Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 
dilaksanakan sesuai 
dengan proposal 
kegiatan, panduan 
pengabdian kepada 
masyarakat dan peraturan 
Universitas. 

Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan 
oleh mahasiswa sebagai salah 
satu dari bentuk pembelajaran 
harus mengarah pada 
terpenuhinya capaian 
pembelajaran lulusan serta 
memenuhi ketentuan dan 
peraturan universitas. 

Setiap program studi 
melaksanakan minimal 
satu kegiatan PKM untuk 
mendukung terpenuhinya 
capaian pembelajaran 
lulusan. Ada mata kuliah 
dengan minimal 1 sks per 
PS yang berkaitan 
dengan kegiatan PkM. 

Pelaporan Kegiatan:  

Penyusunan laporan kegiatan 
PkM 

Adanya laporan kegiatan 
PkM, baik laporan 
kemajuan maupun 
laporan akhir kegiatan 

Monitoring dan evaluasi 
kegiatan PkM 

Adanya dokumen hasil 
Monev kegiatan PkM 

Standar Penilaian PkM 

Tingkat kepuasan masyarakat 

Tercapainya tingkat 
kepuasan masyarakat 
pada level ≥3,5 (skala 1-
5) dari hasil evaluasi 
kepuasan masyarakat 
(penerima atau peserta 
program) 

Terjadinya perubahan sikap, 
pengetahuan dan keterampilan 
pada masyarakat sesuai 
dengan sasaran program 

>60% peserta kegiatan 
meningkat 
pengetahuannya; 
>30% peserta kegiatan 
mengalami perubahan 
sikap; 
>20% peserta kegiatan 
mengalami peningkatan 
keterampilan.  
(tercapainya perubahan 
sikap, pengetahuan dan 
keterampilan pada 
masyarakat pada level 
≥3,5 (skala 1-5) dari hasil 
survey perubahan sikap, 
pengetahuan dan 
keterampilan). 

Dapat dimanfaatkannya ilmu 
pengetahuan dan teknologi di 
masyarakat secara 
berkelanjutan 

>30% peserta kegiatan 
tetap mempraktekkan 
IPTEK yang 
diperolehnya (tercapainya 
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Standar Kebijakan 

Strategis 

 Strategi Pencapaian 

Program 

Indikator Pencapaian 

Standar 
pemanfaatan IPTEK 
secara berkelanjutan pada 
level ≥3 (skala 1-5) dari 
hasil survey pemanfaatan 
IPTEK) 

Terciptanya pengayaan 
sumber belajar dan/atau 
pembelajaran serta 
pematangan sivitas akademika 
sebagai hasil pengembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

Terdapat umpan balik 
bahan pengayaan sumber 
belajar dari hasil 
pengembangan IPTEK di 
masyarakat 

Teratasinya masalah 17ystem 
dan rekomendasi kebijakan 
yang dapat dimanfaatkan oleh 
pemangku kepentingan 

Terdapat rekomendasi 
kebijakan bagi pemangku 
kepentingan. 

Tercapainya tingkat 
kepuasaan mitra kerjasama 

Tercapainya tingkat 
kepuasan mitra pada level 
≥3,5 (skala 1-5) dari hasil 
evaluasi kepuasan mitra 
dengan menggunakan 
angket atau instrument 
lainnya. 

Standar Pelaksana PkM 

Kualifikasi akademik 
pelaksana PkM 

Pelaksana PkM memiliki 
kualifikasi akademik 
tertentu yang 
dipersyaratkan oleh 
Universitas 

Kompetensi pelaksana 
kegiatan PkM 

Pelaksana kegiatan PkM 
memiliki kompetensi 
tertentu dipersyaratkan 
oleh universitas 

Dosen di program studi 
melakukan kegiatan PkM 
yang sesuai dengan bidangnya 
dan melibatkan mahasiswa 

Setiap dosen terlibat 
dalam pelaksanaan 
kegiatan PkM yang 
melibatkan mahasiswa 
secara penuh minimal 1 
kegiatan per semester 

Standar Sarana dan 

Prasarana PkM 

Ketersediaan sarana dan 
prasarana yang mendukung 
kegiatan PkM 

a. Tersedia sarana dan 
prasarana pendukung 
PkM dengan jumlah 
yang memadai dengan 
kualitas yang baik 

b. Minimal 40% PkM 
dilaksanakan dengan 
sarana dan prasarana 
milik institusi (seperti 
laboratorium, studio, 
bengkel, kolam 
percobaan, dll. 
Dilengkapi dengan 
peralatan) 

Standar Pengelolaan Perencanaan:  
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Standar Kebijakan 

Strategis 

 Strategi Pencapaian 

Program 

Indikator Pencapaian 

Standar 

PkM a. Menyusun dan 
mengembangkan rencana 
PkM sesuai dengan renstra 
PkM universitas 

b. Menyusun dan 
mengembangkan 
peraturan, panduan SPMI 
kegiatan PkM. 

c. Memiliki panduan tentang 
18ystem18a pelaksanaan 
PkM dengan mengacu 
pada standar hasil, standar 
isi, dan standar proses 
PkM. 

d. Menyusun 18ystem18a 
dan prosedur penilaian 
PkM paling sedikit 
menyangkut aspek hasil 
PkM dalam menerapkan, 
mengamalkan, dan 
membudayakan iptek guna 
memajukan kesejahteraan 
umum serta mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 

a. Adanya dokumen 
rencana induk PkM; 
adanya program PkM 
yang sesuai dengan 
renstra. 
 

b. Adanya peraturan, 
panduan dan SPMI 
kegiatan PkM. 

