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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Masih dalam Undang-Undang RI Nomor 12 

tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (pasal 47), dijelaskan pula bahwa kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan 

membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai 

bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas 

akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. 

Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 

87/KPT/I/2015 tanggal 18 November 2015 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prasetiya Mulya telah 

mendapatkan izin untuk berubah bentuk menjadi Universitas Prasetiya Mulya.  Mengacu pada 

SK tersebut, disebutkan pula bahwa Universitas Prasetiya Mulya wajib menjalankan 

pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi sendiri telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015. Sesuai Peraturan 

tersebut, Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar 

Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat (pasal 1). 

Selanjutnya kriteria pelaksanaan dan pengelolaan program dan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini mengacu pada 10 komponen Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu: standar 

hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, serta standar pendanaan dan pembiayaan. 

Sejalan dengan hal tersebut, Universitas Prasetiya Mulya memiliki visi dan misi dalam 

mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Visi dan Misi Universitas Prasetiya Mulya 

dijelaskan pada Bab II. Universitas Prasetiya Mulya juga membentuk badan organisasi Pusat 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PPKM) sebagai pelaksana visi dan misi pengabdian kepada 

masyarakat tersebut.  PPKM Universitas Prasetiya Mulya lahir pada tahun 2016 berdasarkan SK 

Rektor Universitas Prasetiya Mulya Nomor 038/03/2016/SK-Dekan.SBE/Wadek IV/PjStr tentang 

Acuan Tugas dan Tanggung Jawab Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Prasetiya 

Mulya.  

Sebagai salah satu divisi yang mewadahi pelaksanaan dharma ketiga dari Tridharma perguruan 

tinggi, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Prasetiya Mulya memiliki peran yang 

strategis untuk mewujudkan tercapainya tugas tersebut.  



 

 

RENSTRA PKM-UPM  
2017 – 2021 

 
 

7 
 

Sejalan dengan hal tersebut, maka arahan kebijakan dalam pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat di PPKM Universitas Prasetiya Mulya dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Prasetiya Mulya (selanjutnya disebut PKM-UPM) 

yang dibuat untuk jangka waktu 5 tahun (Tahun 2017 - 2021). Renstra PKM-UPM ini dibuat 

sebagai pedoman kebijakan Universitas Prasetiya Mulya dalam pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat, termasuk proses perencanaan masa depan melalui penyusunan program serta 

penyiapan tenaga sumber daya. 

1.2.  Dasar 

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra PKM-UPM 

adalah: 

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Riset-Dikti) Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

3. SK Rektor Universitas Prasetiya Mulya Nomor 038/03/2016/SK-Dekan.SBE/Wadek IV/PjStr 

tentang Acuan Tugas dan Tanggung Jawab Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 

Prasetiya Mulya 

4. SK Rektor Universitas Prasetiya Mulya Nomor 032/12/2016/RO-SK/Renstra PKM tentang 

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PKM) 

 

 

1.3. Sistematika Isi 

Renstra PKM-UPM  Tahun 2017 - 2021 ini disusun dengan sistematika isi sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PKM-UPM 

BAB III  GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  PKM-UPM 

BAB IV  PROGRAM STRATEGIS, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA  

BAB V POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PKM-UPM 

BAB VI  PENUTUP 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN PKM-UPM 

 

2.1. Visi dan Misi Universitas Prasetiya Mulya 

Visi Universitas Prasetiya Mulya: 

Universitas memiliki Visi sebagai penggerak dalam pemajuan ilmu pengetahuan, pembentukan 

dan penumbuhan usaha yang inovatif dan unggul melalui pendidikan, penelitian dan pelatihan 

dalam bidang ilmu bisnis, sosial dan STEM terapan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa 

Indonesia. 

Misi Universitas Prasetiya Mulya: 

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu bisnis, sosial dan STEM terapan dengan proses 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered) dan berkualitas tinggi 

untuk mengembangkan pemimpin bisnis dan profesional di bidangnya yang unggul, 

bermartabat, beretika dan menghormati kemajemukan serta berkontribusi besar pada 

pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. 

2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas di bidang ilmu bisnis, sosial dan STEM terapan dan 

inovasi untuk membentuk ekosistem bisnis yang sehat, dan berkontribusi terhadap 

pemajuan ilmu pengetahuan. 

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan kepakaran dalam ilmu bisnis, 

sosial dan STEM terapan untuk kemajuan bangsa dan Negara Indonesia. 

4. Melakukan inovasi dalam bidang ilmu bisnis, sosial dan STEM terapan untuk pemrakarsaan 

usaha bisnis (business venture) dengan memanfaatkan kearifan lokal. 

 

Visi PPKM Universitas Prasetiya Mulya 

Menjadi lembaga unggulan dalam penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masayarakat yang 

berbasis hilirisasi ilmu bisnis, sosial, dan STEM terapan untuk kemajuan dan kesejahteraan 

bangsa.  

Misi PPKM Universitas Prasetiya Mulya 

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

di lingkungan Universitas Prasetiya Mulya. 

2. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang kompeten dalam rangka 

penguatan dan penyebaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Melakukan diseminasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi hasil 

kegiatan-kegiatannya, workshop, dan sertifikasi yang berhubungan dengan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 
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Acuan Tugas dan Tanggung Jawab PPKM Universitas Prasetiya Mulya 

Sesuai SK Rektor Universitas Prasetiya Mulya Nomor 038/03/2016/SK-Dekan.SBE/Wadek 

IV/PjStr tentang Acuan Tugas dan Tanggung Jawab Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 

Universitas Prasetiya Mulya, PPKM Universitas Prasetiya Mulya memiliki tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut: 

1. Mengandung nilai manfaat dan berdampak sosial luas sesuai dengan segmen sasaran.  

2. Memiliki dampak positif terhadap suasana akademik.  

3. Melibatkan mahasiswa dan faculty member dalam proses pelaksanaannya.  

4. Mengandung nilai kreativitas, memperkuat nasionalisme, dan keragaman.  

5. Memiliki perencanaan anggaran yang jelas dan kesiapan pertanggungjawabannya.  

6. Menerapkan standardisasi yang berlaku dalam PPKM 

 

