
 

1 
 

 

 

RENCANA STRATEGIS  

PENGABDIAN MASYARAKAT 

PERIODE 2016 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

(UNISSULA) SEMARANG 

 



 

2 
 

KATA PENGANTAR 

 

Renstra Pengabdian Masyarakat UNISSULA 2016-2020 memiliki  tema 

sentral “Membangun Generasi Khaira Ummah” yang mengharuskan 

pengembangan ilmu dan teknologi mampu membangun peradaban Islam menuju 

masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil 

alamin. Adapun fokus pengembangan bidang unggulan tertuang dalam 7 peta jalan 

(road-map) unggulan yang terbagi dalam tiga klaster (Sosial Humaniora dan 

Agama, Kesehatan, dan Rekayasa), yaitu: 

a. Peningkatan kesadaran masyarakat menuju kualitas hidup sehat. 

b. Pengembangan “Model Desa Siaga Sehat Jiwa”. 

c. Pengembangan “UMKM berbasis ekonomi kreatif dan berdaya saing global. 

d. Membangun “Model Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”.  

e. Pengembangan “Model Pembelajaran berdasar Kearifan Lokal, Internasional, 

dan Islami berbasis IT”. 

f. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk masyarakat desa. 

g. Pengembangan “Model Desa Mandiri Sehat Lingkungan”. 

 

Tema pokok tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi 

UNISSULA yang disesuaikan dengan potensi kebutuhan dan permasalahan di 

wilayah  provinsi Jawa Tengah, khususnya wilayah Kedungsepur (Kab. Kendal, 

Kab. Demak, Kab. Semarang, Kotamadia Semarang, Kab. Purwodadi), dan wilayah 

lain yang menjadi mitra UNISSULA.  

Semoga Renstra Pengabdian Masyarakat UNISSULA 2016–2020 ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Semarang, 28 Oktober 2016 

Kepala LPPM UNISSULA, 

 

 

Dr. Heru Sulistyo, SE, MSi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) didirikan oleh Yayasan 

Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) pada tanggal 16 Dzulhijjah 1381 H, 

bertepatan dengan 20 Mei 1962 M.  Nama Sultan Agung diambil dari nama Sultan 

Agung yang merupakan salah satu pahlawan nasional yang sangat berjasa bagi 

bangsa Indonesia. Sultan Agung yang bernama lengkap Adi Prabu 

Hanyokrokusumo lahir di Kutagede, Kesultanan Mataram pada 1593 merupakan 

Sultan ke-tiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613-1645. Di 

bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di 

Jawa dan Nusantara pada masanya. Pemilihan nama Sultan Agung sebagai nama 

Universitas juga tak lepas dari berbagai pemikiran antara lain ia merupakan 

pemimpin besar yang sangat mencintai bangsa dan negaranya serta sangat gigih 

melawan berbagai penjajahan. Seorang raja yang religius dan berkarakter unggul 

yang mampu mengimplementasikan kehidupan beragama melalui akulturasi 

budaya yang bisa diterima masyarakat. Tidak mengherankan jika kemudian jasa-

jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi 

pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden No. 106/TK/1975 tanggal 

3 November 1975. 

Dasar pemikiran tersebut menjadi sebuah hal yang logis menjadikan 

nama Sultan Agung sebagai nama universitas dan melalui nama tersebut 

diharapkan akan terus mengobarkan semangat perjuangan membangun bangsa 

melalui dunia pendidikan. “Membangun Generasi Khaira Ummah” menjadi tema 

sentral gerakan pendidikan di UNISSULA. Budaya Akademik Islami (BudAI) 

yang dideklarasikan pada tanggal 18 Agustus 2005 adalah sebagai strategi 

pendidikannya. Dengan tema besar itu maka paradigma pendidikan UNISSULA 

berubah total, yaitu kembali pada pendidikan atas dasar nilai-nilai Islam. Artinya, 

UNISSULA harus membangun paradigma baru dalam misi pendidikan 

UNISSULA dan dalam melaksanakan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi 

lainnya, yakni penelitian dan pengabdian masyarakat. Paradigma baru tersebut 

mengharuskan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan 
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melaksanakan rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam secara konsisten dan 

berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat menuju 

masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. UNISSULA pun turut 

berpartisipasi dan berperan aktif dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan 

pengembangan peradaban Islam, melalui studi dan penelitian intensif, bermutu, 

dan relevan. Namun demikian, untuk mengoptimalkan sumbangsihnya di 

masyarakat, dalam pelaksanaannya juga harus berakar pada kearifan lokal (local 

wisdom). 

