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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kepada Tuhan karena atas rahmat dan 

karuniaNya kami dapat menyusun Rencana Strategis 

(RENSTRA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat periode 2019 – 2024. Renstra ini merupakan 

strategi, rencana kerja dan rencana kegiatan LPPM Unika Santu 

Paulus Ruteng sebagai salah satu intitusi yang menunjang 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 

upaya mendukung arah pengembangan Unika Santu Paulus 

Ruteng menjadi Perguruan Tinggi modern bertaraf 

internasional (world class university) bereputasi Asia. 

Tersusunnya Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 

2019–2024 ini diharapkan semakin meningkatkan kinerja 

LPPM untuk mewujudkan visi dan misinya “menjadi lembaga 

riset pengembangan pengetahuan dan pengabdian masyarakat 

yang berstandar nasional demi kemajuan ilmu pengetahuan, 

peningkatan mutu pengajaran, pengembangan budaya dan 

perbaikan kehidupan masyarakat”. Dengan demikian cita-cita 

Unika Santu Paulus Ruteng untuk menjadi Perguruan Tinggi 

yang unggul menghasilkan cendekiawan yang memiliki 

integritas personal dan kompetensi profesional yang kompetitif 

sesuai semangat iman katolik dan Pancasila” juga akan 
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tercapai. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendikan Tinggi 

dalam Rencana Strategisnya RI melalui permenristek No. 13 

tahun 2015 merumuskan visinya dengan: “Terwujudnya 

pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan 

inovasi untuk mendukung daya saing bangsa” dengan tujuan 

strategisnya adalah “meningkatnya relevansi, kuantitas, dan 

kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta 

kemampuan iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing 

bangsa” 

Menyikapi visi Kemenristek DIKTI ini, Unika Santu 

Paulus Ruteng menetapkan visinya yaitu “Sekolah Tinggi 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (UNIKA) Santu Paulus sebagai 

komunitas Pendidikan Tinggi yang unggul menghasilkan 

cendekiawan yang memiliki integritas personal dan kompetensi 

profesional yang kompetitif sesuai semangat iman katolik dan 

Pancasila”. Untuk mencapai visi ini, Unika Santu Paulus 

Ruteng menetapkan 4 tahapan Rencana strategis Tahun 2019-

2038 sebagai berikut: 
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 Tahap I (2019-2023) : Perguruan tinggi yang sehat, 

unggul dan berdaya saing di kawasan Timur Indonesia 

 Tahap II (2024-2028) : Perguruan tinggi yang sehat, 

unggul, dan berdaya saing ditingkat nasional 

 Tahap III (2029-2033) : Perguruan tinggi unggul, 

modern dan berdaya saing dikawasan regional Asia 

Tenggara 

 Tahap IV (2033-2038) : Perguruan Tinggi modern 

bertaraf internasional (world classuniversity) bereputasi 

Asia 

Tahapan Rencana strategis 2019–2024 ini 

menunjukkan bahwa UNIKA mempunyai tekad yang kuat 

untuk menjadi Perguruan Tinggi unggulan di Kawasan Timur 

Indonesia (KTI). Keberadaan Unika Santu Paulus Ruteng 

memiliki peran strategis karena menjadi suatu aset penting yang 

dapat memberikan kontribusi positif melalui penyediaan 

sumber daya manusia yang andal di kawasan ini melalui 

penguatan kapasitas institusi secara internal dan usaha untuk 

meningkatakn kualitas sesuai dengan standar eksternal. 

Lebih lanjut, pada Renstra UNIKA St Paulus, 2019–

2024dijelaskan bahwa secara internal Unika Santu Paulus 

Ruteng sedang bergulat pada pusaran penyehatan organisasi 
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dalam rangka menjadi sebuah organisasi yang mantap dan 

bermutu dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat 

dan para stakeholders. Di sisi lain, Unika Santu Paulus Ruteng 

sedang berusaha untuk memenuhi standar-standar eksternal 

terutama yang ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai 

regulasinya. Dari gambaran ini maka beberapa isu strategis 

untuk pengembangan ke depan dalam rangka mewujudkan visi, 

misi dan tujuannya adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran 

2. Peningkatan produktivitas dan mutu penelitian 

3. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat 

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

5. Peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana 

6. Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan 

pendidikan tinggi 

7. Peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan 

8. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan 

9. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak 

Dalam kaitannya dengan peningkatan kulaitas 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, UNIKA 

menetapakan 4 (empat) tahapan strategi utama, yaitu: 

 Tahap I (2019-2023) : Dihasilkannya riset-riset 
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unggulan yang memiliki dampak pada peningkatan 

kualitas pembelajaran dan pemecahan masalah-masalah 

nasional serta 30% publikasi bertaraf nasional dan 5% 

bertaraf internasional terindeks 

 Tahap II (2024-2028) : Dihasilkannya riset-riset 

unggulan yang memiliki dampak pada pemecahan 

masalah-masalah nasional serta 50% publikasi bertaraf 

nasional dan 15% bertaraf internasional terindeks 

 Tahap III (2029-2033) : Dihasilkannya riset-riset 

unggulan yang memiliki dampak pada pemecahan 

masalah-masalah nasional dan regional serta 60% 

publikasi bertaraf nasional dan 20% bertaraf 

internasional terindeks 

 Tahap IV (2034-2038) : Dihasilkannya riset-

riset unggulan yang memiliki dampak pada pemecahan 

masalah-masalah nasional, regional dan global serta 

70% publikasi bertaraf nasional dan 30% bertaraf 

internasional terindeks 

UNIKA Santu Paulus memiliki keinginan yang kuat 

untuk menghasilkan penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang berkualitas sehingga dapat dipublikasikan 

pada jurnal atau prosiding yang bertaraf internasional. 
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Berkaitan dengan dhrama Pengabdian kepada Masyarakat, 