2.2. Analisis Kondisi Saat ini 

Riwayat Perkembangan 

Universitas Prasetiya Mulya yang berdiri sejak tahun 1982 dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu 

Prasetiya Mulya, merupakan sebuah bentuk pengabdian luhur yang dipersembahkan oleh para 

pengusaha nasional untuk memajukan pendidikan dan pemekaran kader pimpinan dunia usaha 

di Indonesia khususnya, serta dunia secara luas pada umumnya. Pada awal berdirinya, STIE 

Prasetiya Mulya memiliki fokus dalam pengembangan kapasitas bisnis mahasiswa melalui 

program pendidikan Magister Manajemen (S2). Baru kemudian tahun 2005, STIE Prasetiya 

Mulya membuka pendidikan bisnis dengan warna entrepreneurship (kewirausahaan) di jenjang 

pendidikan sarjana atau S1. 

Saat masih berstatus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Prasetiya Mulya, kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat telah berfokus pada 3 (tiga) program utama, yakni: Program Community 

Development (Comdev), Program Pendampingan UMKM, dan Program Peningkatan 

Kesadaran Kewirausahaan. 

1. Program Community Development (Comdev) 

Program Community Development atau dapat disebut sebagai Program Comdev, selain 

sebagai program kewirausahaan bagi masyarakat, Program Comdev menjadi salah satu 

sarana Prasetiya Mulya untuk melakukan revitalisasi program KKN nasional agar lebih 

berdaya guna dan tepat manfaat bagi kemandirian masyarakat desa. Program utama yang 

dikembangkan dalam program Community Development (Comdev) adalah dengan 

pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masyarakat pedesaan melalui 

pengelolaan potensi lokal. 

Program Comdev ini dilaksanakan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa 

S1 Prasetiya Mulya, yaitu Kewirausahaan. Melalui Program Comdev, mahasiswa bersama 



 

 

RENSTRA PKM-UPM  
2017 – 2021 

 
 

10 
 

mitra dari desa berusaha mengembangkan wirausaha yang ada di desa. Program Comdev ini 

memiliki cakupan proses yang menyeluruh mulai dari pembuatan perencanaan hingga 

mekanisme monitoring evaluasi yang dilaksanakan secara intensif antara mahasiswa dengan 

mitra. Program Comdev juga tidak terbatas pada pengembangan pada level mitra usaha 

(mikro) namun juga di tataran meso (komunitas) yang bersinergi dengan pemilik kebijakan 

(makro). Program Comdev diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi mitra 

usaha serta mitra kawasan yang menekankan pada keberlanjutan atau kesinambungan 

pengembangan.  

Program Comdev pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008 di Kecamatan Kalapanunggal, 

Kabupaten Sukabumi. Kurang lebih selama 3 tahun berturut-turut, ada 5 desa yang menjadi 

desa pelaksanaan Program Comdev di Kecamatan Kalapanunggal. Selanjutnya selama tahun 

2011 – 2013, Program Comdev dilaksanakan di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, 

kemudian tahun 2014 – 2016 di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, dan pada tahun 

2017 ini Program Comdev dilaksanakan di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. 

2. Program Pendampingan UMKM.  

Program pendampingan UMKM ini dapat diartikan sebagai program pemberdayaan 

masyarakat yang fokus dalam mengembangkan kapasitas kewirausahaan dan manajerial 

usaha khususnya kepada UMKM. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan 

masyarakat baik yang baru merintis usaha  (start up) maupun sudah memulai usaha (scale 

up). Berbeda dengan program Comuunity Development, pada program ini PPKM-UPM 

mempunyai kelompok sasaran berupa individu ataupun kelompok yang memiliki UMKM dan 

berada di wilayah sekitar Universitas, yaitu daerah Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Dalam 

program ini, pemilik UMKM akan diberikan pengetahuan dan keterampilan usaha yang 

sesuai dengan potensi diri maupun potensi lokal wilayahnya, selain itu PPKM-UPM juga 

berupaya untuk dapat memfasilitasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oeh mitra binaan 

. Beberapa kegiatan pernah dilaksanakan sehubungan dengan program pendampingan 

UMKM ini, diantaranya: 

 Badung Entrepreneurship Project (kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Badung – 

Bali), yaitu kegiatan yang diprakarsai oleh UPM bersama dengan Pemerintah Kabupaten 

Badung, Bali guna membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Badung - Bali. Adapun hasil dari 

kerjasama ini adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM 

binaan Pemkab Badung - Bali. UMKM yang terlibat mulai dari industri kerajinan tangan 

hingga koperasi asparagus dan perkebunan kopi lokal. 

 Kegiatan workshop sertifikasi keamanan pangan (PIRT) untuk UMKM binaan PPKM-

UPM di Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Pagedangan. Kegiatan ini dilakukan 1 tahun 

dalam sekali dengan menggandeng SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 

sebagai mitra kerjasama. Kegiatan ini merupakan fasilitasi dari pihak PPKM-UPM 
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kepada mitra binaan PPKM-UPM yang sektor usahanya berupa makanan dapat memiliki 

sertifikasi keamanan pangan (PIRT) sebagai langkah untuk mengembangkan usahanya. 

 Kegiatan Social Week untuk mitra binaan PPKM-UPM di Kecamatan Serpong, 

Kecamatan Cisauk dan Pagedangan. Kegiatan ini bekerja sama dengan divisi 

Kemahasiswaan S1 Universitas Prasetiya Mulya sebagai bentuk pengenalan dan 

pembelajaran bagi mahasiswa tingkat 1 mengenai program pengembangan 

kewirausahaan UMKM. 

