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KEPUTUSAN REKTOR 

No. 017/Biu/S.Kep/H.3/XI/2019 
 

Tentang 

 

PENGESAHAN  

RENCANA PENGGEMBGAN JANGKA MENENGAH (RPJM)  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)  

UNIVERSITAS BINA INSANI 
 

Rektor Universitas Bina Insani, dengan ini 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan perguruan tinggi sejatinya sesuai 

dengan Visi dan Misi perguruan tinggi  yang telah 

diuraikan dalam Rencana Pengembangan Jangka 

Menengah (RPJM)  BIDANG Pengabdian Kepada 

Masyarakat (PkM)  tersebut; 

  b. bahwa dalam rangka mengoperasionalkan RPJM 

Penelitian Universitas Bina Insani  tersebut harus disusun 

RPJM 5 (lima) tahunan.  

    

Mengingat : 1. Undang-Undang No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi 

  2. Peraturan Pemerintah No 4/2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

  3. Permenristekdikti No 20/2018 Tentang Penelitian 

  4. Permendikbud No 3/2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

 

                  MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  

 Pertama : mengesahkan Rencana Pengembangan Jangka Menengah 

(RPJM) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) 

Universitas Bina Insani sebagaimana yang tercantum 

pada lampiran Keputusan ini;  

 Kedua     : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan 

        

       Ditetapkan di Bekasi 

       Tanggal 15 November 2019 

       Universitas Bina Insani 

       Rektor, 

  

 

 

 

 

       Dr. Indra Muis, S.S. M.M 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat  Tuhan  Yang  Maha  Esa  karena 

dengan perkenan-Nya Rencana Pengambangan Jangka Menengah Pengabdian 

kepada Masyarakat (RPJM PkM) Universitas Bina Insani Bekasi periode tahun 

2019–2024 dapat disusun. Penyusuanan RPJM PkM ini merupakan komitmen 

Universias Bina Insani dalam mendesain program kegiatan yang mengabungkan 

pengetahuan dan apliaksi teknologi terhadap permasalahan yang terjadi pada 

masyarakat saat ini ataupun isu-isu nasional. 

Prioritas  program kegiatan PkM melibatkan disiplin keilmuan  yaitu 

rumpun manajemen bisnis, akuntansi adminsitrasi dan teknologi informatika. 

Adalun program-program kegiatan yang dikembangakan antara lain 

1. Program pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan 

2. Program keuangan, akuntansi dan perpajakan 

3. Program pemberdayaan masyarakat bidang administrasi dan EO 

4. Program penerapan/aplikasi teknologi informatika 

 

RPJM PkM dapat dijadikan acuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal 

oleh para dosen/pengabdi di lingngkungan Universias Bina Insani. Diharapkan pula 

kegiatan PkM dapat dilaskanakan secara terencana selama 5 tahunan dan adapat 

memberikan dampak perubahan sosial bagi masysrakat sasaran secara nyata. 

Pedoman RPJM PkM terwujud berkat kerjasama dan dedikasi tim yang 

tersusun atas dosen-dosen dari Fakultas Informatika dan Fakultas Bisnis di bawah 

koordinasi LPPM Universitas Bina Insani, serta pihak-pihak yang tidak bisa kami 

sebutkan satu persatu 

 

 

Bekasi, 15 November 2019 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Universitas Bina Insani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kristiana Widiawati S.Pd., M.M. 

Kepala
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Arahan Kebijakan 

 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bina   

Insani   sebagai   institusi   pelaksana   terdepan   dalam   pengembangan di bidang 

Penelitian dan Pengabdian masyarakat, dituntut untuk berperan aktif dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada 

masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan 

dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia. 