Unika Santu Paulus Ruteng menyadari bahwa hal ini 

merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perguruan tinggi 

terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 

Perguruan tinggi harus mampu menjadi institusi yang 

membawa perubahan (change agency) terutama dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemecahan 

masalah kemasyarakatan. 

Berikut adalah beberapa program strategis Unika Santu 

Paulus Ruteng berkaitan dengan Pengabdian kepada 

Masyarakat: 

No. Program Strategis 

1. Peningkatan jumlah layanan kepada masyarakat dalam 

bentuk pelatihan, bimbingan, atau inkubator sesuai 

dengan bidang keilmuan di Unika Santu Paulus Ruteng 

(Pusat Pelatihan Bahasa Inggris, Pusat Pengembangan 

Jemaat, Pusat MIPA, Parenting Center). 

2. Peningkatan kerjasama dengan pemda, gereja, LSM 

untuk pengembangan masyarakat. 

3. Peningkatan jumlah dosen yang mendapat dana 

pengabdian kepada masyarakat dari Direktorat 

Pendidikan Tinggi. 

4. Peningkatan jumlah publikasi dosen dalam bentuk 

buku ajar untuk pendidikan 
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dasar dan menengah serta publikasi-publikasi popular 

lainnya untuk pemecahan masalah kemasyarakatan. 

Beberapa indikator untuk PENINGKATAN 

KUALITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

tersebut adalah sebagai berikut: 

No. Program Strategis Indikator 

1. Peningkatan jumlah layanan 
kepada masyarakat dalam 
bentuk pelatihan, bimbingan, 
atau inkubator sesuai dengan 
bidang keilmuan di Unika 
Santu Paulus Ruteng. 

1. Jumlah kegiatan 

pendampinganmasyar

akat per tahun 

2. Peningkatan kerjasama 
dengan pemda, gereja, LSM 
untuk pemberdayaan 
masyarakat. 

2. Jumlah kegiatan 

pendampingan umat 

per tahun 

3. Jumlah kegiatan 

penyuluhan 

masyarakat per tahun 

 

4. Jumlah dosen yang 

mendapat dana 

pengabdian kepada 

masyarakat dari Dikti 

3. Peningkatan jumlah dosen 
yang mendapat dana 
pengabdian kepada 
masyarakat dari 
Direktorat Pendidikan 

Tinggi. 

4. Peningkatan jumlah publikasi 
dosen dalam bentuk buku ajar 
untuk pendidikan dasar dan 
menengah serta publikasi- 
publikasi popular lainnya 
untuk pemecahan masalah 
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kemasyarakatan. per tahun 

5. Jumlah dosen yang 

melakukan 

pengabdian kepada 

masyarakat sesuai 

bidang ilmunya per 

tahun 

6. Jumlah karya 

pengabdian kepada 

masyarakat yang siap 

dipublikasikan. 

  

 

1.2 Rasionalisasi Periodisasi Tahapan Rencana Strategis 

Rencana strategis (Renstra) Pengabdian kepada 

Masyarakat LPPM UNIKA Santu Paulus ini merupakan arah 

kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

dalam jangka waktu tertentu. LPPM Unika Santu Paulus 

Ruteng merumuskan tahapan jangka waktu Rencana Strategis 

2019–2024yang didasarkan pada evaluasi kinerja dalam 

pencapaian visi dan misi Unika Santu Paulus Ruteng periode 

2010-2014 serta menyikapi tuntutan perguruan tinggi dalam 5 

tahun yang akan datang. 
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Penetapan periodisasi Renstra 2019–2024 juga 

didasarkan pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh 

Unika Santu Paulus Ruteng, yang tertuang dalam Rencana 

Induk Pengembangan Unika Santu Paulus Ruteng 

1.3 Program dan Jenis Kegiatan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Unika 

Santu Paulus Ruteng dalam 5 tahun terakhir telah berjalan 

dengan baik. Kegiatan PkM tersebut dikelola langsung oleh 

LPPM dan beberapa yang lainnya dikelola oleh program studi-

program studi. Beberapa kegaitan pengabdian yang dikelola 

oleh program studi adalah asistensi natal dan paskah, program 

dosen mengajar di SD, dll. Namun demikain, sebagai besar 

pengabdian diselenggarakan oleh LPPM. Jenis-jenis kegiatan 

tersebut adalah usaha pengentasan kemiskinan, pengembangan 

dunia usaha dan industri, peningkatan kapasitas intelektual 

masyarkat dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, 

humaniora dan agama. Khalayak sasarannya adalah masyarakat 

luas, baik perorangan, kelompok, masyarakat usaha dan 

industri, lembaga swadaya masyarkat di perkotaan atau 

pedesaan. 