Untuk lebih memberi arah dan kebijakan yang jelas tentang pengembangan 

dan pelaksanaan pengabdian masyarakat di UNISSULA, maka disusunlah 

Rencana  Strategis (Renstra) P e n g a d i a n  m a s y a r a k a t  tahun 2016-2020 

y a n g  akan dijalankan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang 

dihasilkan dari evaluasi diri dan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (LPPM) UNISSULA dengan melibatkan seluruh unit-unit pendukung 

dan sumber daya dalam pelaksanaannya. Renstra pengabdian masyarakat 

UNISSULA 2016-2020 ini merupakan arahan kebijakan dan pengambilan 

keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan pengabdian masyarakat dalam 

jangka waktu lima tahun mendatang dengan memperhatikan perkembangan 

UNISSULA dan lingkungan strategisnya. Penyusunan Renstra pengabdian 

masyarakat periode tahun 2016-2020 dilandaskan pada sejumlah kebijakan 

UNISSULA, khususnya Statuta UNISSULA tahun 2011, Renstra UNISSULA 

2014-2024, Sistem Penjaminan Mutu Penelitian UNISSULA, Sistem Penjaminan 

Mutu Penelitian Perguruan Tinggi Dirjen DIKTI, dan kebijakan-kebijakan 

nasional dan daerah.  

Berikut ini adalah landasan-landasan penting yang diacu untuk 

penyusunan Renstra pengabdian masyarakat UNISSULA periode tahun 2016- 

2020. 

Landasan Perundangan dan Regulasi: 

VISI INDONESIA 2025 (MP3EI 2011-2025) 

Agenda Riset Nasional2015-2019 
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PJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) JawaTengah 

 2005-2025 

Undang-Undang nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Undang-Undang nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

Permen Ristek Dikti nomor: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 13 tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor: 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

Landasan Institusional: 

Statuta UNISSULA tahun2011 

 SK YBWSA nomor: 102/SK/YBWSA/VII/2014 

Embanan Rektor UNISSULA 2014-2018 

encana Strategis UNISSULA 2014-2024 

Sistem Penjaminan Mutu UNISSULA 

Landasan Operasional: 

 SK Rektor nomor: 029/E/SA/VIII/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural 

Kepala Lembaga dan Kepala Bidang di Lingkungan Universitas Islam Sultan 

Agung. 

 SK Rektor nomor: 5041/A.1/SA/X/2015 tentang Dewan Riset UNISSULA 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN UNISSULA 

 

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UNISSULA 

Landasan pengembangan Renstra Pengabdian Masyarakat tahun 2016-2020 

telah digariskan dalam visi dan misi UNISSULA yang ditetapkan oleh Senat 

Akademik. Dalam implementasinya, penjabaran visi dan misi dilakukan dengan 

mempertimbangkan peran, tuntutan, dan tanggung jawab UNISSULA di tingkat 

regional, nasional, dan lokal dengan mengacu pada perundangan, peraturan, dan 

regulasi yang berlaku. 

2.1.1. Visi 

Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khaira ummah, 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan 

membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang  dirahmati Allah 

SWT dalam kerangka raḥmatan lil alamin. 

2.1.2   Misi 

Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah 

Islamiyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan: 

1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. 

2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang islami pada semua 

strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun 

generasi khaira ummah, dan  kader-kader   ulama  tafaqquh  fiddin,  dengan  

mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan 

kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan 

dakwah. 

3. Mengembangkan pengabdian masyarakat dalam membangun peradaban Islam 

menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka 

rahmatan lil alamin. 
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4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap 

melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan 

pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat. 

2.1.3  Tujuan 

1. Terselenggaranya proses rekonstruksi dan pengembangan IPTEK atas dasar 

nilai-nilai Islam secara konsisten dan berkelanjutan, sejalan dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat menuju masyarakat sejahtera yang 

dirahmati Allah SWT. 

2. Terbentuknya jamaah  pendidik pejuang muslim yang bertaqwa dan tafaqquh 

fiddin,  dengan kecendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi 

dalam kesetaraan universal, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk 

disiplin ilmu, istiqomah dalam melaksanakan tugas kependidikan, berkarya 

ilmiah dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah. 