 

 
 

c. Adanya panduan 
18 ystem 18 a 
pelaksanaan kegiatan 
PkM 
 
 
 

d. Adanya 18 ystem 18 a 
dan prosedur 
penilaian PkM 

Pelaksanaan: 
a. Memfasilitasi pelaksanaan 

kegiatan PkM 
b. Memfasilitasi kegiatan 

peningkatan kemampuan 
pelaksanaan PkM 

c. Mendayagunakan sarana 
dan prasarana PkM pada 
lembaga lain melalui 
kerjasama 

 
a. Adanya dukungan 

pelaksanaan kegiatan 
PkM 

b. Adanya peningkatan 
kemampuan 
pelaksanaan PkM 
 

c. Adanya penggunaan 
sarana dan prasarana 
PkM pada lembaga 
lain melalui kerjasama 

Pengendalian: 
a. Melakukan analisis 

kebutuhan yang 
menyangkut jumlah, jenis, 
dan spesifikasi sarana dan 
prasarana PkM 

b. Menjaga dan 
meningkatkan mutu 
pengelolaan unit atau 
fungsi PkM dalam 
menjalankan program 
PkM secara berkelanjutan 

 
a. Adanya hasil analisis 

kebutuhan yang 
menyangkut jumlah, 
jenis, dan spesifikasi 
sarana dan prasarana 
PkM. 
 
 

b. Adanya audit internal 
dan asesmen 18ystem 
penjaminan mutu 
internal untuk PkM 

Pemantauan dan Evaluasi: 
a. Melakukan pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan 

 
a. Adanya kegiatan 

monitoring dan 
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Standar Kebijakan 

Strategis 

 Strategi Pencapaian 

Program 

Indikator Pencapaian 

Standar 
PkM terhadap unit yang 
melaksanakan program 
PkM 

b. Memberikan penghargaan 
kepada pelaksana PkM 
yang berprestasi. 

evaluasi pelaksanaan 
PkM 
 
 
 

b. Adanya penghargaan 
kepada pelaksana 
PkM 

Pelaporan Kegiatan: 
a. Menyusun laporan 

kegiatan PkM yang 
dikelolanya dan laporan 
kinerja unit PkM 

b. Melakukan diseminasi 
hasil PkM 

 
a. Adanya laporan 

kegiatan PkM dan 
laporan kinerja unit 
 
 

b. Adanya sosialisasi 
dan publikasi hasil 
pelaksanaan PkM 

Standar Pendanaan dan 

Pembiayaan PkM 

Perguruan tinggi wajib 
menyediakan dana 
pengelolaan PkM. Dana 
pengelolaan PkM digunakan 
untuk membiayai: 

a. Manajemen PkM yang 
terdiri atas seleksi 
proposal, 
pelaksanaan,pengenda
lian, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan, 
dan diseminasi hasil 
PkM 

b. Peningkatan kapasitas 
pelaksana 

Adanya dana manajemen 
di institusi untuk kegiatan 
PkM; 
Adanya dana peningkatan 
kapasitas pelaksana di 
institusi untuk kegiatan 
PkM. 

Fakultas memperoleh dana 
operasional penyelenggaraan 
PkM secara memadai 

Rata-rata dana yang 
diperoleh dalam rangka 
pelayanan/ PKM 
disesuaikan dengan 
kemampuan universitas. 
Persentase penggunaan 
dana pengabdian kepada 
masyarakat disesuaikan 
dengan kemampuan 
universitas. 

Fakultas memiliki kerjasama 
kegiatan PkM dengan instansi 
di dalam/luar negeri yang 
relevan dengan bidang 
keahlian 

a. Persentase rata-rata 

jumlah PkM dosen 

yang sesuai dengan 

bidang per tahun yang 

bekerjasama dengan 

dalam negeri > 30% 

b. Ada PkM dosen yang 

sesuai bidang per 

tahun yang 
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Standar Kebijakan 

Strategis 

 Strategi Pencapaian 

Program 

Indikator Pencapaian 

Standar 

bekerjasama dengan 

luar negeri. 

Indikator Keberhasilan 

PkM Proposal  

Setiap dosen 
menghasilkan minimal 
satu proposal dalam satu 
tahun 

Hibah PkM 

Minimal 50% dari 
jumlah proposal yang 
diusulkan dalam tahun 
berjalan menghasilkan 
hibah PkM. 

