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MenfioEat

l\,lempefiatikan

Rektor Universitas Nusantara
PeNatuan Guru Republik Itrdonesia Kedid

: 1. Bahwa dalam rangka untuk oenberikan arah dan tebijakan serta
meolrgkatkar k-ualiras brdarg pengabdian pada Masyarakar,
perlu direlapkan Reocana Stmregrs pengabdian pada Nlasl aratat.

2. Bahwa utuk keperluan tersebut diatas, pedu ditetapkan
Keputusan rector tentang Rencana Strategis pengabdian pada
Nlasyamkar Tahlrll 2016-2020 Unive$itas Nusaitara pCiu
Kediri.
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2. Peraturan pem;rinrah No. 4 tahun 20 i4 teitang penyelengitaan
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Pendidilan rintsgidan pengelolaan perguruan tinggr:

3. Anggaran da(ar dan anggaran nurLai ungga pCtu;
4. Aaggaran dasar dan anggann rumah tangga \?Lp_pT PGRI

Kedfi;
5. SK Mendilrnas RI No. 241,Dik/2006 tent6ng Blitl slarl-is

Universitas Nusantara pGzu Kediri:
6. SK YPLP-PT PGzu Kediri N-o. 275lSK/ypLp pT

PGRVKdD(/2015, tentarg pengangkatan Rekor Unive$itas
Nusantara PGzu Kediri:

7. Pennenristek.Dikti. No. 4412015 tentang Standar Nasional
Pendidikalr Tinggr

8. Keputusan l?Lp-pT pcRI Kediri No. I 19/SK/\?LP pT
PGRI/Kd/II/ 2016, tenrang statuta Udversiras Nusanta& PGRI
Kediri.

: 1. Keputusan Rel,lor N0.021?.01,{,t IP_Kd1A4II/2016 tertang
Pembentukan Lembaga penelitian dan petrgabdian pada
Masyarakat (LppM).

2. Sarar dar pendapat Senat Udvenitas Nusantara pGRl Kediri
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Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

KATA PENGANTAR

Sebagai  upaya meningkatkan  kualitas  hasil pengejawantahan  salah-satu bentuk  Tri
Dharma  Perguruan  Tinggi  berupa  pengabdian  kepada  masyarakat yang   bernilai efektif
dan   efisien   maka   pengabdian   kepada   masyarakat   di perguruan tinggi harus memiliki
kedekatan dengan dunia industri, pemerintahan serta mempunyai kontribusi yang nyata untuk
menyelesaikan masalah di masyarakat dan negara.

Universitas Nusantara PGRI Kediri menyusun dokumen Rencana Strategis Pengabdian
kepada Masyarakat 2016-2020, yang dijadikan sebagai acuan untuk   pengembangan
pengabdian   kepada   masyarakat   sesuai   visi   dan  misi universitas. Renstra PPM ini juga
dimaksudkan sebagai pengarah pengembangan keunggulan akademik UN PGRI Kediri melalui
pengabdian kepada masyarakat.

Renstra PPM UN PGRI Kediri 2016-2020 mengambil tema pokok: “Menyelenggarakan
pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk
mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera”.

Diharapkan Renstra PPM ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kediri, Oktober 2016
Rektor,

Dr. Sulistiono, M.Si.
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Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran
Berdasar 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. Sedangkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa “pengabdian   kepada Masyarakat didefinisikan
sebagai kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah naungan

YPLPT PGRI Kediri, Jawa Timur, Indonesia, yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Pendidikan Republik Nasional Republik Indonesia nomor 24/D/O/2006 tanggal 12 Oktober 2006
tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Baru dan penggabungan beberapa Perguruan
Tinggi menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Perkembanganya hingga saat ini UN PGRI Kediri
memiliki 5 fakultas dengan 21 program studi dan pasca sarjana dengan 2 program studi magister (S2).

Untuk lebih memberikan arah dan kebijakan yang jelas tentang pengembangan penelitian di UN
PGRI Kediri, maka disusun Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2016-2020
sebagai pengembangan Rencana Strategis (Renstra) UN PGRI Kediri 2013-2016. Pengembangan
Rencana Strategis ini didahului dengan identifikasi dan pemetaan kapasitas penelitian di setiap
fakultas. Prosedur identifikasi dan pemetaan kapasitas melibatkan pimpinan-pimpinan Fakultas dan
unit kerja di bawahnya dengan mendata penelitian-penelitian yang telah dihasilkan serta produk
penelitian lain (publikasi jurnal, HaKI, teknologi tepat guna, proseding, buku ajar) dalam 4 tahun
terakhir, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Beberapa unggulan hasil penelitian yang
dominan baik produk maupun outcome secara kuantitas dan kualitas, maupun potensi sumber daya
yang ada akan dijadikan prioritas untuk diusulkan menjadi program yang akan dijalankan pada
Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2016-2020.

Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat UN PGRI Kediri didasarkan pada dokumen
Statuta, Renstra, dan Renop UN PGRI Kediri.

Visi Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:
“Menjadi peguruan tinggi teladan dalam menyelenggarakan tri darma Perguruan
Tinggi”.
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“Menjadi peguruan tinggi teladan dalam menyelenggarakan tri darma Perguruan
Tinggi”.



Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat

2 Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Misi Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:
1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang

memberdayakan potensi peserta didik dan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi.

2) Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang menunjang
pengembangan pendidikan dan pengabdian masyarakat, baik melalui penelitian dasar,
terapan, maupun penelitian kebijakan.

3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi
potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

4) Menyelenggarakan tata pamong yang mampu mendukung kemandirian pelaksanaan tri
darma perguruan tinggi.

Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri meliputi :
1) Menghasilkan lulusan yang bermutu dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang

keahliannya.
2) Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang menjadi rujukan dalam

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3) Menghasilkan pengabdian masyarakat yang mampu mendorong masyarakat mandiri dan

sejahtera secara berkelanjutan.
4) Menghasilkan layanan akademik dan umum yang fungsional sehingga mampu

mendukung peningkatan mutu pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
Untuk mendukung ketercapaian visi, misi, dan tujuan universitas tersebut, khususnya di bidang

Pengabdian kepada Masyarakat, dikembangkan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat
(Renstra PPM). Renstra PPM merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian kepada
Masyarakat institusi dalam jangka waktu tertentu (5 tahun).

Renstra PPM UN PGRI Kediri merupakan rencana strategis bagi pengembangan Pengabdian
kepada Masyarakat yang  mendukung  visi universitas  khususnya,  dan  berorientasi pada
pengembangan potensi lokal Kediri dan Jawa Timur, melalui program Pengabdian kepada Masyarakat
yang aplikatif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kediri, Jawa Timur, maupun Nasional.

Program pengabdian kepada masyarakat UN PGRI Kediri didasarkan pada hasil-hasil riset
unggulan. Sesuai dengan bidang riset unggulan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi
dan pengelompokan topik-topik penelitian, evaluasi terhadap luaran, publikasi, dan analisis terhadap
keunikan dan kekhasan tiap-tiap topik penelitian, digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra PPM.
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Bidang riset unggulan UN PGRI Kediri dikelompokkan menjadi 5 bidang:
1. Bidang Kependidikan dan Humaiora

Bidang kependidikan merupakan bidang penelitian utama di UN PGRI Kediri. Peneliti bidang ini
terdiri dari kumpulan ahli berbagai disiplin ilmu pendidikan dan bersifat lintas bidang, yakni:
ilmu pendidikan, pendidikan ilmu sosial, pendidikan bahasa dan seni, pendidikan Matematikan
dan   Ilmu   Pengetahuan   Alam,   dan   pendidikan ilmu keolahragaan. Penelitian-
penelitiannya ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas, efektifitas  dan  efisiensi  pendidikan
dalam  menghasilkan sumberdaya manusia yang  berkualitas yang terangkum  dalam  visi
universitas.

2. Bidang Perekonomian dan SDM
Peneliti dalam bidang ini meliputi bidang ilmu dan kepakaran manajemen dan akuntansi.
Penelitian dalam bidang ini diarahkan untuk pengembangan organisasi bisnis, sistem
informasi akuntansi, kearifan lokal dan industri kreatif.

3. Bidang MIPA dan TIK
Peneliti  bidang  ini  adalah  para  dosen  dari  disiplin  ilmu  kependidikan MIPA, pendidikan
Matematika dan Pendidikan Biologi, dan nonkependidikan teknik, yaitu para dosen dari
program studi teknik mesin, teknik industri, teknik elektro, teknik informatika  dan  sistem
informasi.  Bidang  penelitian  ini  ditujukan  untuk pengembangan MIPA dasar untuk pemetaan
keragaman dan potensi biodiversitas lokal serta pengembangan strategi edukasinya kepada
masyarakat, teknologi tepat guna, serta pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.

4. Bidang Kesehatan dan Keolahragaan
Bidang  ini  merupakan  gabungan  dari  disiplin  ilmu  olahraga  dan  kesehatan. Penelitinya
berasal dari program studi pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekrasi, serta dari program
studi keperawatan dan kebidanan fakultas ilmu kesehatan. Penelitian-penelitiannya ditujukan
untuk pengembangan kesehatan ibu, anak, dan lansia, peningkatan layanan kesehatan,
pengembangan implementasi kesehatan dalam olahraga  dan olahraga masyarakat, serta
pengembangan olahraga prestasi.

5. Bidang Budidaya Ternak
Bidang ini penelitianya berasal dari fakultas peternakan dan dari fakultas lain yang berlatar
bidang ilmu sains. bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya ternak lokal kediri
sehingga mampu berkompetisi di lingkup nasional berbasis pangan obat.

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat   UN PGRI Kediri ini juga diharapkan dapat
memberikan arah Pengabdian kepada Masyarakat, baik mandiri, kelompok, maupun yang  dilakukan
secara melembaga  oleh fakultas,  pusat  penelitian,  dan pusat  kajian.  Selain itu, diharapkan dapat
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mensinergikan Pengabdian kepada Masyarakat di UN PGRI Kediri agar terjadi kesinambungan,
keterkaitan, dan relevansi dalam dimensi waktu dan permasalahan.

B. Standar Pengelolaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
LPPM dalam menegelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di UN PGRI Kediri

berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

C. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Institusi

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam
pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat institusi dalam jangka waktu tertentu, setidaknya 5 tahun
ke depan. Pengabdian kepada Masyarakat institusi yang dimaksud adalah program-program unggulan
institusi yang dijabarkan melalui payung, skema, dan topik-topik Pengabdian kepada Masyarakat.
Kemudian, topik-topik Pengabdian kepada Masyarakat ini diperjelas dengan roadmap Pengabdian
kepada Masyarakat. Pengembangan keunggulan Pengabdian kepada Masyarakat institusi ini mengacu
juga pada unit kerja seperti laboratorium, kelompok bidang keahlian (KBK), dan program studi.