 LPPM Universitas Bina Insani Bekasi dalam mengelola Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Direktur Riset 

dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan meliputi: 

a. Standar  arah,  kegiatan  penelitian  mengacu  pada  RPJP  Universitas  Bina 

Insani. 

b. Standar   proses,   kegiatan   penelitian   dan   pengabdian   direncanakan, 

dilakukan,  dikendalikan,  dan  ditingkatkan  sesuai  dengan  sistem peningkatan 

mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan. 

c. Standar  hasil,  kegiatan  penelitian  memenuhi  kaidah  ilmiah  universal, 

didokumentasikan, didesimenasikan melalui forum ilmiah di tingkat nasional, 

internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan, Standar hasil kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat harus berhasil menciptakan inovasi teknologi 

untuk mendorong ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

d. Standar  kompetensi,  kegiatan  penelitian  dilakukan  oleh  peneliti  yang 

kompeten di bidangnya dan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan dari hasil penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah. 

e. Standar    pendanaan,    kegiataan    penelitian    dan    pengabdian    kepada 

masyarakat dilakukan melalui mekanisme hibah blok dan kompetisi yang 

didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas. 
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f. Standar Sarana dan Prasarana, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat  didukung  oleh  sarana  daan  prasarana  yang  mampu 

menghasilkan temuan ilmiah dan solusi masalah dalam masyarakat. 

g. Standar outcome, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat bangsa dan negara di 

berbagai sektor. 

 Adapun riset unggulan yang dilakukan diarahkan pada Rencana Pengembangan 

Jangka Panjang (RPJP) yang telah ditetapkan sebagai arah kebijakan dan pengambilan 

keputusan pengelolaan PkM meliputi bidang: (1) Ikut dalam peningkatan pengetahuan 

dan ketrampilan masyarakat dalam bidang Bisnis Akuntansi, Adminsitrasi 

pengarsipan dan IT; (2) Ikut proaktif dan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat 

yang kurang beruntung di bidang sosial, ekonomi dan budaya melalui pemanfaatan IT; 

(3) Ikut proaktif dan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang 

technopreneurship dengan mengunakan kompetensi IT dalam berwirausaha. 

 Sejalan dengan peran aktif yang diemban oleh LPPM Universitas Bina Insani   

dalam mendukung visi dan misi Universitas Bina Insani, LPPM memiliki tugas yang 

diemban adalah: 

1. Menentukan arah kegiatan PkM pengabdian kepada masyarakat. 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

3. Mengkoordinasikan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni. 

4. Mengkoordinasikan      penelitian      untuk      mengembangkan      konsepsi 

pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerjasama antar 

perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam dan di luar negeri. 

5. Melakukan  kegiatan  penyebarluasan  hasil  penelitian  melalui  publikasi 

6. ilmiah. 

7. Mengkoordinasikan  penerapan  hasil-hasil  penelitian  ilmu  pengetahuan, 

teknologi dan atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan. 

8. Mengkoordinasikan  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  untuk 

mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah 

melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam dan 

di luar negeri. 
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9. Melaksanakan  inventarisasi  dan  pendataan  semua  aktifitas  pelaksanaan 

10. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di  Universitas Bina Insani. 

11. Mengkoordinasikan,    memantau    dan    menilai    pelaksanaan    kegiatan 

pengkajian dan pengembangan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat- 

pusat di bawah koordinasinya. 

12. Menghimpun para peneliti di Universitas Bina Insani dalam klaster lintas 

disiplin ilmu. 

13. Melakukan  koordinasi  dengan  jurusan  guna  menjamin  relevansi  antara 

kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan kegiatan 

pendidikan. 

14. Mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. 

 

Peran serta dan tanggung jawab yang diemban oleh LPPM Universitas Bina Insani 

tersebut perlu disusun RPJM PkM yang cerdas dan dinamis untuk kegiatan PkM untuk 

masa lima tahun ke depan, karena RPJM sangat penting untuk menetapkan arah 

pengembangan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat selalu terencana dan 

tercapai sesuai dengan sasaran yang kongkrit. 