Tulisan ilmiah 

Setiap dosen 
menghasilkan minimal 
satu tulisan terbit di 
jurnal/ majalah ilmiah/ 
tahun 

Sumber dana 
Universitas dan institusi 
lainnya. 
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BAB V 

PELAKSANAAN RENSTRA PENGABDIAN MASYARAKAT  

UPGRI PALEMBANG 

 

 

          Pelaksanaan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSTRA 

PkM)  di UPGRI Palembang dilaksanakan dan dikembangkan secara melekat dan 

selaras dengan pelaksanaan penelitian sekaligus alih ilmu dan teknologi berupa kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen dan mahasiswa di masing-masing 

fakultas dengan memperhatikan tema pengabdian kepada masyarakat yang secara rinci 

disusun sebagai berikut : 

A. Renstra PkM di Fakultas/Program Pascasarjana  

Pelaksanaan Renstra PkM  UPGRI Palembang meliputi semua 

Fakultas/Program Pasca Sarjana, dengan uraian sebagai berikut : 

1. Program Pascasarjana (PPs) 

Harapan bahwa PPs UPGRI Palembang dapat berperan dalam member arah 

pada perubahan dan menjadi agen perubahan memiliki konsekuensi bahwa gagasan dan 

pemikiran PPs UPGRI Palembang harus dapat disebarluaskan dengan cara member 

peluang sebesar-besarnya agar gagasan dan pemikiran tersebut dapat diakses oleh 

masyarakat luas.  

a) Visi 

“Pada tahun 2025, PPs UPGRI Palembang menjadi PPs yang unggul, dan 

berperan aktif dalam pendidikan, pengajaran, dan riset”. 

b) Misi 

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran dengan 

menggunakan berbagai media dan metode pembelajaran sesuai dengan 

perkembangan IPTEKSI dalam iklim akademik yang kondusif, edukatif dan 

mandiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang mencerminkan 

masyarakat ilmiah, bermartabat, bermoral dan religius. 

2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan pemikiran-

pemikiran inovatif dan orisinal dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris 

dengan memanfaatkan perkembangan IPTEKSI. 

3) Menyelenggarakan kegiatan seminar dan forum ilmiah lainnya tentang 

pendidikan bahasa  dengan mengangkat isu-isu terkini secara bertahap dan 
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berkesinambungan dengan melibatkan berbagai nara sumber dari  tingkat 

lokal, nasional dan internasional. 

4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil 

penelitian atau pemikiran-pemikiran inovatif tentang pembelajaran bahasa 

 

c) Tujuan 

Menjadikan sumberdaya dan keahlian PPs untuk dapat diakses oleh perguruan 

tinggi, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, industri, dan masyarakat luas 

untuk mendukung upaya-upaya pengembangan bidang pendidikan sosial, 

ekonomi, budaya, dan kesejahteraan, baik dalam tingkat lokal maupun nasional. 

 

d) Tema PkM 

Menyesuaikan dengan kemampuan sumber yang ada di PPS UPGRI  

Palembang, maka tema pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan 

pada PPs UPGRI Palembang adalah: “Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah, 

Kepemimpinan dan pengaplikasian hasil Penelitian untuk diterapkan 

sebagai bahan Pengabdian”. 

e)  Rencana Pelaksanaan PkM 

Rencana kegiatan PkM tahun 2017-2020 di PPs UPGRI Palembang dapat 

dilihat sebagai berikut : 

No Kegiatan 

1. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah (Jurnal & PTK ) 

2. Pelatihan Kepemimpinan untuk menjadi Pimpinan yang Visioner. 

3 Aplikasi hasil Penelitian untuk Diterapkan Sebagai Bahan Pengabdian. 
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2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)  

a) Visi 

“Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga 

yang mampu menghasilkan sarjana pendidikan yang unggul, professional, 

berdaya saing, serta berperan aktif dalam Pembangunan”. 

b) Misi 

Misi FKIP Universitas PGRI Palembang  sampai tahun 2025 adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan/pengajaran yang berkualitas untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul, dan profesional, serta berdaya saing 

tinggi dan bertaqwa, berbudi luhur dan berakhlak mulia, cinta tanah air, 

berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab. 

2) Meningkatkan profesionalisme pelayanan akademik dan staf pengajar sesuai 

dengan spesialisasi disiplin ilmu yang dimiliki dan peningkatan penguasaan 

Ilmu dan teknologi, serta meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas 

kompotensi calon tenaga kependidikan. 

3) Meningkatkan kerjasama yang sinergis dengan pengelola pendidikan tingkat  

daerah, nasional, dan regional dalam rangka distribusi penggunaan lulusan 

dan peningkatan mutu lulusan yang memiliki daya saing di sumatera bagian 

selatan. 

4) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efektif dan efisien dalam 

sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di 

Sumatera bagian selatan.  