 Kegiatan pelatihan desain logo dan foto produk. Kegiatan ini diberikan guna 

memfasilitasi mitra binaan, khususnya mitra binaan yang berada di Kecamatan Cisauk 

dan Pagedangan mengenai kebutuhan akan desain logo dan foto produk. Kegiatan ini 

dibantula oleh program studi S1 Branding Universitas Prasetiya Mulya. Harapan dari 

kegiatan ini adalah agar mitra binaan memiliki bekal untuk mengembangkan usahanya 

dan dapat bersaing dengan produk-produk kompetitor lainnya. 

 Kegiatan kunjungan pameran bahan baku dan alat produksi. Kegiatan ini dilaksanakan 

sekali dalam setahun dengan mengunjungi pameran seputar penyediaan bahan baku 

dan alat produksi, diharapkan dengan mengunjungi pameran ini, mitra binaan 

(khususnya di sektor makanan) dapat menemui dan membeli langsung produsen bahan 

baku atau alat produksi dari produsen dengan harga yang lebih terjangkau. 

 Pelatihan dan Pendampingan UMKM untuk nasabah Credit Union - Bererod Gratia TP 

Pamulang. 

3. Program Peningkatan Kesadaran Kewirausahaan 

Program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada peningkatan kesadaran 

kewirausahaan untuk siswa sekolah, khususnya siswa Sekolah Menengah/Kejuruan 

(SMA/SMK). Bentuk kegiatannya berupa serial seminar dan workhsop yang dikemas dalam 

bentuk permainan dengan topik seputar:  berpikir kreatif, merintis bisnis, dan simulasi bisnis. 

Kami telah bermitra dengan banyak sekolah, antara lain: SMAN 2  Tangerang, SMA Al-Azhar 

BSD City, SMA BPK Penabur Jakarta dan Bandung, dan SMK Badung, Bali.  

 

Organisasi dan Sumberdaya PPKM 

Struktur organisasi Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilihat pada bagan di bawah 

ini. 
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Rektor UPM 

Dekan STEM 

UPM 

Dekan SBE 

UPM 

Manager 

Sekretariat & 
Keuangan 

Database & 
Dokumentasi 

Komunikasi & 
Afiliasi 

Faculty Member dan Mahasiswa UPM 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Struktur Organisasi PPKM UPM 

 

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program-program PPKM terdiri dari: 

1. Faculty Member 

Faculty member adalah sebutan lain untuk tenaga pengajar atau dosen di Universitas 

Prasetiya Mulya. Menurut UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dosen adalah 

pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pada tahun 2017, Universitas 

Prasetiya Mulya memiliki sumber daya manusia sebanyak 121 orang dosen tetap. Berikut 

adalah tabel klasifikasi faculty member sesuai dengan kualifikasi akademik: 

 

 

 
PPKM UPM 
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Tabel 2.1. Klasifikasi Faculty Member berdasarkan Kualifikasi Akademik 

No Program/Fakultas S2 S3 Jumlah 

1 Sarjana - SBE 59 10 69 

2 Sarjana - STEM 9 12 21 

3 Pascasarjana 4 17 21 

4 Executive Learning Institute 
(ELI) 

9 - 9 

JUMLAH 81 39 120 

 

 

2. Mahasiswa 

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Sama seperti tenaga 

pengajar/faculty member, mahasiswa juga merupakan salah satu tenaga atau sumber daya 

dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah mahasiswa 

Universitas Prasetiya Mulya pada tahun 2017 sudah melebihi 3.500 mahasiswa yang 

tersebar pada Program Sarjana maupun Program Pascasarjana. 

 

3. Tenaga Administrasi 

Tenaga administrasi merupakan sumber daya yang memperlancar atau membantu jalannya 

kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah tenaga administrasi di Pusat 

Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Prasetiya Mulya pada tahun 2017 sebanyak 4 

(empat orang) tenaga penuh waktu. Divisi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari 

2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UPT Community Development (Comdev) dan UPT 

Layanan Pemberdayaan Masyarakat (LPdM).  

 

Sumberdaya dalam bentuk sarana dan prasarana 

Sebagai lembaga pendidikan yang mendukung jalannya kegiatan pengabdian kepada 

Masyarakat, Universitas Prasetiya Mulya menyediakan beragam sarana dan prasarana 

penunjang. Sarana penunjang yang disediakan antara lain laboratorium, perpustakaan, akses 

internet, dan kios inkubator kewirausahaan. 

Sumber Pendanaan 

Sumber pendanaan PKM-UPM dilakukan melalui mekanisme perencanaan program dan 

kegiatan tahunan yang diusulkan dan disusun oleh tim PPKM Universitas Prasetiya untuk 

selanjutnya. Adapun usulan tersebut berdasarkan dengan jumlah program/kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh PPKM UPM dalam jangka waktu 1 tahun. Rancangan program/kegiatan 

tersebut disusun baik untuk bidang SBE maupun bidan STEM. Kemudian usulan tersebut 
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dibahas dan dikaji bersama-sama dengan Dekan School of Business and Economis (SBE) serta 

Dekan Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM) bersama dengan tim keuangan 

Universitas. Rancangan anggaran yang sudah dikaji tersebut kemudian diserahkan kepada 

Rektor Universitas Prasetiya Muya untuk disetujui. 

Anggaran biaya yang telah disetujui tersebut kemudian diimplementasikan melalui pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah tertulis dalam rincian anggaran biaya divisi PPKM. Kemudian, 

implementasi program serta kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut harus 

dipertanggungjawabkan di akhir program atau kegiatan dan akan dievaluasi setiap akhir tahun 

berdasarkan output dan outcome yang didapat. 

Pada Tahun 2017 ini, Universitas Prasetiya Mulya mengalokasikan sekitar 4% anggaran biaya 

untuk kegiatan PKM-UPM. Dana tersebut tersebar untuk kegiatan Community Development 

serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya. Persentase dapat terus ditingkatkan 

guna mencapai target kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Universitas Prasetiya 

Mulya juga akan mendorong partisipasi faculty member dalam melaksanakan kegiatan hibah 

pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti serta peningkatan 

jumah binaan UMKM melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas. 

