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Kata Pengantar
Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya
sehingga kami dapat merampungkan penyusunan Reinstra Pengabdian kepada Masyarakat
2019-2024. Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu perwujudan dari Tri
Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen. Pengabdian kepada
masyarakat harus berperan dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi berbunyi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian
kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi”.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Bina
Adinata menyusun dokumen Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra
PkM) sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan misi STMIK Bina Adinata yaitu Menyelenggarakan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat di bidang teknologi informasi dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah regional Sulawesi dan kawasan timur
indonesia, Nasional dan Internasional.
Akhir kata, semoga Renstra pengabdian kepada masyarakat ini dapat menjadi
pedoman bagi sivitas akademika STMIK Bina Adinata dalam penyelenggaraan pengabdian
kepada masyarakat lima tahun kedepan

Bulukumba, September 2019
Kepala LPPM STMIK Bina Adinata
TTD

Muhammad Awal Nur, S. Pd., M. Pd
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BAB I. Pendahuluan
1.1Dasar Pemikiran
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20
Ayat 2 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat menurut Undang-Undang
RI No. 12 Tahun 2012 pasal 47 ayat 1 dan Pemenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 1
ayat 12 didefiniskan sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi, pasal 62 ayat 1 (a) menjelaskan bahwa kelembagaan (Perguruan Tinggi) wajib
menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari
rencana strategis perguruan tinggi.
Untuk menwujudkan tujuan tersebut, STMIK Bina Adinata menyusun sasaran, strategi,
dan kebijakan sampai dengan tahun 2025 yang dituangkan dalam Renstra pengabdian
masyarakat 2020 – 2025. Renstra ini merukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan
dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di STMIK Bina Adinata. Renstra ini
disusun melalui pengkajian dan mengacu pada visi STMIK Bina Adinata yaitu menjadi
“Sekolah Tinggi yang unggul dibidang teknologi informasi di tingkat regional pada tahun
2023” dan renstra STMIK Bina Adinata Tahun 2014 – 2019 di bidang Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat.
1.2 Rencana Strategis Pengembangan LPPM STMIK Bina Adinata
Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat adalah arah kebijakan dalam
mengelolah kegiatan pengabdian kepada masyarakat institusi dalam jangka waktu tertentu.
Renstra Pengabdian kepada Masyarakat STMIK Bina Adinata dibuat untuk jangka waktu
lima tahun (2020 – 2025) sebagai dokumen formal yang mengacu pada Visi-Misi STMIK
Bina Adinata, Statuta dan Rencana Strategis STMIK Bina Adinata.
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Selain itu, penyusunan Renstra STMIK Bina Adinata juga mengacu pada prioritas
Pengembangan Ristek Nasional 2005 – 2029 yang focus pada Energi, Pangan dan
Pertanian, Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material
Maju dan Sosial Humaniora.
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BAB II. Landasan Pengembangan PPM PT
2.1 Visi dan Misi STMIK Bina Adinata
Visi STMIK Bina Adinata adalah menjadi “Sekolah Tinggi yang unggul dibidang
teknologi informasi di tingkat regional pada tahun 2023”.
Adapun Misi STMIK Bina Adinata sebagai berikut
1.

Menyelenggarakan pendidikan di bidang teknologi informasi yang bermoral, unggul
dan kompetitif

2.

Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkualitas di bidang teknologi
informasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat

3.

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknologi
informasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4.

Menjalin kerjasama secara berkelanjutan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi
dalam berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.