 

c) Tujuan 

Dalam mencapai visi dan misi di atas dalam jangka waktu 5 tahun ke depan 

FKIP memfokuskan kegiatan pada aspek-aspek program berikut ini: 

1) Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan yang Maha 

Esa, memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat 

menerapkan pengembangan/menciptakan ilmu pengetahuan teknologi, 

informasi dan seni. 
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2) Menghasilkan lulusan yang unggul dan menguasai bidang keahliannya baik 

secara keilmuan maupun kependidikan, profesional, berbudaya yang terkait 

dengan dunia kerja. 

3) Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian pendidikan dan 

berinisiatif untuk melakukan pengembangan diri sehingga semakin 

profesional dan berdaya saing dalam melaksanakan pekerjaannya. 

4) Menghasilkan ilmu pengetahuan dan keterampilan ilmu pendidikan dalam 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pendidikan dalam rangka antisipasi 

perkembangan global. 

5) Meningkatkan peran aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat melalui 

kegiatan pengabdian pada masyarakat. 

6) Memantapkan posisi dan citra FKIP Universitas PGRI Palembang sebagai 

lembaga penghasil tenaga pendidikan di tingkat provinsi dan nasional. 

7) Meningkatkan peran FKIP Universitas PGRI Palembang melalui penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan 

praktik dan/atau ilmu, dipublikasikan dan terdiseminasikan secara nasional 

dan internasional. 

8) Memantapkan kerjasama mendukung pemerataan akses pendidikan. 

9) Memantapkan integrasi FKIP Universitas PGRI Palembang dengan tata 

kelola yang baik. 

d) Tema PkM 

Tema Umum : 

“Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat  melalui 

Inovasi Pendidikan, Sains dan Teknologi, Kearifan Seni Budaya Lokal dan 

Sosial Humaniora” 

No 
Program 

Studi 
Tema Topik  Pengabdian Kepada Masyarakat 

1 Pendidikan 

Bahasa 

Inggris 

Bidang 

Pendidikan 

1. penggunaan teknik fishbowl dalam 

pembelajaran bahasa inggris 

2. pelatihan managent stress pada siswa 

3. pelatihan TOEFL dengan Visual-Aids 

4. Penerapan E-Learning dalam 

pembelajaran bahasa Inggris 

5. Pelatihan 

2 Pendidikan 

Bahasa dan 

Sastra 

1. Bidang 

Pendidikan 

 

1. penerapan  metode pembelajaran berbasis 

seni 

2. pemanfaatan hasil kreativitas siswa sebagai 
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No 
Program 

Studi 
Tema Topik  Pengabdian Kepada Masyarakat 

Indonesia  

 

2. Bidang 

Bahasa 

  

 

 

3. Bidang Sastra 

media pembelajaran  

 

1. Keterampilan berbicara di depan umum  

2. Keterampilan menulis karya ilmiah  

3. Peran jurnalistik dalam meningkatan 

wawasan dan teknologi komunikasi 

 

1. keterampilan menulis karya sastra berbasis 

kearifan budaya lokal 

2. apresiasi karya sastra 

5 Pendidikan 

Sejarah 

1. Bidang 

Pendidikan 

 

2. Bidang 

Pengetahuan 

Pemanfaatan Sejarah lokal sebagai sumber 

pengembangan pembelajaran Sejarah 

 

Pengembangan Kepariwisataan sejarah 

berbasis kelokalan 

 

6 Pendidikan 

Akuntansi 

1. Bidang 

Pendidikan 

 

 

 

 

 

2. Bidang sains 

dan teknologi 

Pemanfaatan penggunaan worksheet dalam 

mempermudah penyelesaian proses pencatatan 

akuntansi 

Pemahaman dalam membedakan penerapan 4 

pilar standar akuntansi untuk menghasilkan 

pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel 

 

Penggunaan aplikasi MYOB sebagai alat bantu 

dalam efektif penyusunan laporan keuangan 

 

7 Pendidikan 

Geografi 

1. Inovasi 

Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

2. Saint dan 

Teknologi 

Kearifan Lokal 

 

 

 

3.   Sosial 

Humaniora 

1. Pengembangan media belajar geografi yang 

inovatif berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi 

2. Pengembangan model-model pembelajaran 

geografi interaktif berbasis pendekatan 

student center 

3. Pengembangan materi Geografi berbasis 

online 

 

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis  

(SIG) untuk pemecahan masalah Perdesaan 

2. Pemanfatan Sistem Informasi Geografis 

(SIG) untuk konservasi lingkungan/ekologi 

sungai 

 

1. Pengembagan wisata sungai berbasis data 

spasial 

2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam 

memecah persoalan lingkungan berbasis 

pengembangan data spasial 
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No 
Program 

Studi 
Tema Topik  Pengabdian Kepada Masyarakat 

8 Bimbingan 

Konseling 

1. Inovasi 

Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sains dan 

teknologi 

 