Kemitraan yang Pernah / Sedang Terlaksana 

Sejak tahun 2014, PPKM Universitas Prasetiya Mulya telah menjalin kerjasama dengan 

beberapa pihak guna mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya: 

1. PMSBE - Bank Papua 

Kerjasama yang terjalin antara PMSBE dengan Bank Papua dlakukan dengan masa 4 tahun, 

terhitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Kerjasama tersebut adalah dengan 

mendukung beasiswa serta pengembangan usaha nasabah Bank Papua. 

2. PMSBE - Credit Union Bererod Gratia Pamulang Banten 

Kerjasama ini dilakukan dengan masa 1 tahun, terhitung sejak bulan April 2016 - April 2017. 

Adapun kerjasama ini dilakukan guna mengembangkan kompetensi wirausaha nasabah 

Credit Union Bererod Gratia. Hasil dari kerjasama ini adalah dengan diadakannya kegiatan 

pelatihan dan pendampingan usaha dari nasabah Credit Union Bererod Gratia. 

3. UPM - Pemerintah Kabupaten Badung Bali 

Kerjasama ini dilakukan dengan masa 1 tahun, terhitung sejak bulan Maret 2016 - Maret 

2017. Maksud dan tujuan dari adanya kerjasama ini adalah untuk membantu pengembangan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten 

Badung - Bali. Adapun hasil dari kerjasama ini adalah dengan memberikan pelatihan dan 

pendampingan kepadaUMKM binaan Pemkab Badung - Bali. 

4. UPM - Pemerintah Kabupaten Tangerang - Banten 

Kerjasama ini dilakukan dengan masa perjanjian selama 1 tahun, terhitung sejak tahun 2016 
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hingga tahun 2017. Kerjasama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas adanya kerjasama 

baik pada kegiatan yang pernah dilakukan oleh Universitas Prasetiya Mulya kepada 

Kecamatan Cisauk dan Pagedangan yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Kegiatan 

tersebut adalah Kegiatan Ekspedisi UMKM Kecamatan Cisauk dan Pagedangan yang dibantu 

oleh mahasiswa Pascasarjana Universitas Prasetiya Mulya. Hasil dari kegiatan tersebut 

adalah terwujudnya buku ekspedisi yang berisikan profil UMKM, SWOT, serta alternatif 

solusi bagi masalah yang dihadapi oleh UMKM di Kecamatan Cisauk dan Pagedangan. Oleh 

karena itu, sebagai tindak lanjut dari jawaban alternatif solusi tersebut, Universitas Prasetiya 

Mulya dan Pemkab Tangerang merumuskan kembali butir butir kerjasama dalam 

penandatangan MoU antara kedua belah pihak. 

5. UPM - PT. Sriboga Flour Mill 

Kerjasama ini dilakukan guna mendukung jalannya program pengabdian yang bertema “Siap 

Berbisnis untuk Ketahanan Keluarga”. Program ini kemudian diaplikasikan dalam bentuk 

sebuah kegiatan pelatihan kewirausahaan: pembuatan kue untuk ibu rumah tangga di 

Kelurahan Cilandak Barat. Dalam kegiatan ini, PT. Sriboga Flour Mill memberikan bantuan 

berupa penyediaan bahan baku dalam pelaksanaan pembuatan kue. Diharapakan dengan 

adanya kegiatan ini, para peserta dapat membekali diri dengan keahlian membuat kue yang 

memiliki daya jual. 

6. UPM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Kerjasama ini dilakukan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Kementerian PUPR) dalam mendukung penyelenggaraan peningkatan sumber daya 

manusia pengelola di bidang penyehatan lingkungan permukiman (air limbah domestik, 

sampah rumah tangga dan drainase lingkungan). Dalam hal ini pihak UPM melakukan 

pembinaan dan pengembangan kewirausahaan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat 

(KSM) yang berkelanjutan. 

2.3. Analisis SWOT 

Untuk mengembangkan kebijakan pengabdian kepada masyarakat, maka dilakukan analisis 

Strengths-Weakneses-Opportunities-Threats (SWOT), seperti disajikan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.2. Analisis SWOT 

Kekuatan/Strengths Kelemahan/Weakneses 

● Universitas Prasetiya Mulya memiliki 
reputasi yang baik dalam hal kemitraan 
dengan dunia bisnis dan industri.  

● Dukungan dana yang cukup untuk 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

● Sumber daya manusia (dosen dan 
mahasiswa) dengan pengetahuan, 
keterampilan dan jejaring yang baik. 

● Hilirisasi hasil penelitian untuk PKM 
belum maksimal. 

 
● Kurangnya jumlah dosen yang 

mengakses hibah eksternal. 
● Data base dan sistem MONEV PKM 

masih perlu disempurnakan. 
 
   
     
    

Peluang/Opportunities Ancaman/Threats 

● Semakin terbukanya kesempatan 
kemitraan dengan program Corporate 
Social Responsibility (CSR) dari 
perusahaan. 

 
● Adanya hibah pengabdian DIKTI.  
 
● Kebutuhan masyarakat terhadap 

pengembangan kewirausahaan dan 
UMKM. 

● Perubahan birokrasi PEMDA yang berkala 
diluar kendali pengabdi. 

 
● Dinamika perubahan peraturan dari DIKTI 

terkait PKM yang harus terus diupdate. 
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BAB III 

GARIS BESAR RENSTRA PKM-UPM 

3.1. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan 

Untuk mencapai visi Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Prasetiya Mulya dan 

dengan mempertimbangkan hasil evaluasi diri, maka dirumuskan sasaran pelaksanaan PKM-

UPM sebagai berikut:  

1. Terlaksananya proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang terstruktur, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan prosedur dan 

tata aturan UPM. 

2. Kolaborasi pelaksanaan program pengembangan Kewirausahaan & UMKM yang dilakukan 

oleh Universitas baik di bidang SBE dan STEM sebagai upaya pemecahan masalah dan 

kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.  