Rektor mempunyai tanggung jawab dan mewajibkan Kepala LPPM sebagai berikut:  

a. memiliki RPJM PkM yang merupakan bagian dari RPJM perguruan tinggi 

b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek 

hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa 

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam 

menjalankan program PkM secara berkelanjutan 

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam 

melaksanakan program PkM 

e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar 

hasil, standar isi, dan standar proses PkM 

f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama 

PkM 
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g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana PkM 

h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam  

menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi 

 

Secara garis Kepala LPPM berkewajiban dalam : 

a. menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan RPJP 

PkM perguruan tinggi? 

b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan 

mutu internal kegiatan PkM 

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM 

d. melaksanakan pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan PkM 

e. melakukan diseminasi hasil PkM 

f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM 

g. memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi 

h. mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui 

kerjasama 

i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana PkM 

j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya 

 

1.2. Sejarah LPPM 

LPPM Universitas Bina Insani terbentuk sejalan dengan berdirinya Universitas Bina 

Insani Bekasi pada tahun 2014, sesuai Nomer Nomor:  01/SK/PT-BI/VI/2014. Lembaga 

ini mengkoordinir pelaksanakan dua kegiatan yang ada di Universitas Bina Insani, yaitu 

kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. LPPM membawahi empat 

bidang, yaitu: bidang bidang penelitian, bidang pengabdian masyarakat, bidang 

publikasi dan HKI, dan bidang Inkubator dan Inovasi. 
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1. 3. Visi dan Misi 

LPPM Universitas Bina Insani memiliki Visi dan Misi yang sejalan dengan Visi dan 

Misi Universitas Bina Insani, yaitu: 

 

Visi : 

Menjadi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masrayakat yang unggul dan terpercaya 

ditingkat nasional dengan reputasi global pada tahun 2045. 

 

Misi: 

1. Menyiapkan   keterampilan   dan   pengetahuan   tentang   penelitian   dan 

pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen pada khususnya dan civitas 

akademika pada umumnya. 

2. Menyiapkan ketentuan, standarisasi dan dana stimulus serta sarana dan 

prasarana dalam pelaksanaan penelitian dan Pengabdian pada masyarakat 

3. Mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan 

mengupayakan kemitraan dengan pemerintah dan kalangan cendekiawan 

yang bermanfat dan berkesinambungan. 

4. Melakukan publikasi karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

pada jurnal nasional dan internasional bereputasi 

5. Melakukan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual bagi karya penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat 

 

1.4. Tujuan 

LPPM Universitas Bina Insani, mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Mendukung  Universitas  Bina   Insani   Bekasi   dalam  mengintegrasikan 

kualitas penelitian dengan kualitas dosen sebagai peneliti dan komponen 

utama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diwujudkan dalam visi dan misi 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

b. Membentuk  kelembagaan  Penelitian  dan  Pengabdian  pada  Masyarakat 

sebagai organisasi yang dinamis, efektif dan efisien. 
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1.5. Sasaran 

LPPM  Universitas  Bina  Insani  mempunyai  sasaran  dalam  bidang pengabdian 

kepada masyarakat sebagai berikut: 

a. Terwujudnya kelompok peneliti yang handal melalui pemberdayaan Dosen 

senior yang memiliki jabatan fungsional Lektor sebagai tim pengembang 

pengabdian masyarakat. 

b. Meningkatnya budaya kompetensi pengabdian masyarakat berdasarkan hasil 

penelitian dan penulisan jurnal ilmiah. 

c. Meningkatnya relevansi pengabdian masyarakat dengan kualitas pembelajaran 

dan kebutuhan masyarakat. 

d. Meningkatnya kapasitas dosen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. 

 

1.6. Organisasi LPPM Universitas Bina Insani 

Kepala Lembaga LPPM :   Kristiana Widiawati, S.Pd., M.M. 

Kabag Penelitian dan PkM    :   Hanif Aulawi, S.E., M.M. 

Kabag Publikasi dan HKI       :   Reimond Napitupulu, S.E., M.M. 