Dosen di Unika Santu Paulus Ruteng juga secara aktif 

terlibat dalam berbagai jenis skema pengabdian yang 
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ditawarkan oleh kemenristekdikti, seperti program Ipteks Bagi 

Masyarakat, Ipteks Bagi Kewirausahaan, Ipteks Bagi Produk 

Ekspor, Ipteks Bagi Inovasi Kreativitas Kampus, Hibah HI-

LINK, Ipteks Bagi Wilayah, Ipteks Bagi Wilayah Antara PT- 

CSR / PT-PEMDA-CSR, KKN Pembelajaran Pemberdayaan 

Masyarakat. Untuk meningkatakan kerja sama dengan 

pemerintah daerha, dalam 2 tahun ini LPPM telah 

melaksanakan KKN integratif di 2 kecamatan di Kabupaten 

Manggarai dan 3 kecacmatan di Kabupaten Manggarai Timur. 

KKN dikembangkan LPPM sebagai respons Unika 

Santu Paulus Ruteng untuk mengubah paradigma 

pembangunan (development) menjadi paradigma 

pemberdayaan (empowerment). Diharapkan kontekstualisasi 

kegiatan KKN ini membuat mahasiswa UNIKA sabntu Paulus 

Ruteng mempunyai empati dan kepedulian terhadap 

permasalahan masyarakat ekonomi lemah dan mampu 

memberdayakan mereka untuk menolong diri mereka sendiri, 

dan mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi 

regional dengan pemberdayaan potensi daerah. 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN PkM PT 

 
 

2.1 Visi dan Misi Unika Santu Paulus Ruteng 

Visi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(UNIKA) Santu Paulus adalah menjadi komunitas Pendidikan 

Tinggi yang unggul menghasilkan cendekiawan yang memiliki 

integritas personal dan kompetensi profesional yang kompetitif 

sesuai semangat iman katolik dan Pancasila. Unika Santu 

Paulus Ruteng menetapkan misi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan secara konsisten dan konsekuen Tri 

Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku seraya memanfaatkan teknologi 

informasi dan komUnikasi; 

2. Menyelenggarakan tata kelola Pendidikan Tinggi sesuai 

dengan kebijakan Pemerintah, berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

3. Membangun komunitas belajar yang teduh, etis, dan 

solutif dengan mengamalkan semangat iman Katolik 

dan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-

hari; 
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4. Menyelenggarakan kerjasama saling menguntungkan 

dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan 

mutu tridharma perguruan tinggi; 

5. Memberdayakan sivitas akademika Sekolah Tinggi 

untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang 

memiliki integritas personal dan kompetensi 

profesional 

6. Mendorong segenap sivitas akademika menghayati 

semangat iman katolik dan Pancasila untuk 

melaksanakan tugas-tugas kenabian bagi bangsa, 

negara dan agama. 

Sesuai dengan visi dan misi di atas, maka tujuan 

Sekolah Tinggi adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya penyelenggaraan Dharma Pendidikan 

secara efektif, efisien, dan inovatif, 

2. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

melalui Penelitian yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi 

kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan 

kesejahteraan umat manusia, 

3. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis 
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penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, 

4. Terciptanya Tatakelola Sekolah Tinggi yang kredibel, 

transparan, akuntabel, adil, dan efektif-efisien, 

5. Terwujudnya Komunitas belajar yang teduh, etis, dan 

solutif, 

6. Terselenggaranya kerjasama yang baik dan produktif 

dengan semua pihak terkait. 
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2.2 Visi dan Misi LPPM Unika Santu Paulus Ruteng 

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) memiliki visi sebagai berikut: menjadi 

lembaga riset pengembangan pengetahuan dan pengabdian 

masyarakat yang berstandar nasional demi kemajuan ilmu 

pengetahuan, peningkatan mutu pengajaran, pengembangan 

budaya dan perbaikan kehidupan masyarakat. Untuk mencapai 

visi tersebut, LPPM Unika Santu Paulus Ruteng menetapkan 

misi sebagai berikut: 

1. Mengembangkan penelitian untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya pendidikan dan pengajaran di 

kampus dan di masyarakat. 

2. Menghasilkan penelitian dan kajian-kajian yang 

berdampak positif bagi kebijakan publik. 

3. Mengembangkan pusat studi dan kajian dalam bidang 

pendidikan, agama, budaya, sosial politik, bahasa dan 

seni, Manggarai, dan kajian Anak. 

4. Memberdayakan dosen dan mahasiswa terampil dalam 

bidang riset melalui berbagai kegiatan penelitian 

kolaboratif internal dan eksternal. 

5. Membangun masyarakat ilmiah berbasis penelitian di 

lembaga pendidikan UNIKA St. Paulus Ruteng 
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sehingga akan menjadi salah satu mitra riset bermutu di 

Indonesia dan dunia. 

6. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang profesional dan menjawab persoalan 

nyata yang ada di tengah masyarakat. 

7. Mengembangkan kerjasama/kemitraan penelitian dan 

pengabdian masyarakat dengan lembaga lain, baik 

pemerintah maupun swasta, di tingkat nasional maupun 

internasional. 