3. Meningkatnya jumlah pihak eksternal yang terlibat kerjasama PKM-UPM setiap tahunnya 

dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Meningkatnya diseminasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi, 

workshop, dan sertifikasi yang berhubungan dengan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

3.2. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja 

Strategi dan kebijakan unit kerja PPKM Universitas Prasetiya Mulya didasarkan kepada 

manajemen organisasi dan standar mutu pengabdian yang meliputi input, proses, dan output. 

Secara detail strategi dan kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1. di bawah ini. 

Tabel 3.1. Strategi Unit Kerja 

No Sasaran Input Proses Output Outcome 

1 Kualitas 

pelaksanaan 

kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

terstruktur, 

transparan dan 

akuntabel serta 

sesuai dengan 

prosedur dan 

tata aturan UPM. 

Pembuatan tata 
aturan pelaksanaan 
kegiatan dan 
database PKM serta 
sistem MONEV 
(Monitoring dan 
Evaluasi). 

Pembuatan 
pedoman dan tata 
aturan mengenai 
PKM-UPM serta 
pendokumentasia
n setiap 
pelaksanaan 
program/kegiatan 
PKM-UPM, hingga 
dokumentasi mitra 
binaan PPKM 

Meningkatnya 
kualitas 
pelaksanaan 
program PKM yang 
telah sesuai 
dengan pedoman 
dan tata aturan 
UPM. 

Terlaksananya 
program/kegiatan 
PKM-UPM yang 
telah sesuai 
dengan pedoman 
dan tata aturan 
UPM serta tertib 
administrasi. 
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2 Kolaborasi 

pelaksanaan 

pembinaan dan 

pendampingan 

UMKM yang 

dilakukan oleh 

Universitas baik 

di bidang SBE dan 

STEM 

Pelaksanaan 
Kegiatan PKM-UPM 
yang terkait dengan 
pembinaan dan 
pendampingan 
mengenai 
peningkatan 
kapasitas 
kewirausahaan di 
masyarakat 

Program/Kegiatan 
PKM-UPM 
dilaksanakan 
dengan 
memberikan 
bimbingan, 
keterampilan,  dan 
pelatihan seputar 
kewirausahaan 
baik melalui 
pengamalan ilmu 
di bidang SBE 
maupun STEM 
sehingga 
masyarakat/UMK
M memiliki 
pengetahuan, 
keterampilan dan 
kemampuan 
dalam mengatasi 
permasalahan 
yang dihadapi. 

Meningkatnya 
jumlah mitra dan 
desa yang dibina 
melalui PKM-UPM. 
Baik di tahap 
rintisan/baru 
memulai usaha 
maupun di tahap 
sudah 
memulai/mengem
bangkan usaha. 

● Terlaksananya 
program/kegiat
an PKM-UPM 
yang memiliki 
kesinambungan 
program/kegiat
an. 

 
 
● Peningkatan 

kemandirian 
mitra binaan 
melalui 
pendampingan 
mengenai 
manajerial 
kewirausahaan 
serta mengenai 
penerapan 
teknologi tepat 
guna 

 
 

3 Peningkatan  
diseminasi 
kegiatan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
 

Pembuatan 
proposal, buku, 
laporan, atau jurnal  

Memfasilitasi 
faculty member 
maupun 
mahasiswa yang 
ingin membuat 
publikasi 
mengenai 
pelaksanaan 
program/kegiatan 
PKM-UPM. 

Penerbitan buku 
atau laporan 
pelaksanaan 
program/kegiatan 
PKM-UPM 

Penyebarluasan 
informasi dan 
diseminasi setiap 
program/kegiatan 
PKM-UPM, baik 
melalui buku, 
laporan, maupun 
melalui informasi 
rutin melalui 
jejaring milis. 
 
Hasil publikasi 
tersebut juga 
tersebar ke 
beberapa pihak 
eksternal yang 
pernah dan akan 
menjalin 
kerjasama. 
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4 Peningkatan 
kerjasama 
PKM-UPM 
dengan pihak 
eksternal 

● Pelaksanaan 
PKM-UPM 
melalui 
kerjasama 
dengan 
pemerintah, 
terutama 
pemerintah 
daerah atau pihak 
swasta yang ada 
di daerah mitra, 
baik di Jakarta, 
Bogor, 
Tangerang, serta 
daerah lain di luar 
Jabodetabek yang 
sudah menjadi 
mitra dalam 
kegiatan PKM-
UPM 

● Melakukan 
sosialisasi  
program atau 
kegiatan PKM-
UPM ke 
berbagai pihak 
eksternal, baik 
Pemda, institusi 
dalam negeri 
maupun luar 
negeri, maupun 
CSR dari 
perusahaan. 

 
 
● Menjalin 

hubungan baik 
dengan seluruh 
pihak eksternal 
yang pernah 
terlibat dan 
akan terlibat, 
dengan 
melakukan 
pertemuan 
berkala dengan 
pihak potensial. 

● Terlaksananya 
sosialisasi 
program atau 
kegiatan PKM-
UPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Terlaksananya 

penandatangan
an perjanjian 
kerjasama  
dengan pihak-
pihak eksternal 
(MoU, PKS, dll) 
mengenai 
pelaksanaan 
program/kegiat
an PKM-UPM 
yang sesuai 
dengan arah 
dan sasaran 
UPM  

● Meningkatnya 
jumlah dan 
kualitas 
perjanjian 
kerjasama 
dengan pihak-
pihak eksternal  
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA 

 

4.1.  Program dan Jenis Kegiatan PKM-UPM 

Program dan jenis kegiatan PKM-UPM disusun dan direncanakan oleh tim PPKM berbasis tema 

unggulan yang dimiliki oleh Universitas Prasetiya Mulya, yang sesuai dengan pernyataan visi 

Pusat Pengadian kepada Masyarakat Universitas Prasetiya Mulya yaitu “Menjadi lembaga 

unggulan dalam penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masayarakat yang berbasis hilirisasi 

ilmu bisnis, sosial, dan STEM terapan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa”, serta 

sesuai dengan sasaran pelaksanan program/kegiatan PKM di Universitas Prasetiya Muya (lihat 

Bab III). Oleh karena itu, maka program atau kegiatan PKM-UPM memiliki  3 tema utama yaitu: 

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan UMKM melalui aplikasi ilmu bisnis, sosial dan 

STEM terapan. 