Kabag Inkubator dan Inovasi  :   Kristiana Widiawati, S.Pd., M.M 

STRUKTUR ORGANISASI 

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Kelembagaan LPPM 
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BAB II 

EVALUASI DIRI 

 

2.1. Pengantar 

Evaluasi diri merupakan analisis yang dilakukan oleh LPPM secara internal untuk 

mendeskripsikan gambaran capaian institusi saat ini, sekaligus merupakan analisis yang 

akan menampilkan kesenjangan antara keadaan saat ini dengan gambaran masa depan, 

dan hasil evaluasi diri merupakan isu strategis yang perlu disikapi untuk mencapai 

visi dan misi yang telah ditetapkan 

 

2.2. Peran LPPM 

LPPM Universitas Bina Insani berperan sebagai   fasilitator   dan   Koordinator   berbagai   

kegiatan   Penelitian   dan  Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola di lingkungan 

Universitas Bina Insani. 

LPPM   telah   menunjukkan   peran   yang   sangat   signifikan   dalam kegiatan-

kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Sejak awal kelahirannya, Dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat, LPPM Universitas Bina Insani telah menjalin 

beberapa kerjasama dengan institusi lain seperti lembaga sosial masyarakat, industri, 

masyarakat dan perguruan tinggi lain 

 

2.3. Capaian Kinerja 

LPPM  Universitas  Bina  Insani  telah melakukan  pengabdian  kepada masyarakat  

dari  berbagai  sumber  dana  yaitu  dari  internal  dan  kerjasama dengan mitra, yang 

tercatat adalah sebagai berikut seperti pada tahun 2019 mendapatkan dana hibah dari 

pemerintah melalui hibah PkM sebanyak 2 judul. Kegiatan PKM 

 

2.4. Potensi yang Dimiliki 

Universitas Bina Insani memiliki 9 (sembilan) Program Studi yaitu Manajemen 

Informatika (D3), Manajemen Administrasi (D3), Sekretari (D3), Akuntansi (D3), 

Manajemen (S1), Akuntansi (S1), Rekayasa Perangkat Lunak (S1), Teknik Informatika 

(S1) dan Sistem Informasi (S1). 
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a. Potensi bidang SDM 

Universitas Bina Insani mempunyai 54 (lima puluh empat) orang dosen dari 9 

(sembilan) Program Studi   5 (lima) orang laboran, dan 3 (tiga) orang pustakawan. 

Drekap daa dosen dapat telihat pada tabel di bawah ini  

 

Tabel 1. Data Dosen Tetap Universitas Bina Insani 

NO PRODI 
Jabatan Akademik Dosen 

Jumlah 
TP AA LEKTOR 

1 S-1 Teknik Informatika 2 4 2 8 

2 S-1 Sistem Informatika 2 2 1 5 

3 

S-1 Rekayasa Perangkat 

Lunak 5     5 

4 S-1 Akuntansi 5     5 

5 S-1 Manajemen  2 2 1 5 

6 D-3 Akuntansi 2 2 2 6 

7 

D-3 Manajemen 

Administrasi 3 6   9 

8 D-3 Sekretari/AP 1 3 1 5 

9 D-3 Manajemen Informasi 1 5   6 

JUMLAH 54 

 

 

b) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana research akan mendukung kegiatan PkM Oleh karena, hasil-hasil 

riset terapan dapat diimplementasikan dalam kepada masyarakat melakui program 

PkM. Univeristas Bina Insani memiliki sejumlah 4 laboraturium  serta sarana prasara 

lainnya untuk mendukung terlaksanakan kegaitan PkM di lingkungan Unvresitas 

Bina Insani. 

 

c) Dana. 

Dalam pengembangan skema hibah PkM, akak dilaksanakan dan berlaku. Sumber dana 

yang ada di bedakan menjadi 2 (dua) sumber yaitu dana hibah PkM internal Universitas 

Bina Inssni dan dana hibah dari pemerintahan daerah, Dinas Koperasi, dan dari 

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) dan instansi lainnya. 
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BAB III 

ANALISIS SWOT 

 

3.1.      SWOT Analisis 

Evaluasi diri dianalisis dengan analisis SWOT program pengabdian kepada 

Masyarakat Universitas Bina Insanidengan prinsip analisis apakah   kekuatan   

(Strengths)   sebagai   faktor   internal   yang   dimiliki   LPPM Universitas Bina Insani 

telah dipergunakan untuk menangkap peluang (opportunities) dan mengantisipasi 

ancaman/tantangan (Threats) sebagai faktor eksternal, dan apakah kelemahan 

(Weaknessess) sebagai faktor internal yang dimiliki dapat dipergunakan untuk 

memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman eksternal. Adapun 

penjabaran dari analisis SWOT adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2 Analisa SWOT Program PkM Universitas Bina Insani 

STRENGHTS OPPOTUNITIIES 

1. Komitmen dan kebijakan Universitas 

Bina Insani pada bidang pengabdian 

masyarakat baik. 