 
2.3 Perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat di 

Unika Santu Paulus Ruteng 

UNIKA Santu Paulus memiliki komitmen yang tinggi 

untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat dapat yang 

ditunjukkan dengan dukungan yang kuat dari unit LPPM untuk 

setiap kegiatan pengabdian dilakukan oleh dosen dan sivitas 

akademika Unika Santu Paulus Ruteng. LPPM juga berusaha 

menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk pembangunan 

Masyarakat. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam berbagai 

bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa KKN, 

pembuatan MOU dengan berbagai lembaga swadaya 

masyarakat, organisasi kemasyarakatan. 



15 | P a g e   

Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarkat di UNIKA 

Santu Paulus selama ini didukung oleh Yayasan dalam bentuk 

bantuan dana dan penyediaan fasilitas PkM. Sekolah juga 

memberikan dukungan yang memadai, baik dari aspek finansial 

maupun perijinan. Hal ini juga ditunjang dengan semakin 

banyaknya keahlian dosen UNIKA Santu Paulus yang 

termanfaatkan oleh masyarakat. 

Namun demikian, pelaksanaan Pengabdian kepada 

Masyarakat selamai ini belum diimbangi dengan pelaksanaan 

monitoring dan tracer kepuasan mitra kerja. Hal ini 

berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas kegiatan PkM yang 

belum maksimal. Untuk mengatasi hal ini, LPPM Unika Santu 

Paulus Ruteng melakukan berbagai macam upaya, diantaranya 

melaksanakan pelatihan, pelayanan masyarakat baik konsultasi 

bisnis maupun teknologi tepat guna, pengembangan Desa Mitra 

Kerja, penerapan/pengembangan Iptek, Program 

Pengembangan Kewirausahaan. 

LPPM juga membangun kemitraan yang baik dengan 

swasta dan pemerintah. Unika Santu Paulus Ruteng telah 

membuat MOU dengan tiga kabutapen di Manggarai yaitu 

kabupaten Manggarai, kabupaten Manggari Timur dan 

Kbupaten manggarai abarta untuk melaksanakan proghranm 
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pengabdian kepada masyarkat. Kemitraan dengan swasta juga 

terjalin dengan baik untuk meningkatakan potensi masyarkat 

dalam bidang social, ekonimi. Segala upaya ini memberikan 

dampak pada jumlah pengabdian kepada masyarakat yang terus 

meningkat dalam 3 tahun terkhir. Hal tersebut dapat ddilihat 

pada tabel berikut: 

No Jenis pengabdian Tahun 

2013 2014 2015 

1 PkM Dosen 2 5 4 

2 PkM Mahasiswa 1 6 8 

3 PkM kekhasan Prodi 11 13 13 

4 PkM Kemenristekdikti - - - 

 
Adapun besaran dana yang disediakan untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, jumlah 

anggaran untuk pelaksanan pengabdian masyarakat sebesar Rp. 

30.000.000, pada tahun 2014 meningkat menjadi 60.000.000, 

sedangkan pada tahun 2015 mencapai Rp. 75.000.000. Dana-

dana tersebut berasal dari dana Yayasan dan juga berasal dari 

luar sekolah melalui kegiatan yang dikompetisikan, kerja sama, 

atau layanan jasa. Jumlah ini diharapkan akan terus bertambah 
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karena LPPM telah dapat membuka jalinan kerjasama yang 

lebih luas dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta yang 

berada di tingkat lokal, nasional dan internasional. 

2.4 Analisis Situasi 

Berikut ini tabel analisa peta kekuatan dan kelemahan 

internal LPPM maupun peluang dan hambatan yang datang dari 

luar LPPM. 

2.4.1 Bidang Sumber Daya Manusia 
 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

o Jumlah, kualitas tenaga 

akademik dan kinerja yang 

cukup tinggi. 

o Kualifikasi pendidikan

peneliti yang memadai 

o Para dosen memiliki 

kemampuan yang cukup 

memadai dalam 

bidangnya. 

o Tenaga yang menangani 

setiap bidang kajian 

memiliki spesifikasi 

sesuai dengan bidang 

o Beban kerja, kegiatan 

dan administrative 

yang cukup padat 

o Pemanfatan dana utk 

penelitian belum 

optimal. 

o Komitmen monitoring 

dan evaluasi jalannya 

pengabdian kepada 

masyarakat belum 

optimal. 

o Synergism dari SDM 

riset belum terbangun 

optimal. 
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yang digelutinya. 

o Ketrampilan pengoperasian 

berbagai sarana dan prasarana 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat cukup memadai. 

o peneliti masih kurang 

tanggap terhadap 

berbagai tawaran 

penelitian di tingkat 

nasional dan 

internasional. 

o Publikasi hasil 

penelitian pada jurnal 

nasional dan 

internasional belum 

memuaskan. 