Tujuan utama pengembangan Renstra PPM adalah untuk memberikan arah dan kerangka
kebijakan dan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat secara jelas bagi pencapaian target-target
Pengabdian kepada Masyarakat secara langsung (output) dan tidak langsung (outcome) dalam kurun
waktu 5 tahun (2016-2020). Salain itu, Pengabdian kepada Masyarakat juga diharapkan dapat
memberikan arahan bagi universitas  untuk mengadakan perubahan dalam berbagai aspek seperti
modal manusia, perkembangan keilmuan, infrastruktur, dan berbagai sistem tata kelola menuju
universitas teladan sesuai visi UN PGRI Kediri.
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BAB 2
LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA

A. Visi dan Misi LPPM UN PGRI Kediri
Visi LPPM UN PGRI Kediri:
“Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal, dan menjadi teladan dalam
penelitian, penerapan, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang
menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian masyarakat”.

Misi LPPM UN PGRI Kediri:
1. Mengelola kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni bagi civitas akademika di lingkungan UN PGRI Kediri.
2. Mengembangkan sistem informasi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni  bagi civitas akademika di lingkungan UN PGRI Kediri.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penelitian, pengembangan, dan

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Mendorong publikasi hasil-hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni pada jurnal-jurnal bereputasi nasional dan internasional.
5. Mendorong kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni yang mengarah perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Tujuan LPPM UN PGRI Kediri
1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian,

pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan
civitas akademika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan SDM dan mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana yang ada di
lingkungan UN PGRI Kediri untuk  kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan civitas akademika untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

3. Memfasilitasi dan membantu publikasi luaran penelitian, dan pendaftaran Hak Kekayaan
Intelktual (HAKI) dari hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni yang dilakukan civitas akademika.
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4. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang penelitian,
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

5. Mendorong dan menggalakkan kerjasama di bidang penelitian, pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berbagai pihak, Pemda,
BUMN/BUMD, maupun swasta.

6. Membangun sistem informasi untuk mendokumentasikan hasil-hasil penelitian,
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

B. Analisis Kondisi Saat Ini

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra PPM) 2016-2020 didasarkan pada analisis kondisi
yang ada di UN PGRI Kediri selama 4 tahun terakhir (2013-2016).

1. Capaian Penelitian 4 tahun terakhir (2013-2016)

Selama 4 tahun terakhir (2013-2016) capaian bidang penelitian UN PGRI Kediri dapat
dilaporkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Capaian Bidang PPM Tahun 2013-2016

No Nama Skim 2013 2014 2015 2016
1 IbM - 1 1 2

2 IbK - 1 1 1

3 IbPE - - - -

4 IbPUT - - - -

5 IbKIK - - - -

6 IbW - - - -

7 IbW-CSR - - - -

8 IbDM - - - -

9 Hi-Link - - - -

10 KKN PPM - - - -

11 Pemda/Swasta - - - -

12 Pengabdian
Internal Institusi

- - 20 20

Data tersebut menunjukkan bahwa program dan pendanaan tersebesar kegiatan PPM di UN
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PGRI Kediri masih didominasi oleh pendanaan internal universitas.

2. Partisipasi dosen di bidang PPM 4 tahun terakhir (2013-2016)
Permasalahan partisipasi dosen dalam kegiatan PPM di UN PGRI Kediri juga masih rendah.

Data pada tabel berikut menunjukkan jumlah kegiatan PPM dan jumlah dosen pada masing-masing
fakultas.

Tabel 2.2. Potensi Riset Dosen UN PGRI Kediri Tahun 2013-2016
No Fakultas 2013 2014 2015 2016

Jml.
Judul

Jml
Dosen

Jml.
Judul

Jml
Dosen

Jml.
Judul

Jml
Dosen

Jml.
Judul

Jml
Dosen1 FKIP 7 94 9 111 9 145 9 150

2 FE 4 12 5 29 4 41 7 41
3 FT 3 29 4 30 5 31 4 53
4 FIK 1 6 2 6 2 7 1 7
5 FAPET 1 7 1 6 1 6 1 6

Jumlah 16 148 21 182 21 230 22 257

Tabel tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya peningkatan jumlah partisipasi
dosen dalam kegiatan PPM di semua fakultas. Untuk meningkatkan motivasi dosen agar mau
melakukan kegiatan PPM dilakukan dengan berbagai cara, baik dilakukan oleh LPPM maupun oleh
pejabat struktural di tingkat fakultas.

3. Potensi yang ada di UN PGRI Kediri
3.1 Potensi SDM

Sejak tahun 2014 UN PGRI Kediri mulai mengembangkan SDM dengan mengangkat dosen-
dosen baru, disamping itu juga menugaskan para dosen untuk studi lanjut S3. Profil dosen pada
masing-masing fakultas di UN PGRI Kediri hingga tahun 2016 sebagaimana disajikan dalam tabel
berikut.

Tabel 2.3. Profil Dosen UN PGRI Kediri Tahun 2016

Fakultas Jenjang Pendidikan
S1 S2 S3 Jumlah

1. FKIP 2 134 14 150
2. Ekonomi - 37 4 41
3. Teknik 3 50 - 53
4. Ilmu Kesehatan 2 5 - 7
5. Peternakan - 4 2 6

Total 7 230 20 253
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Gambar 1. Profil Dosen UN PGRI Kediri Th. 2016

Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor penting penentu keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi. Betapapun hebatnya sarana dan prasarana yang dimiliki, kalau
SDMnya tidak mampu mendayagunakan  maka juga tidak akan dapat mengaplikasikan secara
maksimum. Mengingat betapa pentingnya sumber daya manusia ini, maka kami mengupayakan
berusaha meningkatkan  kualitasnya  melalui  pelatihan,  seminar,  diskusi  dan mengirimnya untuk
mengikuti bebagai kegiatan penunjang KBM dan studi lanjut ke S.2 dan S.3.

3.2 Potensi Sarana-prasarana

Guna mendukung kegiatan penelitian dan PPM di UN PGRI Kediri, telah tersedia sarana dan
prasarana yang cukup memadai.