2. Dukungan Dana yang cukup untuk 

kegiatan PkM 

3. Sarana dan prasaran yang baik  

4. Kualitas dosen sebagai peneliti dan 

pengabdi, yang terus mengembangkan 

diri. 

5. Struktur organisasi yang sederhana dan 

terdesentralisasi 

6. Adanya  kerjasama  dengan  berbagai  

instansi  lembaga  sosial  masyarakat, 

perguruan   tinggi   lain   dan   

masyarakat   serta   industri   yang   

semakin meningkat 

1. Kebijakan desentralisasi penelitian 

Direktorat Penelitian dan Pengabdian 

2. Masyarakat (DRPM) 

3. Berbagai skema hibah penelitian dan 

pengabdian, seperti dari Kementerian 

Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi 

Nasional dan berbagai perusahaan swasta 

melalui tanggung jawab Corporate Social 

Responsibility-nya. 

4. Berbagai potensi lokal di Indonesia, 

khususnya di wilayah Bekasi, untuk 

5. diangkat ke tingkat Nasional dan 

Internasional 

6. Terbangunnya  relasi  dengan  berbagai   

stakeholders  dengan  baik  dan 

berkesinambungan. 

7. Tawaran dan kesempatan kerjasama 

cukup banyak  dari   lembaga sosial 

masyarakat, perguruan tinggi lain dan 

masyarakat serta industri. 

WEAKNESSES THREATS 

1. Keterbatasan pendanaan penelitian 

dan pengabdian masyarakat. 

2. Kuantitas  dan  mutu  kegiatan  

penelitian  dan  pengabdian  masih  

perlu ditingkatkan. 

1. Dinamika perubahan peraturan di tingkat 

nasional yang tinggi. 

2. Kompetisi dengan perguruan tinggi lain 

yang tinggi 

3. Keharusan sertifikasi untuk sistem 
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3. Peningkatan  ketrampilan  dosen  

dalam  mengakses  hibah  penelitian  

dan 

4. pengabdian eksternal masih perlu 

ditingkatkan. 

5. Penataan beban kerja dosen, sebagai 

pengajar dan peneliti/pengabdi masih 

perlu disempurnakan. 

6. Pemanfaatan Sistem Informasi dan 

Teknologi belum optimal. 

7. Sistem informasi kurang didukung 

SDM memadai sehingga kekinian dan 

kelengkapan data kurang memadai. 

manajemen. 

4. Perkembangan dan kemajuan perguruan 

tinggi lain sangat baik 
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BAB IV 

STRATEGI DAN RENCANA PROGRAM 

 

Dari analisis SWOT menunjukkan bahwa LPPM Universitas Bina Insani memiliki 

kondisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internalnya dan dipergunakan untuk 

memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal dan menghindari 

ancaman eksternal maka strategi yang digunakan adalah : 

a. Melakukan peningkatan terus-menerus kuantitas, kualitas dan loyalitas 

sumber daya manusia termasuk alokasi waktu untuk pengabdian masyarakat. 

b. Melakukan  perluasan  jaringan  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  

teknologi, bisnis dan pusat sumber daya, misalnya lembaga-lembaga nasional 

dan internasional. 

c. Meningkatkan ekspose media massa untuk Universitas Bina Insani dan 

LPPM 

d. agar informasi mudah ditemukan. 

e. Alokasi sumber daya untuk LPPM yang lebih besar dengan berpegang pada 

azas good governance. 

f. Meningkatkan terbentuknya  kelompok kelompok peneliti (research group). 

g. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan keknologi yang terintegrasi. 