2.2 Visi, Misi dan Tujuan LPPM STMIK Bina Adinata
Visi LPPM STMIK Bina Adinata yaitu “Menjadi lembaga penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat yang unggul di bidang teknologi informasi dalam rangka meningkatkan
daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat”.
Adapun Misi LPPM STMIK Bina Adinata sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan koordinasi aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat
berdasarkan hasil-hasil penelitian program studi.
2. Menyelenggarakan koordinasi aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang
bertujuan untuk mengimplementasikan visi-misi STMIK BINA ADINATA.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap aktivitas penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatnya penelitian – penelitian unggulan melalui kegiatan penelitian, PKM
dan Publikasi dan perolehan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
Adapun tujuan yang akan dicapai lima tahun kedepan sebagai berikut:
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1. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STMIK Bina Adinata untuk
meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarkat.
2. Mengkoordinasikan sumber daya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari
program studi dan pusat studi di lingkungan STMIK Bina Adinata dalam
melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerapan dan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Mengkoordinasikan unit-unit pndukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
publikasi artikel ilmiah dan paten (HKI)
2.3 Analisis Situasi
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen STMIK Bina Adinata
yang dilakukan dalam 2 (tiga) tahun terakhir ini lebih dominan pada kegiatan pelatihan
atau penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi informasi melalui
lembaga yang ada di institusi yaitu LPPM STMIK Bina Adinata dalam bentuk
pemberian layanan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini belum didukung oleh kegiatan
pengabdian yang inovatif dan belum berorientasi pada penyelesaian masalah yang ada
dimasyarakat

sehingga kegiatannya masih bersifat musiman dan tidak berkelanjutan. Pada

tahun 2018-2019, sebaran kegiatan skim pengabdian masyarakat yang didanai dari
internal STMIK Bina Adinata sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :
Tabel 1. Jumlah Kegiatan Abdimas 2 (dua) tahun terakhir
No
Skim
1. Penyuluhan/ Sosialisasi
2. Turunan Penelitian (sosialisasi dan
pendampingan)
3. Implementasi hasil penelitian
Jumlah

4

2018
8
0

2019
8
0

Jumlah
16
0

0
8

0
8

0
16

2.4 Pengelolaan pada LPPM
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui: (1) Pengajuan proposal
untuk memperoleh dana internal, eksternal maupun yang dilakukan secara

mandiri, (2)

penetapan pemenang dana hibah pengabdian kepada masyarakat, (3) Pencairan dana bagi
pemenang hibah internal dan eksternal pengabdian kepada masyarakat, (4) Pemantauan
pelaksanaan pengabdian kepada masyrakat (5) Pengumpulan laporan.
2.5 Analisis SWOT
Program strategis LPPM STMIK Bina Adinata tahun 2020 – 2024 disusun berdasarkan hasil
analisis SWOT. Hasil analisis sebagai berikut
2.5.1 Analisis Kekuatan (S)
Sesuai dengan analisis SWOT, kekuatan STMIK Bina Adinata sebagai berikut :
1. Sivitas akademika STMIK Bina Adinata memiliki komitmen yang tinggi untuk
melakukan pengabdian kepada masyarakat
2. Bertambahnya jumlah dosen yang dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup
4. Beberapa dosen ingin mengajukan usulan program kegiatan pengabdian kepada
masyarakat
2.5.2 Kelemahan (W)
Sesuai dengan analisis SWOT, kelemahan STMIK Bina Adinata sebagai berikut :
1. Kemampuan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat belum merata
2. Program pengabdian kepada masyarakat belum terarah secara sistematis
3. Waktu dosen banyak tersita untuk melakukan pendidikan dan penelitian
4. Kurangnya motivasi dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat secara
mandiri
2.5.3 Kesempatan (O)
Sesuai dengan analisis SWOT, kesempatan STMIK Bina Adinata sebagai berikut :
1. Adanya hibah pengabdian masyarakat dari Dikti dapat meningkatkan motivasi para
dosen untuk mengusulkan program pengabdian kepada masyarakat melalui
simblitabmas.
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2. Adanya evaluasi kinerja dosen melalui pengisian BKD, dimana dosen diwajibkan
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Setiap dosen diwajibkan memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat ketika
mengusulkan kenaikan kepangkatan atau jabatan fungsional.
4. Adanya tuntutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi setiap dosen yang
telah tersertifikasi
2.5.4 Ancaman (T)
Sesuai dengan analisis SWOT, ancaman STMIK Bina Adinata sebagai berikut :
1. Ketatnya persaingan dalam mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari
hibah Dikti
2. Masih kurangnya pengalaman dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat
secara mandiri
3. Jalinan komunikasi yang belum optimal antara LPPM dengan para dosen
4. Belum tersedianya jurnal internal yang menampung hasil-hasil kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
5. Belum adanya standar yang baku untuk sistem monitoring dan evaluasi kegaiatn
pengabdian kepada masyarakat.
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BAB III. Garis Besar RENSTRA-PPM PT
3.1 Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan
Berdasarkan hasil evaluasi diri (analisis SWOT) dan visi STMIK Bina Adianta
untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi maka Rencana Strategis Pengabdian
kepada Masyarakat STMIK Bina Adinata Tahun 2020 s/d 2024 memiliki tema utama:
Peningkatan Peran Dosen dan Mahasiswa dalam rangka meningkatkan daya saing dan
kesejahteraan masyarakat melalui penerapan teknologi informasi.
Dalam rangka meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, STMIK Bina
Adinata memperinci tema utama pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
melalui beberapa tahapan di bawah ini:
Tahap jangka pendek lima tahun:
1. Semua sivitas akademika STMIK Bina Adinata telah terlibat secara aktif dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat
bertopik penerapan teknologi informasi.
2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan implementasi hasil penelitian
yang telah dilaksanakan oleh sivitas akademika.
3. Pelaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memberikan dampak
positif dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian pekerjaan masyarakat.
Tahap jangka panjang sepuluh tahun :
1. Terdapat karya pengabdian masyarakat yang ditulis menjadi buku sehingga
manfaatnya bisa tersebar secara luas.
2. Terdapat karya pengabdian masyarakat yang dapat memperoleh HKI.
3. Peningkatan jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang memperoleh
pendanaan baik dari universitas, swasta, maupun pemerintah.
Berbagai tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai sebab kampus STMIK Bina Adinata
telah memiliki beberapa mitra kerjasama, seperti di bidang pemerintah dan pendidikan.
Kerjasama tersebut mampu memberikan peluang bagi civitas akademika STMIK Bina
Adinata untuk membagikan