Tabel 2.4. Sarana Pendukung Kegiatan Penelitian

No Laboratorium Spesifikasi Utama (Alat)
1 KSU (koperasi serba

usaha)
Sarana latihan pengelolaan keuangan dan
usaha jasa lainnya

2 Lab. Akuntansi Sistem pendukung mata kuliah: komputer
akuntansi, sumber & media pembelajaran

3 Lab. Bahasa Sistem audio video pembelajaran bahasa
(Inggris dan Indonesia)

0

20

40

60

80

100

120

140

FKIP FE

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat

8 Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Gambar 1. Profil Dosen UN PGRI Kediri Th. 2016

Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor penting penentu keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi. Betapapun hebatnya sarana dan prasarana yang dimiliki, kalau
SDMnya tidak mampu mendayagunakan  maka juga tidak akan dapat mengaplikasikan secara
maksimum. Mengingat betapa pentingnya sumber daya manusia ini, maka kami mengupayakan
berusaha meningkatkan  kualitasnya  melalui  pelatihan,  seminar,  diskusi  dan mengirimnya untuk
mengikuti bebagai kegiatan penunjang KBM dan studi lanjut ke S.2 dan S.3.

3.2 Potensi Sarana-prasarana

Guna mendukung kegiatan penelitian dan PPM di UN PGRI Kediri, telah tersedia sarana dan
prasarana yang cukup memadai.

Tabel 2.4. Sarana Pendukung Kegiatan Penelitian

No Laboratorium Spesifikasi Utama (Alat)
1 KSU (koperasi serba

usaha)
Sarana latihan pengelolaan keuangan dan
usaha jasa lainnya

2 Lab. Akuntansi Sistem pendukung mata kuliah: komputer
akuntansi, sumber & media pembelajaran

3 Lab. Bahasa Sistem audio video pembelajaran bahasa
(Inggris dan Indonesia)

FE FT FIK FAPET

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat

8 Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Gambar 1. Profil Dosen UN PGRI Kediri Th. 2016

Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor penting penentu keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi. Betapapun hebatnya sarana dan prasarana yang dimiliki, kalau
SDMnya tidak mampu mendayagunakan  maka juga tidak akan dapat mengaplikasikan secara
maksimum. Mengingat betapa pentingnya sumber daya manusia ini, maka kami mengupayakan
berusaha meningkatkan  kualitasnya  melalui  pelatihan,  seminar,  diskusi  dan mengirimnya untuk
mengikuti bebagai kegiatan penunjang KBM dan studi lanjut ke S.2 dan S.3.

3.2 Potensi Sarana-prasarana

Guna mendukung kegiatan penelitian dan PPM di UN PGRI Kediri, telah tersedia sarana dan
prasarana yang cukup memadai.

Tabel 2.4. Sarana Pendukung Kegiatan Penelitian

No Laboratorium Spesifikasi Utama (Alat)
1 KSU (koperasi serba

usaha)
Sarana latihan pengelolaan keuangan dan
usaha jasa lainnya

2 Lab. Akuntansi Sistem pendukung mata kuliah: komputer
akuntansi, sumber & media pembelajaran

3 Lab. Bahasa Sistem audio video pembelajaran bahasa
(Inggris dan Indonesia)

S1

S2

S3



Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 9

4 Lab. Bk (ruang
layanan konseling)

Audio-video recorder, referensi dan media
pembelajaran

5 Lab. Kultur Jaringan
Tumbuhan

Laminair air flow, centrifuge, oven, incubator,
autoclave, dll6 Lab. Botani Mikroskop dan herbarium centre

7 Lab Mesin Alat- alat permesinan dan toolkit mecanic

8 Lab Fisika Peralatan fisika, neraca, termometer, jangka sorong,
barometer dll9 Lab Elektro Peralatan eloktronika untuk menunjang aktifitas
mahasiswa praktek seperti robotik, solder dan alat-alat
elektronika lain10 Green house Berbagai macam tanaman model praktik

11 Lab.ESR (english study
room)

Media pembelajaran audio, video, grafis, dan sumber
bahan ajar bahasa Inggris

12 Lab. Kebugaran
(fitnes center)

Alat-alat untuk kebugaran (fitnes)

13 Lab. Keperawatan dasar Peralatan kesehatan /perawatan dasar

14 Lab. Kewirausahaan Sarana pembelajaran usaha ritel kuliner, usaha jasa
foto copy

15 Lab. Komputer jaringan Sarana perkuliahan yang berkaitan dengan
Matakuliah Komputer jaringan

16 Lab. Kultur jaringan Sarana yang berkaitan dengan matakuliah kultur
jaringan hewan, tumbuhan , manusia

17 Lab. Matematika dasar Aplikasi program komputer untuk sumber belajar dan
media pembelajaran Matematika

18 Lab. Maternitas
(keperawatan)

Peralatan perawatan lanjut bagi ibu hamil, bayi, manula,
dll.