 

 

 

 

 

3. Kearifan 

seni budaya 

lokal dan 

sosial 

humaniora 

1. Pengembangan komptensi  profesional 

konselor 

2. Pengembangan kinerja konselor di sekolah 

3. Studi mengenai metode  pelayanan 

konseling di sekolah 

4. Studi terhadap pelaksanaan manejeman 

pelayanan konseling di sekolah  

5. Pengembangan teknik dan evaluasi 

pelayanan konseling  

 

1. Studi pelaksanaan pelayanan konseling 

individual terhadap pelaku/korban 

2. Studi terhadap pelaksanaan layanan 

informasi yang dilakukan konselor kepada 

masyarakat luas 

3. Pengembangan teknologi dalam layanan 

konseling di sekolah dan masyarakat    

 

1. Studi perilaku bullying dilingkungan 

sekolah dan masyarakat dan kaitannya 

dengan konseling 

2. Kajian terhadap konseling dalam 

masyarakat multikulturalisme  

 

9 PG –AUD 1. Bidang 

Inovasi 

pendidikan 

 

 

2. Bidang Sains 

dan Teknologi 

1. pengembangan dan implementasi 

kompetensi guru dalam pembelajaran PAUD 

2. Pengembangan Model-model pembelajaran 

anak Usia Dini 

 

1. pengembangan 5 aspek kemampuan AUD 

melalui permainan dalam proses pembelajaran 

2. pemanfaatan media sumber belajar alat 

permainan edukatif PAUD (IT, barang bebas, 

bahan dari alam, dan lain-lain) 

10 PGSD 1. Inovasi  

Pendidikan 

 

 

 

 

2. Sains dan 

Teknologi 

 

 

3. kearifan seni 

budaya lokal 

dan sosial 

1. Pengembangan pembelajaran interaktif 

berbasis IT di Sekolah Dasar 

2. Pengembangan model-model pembelajaran 

(lesson study, PBL, open-ended) di sekolah 

dasar 

 

1. Pengembangan media pembelajaran berbasis 

teknologi 

2. pegembangan bahan ajar di sekolah 

  

1. kajian etnomatematis di masyarakat lokal 

2. pengembangan model perilaku siswa 

terhadap budaya lokal 
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No 
Program 

Studi 
Tema Topik  Pengabdian Kepada Masyarakat 

humaniora 

12 Pendidikan 

Sendratasik 

1. Inovasi 

Pendidikan 

 

2. Sains 

Teknologi 

 

 

3. Pemanfaatan 

Bahan Alam 

 

4. Seni Budaya 

Peningkatan kualitas pembelajaran Seni 

Budaya berbasis teknologi 

 

Pengembangan  dan peningkatan mutu 

pendidikan dengan mengutamakan Inovasi 

pendidikan 

 

Peningkatan dan pengembangan eksplorasi 

SDA daerah dalam menunjang industri kreatif 

 

Peningkatan Inventarisasi seni budaya daerah 

 

3.   Fakultas Ekonomi (FE) 

a) Visi 

Visi fakultas Ekonomi adalah pada tahun 20025 fakultas Ekonomi Universitas 

PGRI Palembang menjadi fakultas ekonomi yang unggul, dinamis di bidang 

Manajemen dan Akuntansi dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi di 

sumbagsel. 

 

b) Misi 

1) Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada  

masyarakat di bidang Manajemen dan Akuntansi secara bermutu. 

2) Meningkatkan kinerja pengelola fakultas secara berkelanjutan kepada 

civitas akademika dan masyarakat. 

3) Meningkatkan sarana dan prasarana bagi civitas akademika secara 

berkelanjutan. 

 

c) Tujuan 

1) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi di bidang Manajemen dan 

Akuntansi. 

2) Menghasilkan produk penelitian yang menunjang ilmu manajemen dan 

Akuntansi. 

3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat di bidang Manajemen 

dan Akuntansi. 
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4) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas manajemen fakultas. 

5) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana. 

 

d) Tema PkM 

Menyesuaikan dengan kemampuan sumber yang ada di FE UPGRI Palembang, 

maka tema pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan adalah 

“Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan dibidang ekonomi 

khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran, 

Manajemen keuangan, Sistem Informasi Akuntansi, Perpajakan dan Akuntansi 

keuangan”. 