3. Terselenggaranya pendidikan tinggi di berbagai bidang ilmu dan teknologi  

yang dibutuhkan masyarakat pada jenjang sarjana, magister, profesi dan doktor 

yang Islami dan kegiatan pendidikan tinggi lainnya yang sejalan dengan 

kebutuhan menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

4. Menghasilkan generasi khaira ummah dan ulama tafaqquh fiddin lulusan strata 

pendidikan tinggi pada berbagai bidang ilmu yang berakhlak mulia, menguasai 

iptek dengan standar tertinggi, menguasai bahasa Inggris dan atau bahasa Arab, 

dan teknologi informasi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah. 

5. Terwujudnya partisipasi dan peran aktif UNISSULA dalam membangun 

kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam, melalui studi 

dan penelitian intensif, bermutu dan relevan, menuju masyarakat sejahtera 

yang dirahmati Allah SWT. 

6. Terselenggaranya silaturahim yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan 

IPTEK dan kebudayaan di seluruh dunia. 

7. Terselenggaranya silaturahim yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan 

IPTEK dan kebudayaan Islam, Islamic Studies, dan Islamic Center di seluruh 

dunia. 

8. Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan 

berkelanjutan. 
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9. Terselenggaranya proses yang konsisten penyempurnaan kelembagaan sejalan 

dengan hasil-hasil rekonstruksi ilmu dan pengembangan iptek, evaluasi diri 

dan dinamika perkembangan masyarakat. 

2.1.4 Sasaran 

1. Meningkatnya hasil penelitian yang berorientasi pada rekonstruksi ilmu atas 

dasar nilai-nilai Islam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Meningkatnya jumlah dan kualitas publikasi hasil rekonstruksi ilmu melalui 

berbagai media nasional dan internasional 

3. Diperolehnya penghargaan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan 

komersialisasi hasil penelitian tingkat nasional dan atau internasional. 

4. Tersedianya dosen dan tenaga pendidikan yang berkualitas tinggi, profesional, 

memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam. 

5. Terwujudnya kurikulum yang berbasis kompetensi dan dijiwai nilai-nilai Islam 

6. Terselenggaranya proses pembelajaran bertaraf internasional. 

7. Tercapainya lulusan yang berkompeten dan atau profesional, memahami dan 

menerapkan nilai-nilai Islam. 

8. Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat yang Islami. 

9. Terwujudnya peran aktif UNISSULA dalam menyelesaikan masalah-masalah 

sosial kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. 

10. Terwujudnya UNISSULA sebagai pusat pendidikan tinggi Islami. 

11. Terwujudnya UNISSULA sebagai institusi yang mempunyai jaringan 

kerjasama luas dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri. 

12. Terselenggaranya kepemimpinan yang kredibel dan Islami 

13. Tercapainya akreditasi institusi dan program studi yang lebih baik di tingkat 

nasional dan internasional 

2.2  Perkembangan dan Capaian 

 UNISSULA selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pengabdian masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Kegiatan 

pengabdian masyarakat dilakukan berbasis riset dan atas permintaan dan 

kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, antara riset dan pengabdian masyarakat 

saling terkait dan diharapkan dapat menghasilkan luaran seperti paten publikasi 
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ilmiah, teknologi tepat guna, buku, prototipe, dan pertemuan ilmiah. Adapun 

kinerja yang  dihasilkan ditunjukkan pada tabel berikut ini:  

Tabel 2.1 Capaian Kinerja LPPM Tahun 2013-2016 

No. Unsur Sub Unsur 2014 s.d 2015 

 

I 

 
Paten/Varietas/Disain 

Industri 

Dipergunakan oleh 

industri/Petani 

 

0 

Granted 0 

Registrasi/Pendaftaran 7 

 

 

 
II 

 

 

 
Publikasi Ilmiah 

Dimuat dlm Jurnal 

Internasional 
67 

Dalam Jurnal Nasional 

Akreditasi 
25 

Dalam Jurnal Tidak  

Diakreditasi 304 

Dimuat dalam Prosiding 321 

 

III 

 

Teknologi Tepat Guna 

Sebagai Ilmiah Populer 0 

Dipergunakan secara 

Nasional 
0 

Dipergunakan secara Lokal 0 

 

IV 

 