2. ProgramCommunity Development (Comdev) sebagai salah satu bentuk revitalisasi KKN 

Perguruan Tinggi. 

3. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah. 

 

Setiap tema di atas akan dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1. Program dan Kegiatan PKM-UPM 

Tema Utama Program Pengembangan Kewirausahaan dan UMKM 

Isu Prioritas 
Permasalahan 

Prioritas 
Solusi Permasalahan 

Prioritas 
Program & Jenis Kegiatan Kemitraan 

Sumber dana 

PT CSR  Pemda Dikti 
Sumber 

lain 

Program 
Pengembangan 
Kewirausahaan 
dan UMKM 

Keterkaitan 
program 
pemberdayaan 
masyarakat 
mengenai isu 
kewirausahaan dan 
UMKM dengan 
penerapan ilmu 
bisnis, sosial, dan 
STEM terapan. 
 

Melakukan 
kolaborasi ilmu 
bisnis, sosial dan 
ekoomi dengan ilmu 
STEM terapan 
terhadap 
pengembangan 
kewirausahaan bagi 
mitra binaan PPKM-
UPM 

● Kegiatan yang melibatkan 
pembinaan dan pendampingan 
UMKM dengan memberikan 
pengenalan dan penerapan 
teknologi tepat guna yan sesuai 
dengan kebutuhan mitra binaan 

● Melaksanakan kegiatan 
pendampingan dalam pengolahan 
produksi, pemasaran, keuangan 
dan manajerial 

PT 
Pemda 
CSR 
Dikti 

✓ ✓ ✓ ✓  

Kemandirian mitra 
binaan PPKM-UPM 
 

Profilling atau 
identifikasi 
kebutuhan dan 
masalah yang 
dihadapi oleh mitra 
dan dielaborasikan 
kepada mahasiswa 
ataupun faculty 

● Pelaksanaan kegiatan 
pendampingan  yang 
berkesinambungan  

● pelaksaaan  kegiatan 
pendampingan dengan melakukan 
pemanfaatan potensi mitra serta 
potensi lokal wilayahnya  

● Memfasilitasi jalur komunikasi 

PT  
Pemda 
CSR 
Sumber lain  

✓ ✓ ✓  ✓ 
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member yang sesuai 
dengan bidang yang 
dikuasai. 

dan kebutuhan antara mitra 
binaan dengan Pemda setempa 
serta SKPD terkait dengan 
pengembangan 
kewirausahaannya 

Publikasi hasil 
kegiatan 
pembinaan dan 
pendampingan 
UMKM ke pihak 
internal maupun 
eksternal 
universitas 

● Menjalin 
komunikasi 
dengan dengan 
pihak internal 
maupun eksternal 
universitas dalam 
bentuk pemberian 
buku ata  laporan 
hasil kegiatan 

● Menjalin relasi 
dengan media 
atau pihak MCR 
universitas pada 
saat persiapan 
kegiatan atau 
pada saa 
pelasanaan 
kegiatan 

● Penerbitan buku laporan dan 
penyebarluasan buku ke setiap 
stakeholder Universitas Prasetiya 
Mulya 

 
 
 
● Peliputan oleh media informasi 

internal maupun eksternal 
universitas 

PT 
Sumber lain 
CSR 

✓ ✓ ✓  ✓ 

Pengajuan proposal  
kemitraan dan 
proposal hibah 
pengabdian kepada 

Memfasilitasi faculty 
member, mahasiswa, 
maupun pihak 
internal universitas 

Kegiatan pendampingan pengajuan  
proposal  hibah dan proposal 
kemitraan pengabdian kepada 
masyarakat  

PT 
Pemda 
Dikti 

✓  ✓ ✓  
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masyarakat yang ingin membuat 
proposal kemitraan 
ataupun proposal  
hibah kepada pihak 
eksternal universitas. 

 

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan PKM-UPM 

Tema Utama Program Community Development 

Isu Prioritas 
Permasalahan 

Prioritas 
Solusi Permasalahan 

Prioritas 
Program & Jenis Kegiatan Kemitraan 

Sumber dana 

PT CSR  Pemda Dikti 
Sumber 

lain 

Pelaksanaan 
program 
Community 
Development  

Seluruh mahasiswa 
dan Faculty 
Member harus 
terlibat KKN-PPM 
Universitas 
Prasetiya Mulya 

Tersedia nya 
Program KKN-PPM 
yang cukup 
menampung jumlah 
mahasiswa dan 
Faculty Member 

Program KKN-PPM yang cukup 
menampung jumlah mahasiswa dan 
Faculty Member 

PT 
Pemda 
Dikti 

✓  ✓ ✓  

Kesinambungan 
program 
Community 
Development dan 
kolaborasi 
penerapan ilmu 

Melaksanakan  
program pembinaan 
dan pendampingan 
sesuai dengan 
kompetensi masing-
masing 

Penyediaan dosen pendamping dan 
dosen kunjung lapangan selama 
pelaksanaan program Community 
Development 

PT 
Pemda 
Dikti 
Sumber lain 

✓  ✓ ✓ ✓ 
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sesuai bidang 
fakultas, yaitu SBE 
dan STEM 

fakultas/program 
studi 

Kemandirian mitra 
binaan program 
Community 
Development 

Melakukan proses 
identifikasi potensi, 
masalah dan 
kebutuhan  mitra 
secara mendalam 
(assessment) 

Pedoman dan standar pencarian 
mitra binaan sesuai dengan standar 
yang dibuat untuk SNPT 
 
Adanya tahap pendampingan saat 
masa live in program Commnity 
development berakhir. 
Pendampingan dilakukan oleh 
mahasiswa dengan diawasi oleh tim 
PPKM dan dosen pendamping 
lapangan, guna melatih mitra binaan 
dalam berusaha. 