ilmunya

yang

mampu

meningkatkan

masyarakat terutama melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
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kesejahteraan

3.2 Program Strategis dan Kebijakan Institusi
Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK Bina Adinata memiliki orientasi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan berupa pelatihan
atau penyuluhan. Adapun fokus pengembangan pengabdian kepada masyarakat unggulan
untuk pemecahan berbagai masalah masyarakat tertuang dalam tiga metode yaitu:
1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk optimalisasi kegiatan di bidang pendidikan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintah

ROADMAP PENGABDIAN MASYARAKAT STMIK BINA ADINATA
PERIODE 2020 – 2024

Pemanfaatan teknologi informasi untuk

optimalisasi kegiatan di bidang
pendidikan
Peningkatan Peran Dosen
dan Mahasiswa dalam
rangka meningkatkan daya
saing dan kesejahteraan
masyarakat melalui
penerapan teknologi
informasi

Pemanfaatan teknologi
informasi sebagai media
pembelajaran

Pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemerintah

Gambar 3.1 Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat
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BAB IV. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
Program strategis pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan STMIK Bina
Adinata

mengangkat

tema

Peningkatan Peran Dosen dan Mahasiswa dalam rangka

meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan teknologi
informasi:
Tahap 2020 - 2021:Pada tahapan ini, pengabdian kepada masyarakat diarahkan ke
pemanfaatan teknologi informasi oleh guru di sekolah-sekolah yang yang diharapkan
mampu meningkatkan kualitas proses pendidikan. Indikator kinerja pada tahun 2019-2020
adalah laporan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Tahap 2022 – 2023:Pada fase ini, pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada
pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan media ajar yang diharapkan
mampu meningkatkan mutu pendidikan. Kinerja pada tahun 2022-2023 diukur dari laporan
Pengabdian Kepada Masyarakat dan publikasi artikel jurnal.
Tahap 2024:Pada periode ini, pengabdian kepada masyarakat diarahkan ke pemanfaatan
teknologi nformasi yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan, seperti pembuatan aplikasi
pelayanan publik berbasis online/ Desktop. Indikator kinerja pada tahun 2024 adalah laporan
Pengabdian Kepada Masyarakat dan publikasi artikel di jurnal
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Indikator
Kinerja

Tahapan Pengabdian
Tema Payung
Peningkatan Peran
Dosen dan
Mahasiswa dalam
rangka
meningkatkan daya
saing dan
kesejahteraan
masyarakat melalui
penerapan
teknologi
informasi