 

e) Rencana Pelaksanaan PkM 

Rencana kegiatan PkM tahun 2017-2020 di Fakultas Ekonomi UPGRI Palembang 

dapat dilihat sebagai berikut : 

No Kegiatan 

1 Peluang dan tantangan SDM di era  kompetisi global 

2 Menciptakan keunggulan pemasaran dalam menghadapi kompetisi 

global 

3 Aman dari masalah keuangan melalui manajemen keuangan yang 

efisien 

4 Peranan standar akuntansi dalam memperoleh laporan keuangan 

yang transparan dan akuntabel 

5 Peranan pajak dalam mencapai tujuan pembangunan nasional 

6 Peranan akuntan profesional dalam menjaga kualitas pemeriksaan 

 

4. Fakultas Teknik (FT) 

Fakultas Teknik UPGRI Palembang merupakan salah satu dari lima  fakultas 

yang berada dalam lingkungan UPGRI Palembang. Lokasi Fakultas Teknik U-PGRI 

Palembang berada di pusat kota Palembang Sumatera Selatan, yang merupakan kota 

metropolitan  dan  juga sebagai pusat industry hulu maupun hilir, pusat perdagangan 

dan jasa serta pendidikan di Sumatera Selatan. Sehingga berdasarkan kondisi ini maka 

secara spesifik, Fakultas Teknik UPGRI Palembang melangkah lebih maju dalam 

meningkatkan kualitas sumberdaya tenaga teknik Indonesia guna menghadapi era 
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globalisasi dewasa ini, dengan tidak mengabaikan kondisi dan keberadaan/kemampuan 

Fakultas Teknik U-PGRI Palembang dewasa ini melalui pendampingan dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

a) Visi 

"Menjadikan Fakultas Teknik U-PGRI pada tahun 2025 sebagai Institusi 

Pendidikan yang Unggul, Dinamis dan Berperan Aktif dalam pembangunan 

dibidang IPTEK di Sumbagsel. 

 

b) Misi 

1) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penyebar luasan ilmu 

pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. 

2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna dalam 

meningkatkan kemampuan inovatif lulusan serta inovasi ilmu pengetahuan 

bidang teknologi. 

3) Menyelenggarakan system pelayanan secara optimal kepada civitas 

akademika dan tenaga kependidikan  dibidang ilmu teknologi. 

4) Mewujudkan cita-cita organisasi PGRI yang unitaristik dan indenpenden. 

 

c) Tujuan 

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berjiwa Pancasila. 

2) Dapat memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila dan mapu 

mengembangkan nilai-nilai budaya luhur. 

3) Bersikap terbuka dan dapat menghargai pendapat orang lain, berkemampuan 

berfikir analitis dan sintesis, berilmu dan berketrampilan. 

4) Berpartisipasi dalam pembangunan guna mewujudkan Trilogi Pembangunan. 

5) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara mandiri dan 

dapat menggunakannya bagi kepentingan masyarakat secara tepat guna 

dengan arif bijaksana. 

6) Mempunyai kemampuan penalaran untuk dapat meningkatkan daya analisis 

dan ketrampilan. 

7) Mempunyai kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di 

bidang teknologi. 
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8) Memiliki kemampuan untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih 

tinggi. 

9) Mewujudkan suasana akademik yang kondusif berdasarkan semangat 

kesatuan, kemandirian dan nondiskriminatif. 

 

d) Tema Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Menyesuaikan dengan kemampuan sumber yang ada di UPGRI Palembang, 

maka tema pengabdian kepada masyarakat berupa “Pengembangan dan 

Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat”.    

 

e) Rencana Pelaksanaan PkM 

Untuk mencapai pelaksanaan tema tersebut sebagai pengabdian kepada 

masyarakat selama 5 tahun ke depan. Rencana pengabdian masyarakat tersebut 

menyangkut rencana pembiayaan dan potensi sumber pembiayaannnya. 

Rencana kegiatan PkM tahun 2016-2020 di Fakultas Teknik UPGRI 

Palembang dapat dilihat sebagai berikut ini : 

No Kegiatan 

1 Penyuluhan tentang lingkungan sehat masyarakat 

2 Pelatihan perencanaan Infrastruktur bagi masyarakat desa 

3 Pelatihan Survey dan pemetaan sederhana infrastruktur desa 

4 Pendampingan pembuatan proposal usulan pembangunan 

infrastruktur desa 

5 Pelatihan pembuatan produk bahan pembersih herbal home industri 

desa binaan 

6 Pembinaan pengelolaan usaha home industri desa binaan 

7 Pelatihan pembuatan sistem penerangan rumah ramah lingkungan 

8 Pelatihan pembuatan pembangkit listrik mikro hidro desa binaan 

9 Pembinaan pengembangan teknologi tepat guna bagi desa binaan 
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5. Fakultas MIPA 

a) Visi 

Visi Fakultas MIPA UPGRI Palembang adalah : “Pada tahun 2025, Fakultas 

MIPA UPGRI Palembang menjadi Fakultas yang unggul dan dinamis serta 

berpartisifasi aktif dalam pembangunan di Sumatera bagian Selatan”.  

 

b) Misi 

Untuk mewujudkan visinya, Fakultas MIPA UPGRI Palembang telah dan akan 

terus menjalankan empat misi sebagai berikut : 

1) Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis riset dan 

teknologi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan biologi dan fisika. 

2) Melaksanakan pengembangan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat di bidang biologi dan fisika. 

3) Menerapkan ilmu pengetahuan biologi dan fisika sesuai dengan kebutuhan 

stakeholders dan masyarakat. 