Peluang (Oppurtunities) Ancaman (Threatness) 

o Tersedianya program 

pendidikan dan pelatihan 

berkelanjutan bagi para 

peneliti diberbagai pusat 

kajian baik di dalam maupun 

di luar negeri. 

o Terbukanya kesempatan 

kemitraan dengan perguruan 

tinggi lain dari berbagai 

perguruan tinggi maupun 

o Ada peningkatan 

signifikan jumlah dan 

kualitas kompetitor 

di dalam dan luar 

negeri. 

o Kualitas hasil 

penelitian dan 

pengabdian dari 

lembaga penelitian 

lain lebih baik dan 
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instansi lainnya. relevan sehingga 

dikwatirkan dapat 

memarjinalisasikan 

hasil penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat internal 

kampus. 

o Dikti telah menyediakan 

peluang agar dosen terlibat 

dalam aneka kegiatan 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

o Terbukanya peluang untuk 

studi banding ke tempat yang 

relevan dengan bidang- 

bidang kajian cukup 

memadai. 

o Sistem jaringan informasi 

sudah terbangun cukup bagus. 
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2.4.2 Bidang SARANA PRASARANA 
 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

o Jumlah dan jenis 

peralatan sudah sesuai 

dengan kebutuhan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

o perpustakaan yang 

memadai untuk 

mendukung setiap 

bidang kajian 

o Jumlah dan 

keragaman 

laboratorium untuk 

setiap kajian 

memadai 

o Pemanfaatan setiap 

laboratorium efektif 

untuk mengembangkan 

kapasitas penelitian per 

bidang kajian 

o Prasarana belum 

dimanfaatkan secara 

optimal 

o sistem 

pemuktakiran 

sarana dan 

prasarana masih 

lama. 

o Sistem informasi 

yang belum bagus 

sehingga kekinian 

dan kelengkapan data 

kurang memadai 

o Teknisi untuk repair dan 

maintenance 

instrumentasi kurang 

memadai 
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o Telah tersedia jurnal 

ilmiah yang kompeten 

untuk memublikasikan 

hasil penelitian 

Peluang (Oppurtunities) Ancaman (Threatness) 

o Tawaran untuk 

mendapatkan sarana dan 

prasarana dari dalam dan 

luar negeri semakin 

terbuka 

o Resource sharing semakin 

memadai 

o . kecepatan 

pemuktakiran sarana 

dan prasarana di 

tempat lain sulit untuk 

diimbang 

2.4.3 Bidang Organisasi dan Manajemen 
 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 
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o  Struktur organisasi 

yang sederhana dan 

terdesentralisasi 

o Manajemen yang 

akuntabel, transparan, dan 

proporsional. 

o Adanya manajemen 

sistem perencanaan, 

pelaksanaan dan 

monitoring yang 

terpadu. 

o Sistem Penjamin Mutu 

Internal yang berjalan 

dengan baik 

o Beberapa 

persoanalia masih 

dibebani tugas 

rangkap. 

o Tindak lanjut 

monitoring penelitian 

belum terorganisasi 

dengan baik. 

Peluang (Oppurtunities) Ancaman (Threatness) 
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o Tersedianya program 

pelatihan manjamen dan 

berorganiasi di tempat lain 

o Sistem Penjamin Mutu 

eksternal (DIKTI, BAN) 

memungkinkan 

perkembangan manajmen dan 

organisasi internal. 

o Adanya kompetisi setifikasi dan 

standarisasi mutu yang 

memotivasi lembaga untuk terus 

memperbaiki diri. 

Inkonsistensi regulasi 

yang dibuat oleh negara 

2.4.4 Bidang Jalinan Kerja sama 
 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 
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o  UNIKA sudah dikenal di 

dalam dan di luar negeri 

o Sejarah kerja sama yang sudah 

mapan dengan berbagai 

instansi di dalam dan di luar 

negeri. 

o Keterbukaan untuk menjalin 

kerja sama dengan pihak lain 

o Kontuinitas kerja sama 

kurang optimal 

o Kemampuan 

komUnikasi yang lemah 

o Sumber daya belum 

dimanfaatkan secara 

optimal untuk 

menjalin kemitraan 

dengan lembaga lain. 

o Legal aspect masih lemah 

Peluang (Oppurtunities) Ancaman (Threatness) 

o Tawaran dan kesempatan 

bekerja sama yang banyak. 

o Teknologi memudahkan 

jalinan-jalianan kerja sama. 

o Persaingan untuk 

merebut lembaga 

kemitraan yang 

semakin ketat. 

 

2.4.5 Bidang TATA KELOLA 
 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 
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o  Terpusat pada satu lokasi 

sehingga mudah 

dijangkau 

o Letak yang strategis 

o Manajemen

 pengelolaa

n belum 

dilakukan secara 

terpadu. 

Peluang (Oppurtunities) Ancaman (Threatness) 

o Adanya Sarana transportasi 

yang memudahkan mobilisasi 

ke dalam dan ke luar kampus. 

o Ada kampus saingan 

di wilayah yang sama 

 
2.4.6 Bidang Finansial 
 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

o Tersedia cukup banyak dana. o Perlu peningkatan 

sumber daya finansial 

seiring ketatnya 

kompetensi di 

kalangan dosen untuk 

melakukan penelitian 

o Belum dapat memanfaatkan 

sumber daya finansial yang 

ada. 

Peluang (Oppurtunities) Ancaman (Threatness) 
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o Banyak lembaga yang 

menawarkan bantuan dan 

hibah 

o Lembaga donor 

memberikan syarat dan 

standar yang terlampau 

ketat dalam emmebrikan 

dana. 

o Kecenderungan lembaga 

donor untuk mendikte secara 

detail kebijakan lembaga. 
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BAB III 

GARIS BESAR RENSTRA PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT PT 

 
3.1 Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LP2M) adalah unsur pelaksana akedemik di bawah Ketua 

Sekolah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNIKA 

Santu Paulus di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. LPPM memiliki tanggungjawab yang cukup besar 

untuk pencapaian sejumlah sasaran terutama untuk mendukung 

terwujudnya Unika Santu Paulus Ruteng sebagai Perguruan 

Tinggi yang unggul menghasilkan cendekiawan yang memiliki 

integritas personal dan kompetensi profesional yang kompetitif 

bertaraf internasional. 