Buku 

Diterbitkan Penerbit 

Internasional 
0 

Diterbitkan Penerbit Nasional 0 

Diterbitkan Penerbit Internal 78 

Bertaraf tingkat Internasional 0 

Bertaraf  tingkat Nasional 0 

Bertaraf  tingkat Internal 0 

Tingkat Internasional 105 

Tingkat Nasional 31 

Tingkat Propinsi 0 

Laporan penelitian yang tidak 

dimanfaatkan untuk unsur I 

s/d V 

 

321 

 CAPAIAN TOTAL PT: 1.337.000 

Sumber: Kinerja LPPM UNISSULA 

 Selama lima tahun terakhir masih belum dapat dipenuhi oleh UNISSULA, 

misalnya: perolehan paten / HaKI, teknologi tepat guna, Prototipe, Model 

Pembelajaran, Model Pemberdayaan, Karya Seni. Sementara itu dalam unsur-

unsur yang lainnya UNISSULA sudah banyak menunjukkan kontribusinya, 
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seperti: publikasi pada jurnalilmiah akreditasi dan jurnal internasiolan, pembuatan 

buku ajar, pertemuan pada seminar di tingkat nasional maupun internasional. 

 

 

Gambar 2.1 Grafik kinerja publikasi tahun 2013-2016 

Tabel 2.2 Jumlah Pengabdian Masyarakat (2013-2016) 

No. Fakultas 
Jumlah 

Dosen 

Jumlah Pengabdian 

Internal Eksternal 

1 Fakultas Ekonomi (FE) 62 1 2 

2 Fakultas Hukum (FH) 35     

3 Fakultas Bahasa (FB) 13 2   

4 Akultas Ilmu Komunikasi (F

IKOM) 

4     

5 Fakultas Keguruan Dan Ilmu

 Pendidikan (FKIP) 

15 23   

6 Fakultas Agama Islam (FAI) 24     

7 Fakultas Teknik (FT) 32 2 1 

8 Fakultas Teknologi Industri (

FTI) 

27 20   
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9 Fakultas Kedokteran (FK) 122   3 

10 Fakultas Kedokteran Gigi (F

KG) 

22   1 

11 Fakultas Psikologi (FPSI) 16 1 1 

12 Fakultas Ilmu Keperawatan (

FIK) 

28 2   

  JUMLAH: 400 51 8 

 

Tabel 2.3 Data Publikasi Ilmiah UNISSULA (2013-2016) 

Publikasi Ilmiah 2013 2014 2015 2016 *) s.d. Agustus  

Prosiding  54 52 83 21 

Jurnal Internasional 7 21 22 8 

Jurnal Nasional Terakreditasi 3 3 8 4 

Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi Di

kti (mempunyai ISSN) 36 29 46 4 

Buku  14 5 11 4 

HKI 0 2 5 0 

Luaran Lain  (Model) 12 15 10 0 

Koran Regional Kecil     3 2 

Koran Regional Besar     16 9 

ISBN 51 31 16 5 

 

Bidang pengabdian masyarakat LPPM UNISSULA dalam kurun waktu 

2011-2015 telah melaksanakan program-program yang terintegrasi dan 

tersistematis dimana melibatkan seluruh Fakultas di lingkungan UNISSULA 

bekerjasama dengan lembaga swasta maupun pemerintah pusat dan daerah untuk 

mengembangkan desa mitra. Program-program tersebut dibangun berdasarkan tiga 

klaster, yaitu bidang kesehatan, sosial keagamaan dan infrastruktur serta Teknologi 

Informasi (TI) yang berperan aktif dalam membangun peradaban Islam berdasarkan 

kerangka rahmatan lil alamin. 

Pada kurun waktu 2011-2015 telah dikembangkan dua desa mitra, yaitu  

desa  mitra Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten  Kendal dan desa mitra 

Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Adapun desa Gebangsari 
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kecamatan Genuk Kotamadia Semarang sedang dilakukan identifikasi untuk 

dijadikan desa mitra. Pencanangan desa mitra telah dilaksanakan, untuk desa 

Rowosari dicanangkan oleh rektor UNISSULA pada tahun 2013 bekerja sama 

dengan Pemda Kendal dan untuk desa Batur telah dicanangkan oleh Rektor 

UNISSULA bersama dengan Menteri Sosial RI sekaligus penyerahan bantuan 

sosial kepada masyarakat berupa program pendanaan untuk Bedah Kampung, 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan perbaikan Sarana Lingkungan 

(SARLING). Tahun 2015, UNISSULA melakukan pendampingan terhadap 

bantuan Kemensos pada program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 

(RUTILAHU) dan KUBE di 11 desa, yaitu di Kabupaten Semarang (Desa 

Ngrawan, Manggihan, dan Sumogawe), Kabupaten Kendal (Desa Rowosari dan 

Gempolsewu), Kabupaten Demak (Desa Mlekang, Sidogemah, Krandon, dan 

Gaji), Kabupaten Kudus (Desa Jojo), Kabupaten Jepara (Desa Buaran). 