Sejalan dengan strategi yang dilakukan maka program ditujukan untuk mengakselerasi 

kinerja pengabdian masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pengabdian sebagai 

berikut: 

a. Pemberdayaan Dosen senior yang minimal memiliki jabatan akademik 

Lektor sebagai pengembang kelompok tim pengabdian  masyarakat. 

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat melalui 

berbagai dukungan dan pelatihan untuk memperoleh dana hibah pengabdian 

masyarakat dari pemerintah atau lembaga swasta lainnya, diantaranya: 

1. Melakukan workshop metodologi PkM dana hibah. 

2. Meningkatkan keberhasilan proposal dalam mengakses hibah PkM. 

c. Meningkatkan  budaya  kompetensi  pengabdian  masyarakat  berdasarkan  

hasil penelitian dan penulisan jurnal ilmiah yang terpublikasi, diantaranya: 
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1. Melakukan workshop pengabdian masyarakat di tingkat provinsi dan 

nasional. 

2. Melaksanakan seminar ilmiah hasil pengabdian masyarakat ditingkat 

Provinsi, Nasional dan Internasional 

d.    Mengembangkan  pusat  pelayanan  pengembangan  bertaraf  nasional  

berbasis kearifan lokal  yang mampu  memenuhi dan  memberikan  solusi 

masalah  yang dibutuhkan   masyarakat   baik   di   tingkat   Institusi   

maupun   Program   Studi, diataranya: 

1. Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Kegiatan konsultatif bagi masyarakat luar Universitas Bina Insani. 

e. Mengembangkan   materi   dan   proses   pembelajaran   berdasarkan   hasil-

hasil pengabdian masyarakat, diantaranya: 

1.   Memanfaatkan  hasil  pengabdian  masyarakat  untuk  kepentingan  bahan  

ajar bagi dosen. 

2.   Peningkatan teknologi tepat guna, inovasi teknologi, modul, prototipe, 

desain, karya seni dan rekayasa sosial. 

f. Meningkatkan peran koordinasi LPPM dibidang pengabdian masyarakat 

dengan Program Studi dan unit kerja lainnya, diantaranya: 

1. Menata ulang unit-unit pengabdian masyarakat, baik secara struktural 

maupun fungsional dalam koordinasi dengan Program Studi dan unit 

kerja lainnya. 

2. Mengadakan pertemuan reguler antar LPPM dengan Program Studi 

dan unit kerja lainnya. 

g.    Menyusun   grand   design   Kerja   Praktek   bagi      Mahasiswa untuk      

proses pembelajaran dengan memberdayakan masyarakat, diantaranya: 

1. Mengadakan  pilot  proyek   Kerja  Praktek  bagi  mahasiswa  untuk  

proses pembelajaran dengan memberdayakan masyarakat 

2. Sosialisasi dan mengkoordinir. 
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BAB V 

RENCANA IMPLEMENTASI 

 

Berdasarkan strategi dan rencana program kerja LPPM bidang PkM Universitas Bina 

Insani,berikut  ini  rencana  kegiatan/program  dan  target  yang  akan  dicapai  pada 

peridoe tahun 2019 sampai tahun  2024. 

 

5.1 . Roadmap Pengabdian Masyarakat 

Pelaksanaan PkM diharapkan berasal dari hasil penelitian dan proses belajar mengajar. 

Setiap kegiatan PkM pada setiap tahapan tergantung dari capaian yang diperoleh . 

Bentuk kegiatan PkM juga bergerak dari penyuluha, pelatihan dan pendampingan. 

Bentuk kegiatan, strategi dasar, kebijakan dasar serta indikator kinerja untuk setiap 

tahapan dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:  

 

        ROADMAP PkM 2019 – 2044 

Konsep Dasar : PkM harus unik dan menghasilkan Peneltian Unggulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Ipteks untuk PkM dalam bentuk sosialisasi penyuluhan, pelatihan, workshop dan 

pendampingan 
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5.2. Rencana Implementasi 

Berikut adalah paparan rencana Implementasi kegiatan PkM untuk periode 2019 -2024 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3. Rencana Implementasi. 