19 Lab. Micro teaching Studio, media, dan sarana untuk pelatihan keterampilan
dasar mengajar

20 Lab. Multimedia Sarana pembelajaran mata kuliah yang berhubungan
dengan mjultimedia dengan bantuan penyampaian yang
lebih rinci, visual,
interaktif dan komprehensif21 Lab. Otomotif Sistem mesin otomotif

22 Lab. Pendidikan sejarah Media pembelajaran Sejarah:miniatur
patung, prasasti, peninggalan sejarah lainnya

23 Lab. Penjaskes Alat ukur keolahragaan, sarana dan penunjang
pembelajaran dan kepelatihan
olahraga dan kesehatan.24 Lab. Penyiaran (radio

komunitas)
Fasilitas penyiaran radio
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25 Lab. Peternakan
(teaching farm)

Peralatan pendukung Sistem manajemen
peternakan (mini)

26 Lab. Programing Sarana dan prasarana untuk pengaplikasian
keahlian dalam menggunakan komputer sebagai alat
untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja

27 Lab. Seni tradisional Gamelan jawa dan panggung terbuka untuk
pengembangan seni tradisional Jawa, tari,
musik, seni pentas28 Lab. Zoologi Awetan basah hewan, mikrotome, enkas,
torso, hemositmeter, Mikrotom, Oven, Water batch,
Intecta tools29 Lapangan olahraga Lapangan bola voly, tenis lapangan, bulu
tangkis (in door) dan peralatan pendukung lainnya

30 Poliklinik Layanan pemeriksaan kesehatan dasar

31 PAUD Lab School Fasilitas pendidikan dan pembelajaran anak usia dini

32 SD Lab School Fasilitas pendidikan dan pembelajaran sekolah dasar
33 Pasar Modal Pelatihan dan praktek nyata tentang pasar modal

3.3 Sistem informasi dan manajemen organisasi

Sistem informasi Penelitian dan PPM dimaksudkan untuk mendukung manajemen Penelitian
dan PPM di UN PGRI Kediri. LPPM mengembangkan sistem informasi manajemen Penelitian dan PPM
baik untuk dosen maupun mahasiswa. Sedangkan untuk efektifitas organisasi manajemen Penelitian
dan PPM telah dilakukan dengan penggabungan lembaga penelitian dan lembaga pengabdian
masyarakat menjadi satu lembaga LPPM.

Website lp2m.unpkediri.ac.id dikembangkan sebagai sarana penyampaian informasi dan
komunikasi antara LPPM dengan para dosen dan mahasiswa. Untuk publikasi hasil Penelitian dan
PPM juga telah dikembangkan portal e-journal Nusantara-OJS. Sedangkan untuk mahasiswa telah
dikembangkan sistem informasi karya ilmiah (SIMKI) dengan alamat portal: simki.unpkediri.ac.id.
Disamping itu juga dikembangkan sistem aplikasi KKN online melalui portal: kkn.unpkediri.ac.id.

3.4 Sistem monitoring dan evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi bidang Penelitian dan PPM dilaksanakan oleh LPPM dengan
berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPMPSDM). LPPM melakukan monitoring dan
evaluasi internal pada setiap kegiatan Penelitian dan PPM baik yang didanai secara eksternal maupun
internal.

Tata cara dan mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui beberapa
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tahapan kegiatan, antara lain: (a) rekrutmen evaluator, (b) pelaksanaan proses evaluasi, (c) pelaporan
dan (e) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Rekruitment evaluator dilakukan berdasarkan data
kelayakan masing-masing personal yang ditunjuk sebagai evaluator terhadap kegiatan penelitian yang
akan di monitoring. Tim evaluator yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Surat Tugas Ketua
LPPM.

Pelaksanaan  kegiatan monitoring dan evaluasi Penelitian dan PPM ditetapkan pada
jadwal kegiatan Penelitian dan PPM. Proses monev dilaksanakan melalui kegiatan wawancara dengan
tim peneliti serta mengunjungi tempat pelaksanaan Penelitian dan PPM. Pemeriksaan oleh tim
monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap log book, bukti kegiatan, dokumentasi, dan pemeriksaan
data-data. Tim monitoring akan ngevaluasi pelaksanaan Penelitian dan PPM, dengan mengisi berita
acara monitoring.  Selanjutnya  hasil evaluasi dan monitoring akan dilaporkan kepada Ketua LPPM.
Hasil proses monitoring dan evaluasi internal tersebut akan menentukan kelanjutan pelaksanaan
Penelitian dan PPM.

4. Analisis SWOT
Secara garis besar hasil analisis SWOT menggambarkan bahwa terdapat kekuatan yang

dimiliki dosen/peneliti UN PGRI Kediri untuk dapat berkiprah dalam Penelitian dan PPM melalui skim
hibah desentralisasi maupun kompetitif nasional. Kekuatan yang dimiliki dapat dipertahankan,
kelemahan yang dimiliki dapat diperbaiki sehingga menjadi sumberdaya yang menjadi
acuan bekerja untuk sukses. Pengalaman atau capaian yang sudah diraih selama beberapa
tahun belakangan ini adalah sebuah awal yang penting, mengingat masa lalu selalu menentukan
keberhasilan di masa depan.

INTERNAL

STRENGHT WEAKNESS

 Meningkatnya animo dosen dalam
merespon berbagai macam tawaran
penelitian/PPM

 Banyaknnya dosen usia produktif akan
menghasilkan ide

 proposal yang lebih kreatif dan inovatif.
 Keragaman sumber pendanaan penelitian

 Beberapa fakultas, dan prodi belum
mempunyai road map penelitian

 Belum teralokasinnya dana penelitian
dari Universitas sesuai dengan
ketentuan

 Pengalaman dalam penulisan
proposal berkualitas masih rendah
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dan pengabdian kepada masyarakat cukup
besar

 Keragaman disiplin ilmu yang ditawarkan
 Keragaman latar belakang pendidikan dari

dosen
 Tumbuhnya iklim penelitian yang kondusif

dalam level jurusan, fakultas maupun
universitas

 Hasil-hasil penelitian belum dapat
dimanfaatkan oleh stakeholder

 Hasil penelitian belum banyak
mendapatkan hak paten dan hak
cipta

 Masih rendahnya penelitian-
penelitian yang berkontribusi
langsung terhadap permasalahan
daerah

 Rendahnya minat dosen dalam
publikasi hasil penelitian

 Hasil penelitian belum terdokumentasi
dengan baik

EKSTRENAL

OPPORTUNITY THREAT

 Adanya desentralisasi penelitian yang
memunginkan UN PGRI mendesain
penelitian sesuai dengan karakteristik,
kekuatan dan tujuan

 Kondisi masyarakat di wilayah Kediri
menuntut peran serta lebih nyata dari
pengembangan ilmu dan pengetahuan
untuk kesejahteraan.