Rencana Strategis Unika Santu Paulus Ruteng Periode 2016 

- 2020 bertumpu pada enam pilar utama yakni mutu, akses, 

efisiensi, produktivitas, relevansi dan keberlanjutan dengan 

memperhatikan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan 

keberimbangan. Mutu pengabdian masyarakat diperlihatkan 

melalui penerapan bidang ilmu dan teknologi bagi pemecahan 

masalah kemasyarakatan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui 
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keterlibatan aktif dari para dosen dan civitas akademika dalam 

pemecahan masalah kemasyarakatan yang khas dan keterlibatan 

mahasiswa bersama dosen untuk memberikan pelayanan-

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan khas 

yang dimiliki. 

Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat yang 

dikembangkan LPPM adalah meningkatkan kontribusi perguruan 

tinggi pada pembangunan masyarakat dan pencapaian MDGs. 

Sasaran bidang pengabdian kepada masyarakat dapat dirinci 

menurut kelompok sasana sebagai berikut : 

1. Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat 

2. Meningkatkan jumlah mitra baik institusi 

Pemerintah maupun Swasta dalam program 

pemberdayaan masyarakat. 

3. Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat 
berbasis riset 

 

4. Meningkatkan jumlah desa binaan. 
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3.2 Program Strategis dan Kebijakan Institusi 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah 

satu bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan 

wujud dari tanggung jawab sosial perguruan tinggi 

terhadap masalah- masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 

Perguruan tinggi harus mampu menjadi institusi yang 

membwa perubahan (change agency) terutama dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

pemecahan masalah kemasyarakatan. Berikut adalah 

beberapa program strategisnya: 

No. Program 

Strategis 

Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

 
 

1 

Peningkatan jumlah 

layanan kepada masyarakat 

dalam bentuk pelatihan, 

bimbingan, atau inkubator 

sesuai dengan bidang 

keilmuan di Unika Santu 

Paulus Ruteng (Pusat 

Pelatihan 

Bahasa Inggris, Pusat 

Pengembangan Jemaat, 

Pusat MIPA, Parenting 

Center, ). 

  
 

X 

  
 

X 

 

 

2 
Peningkatan kerjasama 
dengan pemda, gereja, 
LSM untuk pengembangan 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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masyarakat. 

 

3 
Peningkatan jumlah dosen 
yang mendapat dana 
pengabdian kepada 

masyarakat dari 

Direktorat Pendidikan 

Tinggi. 

  

X 
  

X 
 

 

4 
Peningkatan jumlah 

publikasi dosen dalam 

bentuk buku ajar 

untuk pendidikan 

dasar dan menengah 

serta publikasi-

publikasi popular 

lainnya 

untuk 

pemecahan 

masalah 

kemasyarak

atan. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

 

3.3 Strategi dan kebijakan Unit Kerja: 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) Unika Santu Paulus Ruteng memiliki 

orientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui kegiatan wirausaha. Pemecahan berbagai masalah 

masyarakat tersebut dilakukan dengan cara: 
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1. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin 

untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-

luasnya pada semua satuan pendidikan; 

2. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan 

dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) antar gender dan antar wilayah; 

3. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang 

diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif; 

4. Optimalisasi potensi bisnis lokal untuk pemberdayaan 

masyarakat; 

5. Peningkatan kualitas masyarakat untuk berwirausaha 

secara kreatif dan inovatif 

6. Mengusahakan penerapan ilmu dan Teknologi untuk 

menghasilkan produk yang inovatif dan kreatif berbasis 

lokal dan berdaya guna tinggi. 

 

Peta Strategi pengembangan unit kerja (peta strategi 

digambarkan berdasarkan input, proses dan output) adalah 

sebagai berikut: 
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Kebijakan dan Roadmap LPPM LPPM Unika Santu 

Paulus Ruteng dalam melaksanakan Pengabdian kepada 

masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut: 
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA 

 

4.1 Rencana Program Pengabdian kepada Masyarakat 

LPPM Unika Santu Paulus Ruteng 

Berdasarkan visi dan misi Unika Santu Paulus Ruteng 

dan Tujuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Unika Santu Paulus Ruteng, maka Program Pengabdian 

kepada Masyarakat Unika Santu Paulus Ruteng adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan Dosen sebagai pengembang kelompok 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan pengembangan 

bertaraf internasional berbasis kearifan lokal yang mampu 

memenuhi dan memberikan solusi masalah yang 

dibutuhkan masyarakat 

3. Meningkatkan jumlah perolehan HKI. 

4. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga mitra baik 

nasional dan inter- nasional. 

5. Meningkatkan publikasi internasional. 

6. Mengembangkan jurnal elektronik 

7. Meningkatkan budaya kompetensi pengabdian berdasarkan 

hasil penelitian dan penulisan jurnal ilmiah. 

8. Meningkatkan relevansi pengabdian dengan kualitas 

pembelajaran dan kebutuhan masyarakat. 