4) Menunjang pembangunan dengan bertindak sebagai enterpreneur yang 

memiliki kepedulian terhadap lingkungan. 

 

c) Tujuan 

Berdasarkan visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai Fakultas MIPA 

UPGRI Palembang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah: 

1) Menciptakan sarjana sains yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, 

berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab.   

2) Menghasilkan civitas akademika yang mampu melaksanakan dan 

mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang biologi dan fisika. 

3) Berperan aktif dalam masyarakat di bidang biologi dan fisika 

4) Menghasilkan entrepreneur di bidang biologi dan fisika yang menunjang 

pembangunan. 

 

d) Tema PkM 

Tema pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan Fakultas MIPA UPGRI 

Palembang ditekankan  pada “Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan 

kapasitas dalam bidang sains dan teknologi”. 
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e) Rencana Pelaksanaan PkM 

Rencana kegiatan PkM tahun 2017-2020 di Fakultas MIPA UPGRI Palembang 

dapat dilihat sebagai berikut : 

No Kegiatan 

1 Penangkaran kupu-kupu di sekolah sebagai taman biologi  

2 Pemanfaatan pekarangan rumah atau sekolah untuk budidaya 

hidoponik 

3 Teknik pembuatan makanan organik dengan fermentasi mikroba 

4 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam 

5 Pengelolaan lingkungan (air bersih) 

6 Pengelolaan nilai siswa berbasis web 

7 Pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi 

8 Pengolahan air payau dengan panas matahari 

9 Pengelolaaan potensi lingkungan untuk sumber energi 

 

 

6. Fakultas  Perikanan  

Fakultas Perikanan UPGRI Palembang merupakan salah satu dari lima  fakultas 

yang berada dalam lingkungan UPGRI Palembang. Fakultas Perikanan mempunyai 2 

Program Studi, yaitu Prodi D3 Budidaya Perikanan dan Prodi S1 Perikanan. Prodi D3 

Budidaya Perikanan merupakan program advokasi yang bertujuan untuk menyiapkan 

tenaga teknis (skill) yang terampil dan profesional di bidang budidaya perikanan 

sedangkan Prodi S1 Perikanan bertujuan untuk menyiapkan tenaga manajerial yang 

terampil dan profesional di bidang Budidaya Perikanan dan Pengolahan Hasil 

Perikanan.  

Karena wilayah perairan Sumatera Selatan umumnya terdiri dari perairan umum 

dan perairan laut, maka fokus pengelolaannya juga diarahkan terhadap hasil perairan 

umum dan laut, terutama di bidang budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan, 

sesuai dengan bidang kajian yang ada di Fakultas Perikanan. Dengan demikian arah dan 

kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat juga difokuskan kedua bidang kajian 

tersebut. Disamping itu juga mulai dikembangkan pada Pemanfaatan Sumberdaya 

Perikanan.  
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a) Visi  

“Pada tahun 2025 menjadi Fakultas Perikanan yang unggul, dinamis dan 

berperan aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan dibidang perikanan di 

wilayah Sumatera bagian Selatan”. 

 

b) Misi  

1) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penyebarluasan IPTEK dan 

seni  yang berkarakter dan berwawasan interpreneurship. 

2) Mengembangkan IPTEK dan seni guna meningkatkan kemampuan inovatif 

yang berdaya saing. 

3) Membina dan mengembangkan berbagai bentuk pengabdian untuk KESRA. 

4) Menyelenggarakan 33 ystem pelayanan secara optimal dan berperan aktif 

dalam jejaring kerja. 

 

c) Tujuan   

1) Menghasilkan lulusan yang bermutu, mandiri, dan memiliki daya saing  

profesi melalui peningkatan mutu  pelayanan pendidikan. 

2) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan  

IPTEK dan seni budaya. 

3) Meningkatkan jumlah dan mutu PKM. 

4) Mewujudkan suasana akademik yang kondusif berlandaskan  semangat  

kesatuan, kemandirian dan non diskriminatif.  

 

d) Tema PkM 

Menyesuaikan dengan kemampuan sumber yang ada di Fak. Perikanan UPGRI 

Palembang, maka tema pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan 

adalah “Peningkatan keterampilan (skil) dan profesionalitas di bidang 

Perikanan melalui pelatihan dan pendidikan bidang pembenihan, pembesaran, 

teknologi pakan, pengolahan hasil perikanan, dan  pemasaran hasil perikanan” 
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e) Rencana Pelaksanaan PkM 

Rencana kegiatan PkM tahun 2016-2020 di Fakultas Perikanan UPGRI 

Palembang dapat dilihat sebagai berikut : 