PT 
 

✓     

 Publikasi hasil 
program 
Community 
Development ke 
pihak internal 
maupun eksternal 
universitas 

● Menjalin 
komunikasi 
dengan dengan 
pihak internal 
maupun eksternal 
universitas dalam 
bentuk pemberian 
buku atau  
laporan hasil 
kegiatan 

● Menjalin relasi 
dengan media 

● Penerbitan buku laporan dan 
penyebarluasan buku ke setiap 
stakeholder Universitas Prasetiya 
Mulya 

 
● Peliputan oleh media informasi 

internal maupun eksternal 
universitas 

PT 
Pemda 
Sumber lain 
CSR 

✓ ✓ ✓  ✓ 
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atau pihak MCR 
universitas pada 
saat persiapan 
kegiatan atau 
pada saat 
pelasanaan 
kegiatan 

 Pengajuan proposal  
kemitraan dan 
proposal hibah 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Memfasilitasi faculty 
member, mahasiswa, 
maupun pihak 
internal universitas 
yang ingin membuat 
proposal kemitraan 
ataupun proposal  
hibah kepada pihak 
eksternal universitas. 

Kegiatan pendampingan pengajuan  
proposal  hibah dan proposal 
kemitraan pengabdian kepada 
masyarakat  

PT 
Pemda 
Dikti 

✓  ✓ ✓  
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Tabel 4.3.  Program dan Kegiatan PKM-UPM 

Tema Utama Program Produk Unggulan Daerah 

Isu Prioritas 
Permasalahan 

Prioritas 
Solusi Permasalahan 

Prioritas 
Program & Jenis Kegiatan Kemitraan 

Sumber dana 

PT CSR  Pemda Dikti 
Sumber 

lain 

Pelaksanaan 
program produk 
unggulan daerah 

Daerah/desa 
binaan sekitar 
lingkungan kampus 
masih terbatas 

Melakukan profiling 
potensi produk 
unggulan daerah 
/desa binaan sekitar 
lingkungan kampus 
UPM 

Kegiatan pengembangan dan 
pendampingan produk unggulan 
daerah sesuai dengan hasil profiling  

PT 
Pemda 
CSR 

✓ ✓ ✓   

 Publikasi hasil 
program produk 
unggulan daerah ke 
pihak internal 
maupun eksternal 
universitas 

● Menjalin 
komunikasi 
dengan dengan 
pihak internal 
maupun eksternal 
universitas dalam 
bentuk pemberian 
buku atau  
laporan hasil 
kegiatan 

● Menjalin relasi 
dengan media 
atau pihak MCR 

● Penerbitan buku laporan dan 
penyebarluasan buku ke setiap 
stakeholder Universitas Prasetiya 
Mulya 

 
● Peliputan oleh media informasi 

internal maupun eksternal 
universitas 

PT 
Pemda 
Sumber lain 
CSR 

✓ ✓ ✓  ✓ 
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universitas pada 
saat persiapan 
kegiatan atau 
pada saat 
pelasanaan 
kegiatan 

 Pengajuan proposal  
kemitraan dan 
proposal hibah 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Memfasilitasi faculty 
member, mahasiswa, 
maupun pihak 
internal universitas 
yang ingin membuat 
proposal kemitraan 
ataupun proposal  
hibah kepada pihak 
eksternal universitas. 

Kegiatan pendampingan pengajuan  
proposal  hibah dan proposal 
kemitraan pengabdian kepada 
masyarakat  

PT 
Pemda 
Dikti 

✓  ✓ ✓  
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4.2.  Indikator Kinerja 

Program dan kegiatan PKM-UPM didasari oleh 3 tema utama dan berbagai isu strategis. Oleh karena itu, guna mengetahui dan mengukur tingkat 

keberhasilan, maka tim PPKM menetapkan indikator kinerja, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4. Penetapan Indikator Kinerja PKM-UPM 

No Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Publikasi Ilmiah Internasional - - - - - 

Nasional 
Terakreditasi 

- 2 5 7 10 

Lokal 2 5 10 15 20 

2 Hibah Pengabdian* Internasional - - 1 1 1 

Nasional 10 25 30 40 45 

Lokal 2 3 5 5 5 

3 Kerjasama pengabdian kepada masyarakat Internasional - - 1 1 1 

Nasional 1 2 3 3 5 
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*) Proposal yang diajukan 

Lokal 3 3 5 5 5 

4 Buku ajar/buku teks  5 10 15 20 25 

5 Jumlah faculty member terlibat  80% 80% 80% 80% 80% 

6 
Jumlah judul proposal pengabdian kepada 
masyarakat 

 
12 28 35 45 50 

7 
Model/Purnarupa/Desain/Karya/Publikasi 
pelaksanaan PKM-UPM baik di bidang SBE 
maupun bidang STEM terapan 

 
1 2 3 4 5 

8 
Pengembangan UMKM melalui pembinaan dan 
pendampingan mitra binaan 

Jumlah mitra 
binaan mandiri 

75 100 150 200 250 

9 
Kunjungan pihak dalam negeri maupun luar 
negeri untuk program/kegiatan pengabdian 
masyarakat di Universitas Prasetiya Mulya 

 1 2 3 4 5 
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BAB V 

POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DISEMINASI RENSTRA PKM-UPM 

5.1. Sumber Pendanaan Pengabdian 

Pelaksanaan Renstra PKM-UPM dibuat dan dijalankan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 

2017-2021. Pelaksanaan renstra ini tergantung pada jenis dan pihak-pihak yang terlibat dalam 

program maupun kegiatan PKM-UPM. Selain itu, sumber pendanaan juga merupakan salah satu 

faktor terpenting yang mendukung dan melancarkan pelaksanaan program/kegiatan. Sumber 

pendanaan itu sendiri didapatkan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.  