No Rencana 

Kegiatan 

Program 

TARGET PENCAPAIAN 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

1 
Pemberdayaan 

Dosen senior 

yang minimal 

memiliki jabatan 

akademik Lektor 

sebagai 

pengembang 

kelompok tim 

pengabdian  

masyarakat. 

Jumlah 

kelompok 

PkM ada 19 

kegiatan 

Jumlah 

dosen 

dengan JAD 

lektor 

bertambah 

Jumlah 

kelompok 

PkM 

meningkat 

menjadi 24 

kegiatan 

Jumlah 

kelompok 

pelaksanaan 

PkM 

meningkat 

& ada 

kolabirasi 

dengan 

mahasiswa 

Jumlah 

kelompok 

pelaksanaan 

PkM 

meningkat 

& ada 

kolabirasi 

dengan 

mahasiswa 

Jumlah 

kelompok 

pelaksanaan 

PkM 

meningkat 

& ada 

kolabirasi 

dengan 

mahasiswa 

2 Meningkatkan 

kuantitas dan 

kualitas 

pengabdian 

masyarakat 

melalui berbagai 

dukungan dan 

pelatihan untuk 

memperoleh 

dana hibah 

pengabdian 

masyarakat dari 

pemerintah atau 

lembaga swasta 

lainnya 

Jumlah 

dosen yang 

melakukan 

PkM 

dengan 

pendanaan 

hibah 

meningkat 

& Kualitas 

kegiatan 

PkM mulai 

tumbuh 

 

Dosen yang 

melakukan 

PkM 

dengan 

pendanaan 

hibah 

meningkat 

& Kualitas 

kegiatan 

PkM mulai 

tumbuh 

 

Jumlah 

dosen yg 

melaksanak

an PkM 

meningkat 

dengan 

Kualitas 

kegiatan 

yang sesuai 

kebutuhan 

Mitra 

sasaran 

Jumlah 

dosen yg 

melaksanak

an PkM 

meningkat 

dengan 

Kualitas 

kegiatan 

yang sesuai 

kebutuhan 

Mitra 

sasaran 

Jumlah 

dosen yang 

melakukan 

PkM 

dengan 

pendanaan 

hibah 

meningkat 

3 

Meningkatkan 

budaya 

kompetensi PkM 

berdasarkan 

hasil penelitian 

dan penulisan 

jurnal ilmiah 

yang terpublikasi 

Ada 

Penerimaan 

Hibah untuk 

9 Prodi dari 

Ins 

titusi 

 

Penerimaan 

Hibah  

bersaing 

dari DRPM 

meningkat 

& hasil 

PkM 

terpublikasi 

pada Jurnal, 

media 

elektronik/o

nline 

Penerimaan 

Hibah  

bersaing 

dari DRPM 

meningkat 

& hasil 

PkM 

terpublikasi 

pada Jurnal, 

media 

elektronik/o

nline 

Penerimaan 

Hibah  

bersaing 

dari DRPM 

meningkat 

& hasil 

PkM 

terpublikasi 

pada Jurnal, 

media 

elektronik/o

nline 

Penerimaan 

Hibah  

bersaing 

dari DRPM 

meningkat 

& hasil 

PkM 

terpublikasi 

pada Jurnal, 

media 

elektronik/o

nline 
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No Rencana 

Kegiatan 

Program 

TARGET PENCAPAIAN 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

4 Mengembangkan 

pusat-pusat 

pelayanan 

pengembangan 

bertaraf Nasional 

berbasis kearifan 

lokal yang 

mampu 

memenuhi dan 

memberikan 

solusi masalah 

yang dibutuhkan 

masyarakat baik 

di tingkat 

Institusi maupun 

Program Studi. 