Selanjutnya, telah dilaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Tematik berbasis 

kompetensi dan keagamaan oleh fakultas di lingkungan UNISSULA. LPPM pada 

TA 2010-2013 telah melaksanakan kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak, 

yaitu Kementerian Sosial RI, Kementerian Keagamaan RI, Dinas Transmigrasi 

dan Sosial Kabupaten Semarang, Dinas Diperindagkop Kotamadia Semarang, 

Dinas  Pengairan Kabupaten Grobogan, IIBF/Alumni UNISSULA, Pemda 

Kabupaten Demak, Diperindagkop Kabupaten Demak, Pemda Kabupaten 

Semarang, Pemda Kabupaten Kendal, Pemkab Wonosobo, Kelompok Tani 

Sayuran Organik, Panti Asuhan dan Panti Wreda Semarang, LP Wanita Bulu 

Semarang, Lembaga keagamaan Muhamadiyah Kotamadia Semarang, Takmir 

Mesjid dan Mushola di Kotamadia Semarang, Ponpes Al-Fath, PTDI Semarang, 

Dinkes dalam rangka pengembangan masyarakat. KKN tematik Desa Sejahtera 

Mandiri yang telah dilakukan oleh beberapa fakultas di UNISSULA, antara lain: 

KKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISSULA di desa Sumogawe, 

Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. KKN Program studi Fakultas 

keperawatan, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknik UNISSULA di Desa 

Manggian, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 
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2.3 Peran Unit Pengelola 

LPPM UNISSULA sebagai unsur pelaksana akademik terdepan dalam 

bidang penelitian dan pengabdian masyarakat bertugas meningkatkan 

produktivitas pengabdian masyarakat dan turunannya. Dasar hukum pendirian 

LPPM adalah SK Rektor nomor: 029/E/SA/VIII/2014 tentang  Pengangkatan 

Pejabat Struktural Kepala Lembaga dan Kepala Bidang di Lingkungan Universitas 

Islam Sultan Agung, yang menggantikan SK Rektor UNISSULA nomor: 

059/E/SA/VII/2010 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris LPP (Lembaga  

Penelitian dan Pengembangan) UNISSULA, tanggal 1 Juli 2010.   Adapun   

pengelolaan   penelitian sebelumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang 

sebenarnya secara substansi juga mengelola bidang penelitian, yaitu: LPPMI, 

Lemlit, dan LPIPM. Organisasi LPPM di UNISSULA diketuai oleh Kepala LPPM 

dan dibantu oleh Kepala Bidang Penelitian, Kepala Bidang Pengabdian 

Masyarakat, dan Kepala Bidang Publikasi. Tanggung jawab langsung kegiatan 

penelitian dikoordinir oleh Wakil Rektor 1 (WR-1). 
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI LPPM UNISSULA 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi LPPM UNISSULA 

 

Kepala LPPM:  

1. Bertanggung jawab kepada Rektor mengenai pengembangan dan 

pengelolaan LPPM. 

2. Menetapkan arah dan kebijakan LPPM UNISSULA dalam bidang 

penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi sesuai visi, misi, tujuan 

UNISSULA dan renstra LPPM. 

3. Menyusun berbagai kebijakan, pedoman, SOP dalam bidang penelitian, 

pengabdian masyarakat, dan publikasi, 

4. Mengusulkan dan merekomendasikan pendanaan di bidang penelitian, 

pengabdian masyarakat, dan publikasi Dosen kepada Rektor. 

5. Menyusun dan menetapkan rencana program kerja tahunan LPPM . 

6. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan di 

bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi pada seluruh 
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pusat penelitian dan fakultas di UNISSULA, baik yang bersumber dari 

dana eksternal maupun internal. 

7. Memfasiltasi dan melakukan kegiatan pendampingan Dosen di bidang  

penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi seluruh fakultas di 

UNISSULA. 