Universitas Prasetiya Mulya mengalokasikan dana internal secara berkesinambungan guna 

mendukung pelaksanaan program atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang 

meliputi: (i) pelaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang terstruktur, transparan dan akuntabel, (ii) kolaborasi pelaksanaan 

pembinaan dan pendampingan UMKM yang dilakukan oleh Universitas baik di bidang SBE dan 

STEM terapan, (iii) Peningkatan jumlah kerjasama dengan pihak eksternal mengenai 

pelaksanaan program/kegiatan PKM-UPM, dan (iv) Diseminasi kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat melalui publikasi, workshop, dan sertifikasi yang berhubungan dengan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

Sedangkan untuk pendanaan dari pihak eksternal, Universitas Prasetiya Mulya terus berupaya 

untuk menambah dukungan dana dari Kemenristekdikti, hibah pemerintah non-

Kemenristekdikti, dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda), maupun dana dari pihak swasta 

dalam negeri maupun luar negeri. 

Pada Tahun 2017, Universitas Prasetiya Mulya mengalokasikan sekitar 4% anggaran biaya untuk 

kegiatan PKM-UPM. Dana tersebut tersebar untuk kegiatan Community Development serta 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya. Persentase dapat terus ditingkatkan guna 

mencapai target kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berikut adalah perkiraan sumber 

dana PKM-UPM yang tercantum pada tabel 5.1. Berikut ini: 
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Tabel 5.1. Perkiraan Sumber Dana PKM-UPM Periode Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah) 

No Sumber Dana 

Tahun (Dalam Juta Rupiah) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Dana Internal 1000 1100 1200 1300 1500 

2 
Kementerian 
Ristekdikti 

100 500 1000 1000 1000 

3 
Kementerian non-
RistekDikti  

100 150 200 250 300 

4 
Pemerintah 
Daerah/Kabupaten 

200 250 250 500 500 

5 
Sumber lain (CSR 
swasta dalam maupun 
luar negeri) 

200 250 250 500 500 

TOTAL 1.600 2.250 2.900 3.550 3.800 

 

5.2.  Pemantauan dan Evaluasi PKM-UPM 

Seluruh program maupun kegiatan PKM-UPM selalu mengacu pada standar PKM oleh tim Pusat 

Pengabdian kepada Masyarakat (PPKM) dibawah pengawasan oleh Dekan SBE dan Dekan STEM 

terapan untuk Rektor Universitas Prasetiya Mulya. Standar pengabdian masyarakat disesuaikan 

dengan peraturan Kemenristekdikti, dan kemudian menjadi dasar mekanisme pemantauan dan 

evaluasi program PKM-UPM. Hasil dari pemantauan dan evaluasi ini adalah adanya laporan 

proses kegiatan dan laporan penggunaan dana yang dialokasikan, baik untuk pihak internal 

universitas maupun dengan pihak eksternal yang terlibat. 

5.3.  Diseminasi Hasil Kegiatan PKM-UPM 

Seluruh kegiatan PKM-UPM baik yang didanai oleh pihak internal maupun pihak eksternal, 

wajib dilaporkan secara tertulis dan harus diketahui oleh Rektorat dan Dekanat Universitas 

Prasetiya Mulya. Agar hasil program atau kegiatan PKM-UPM dapat dioptimalkan dan 

dimanfaatkan, maka program/kegiatan PKM-UPM yang dilaksanakan oleh Universitas Prasetiya 

Mulya wajib dipublikasikan dalam berbagai bentuk, seperti buku laporan (buku ajar/buku teks) 

dan kemudian didiseminasikan ke stakeholder UPM.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1.  Keberlanjutan Kegiatan PKM-UPM 

Renstra PKM-UPM tahun 2017-2021 ini disusun dengan mengacu kepada kebijakan 

pemerintah, potensi, serta sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Prasetiya Mulya. 

Terbentuknya resntra ini dimaksudkan agar dapat mengarahkan, mengelola, dan melaksanakan 

program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi kampus 

Universitas Prasetiya Mulya dan sesuai dengan peraturan Kemenristekdikti. 

Universitas Prasetiya Mulya juga memiliki komponen-komponen pendukung guna menjamin 

keberlanjutan Renstra PKM-UPM, yang meliputi partisipasi civitas akademika UPM, partisipasi 

pihak eksternal (Kemenristekdikti, Pemda, atau CSR), sarana dan prasarana serta pengelolaan 

anggaran oleh universitas. Oleh karena itu, diharapakan renstra ini dapat berjalan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat memudahkan dalam penyusunan renstra 

di periode berikutnya. 

6.2.  Ucapan Terima Kasih 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung selama proses penyusunan Renstra PKM-UPM Tahun 2017-2021 ini. Adapun PPKM 

UPM ingin menyampaikan rasa terima kasih khusus kepada beberapa pihak berikut atas 

sumbangan ide dan pemikirannya, antara lain: 

1. Bapak Prof. Djisman S. Simanjuntak selaku Rektor Universitas Prasetiya Mulya 

2. Bapak Prof. Yudi Samyudia selaku Wakil Rektor I Universitas Prasetiya Mulya 

3. Bapak Prof. Agus. W. Soehadi selaku Dekan Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas 

Prasetiya Mulya 

4. Bapak Prof. Janson Naiborhu selaku Dekan Sekolah Science, Technology, Engineering & 

Mathemathics Universitas Prasetiya Mulya 

Pada akhirnya, tim penyusun mengharapkan agar dokumen ini dapat memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan PKM-UPM, serta diharapkan dapat 

bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan. 

6.3.  Tim Penyusun Renstra  

1. Elliot Simangunsong, Ph.D 

2. Muliadi Palesangi, MBA 

3. April Novita Dewi, S.Kessos 
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