9. Meningkatkan kapasitas dosen dalam kegiatan pengabdian 

dan penulisan karya ilmiah 

10. Mengembangkan terciptanya inovasi teknologi untuk 

mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan 
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masyarakat di semua strata dan di berbagai sektor. 
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4.2 Jenis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

Adapun jenis kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

untuk mendukung program- program tersebut adalah sebagai 

berikut: 

No Jenis Kegiatan Jumlah 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 PkM Dosen 25 28 35 44 50 

2 PkM 
Mahasiswa 

15 20 25 28 30 

3 PkM kekhasan 
Prodi 

8 12 15 17 20 

4 PkM 
Kemenristekdi
kti 

2 4 5 8 10 

5 KKN 1 1 2 2 3 
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BAB V. 

POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI 

DAN DISEMINASI 

 
5.1 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di 

Unika Santu Paulus Ruteng dilakukan selama satu tahun 

akademik, dimulai dari pengusulan proposal, review 

administrasi dan isi proposal, seminar proposal, pelakasanaan 

Pengabdian kepada Masyarakat monitoring dan evaluasi, 

seminar, dan publikasi hasil. Sumber pembiayaan 

pelaksanaannya berasal dari sumber dana sekolah dan 

yayasan, kerja sama dengan swasta, pemerintah, dan luar 

negeri. 

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengabdian 

kepada Masyarakat LPPM Unika Santu Paulus Ruteng selama 

ini berusaha mendapatkan sumber daya finansial melalui tiga 

skema yaitu: 1) pembiayaan internal bagi para pelaksana 

Pengabdian yang berasal dari sekolah/yayasan, 2) sumber 

pembiayaan berupa hibah dari Dikti melalui berbagai skema 

pengabdian kepada masyarakat, dan 3) sumber pembiayaan 

dari para sponsor melalui kegiatan kerjasama dalam 
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pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Berikut adalah sumber dana Pengabdian kepada 

Masyarakat LPPM Unika Santu Paulus Ruteng Periode 2016-

2020: 

 

N

o 

Jenis 

Pendanaa

n 

Tahun 
2019 (jt) 2020 

(Jt) 

2021 

(Jt) 

2019 

(Jt) 

2020 

(Jt) 

 
1

. 

Sumber Dana 

Internal 

 

Rp. 50. 

 

Rp. 80 

 

Rp.100. 

 

Rp. 150. 
 

Rp.20

0 

 
2

. 

Sumber Dana 

Hibah Dikti 

 

- 

 

Rp.150 

 

Rp.200. 

 

Rp. 250. 

 

Rp. 

300 

 
3

. 

Sumber Dana 

Kerja sama 

 

- 

 

Rp. 20. 

 

Rp. 30. 

 

Rp. 50. 

 

Rp. 70 

 

Jumlah 
 

Rp. 50. 

 
Rp.250. 

 

Rp.330 

 

Rp.450. 

 

Rp.57

0 
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5.2 Pola pemantauan dan evaluasi implementasi 

RENSTRA-PPM setiap tahun dan dampaknya bagi 

masyarakat mitra 

Akuntabilitas pelaksanaan Tridarma dan kerjasama 

perguruan tinggi diwujudkan dalam bentuk keefektifan 

pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan kepada 

masyarkat sasaran. Unika Santu Paulus Ruteng memiliki 

komitmen untuk membuat kerjasama dengan mitra untuk 

saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam 

rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Hal ini hanya akan dicapai jika pelaksanaan Pengabdian 

kepada Masyarakat dilakukan secara sistematis, teratur dan 

terkontrol. Monitor mutu pelaksanaan PkM dilakukan selaras 

dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa 

Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas standar 

hasil, isi, proses, penilaian, pelaksanaan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan pemantauan PKM 

dilaksanakan sesuai delapan standar tersebut. Aktivitas 
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pemantauan dilakukan oleh tim yang ditunjuk Lembaga 

Pengabdian Kepada Masyarakat UNP, menggunakan format 

yang telah disepakati bersama anatra sekolah, LPPM dan 

dosen Pengabdi. 

Monitoring pelaksanaan PkM dilakukan oleh 

dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan atau dibentuk oleh 

LPPM yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan 

jenis PkM yang dilakukan oleh dosen. Monitoring dilakukan 

secara substansi maupun administrasi dan dapat dilakukan 

dengan cara mengamati secara langsung dengan berkunjung 

di tempat penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 

atau berdasarkan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan. 

Pelaksanaan monitoring kegiatan diseminasi teknologi ini 

diperkirakan antara bulan ke- 3 dan/atau ke-4 dari alokasi 

rencana pelaksanaan kegiatan. 

Proses kegiatan pengabdian yang erat kaitannya dengan 

pemantauan adalah evaluasi, yaitu kegiatan penilaian terhadap 

keseluruhan program dan kegaitan pengabdian kepada 

masyarakat. Evaluasi dilakukan di akhir tahun kegiatan, 

dilakukan oleh Tim LPPM secara objektif. Indikator 

keberhasilan pelaksanaan pengabdian dibuat secara 
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kuantitatif. Hasil evaluasi (laporan hasil kegiatan) akan 

disampaikan kepada pimpinan sekolah / Perguruan Tinggi. 
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Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara 

sinergi antara tim reviewer dan tim LPPM Adapun tujuan 

dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi antara lain: 

1. Untuk mengetahui apakah kegiatan Pengabdian sudah 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apabila 

ditemukan permasalahan, hambatan atau kendala segera 

dapat dilakukan langkah-langkah penyelesaian; 

2. Mengukur keberhasilan dan kegagalan kegiatan pengabdian 

kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan; 

3. Sebagai bahan masukan kepada LPPM dan sekolah / 

Perguruan Tinggi, serta para masyarakat (stakeholder), 

dalam mengambil keputusan terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengabdian selanjutnya. 