 Kebutuhan masyarakat terhadap hasil
penelitian perguruan tinggi masih tinggi

o Kepercayaan masyaakat terhadap
hasil penelitian UN PGRI Kediri
masih rendah

o Penelitian-penelitian di wilayah Kediri
telah banyak dilakukan oleh
perguruan tinggi lain

o Ketatnya persaingan meraih dana
penelitian eksternal dari perguruan
tinggi lain menuntut peningkatan
kapasitas lembaga maupun peneliti
secara kontinu

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat

12 Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

dan pengabdian kepada masyarakat cukup
besar

 Keragaman disiplin ilmu yang ditawarkan
 Keragaman latar belakang pendidikan dari

dosen
 Tumbuhnya iklim penelitian yang kondusif

dalam level jurusan, fakultas maupun
universitas

 Hasil-hasil penelitian belum dapat
dimanfaatkan oleh stakeholder

 Hasil penelitian belum banyak
mendapatkan hak paten dan hak
cipta

 Masih rendahnya penelitian-
penelitian yang berkontribusi
langsung terhadap permasalahan
daerah

 Rendahnya minat dosen dalam
publikasi hasil penelitian

 Hasil penelitian belum terdokumentasi
dengan baik

EKSTRENAL

OPPORTUNITY THREAT

 Adanya desentralisasi penelitian yang
memunginkan UN PGRI mendesain
penelitian sesuai dengan karakteristik,
kekuatan dan tujuan

 Kondisi masyarakat di wilayah Kediri
menuntut peran serta lebih nyata dari
pengembangan ilmu dan pengetahuan
untuk kesejahteraan.

 Kebutuhan masyarakat terhadap hasil
penelitian perguruan tinggi masih tinggi

o Kepercayaan masyaakat terhadap
hasil penelitian UN PGRI Kediri
masih rendah

o Penelitian-penelitian di wilayah Kediri
telah banyak dilakukan oleh
perguruan tinggi lain

o Ketatnya persaingan meraih dana
penelitian eksternal dari perguruan
tinggi lain menuntut peningkatan
kapasitas lembaga maupun peneliti
secara kontinu
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BAB  3

GARIS   BESAR   RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT UN PGRI KEDIRI

A. Arah Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sesuai dengan Statuta pasal 46, azas Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat UN
PGRI Kediri adalah:

(1) Pengabdian kepada  masyarakat  merupakan  salah  satu  implementasi  misi  Universitas
dalam   bentuk  layanan   dan/atau   kerja   sama   dengan   masyarakat,   sesuai   dengan
kompetensi akademik yang dimiliki.

(2) Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk meningkatkan peran
serta Universitas dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.

(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan
pendidikan dan penelitian.

(4) Hasil pengabdian dan layanan kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, proses pengayaan sumber belajar dan/atau untuk
pembelajaran, pematangan, dan pengayaan pengalaman Sivitas Akademika.

Sedangkan tatakelola Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan pasal 47 Statuta adalah:
(1) Layanan kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan

membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dengan mengedepankan prinsip
nirlaba dan tidak berorientasi kepada keuntungan, yang ditujukan untuk kepentingan sosial
maupun publik.

(2) Pengabdian dan layanan kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai kegiatan sesuai
budaya akademik, keahlian, dan otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial
budaya masyarakat, dengan memegang prinsip Tata-kelola Universitas Yang Baik.

(3) Ketentuan  lanjut  mengenai  kebijakan  pengabdian  kepada  masyarakat  diatur  dengan
Peraturan Rektor.

Berdasarkan pada Standar Nasional Pengabdian pada Masyarakat, bahwa standar hasil
pengabdian pada masyarakat “diarahkan untuk menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan
IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Sedangkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diharapkan berupa:
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1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (saran kebijakan, model, desain, rekayasa
sosial, dll);

2. Publikasi dalam jurnal ilmiah (nasional/internasional) atau jurnal ilmiah populer;
3. Teknologi tepat guna;
4. Bahan pengembangan IPTEK; atau
5. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Sesuai dengan misi UN PGRI Kediri khususnya di bidang pengabdian pada masyarakat yaitu:
“Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal
untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera”. Maka dalam rangka
mewujudkan hal tersebut UN PGRI Kediri menetapkan garis besar pengembangan kegiatan
pengembangan pengabdian pada masyarakat melalui beberapa tahapan.
Tahap jangka pendek lima tahun:

1. Dosen maupun mahasiswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pengabdian pada
masyarakat, khususnya meningkatkan kemandirian dan taraf hidup masyarakat wilayah Kediri
Raya;

2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan penerapan hasil penelitian dan penguatan
kegiatan pendidikan dan pengajaran di UN PGRI Kediri.

3. Hasil  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  harus  dapat  dirasakan secara   nyata  oleh
masyarakat   untuk   meningkatkan    taraf   hidup dan kesejahteraanya;

4. Kegiatan  pengabdian  masyarakat  didanai  oleh  perguruan  tinggi  dan dan pihak ketiga
melalui kerjasama dengan instansi atau pemerintah.