Pengemban

gan 

Kewirausah

aan bagi 

mitra  

sasaran 

 

Pengemban

gan 

Kewirausah

aan & 

teknopreneu

rship bagi 

mitra 

sasaran  

 

Pengembag

na Digital 

Entrepreun

er dan 

Teknoprene

ur 

 

Pengembag

na Digital 

Entrepreun

er dan 

Teknoprene

ur dan 

memiliki 

ijin usaha  

& mampu 

bersaing 

pada taraf 

Nasional 

 

Pengembag

na Digital 

Entrepreun

er dan 

Teknoprene

ur dan 

memiliki 

ijin usaha 

untuk 

bersaing di 

tingkat 

nasional & 

internasiona

l  

 

5 Mengembangkan 

materi dan 

proses 

pembelajaran 

berdasarkan 

hasil PkM 

Ada modul 

sebagai 

bahan Ajar  

Ada Buku 

Ajar 

berISBN  

sebagai 

bahan Ajar  

Buku Ber 

ISBN & 

HKI  

Buku Ber 

ISBN & 

HKI  

Buku Ber 

ISBN & 

HKI  

6 

Meningkatkan 

peran koordinasi 

LPPM di bidang 

PkM masyarakat 

dengan Program 

Studi Lainnya 

 

 

Jumlah 

kerjsama 

dengan 

Pihak 

Pemerintah, 

Desa 

binaan, 

Industri 

UMKM 

lokal 

Jumlah 

kerjsama 

dengan 

Pihak 

Pemerintah, 

Desa 

binaan, 

Industri 

UMKM 

lokal 

Jumlah 

kerjsama 

dengan 

Pihak 

Pemerintah, 

Desa 

binaan, 

Industri 

UMKM 

kota dan 

Kabupaten 

Jumlah 

kerjsama 

dengan 

Pihak 

Pemerintah, 

Desa 

binaan, 

Industri 

UMKM 

kota dan 

Kabupaten 

Jumlah 

kerjsama 

dengan 

Pihak 

Pemerintah, 

Desa 

binaan, 

Industri 

UMKM 

kota dan 

Kabupaten 

7 

Menyusun grand 

design Kerja 

Praktek bagi 

Mahasiswa 

untuk proses 

pembelajaran 

dengan 

memberdayakan 

masyarakat 

Setiap Prodi 

melaksanak

an Kerja di 

masyarakat  

yang 

dilaskanaka

n oleh 

mahasiswa 

Ada 

peningkatan 

jumlah 

kelompok 

mahasiswa 

yang 

melaksanak

an kerja 

paktek 

dalam 

bentuk PkM 

Ada 

Program 

kerja dari 

Unversitas 

untuk 

kegiatan 

PkM 

melalui 

kerja 

praktek 

PkM  

Ada inovasi 

hsil Kerja 

praktek 

Mahsiswa 

melalui 

kegiatan 

PkM  

Ada inovasi 

hsil Kerja 

praktek 

Mahsiswa 

melalui 

kegiatan 

PkM  

 



  

PEDOMAN RPJM PKM UNIVERSITAS BINA INSANI 24 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Keberlanjutan 

Sebagai upaya keberlanjutan dari RPJM PkM Periode 2019 – 2024, selanjutnya akan 

disusun RPJM PkM Periode 2019 – 2045 sebagai wujud upaya pengembangan kegiatan 

PkM di Universitas Bina Insani. Pengembangan ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Bina Insani.  

 

6.2. Ucapan Terimakasih 

Akhir kata penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut 

berkontribusi sehingga Rencana Pengembangan Jangka Menengah Pengabdian kepada 

Masyrakat Universitas Bina Insani ini dapat diselesaikan untuk dilaksanakan dengan 

baik.  

 

6.3. Susunan Tim Penyusun   

Tim Penyusun terdiri dari: 

1. Rektor Universitas Bina Insani 

2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

3. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik  Universitas Bina Insani 

4. Ketua Jurusan Manajemen Informatika 

5. Ketua Jurusan Sistim Informasi 

6. Ketua Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak 

7. Ketua Jurusan Teknik Informatika 

8. Ketua Jurusan S-1 Manajemen  

9. Ketua Jurusan S-1 Akuntansi 

10. Ketua Jurusan Manajemen Administrasi 

11. Ketua Jurusan Sekretari 

12. Ketua Jurusan D-3 Akuntansi 

13. Segenap Dosen Universitas Bina Insani 