 
5.3 Pola Diseminasi Hasil Kegiatan PPM PT 

Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang 

direncanakan, diarahkan, dan dikelola berdasarkan sebuah 

perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan 

baik melalui diskusi atau forum ilmiah lainnnya. LPPM 

UNIKA Santu Paulus menyadari bahwa diseminasi hasil 

pengabdian sangat penting agar produk ilmu dan teknologi ini 
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akan dapat dirasakan manfaatnya oleh Perguruan Tinggi dan 

masyarakat. Diseminasi juga bertujuan untuk memberikan 

nilai tambah (nilai komersil) secara ekonomi maupun social 

terhadap masyarajt dan mitra (stakeholder). 

Diseminiasi hasil pengabdian dilakukan melalui 

seminar-seminar yang melibatkan pihak internal kamus dan 

pihak eksternal kampus. Pihak internal yang dilibatkan dalm 

proses diseminasi adalah mahasiswa, dosen/pegawai dan 

sivitas akademika lainnya, sedangkan pihak eksternal 

melibatkan masyarakat mitra, instansi pemerintah dan dunia 

usaha serta industri. 

Peran lembaga usaha dan industri mutlak sangat 

diperlukan, sehingga produk ilmu dan teknologi dapat 

dipasarkan dan diproduksi secara massal serta termanfaatkan 

secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar 

yang lebih luas. Berikut adalah indicator diseminasi 

pengabdian kepada amasyarakat UNIKA Santu paulusa 

Ruteng Tahap 2019-2023: 

 
 

No Jenis 

Kegiatan 

Tahun 

2106 2017 2018 2019 2020 
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1 Peningkatan 
kegiatan 
seminar 
hasil-hasil 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

X X X X X 

2 Peningatan 
jumlah 
publikasi 
ilmiah para 
dosen di 
jurnal ilmiah 
terakreditasi 
nasional. 

 
X X X X 

3 Peningkatan 
jumlah 
publikasi 
ilmiah para 
dosen di 
jurnal 
ilmiah 
internasiona
l yang 
terindeks. 

 
X X X X 

4 Peningkatan 
jumlah dosen 
untuk 
mempatenkan 
hasil-hasil 
pengabdianny
a 

   
X 
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5 Peningkatan 

jumlah 

publikasi 

buku ajar dan 

buku 

referensi dari 

para dosen 

pada 

penerbit-

penerbit 
komersial. 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

6 Peningkatan 
status Jurnal 
“Missio” 
menjadi 
jurnal ilmiah 
bertaraf 
nasional yang 
terakreditasi 

  
X 

  

7 Peningkatan 
jumlah jurnal 
ilmiah sesuai 
dengan 
spesifikasi 

keilmuan dan 

program studi 

di Unika 

Santu Paulus 

Ruteng yang 

berbasis 

online (OJS). 

    

X 
 



47 | P a g e   

BAB VI PENUTUP 

 

Renstra Tahun 2019–2024 ini merupakan dasar bagi 

penyusunan program pelaksanaan Pengabdian kepada 

Masyarakat LPPM dan unit kerja-unit kerja serta program-

program studi yang akan melaksanakan Pengabdian kepada 

Masyarakat di Unika Santu Paulus Ruteng. Unit Kerja dan 

program studi di Unika Santu Paulus Ruteng wajib 

menyelaraskan program dan pelaksanaan PkMnya sesuai 

dengan Renstra ini. Jika terjadi perubahan lingkungan 

strategis yang dapat menghambat pengimplementasian 

Renstra, maka dapat dilakukan penyesuaian atau perubahan 

terhadapnya oleh Ketua Unika Santu Paulus Ruteng dengan 

persetujuan Senat. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan ke 

dalam Rencana Operasional (Renop) dan akan dilengkapi 

dengan indikator kunci kinerja (IKK) serta waktu pencapaian 

program-program kerjanya untuk keperluan evaluasi 

keberhasilan pelaksanaannya. 

Kami berharap bahwa segenap civitas akademika 

mendukung Renstra ini sehingga tercipta pengabdian kepada 

masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk menjaga 
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keberlanjutan perbaikan mutu (continous improvement) 

pengabdian masyarakat, kami senantiasa mengevaluasi dan 

mereview implementasi pelaksanaan program. Oleh sebab itu, 

jika renstra berdasarkan analisis strategis, membutuhkan 

penyesuaian maka tim akan membahas dan melakukan 

penyesuaian (corrective actions) seperlunya. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu selama penyusunan Renstra ini. 

Terimakasih secara khusus ditujukan kepada Ketua Sekolah 

Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, M.A dan ketua YASPAR 

Drs. Gerardus Janur yang telah mengfasilitasi tim dalam 

penyusunan RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat 

LPPM Unika Santu Paulus Ruteng Periode 2019–2024 ini. 
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