Tahap jangka menengah sepuluh tahun :

1. Hasil  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  bermanfaat  secara  nyata untuk
pengembangan UMKM.

2. Pendanaan   kegaiatan   pengabdian   pada   masyarakat   diperoleh   dari berbagai sumber,
baik dari internal universitas,  pemerintah maupun swasta.

3. Hasil pengabdian  pada masyarakat  dijadikan  sebagai  model pembinaan masyarakat di
tingkat local (Kediri Raya).

Tahap jangka panjang dua puluh tahun :

1. Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dijadikan sebagi model pembinaan dan
pengembangan UMKM yang di patenkan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat
khususnya pengembangan UMKM.

2. Sumber Pendanaan penelitian dari pemerintah maupun swasta semakin besar jumlahnya.
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3. Hasil pengabdian pada masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan UMKM  dirujuk oleh
banyak lembaga baik regional maupun nasional.

B. Strategi dan Kebijakan.
Program-program Pengabdian pada Masyarakat UN PGRI Kediri diarahkan sesuai dengan

orientasi misi bidang PPM, yaitu “pengembangan potensi lokal untuk mendukung terwujudnya
masyarakat yang mandiri dan sejahtera”.

Berdasarkan pada misi tersebut maka, fokus  pengembangan  pengabdian  kepada masyarakat
untuk  pemecahan  berbagai  masalah  masyarakat  menuju masyarakat mandiri dan sejahtera,
diwujudkan melalui strategi, yaitu:

1. Strategi penerapan, pengamalan, pembudayaan IPTEK dan produk inovatif berbasis lokal dan
berdaya guna tinggi.

2. Strategi peningkatan kemandirian dan kesejahteraan  masyarakat melalui wirausaha secara
kreatif dan inovatif.

3. Strategi optimalisasi usaha berbasis potensi lokal untuk pemberdayaan masyarakat.
4. Strategi pengembangan potensi seni budaya lokal yang bernilai ekonomi sebagai pendukung

pemberdayaan masyarakat.
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BAB 4
PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UN PGRI KEDIRI 2016-2020

A. Orientasi Program.
Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat UN PGRI Kediri berorientasi

pada tema utama sesuai dengan misi UN PGRI Kediri, yaitu “Menyelenggarakan pengabdian
kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk
mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera”

Pelaksanaan program-program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tema utama
tersebut diatas, dituangkan dalam kerangka kebijakan umum untuk memberikan arah orientasi
program yang tertuang dalam tahapan sebagai berikut:

1. Tahap indentifikasi masalah; untuk menemukan akar masalah yang ada di masyarakat.
2. Tahap desain program; berisi desain pemberdayaan masyarakat.
3. Tahap pelaksanaan; yaitu pendampingan masyarakat.
4. Tahap  penilaian kemandirian; yaitu tahapan penilaian  untuk menentukan kemandirian

masyarakat melalui  perluasan  akses  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Program strategis pengabdian Kepada Masyarakat di UN PGRI Kediri dilaksanakan

secara bertahap. Berikut adalah jabaran tahapan pengabdian:
1. Tahap-1 tahun 2016:

Pada tahapan ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada identifikasi dan pemetaan
permasalahan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk wirausaha. Indikator kinerja
pada tahun 2016 adalah laporan PPM dan publikasi artikel jurnal.

2. Tahap-2 tahun 2017
Pada fase ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada penentuan desain pengabdian
masyarakat sesuai dengan karakteristik potensi local.
Indikator kinerja pada tahun 2017 adalah laporan PPM dan publikasi artikel jurnal.

3. Tahap-3 tahun 2018-2019
Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan pendampingan masyarakat melalui optimalisasi
potensi lokal yang dapat digunakan untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan.
Kinerja pada tahun 2018-2019 diukur dari laporan PPM dan publikasi artikel jurnal.

4. Tahap-4 tahun 2020:
Pada periode ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada penilaian  untuk menentukan
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kemandirian masyarakat melalui  perluasan  akses  pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi.
Indikator kinerja pada tahun 2020 adalah laporan PPM dan publikasi artikel jurnal.

Tabel 4.1: Tahapan Program Pengabdian kepada Masyarakat

Tema Payung Tema Target
2020

Tahapan Pencapaian

2016 2017 2018 2019 2020

Pengabdian
untuk
kemandirian
dan
kesejahteraan
masyarakat
Kediri Raya.

Menyelengg
arakan
pengabdian
masyarakat
yang
berbasis
penelitian
inovatif
berorientasi
potensi lokal
untuk
pemberdaya
an
masyarakat
yang mandiri
dan
sejahtera

Peningkat
an
kemandiri
an dan
kesejahter
aan
masyarak
at Kediri
Raya.

indentifikasi
masalah;
untuk
menemukan
akar masalah
yang ada di
masyarakat.

desain
program;
berisi desain
pemberdayaa
n masyarakat.

pelaksanaan
pendampingan
masyarakat
melalui
optimalisasi
potensi lokal
yang dapat
digunakan
untuk
menciptakan
kemandirian
dan
kesejahteraan.

penilaian
untuk
menentuka
n
kemandirian
masyarakat
melalui
perluasan
akses
pemanfaata
n teknologi
informasi
dan
komunikasi.
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Berdasarkan orientasi program tersebut selanjutnya dirumuskan roadmap pengabdian kepada masyarakat UN PGRI Kediri 2016-2020.