No Kegiatan 

1 Pelatihan budidaya perikanan bagi siswa/i SMA/SMK/MAN se kota 

Palembang 

2 Pelatihaan perikanan terpadu bagi kelompok pembudidaya dan  

pengolahan ikan binaan Fakultas Perikanan  

3 Pelatihan bidang perikanan bagi purnabakti menjelang masa pensiun 

4 Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) bagi Siswa SMK 

Perikanan 

5 Pelatihan pembuatan makanan hasil perikanan bagi ibu-ibu rumah 

tangga/PKK 

6 Membantu penyuluhan bidang perikanan bagi mahasiswa KKL 

7 Mengembangkan jiwa entrepreneurship bagi mahasiswa, alumni, 

dosen dan pengelola 

8 Pembentukan Desa Binaan 

 

B.  Tema Renstra PkM di UPGRI Palembang  

Karena UPGRI Palembang mempunyai 5 Fakultas dan  Program Pasca Sarjana, 

maka Tema Pengabdian kepada Masyarakat UPGRI Palembang adalah  juga 

merupakan gabungan dari Fakultas dan PPs yang ada, yaitu: “Peningkatan 

kapasitas PkM untuk kesejahteraan masyarakat  melalui inovasi dibidang 

Pendidikan, Sains dan Teknologi, Ekonomi, Kearifan Seni Budaya dan Sosial 

Humaniora” 

 

C. Rencana Pelaksanaan PkM  UPGRI Palembang 

Kegiatan PkM UPGRI Palembang tahun 2017-2020 difokuskan pada kegiatan 

masyarakat melalui pembentukan Desa Binaan, yang  melibatkan semua 

bidang ilmu di UPGRI Palembang. Kegiatan PkM tersebut akan disinergiskan 

dengan Kegiatan Kemenristek DIKTI yaitu program Ipteks  bagi Desa 

Mandiri (IbDM), Ipteks bagi Pengembangan Wilayah (IbW) dan Kuliah Kerja 

Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM). 
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Rencana pelaksanaan PkM di UPGRI Palembang dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

Kegiatan Indikator Pencapaian 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meningkatkan pelaksanaan 

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen di 

setiap prodi. 

Terlaksananya pengabdian 

kepada masyarakat  oleh 

para dosen  di tiap jenjang  

program studi minimal 1 

kali dalam setahun. 

 

 

√ √ √ √ √ 

A. Dalam Negeri      

a. Mandiri 100 95 90 85 80 

b. Universitas 16 21 23 24 25 

c. Kemenristek Dikti  5 7 8 10 11 

d. Sumber Lain 10 20 30 40 50 

B. Luar Negeri 0 0 1 1 1 

Meningkatkan 

keikutsertaan mahasiswa 

dalam pengabdian kepada 

masyarakat   

Terlaksananya  kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat  yang 

melibatkan mahasiswa  

 

√ √ √ √ 

A. Dalam Negeri      

a. Mandiri 50 47 45 42 40 

b. Universitas 8 10 11  12 13 

c. Kemenristek Dikti  5 7 8 10 11 

d. Sumber Lain 5 10 15 20 25 

B. Luar Negeri 0 0 1 1 1 

Membentuk Desa Binaan 

binaan sesuai dengan potensi 

wilayah masing-masing 

daerah 

Terbentuknya Desa Binaan 

yang maju dan sejahtera 

 

 

1 1 2 3 4 

Mengembangkan jiwa 

kewirausahaan untuk 

peningkatan taraf hidup 

masyarakat 

Terbentuknya wirausaha-

wirausaha handal ditengah 

masyakat  

 

 

 5 10 15 20 25 

Menghasilkan Inovasi 

Baru/Teknologi Tepat 

Guna/Paten/HKI/Karya 

fundamental  yang dapat 

dimanfaatkan masyarakat 

Terbentuknya Inovasi 

Baru/Teknologi Tepat 

Guna/Paten/HKI  yang 

dapat dimanfaatkan 

masyarakat 

 

 

4 6 12 18 24 

Memberikan penghargaan 

kepada dosen / mahasiswa 

Terlaksananya pemberian  

penghargaan  kepada dosen  

 

1 
3 6 9 12 
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yang  berprestasi  dalam 

melaksanakan PkM. 

dan mahasiswa yang 

berprestasi. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya  

Rencana Strategis Program Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM) UPGRI 

Palembang ini. Harapannya Renstra PkM ini dijadikan panduan dan pedoman dalam 

menjalankan semua program pengabdian kepada masyarakat di UPGRI Palembang. 

Karena itu, kami berharap bahwa segenap civitas akademika mendukung Renstra PkM 

ini sehingga tercipta pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Untuk menjaga keberlanjutan perbaikan mutu (continous improvement) 

pengabdian kepada masyarakat, kami senantiasa mengevaluasi dan mereview 

implementasi pelaksanaan program. Oleh sebab itu, jika Renstra PkM ini berdasarkan 

analisis strategis membutuhkan penyesuaian, maka tim akan membahas dan melakukan 

penyesuaian (corrective actions) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.  

Demikian Renstra ini disusun untuk peningkatan mutu dan kemajuan 

pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UPGRI Palembang. 
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