Tema
Pemanfaatan
teknologi
informasi
untuk
optimalisasi
kegiatan di
bidang
pendidikan.
Pemanfaatan
teknologi
informasi
sebagai media
pembelajaran
Pemanfaatan
teknologi
informasi
dalam
pemerintah

Target 2024
Terjadi
peningkatan
daya saing dan
kesejahteraan
masyarakat
melalui
penerapan
teknologi
informasi

2020

2021

2022

2023

2024

Pemanfaat
an
teknologi
informasi
oleh guru
untuk
peningkata
n
kompetens
i guru

Pemanfaata
n teknologi
informasi
oleh guru
untuk
peningkatan
kompetensi
guru

Pemanfa
media
pembelaja
ran
berbasis
teknologi
informasi
untuk
meningkat
kan
kualitas
proses
belajar
mengajar

Pemanfa
media
pembelaja
ran
berbasis
teknologi
informasi
untuk
meningkat
kan
kualitas
proses
belajar
mengajar

Pemanfa
atan
teknologi
informas
i untuk
meningk
atkan
pelayana
n publik
di kator
pemerint
ahan
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Laporan
dan
Artikel
Jurnal

BAB V. Pola Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Diseminasi
Pelaksanaan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan mendapatkan
pendanaan baik hibah pengabdian kepada masyarakat dari swasta, pemerintah, kerja
sama luar negeri. Oleh karena itu, Sumber pembiayaan diarahkan melalui tiga skema
yaitu:1) Pembiayaan mandiri, 2) Pembiayaan internal yang diperuntukkan untuk para sivitas
akademika yang belum memperoleh pembiayaan dari pihak eksternal maupun dari hibah
Dikti, 3) Pembiayaan dari Dikti melalui skim pengabdian kepada masyarakat dan, 4)
Sumber pembiayaan eksternal baik dari instansi pemerintah maupun swasta yang memiliki
kerjasama dengan STMIK Bina Adinata.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika di STMIK
Bina Adinata periode 2020-2024 dijabarkan pada Tabel
Tabel 5.1 Besar pendanaan Setiap Program Pengabdian STMIK Bina Adinata periode 2020 –
2024
No
Nama Skim
1 Penyuluhan
2 Pendampingan

2020
6.000.000
4.000.000

2021
6.000.000
4.000.000

2022
2023
2024
6.000.000 9.000.000 9.000.000
4.000.000 4.000.000 4.000.000

Adapun rencana perolehan pendanaan eksternal sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.2
Tabel 5.2 Rencana Perolehan Pendanaan Eksternal
No
1
2
3
4

Sumber pembiayaan
Mandiri
Internal PT
Kemendikbud
Eksternal

2020
500.000
1.500.000
25.000.000
1.000.000

2021
500.000
1.500.000
25.000.000
1.000.000
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2022
500.000
1.500.000
25.000.000
1.000.000

2023
500.000
1.500.000
25.000.000
1.000.000

2024
500.000
1.500.000
25.000.000
1.000.000

BAB VI. Penutup
Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rencana Strategis Program
Pengabdian kepada Masyarakat di STMIK Bina Adinata telah berhasil disusun sesuai dengan
panduan pedoman penyusunan rencana strategis. Diharapkan renstra dapat menjadi
panduan dan pedoman bagi sivitas akademika STMIK Bina Adinata dalam menjalankan
semua

program pengabdian kepada masyarakat. Kami berharap bahwa segenap sivitas

akademika mendukung tema ini sehingga tercipta pengabdian kepada masyarakat yang
berkualitas dan bermanfaat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya
dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Proses evaluasi dan
monitoring akan dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui kualitas dari pelaksanaan
pengabdian masyarakat yang telak dilaksanakan. Hasil dari evaluasi dan monitoring
nantinya akan dianalisa oleh tim penyusun renstra untuk mengetahui jika terdapat
sesuatu dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang perlu disesuaikan dengan renstra
yang telah disusun. Semoga renstra ini dapat bermanfaat untuk peningkatan mutu dan
kemajuan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STMIK Bina Adinata
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