Identifikasi Masalah
2015-2016

Konsep Pemikiran
2017

Pemecahan Masalah
2018-2019

Topik PPM
2020

ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT2016-2020

EVALUASI /
MANDIRI

PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN

PERENCANAAN/
DESAIN
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1.Pengembangan manajerial UMKM
2.Pengembangan sistem akuntansi
3.Pengembangan implementasi TI dan

TTG
4.Rancang bangun sistem pendukung

usaha UMKM

1.Konsep pemberdayaan
pendidikan

2.Konsep pendampingan
kewirausahaan

3.Konsep pengembangan
permodalan dan pemasaran

4.Konsep inovasi TI dan TTG

1.Rendahnya akses berwirausaha
2.Rendahnya pendidikan
3.Rendahnya pendapatan

keluarga
4.Sulit akses pekerjaan

Masyarakat Mandiri dan
Sejahtera
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BAB 5
PELAKSANAAN RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UN PGRI KEDIRI 2016-2020

Pelaksanaan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan mendapatkan pendanaan
baik hibah pengabdian kepada masyarakat dari DRPM Ristekdikti, Pemerintah Daerah, dan swasta.
Oleh karena itu, Sumber pembiayaan diarahkan melalui tiga skema yaitu: 1) Pembiayaan internal
yang diarahkan bagi para civitas akademika yang belum mendapatkan akses sumber dana eksternal,
2) Sumber pembiayaan berupa hibah dari DRPM RistekDikti melalui berbagai skim pengabdian
kepada masyarakat., 3) Sumber pembiayaan dari para sponsor melalui kegiatan kerjasama dalam
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat civitas akademika di UN PGRI Kediri periode
2016-2020 dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1: Pendanaan Setiap Program Pengabdian Internal 2016-2020 (dalam juta)

No Skim 2016 2017 2018 2019 2020
1 Penyuluhan 40 40 40 50 50
2 Pendampingan 240 240 400 480 500

Adapun rencana perolehan pendanaan eksternal (hibah DRPM Ristekdikti)
sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.2 Rencana Perolehan Pendanaan Eksternal (DRPM RIstekdikti)

No Nama Skim 2016 2017 2018 2019 2020
1 IbM 150 300 450 450 450

2 IbK 300 300 300 600 600

3 IbPE 0 125 250 250 375

4 IbPUT 0 240 240 240 240

5 IbKIK 0 190 190 280 280

6 IbW 0 250 250 500 500

7 IbW-CSR 0 225 225 450 450

8 IbDM 265 530 530 795 795

9 Hi-Link 0 500 500 1000 1000

10 KKN PPM 0 75 150 150 225
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BAB 6

PENUTUP

Renstra PPM merupakan rumusan strategis dalam menentukan arah dan kebijakan
penelitian    dalam upaya meningkatkan    peran penelitian untuk mendukung pencapaian visi
UN PGRI Kediri yang telah bertekad turut berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat
baik lokal, global, regional maupun internasional. Keberhasilan cita-cita tersebut akan sangat
tergantung dari konsisitensi dalam pelaksanaan rencana yang teah ditetapkan. Oleh karena itu
diharapkan renstra ini benar-benar merupakan dokumen rencana yang dijadikan sebagai rujukan dan
bukan hanya dokumen akademis semata.

Pada kesempatan ini Tim penyusun memberikan penghargaan dan
engucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:
1. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan

Riset dan Inovasi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang telah memberikan
dukungan baik berupa   program sosialisasi Renstra, maupun pelatihan pembuatan
Renstra.

2. Rektor, Wakil Rektor dan para Dekan di lingkungan UN PGRI Kediri atas dukungan dan
saran-sarannya dalam penyusunan dan penetapan Renstra ini.

3. Seluruh anggota tim penyusun Renstra UN PGRI Kediri, serta para dosen yang
banyak memberikan kontribusi dan masukan ide saran guna penyempurnaan RIP Penelitian ini.
Akhirnya kami menunggu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak demi penyempurnaan

Renstra ini, serta berharap semoga Renstra PPM UN PGRI Kediri 2016-2020 ini dapat mencapai
tujuan   dan sasaran yang diinginkan   semua   pihak demi kemajuan   dan kemanfaatan yang
sebesar-besarnya bagi UN PGRI Kediri, masyarakat, bangsa dan negara.

Kediri, Oktober 2016

Tim Penyusun.
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PENUTUP

Renstra PPM merupakan rumusan strategis dalam menentukan arah dan kebijakan
penelitian    dalam upaya meningkatkan    peran penelitian untuk mendukung pencapaian visi
UN PGRI Kediri yang telah bertekad turut berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat
baik lokal, global, regional maupun internasional. Keberhasilan cita-cita tersebut akan sangat
tergantung dari konsisitensi dalam pelaksanaan rencana yang teah ditetapkan. Oleh karena itu
diharapkan renstra ini benar-benar merupakan dokumen rencana yang dijadikan sebagai rujukan dan
bukan hanya dokumen akademis semata.

Pada kesempatan ini Tim penyusun memberikan penghargaan dan
engucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:
1. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan

Riset dan Inovasi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang telah memberikan
dukungan baik berupa   program sosialisasi Renstra, maupun pelatihan pembuatan
Renstra.

2. Rektor, Wakil Rektor dan para Dekan di lingkungan UN PGRI Kediri atas dukungan dan
saran-sarannya dalam penyusunan dan penetapan Renstra ini.

3. Seluruh anggota tim penyusun Renstra UN PGRI Kediri, serta para dosen yang
banyak memberikan kontribusi dan masukan ide saran guna penyempurnaan RIP Penelitian ini.
Akhirnya kami menunggu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak demi penyempurnaan

Renstra ini, serta berharap semoga Renstra PPM UN PGRI Kediri 2016-2020 ini dapat mencapai
tujuan   dan sasaran yang diinginkan   semua   pihak demi kemajuan   dan kemanfaatan yang
sebesar-besarnya bagi UN PGRI Kediri, masyarakat, bangsa dan negara.

Kediri, Oktober 2016

Tim Penyusun.