8. Mengembangkan networking di bidang penelitian, pengabdian 

masyarakat, dan publikasi dengan pihak eksternal. 

9. Memimpin rapat-rapat rutin dengan para kepala bidang penelitian, 

pengabdian masyarakat, publikasi , kabag TU, Kasubag, dan staff. 

10. Mempublikasikan dan melakukan sosialisasi kepada sivitas akademika 

tentang program LPPM di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, 

dan publikasi. 

11. Menyiapkan agenda-agenda kegiatan di bidang penelitian, pengabdian 

masyarakat, dan publikasi yang akan dibahas dalam rapar Dewan Riset 

universitas. 

12. Mengevaluasi kinerja tahunan LPPM dari bidang penelitian, pengabdian 

masyarakat dan publikasi secara makro berkenaan dengan output dan 

outcome LPPM. 

13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai pelaksanaan pekerjaan staf 

dan melaksanakan urusan administrasi umum dan perlengkapan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanan tugas. 

14.  Mempublikasikan hasil penelitian, pengabdian masyarakat, dan 

publikasi melalui sistem informasi penelitian, publikasi dan pengabdian 

masyarakat  (SIPP-MAS) LPPM UNISSULA. 

15. Memimpin, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ISEP dan 

MADHU seluruh staf LPPM. 

Kepala Bidang Penelitian:  

1. Menyusun rencana dan program kerja Penelitian tahunan berdasarkan 

rencana strategis penelitian. 

2. Menyusun berbagai pedoman dan SOP terkait dengan pelaksanaan 

penelitian, baik yang bersumber dana eksternal maupun internal. 

3. Mengkoordinasikan pusat penelitian di LPPM maupun di Fakultas. 
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4. Menetapkan reviewer proposal penelitian yang masuk ke LPPM baik 

penelitian internal maupun penelitian eksternal (desk evaluation). 

5. Memonitor pelaksanaan review proposal penelitian dan 

merekomendasikan kepada ketua LPPM agar proposal penelitian 

internal diusulkan untuk didanai / dibiayai. 

6. Menyelenggarakan presentasi proposal, monitoring, dan evaluasi serta 

diseminasi hasil penelitian internal. 

7. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengajuan proposal hibah Dikti, 

penandatanganan kontrak penelitian, penyelenggaraan MONEV 

internal dan eksternal, pengumpulan laporan kemajuan, laporan 

keuangan dan laporan akhir. 

8. Menyusun berbagai pelatihan dan pendampingan penelitian bagi Dosen 

UNISSULA. 

9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas proposal penelitian Dosen, baik 

bersumber dana internal dan eksternal. 

10. Memfasilitasi pengajuan HaKI dosen UNISSULA. 

11. Memonitor potensi luaran hasil penelitian Dosen dalam bentuk 

publikasi ilmiah, buku ajar, buku referensi, maupun HaKI. 

12. Menyelenggarakan klinik penelitian. 

13. Membina bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin kerja.  

14. Menetapkan rumusan naskah kerjasama penelitian dengan instansi 

terkait di luar UNISSULA sebagai pedoman kerja.  

15. Menyusun laporan penelitian sesuai dengan hasil yang telah dicapai 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.  

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPPM. 

 

Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat:  

1. Menyusun rencana dan program kerja pengabdian masyarakat tahunan 

berdasarkan rencana strategis pengabdian masyarakat. 

2. Menyusun berbagai pedoman dan SOP terkait dengan pelaksanaan 

pengabdian masyarakat, baik yang bersumber dana eksternal maupun 

internal. 
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3. Mengkoordinasikan kegiatan pengabdian masyaralat di LPPM maupun 

di Fakultas. 

4. Menetapkan reviewer proposal pengadian masyarakat yang masuk ke 

LPPM, baik internal maupun eksternal (desk evaluation). 

5. Memonitor pelaksanaan review proposal pengabdian masyarakat dan 

merekomendasikan kepada ketua LPPM agar proposal pengadian 

masyarakat internal diusulkan untuk didanai / dibiayai. 

6. Memonitor pelaksanaan pengabdian masyarakat dan KKN ber BudAI  

di desa mitra yang dilaksanakan oleh Koordinator desa mandiri sejahtera 

dan KKN ber BudAI. 

7. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengajuan proposal hibah Dikti, 

penandatanganan kontrak penelitian, penyelenggaraan MONEV 

internal dan eksternal, pengumpulan laporan kemajuan, laporan 

keuangan dan laporan akhir. 

8. Menyusun berbagai pelatihan dan pendampingan proposal pengtabdian 

masyarakat yang bersumber dari hibah Dikti bagi Dosen UNISSULA. 

9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas proposal hibah pengabdian 

masyarakat Dosen, baik bersumber dana internal dan eksternal. 

10. Memonitor potensi luaran hasil pengabdian masyarakat Dosen dalam 

bentuk publikasi ilmiah, buku ajar, buku referensi, maupun HaKI. 

11. Menyelenggarakan klinik pengadian masyarakat. 

12. Membina bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin kerja. 

13. Menetapkan rumusan naskah kerjasama pengadian masyarakat dengan 

instansi terkait di luar UNISSULA sebagai pedoman kerja.  

14. Menyusun laporan pengabdian masyaraat sesuai dengan hasil yang 

telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.  

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPPM 

 

Kepala Bidang Publikasi: 

1. Menyusun rencana dan program kerja Publikasi tahunan berdasarkan 

rencana strategis penelitian dan pengabdian masyarakat. 
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2. Menyusun berbagai pedoman dan SOP terkait dengan pengajuan dan 

insentif  publikasi ilmiah, baik dalam bentuk buku ajar, buku referensi, 

jurnal ilmiah terakreditasi, jurnal ilmiah internasioal terindeks DOAJ, 

Scopus dan Thomson Reuter serta pengajuan ISBN. 

3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah di 

LPPM maupun di Fakultas dalam bentuk OJS dan memfasilitasi 

indeksisasi jurnal. 

4. Melakukan review terhadap pengajuan insentif prosiding, jurnal ilmiah 

dan buku ajar dengan menggunaan Turnitin. 

5. Merekomendasikan kepada ketua LPPM agar pengajuan insentif 

prosiding internasional, jurnal ilmiah, dan buku untuk diusulkan didanai 

/ dibiayai oleh Universitas. 

6. Menyusun berbagai pelatihan dan pendampingan publikasi ilmiah bagi 

Dosen UNISSULA. 

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah Dosen.  

8. Memonitor potensi luaran hasil penelitian Dosen dalam bentuk 

publikasi ilmiah, buku ajar, buku referensi. 

9. Membina bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin kerja.  

10. Menyusun laporan publikasi sesuai dengan hasil yang telah dicapai 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.  

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPPM 

 

Koordinator KKN: 

1. Membantu Kabid pengabdian masyarakat dalam memimpin 

pelaksanaan KKN ber BudAI dan pedampingan desa mitra. 

2. Menyusun jadwal pendaftaran, tahapan pelaksanaan, pelaporan dan 

penilaian KKN ber BudAI. 

3. Menyusun dan menetapkan Dosen pembimbing lapangan KKN ber 

BudAI. 

4. Menyusun dan menetapkan lokasi KKN ber BUDAI dan pedampingan 

desa mitra 
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5. Melaksanakan koordinasi KKN ber BudAI dan pedampingan desa mitra 

dengan seluruh Fakultas. 

6. Memonitoring pelaksanaan KKN ber BudAI dan pedampingan ke 

seluruh desa mitra. 

7. Menyusun laporan pelaksanaan KKN ber BudAI dan pendampingan 

desa mitra sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.  

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPPM. 

 

Bidang Administrasi: 

1. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman, 

SOP di bidang ketatausahaan, keuangan, penelitian, pengabdian 

masyarakat dan pubikasi. 

2.  Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data ketatausahaan, 

keuangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pubikasi. 

3. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, 

pengelolaan barang, perlengkapan, kepegawaian. 

4. Melaksanakan administrasi penelitian, pengabdian masyarakat dan 

pubikasi. 

5. Melaksanakan penerbitan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat 

serta pelayanan data dan informasi. 

6. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat surat di bidang 

penelitian, pengabdian masyarakat, dan pubikasi. 

7. Menyusun laporan bagian dan mempersiapkan penyusunan laporan 

lembaga.  

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

 

2.4 Potensi Sumber Daya 

2.4.1 Sumber Daya Manusia 

Tabel. 2.4 Komposisi Dosen Tetap UNISSULA Tahun 2015 
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No Komposisi Dosen Tetap 

UNISSULA 

Jumlah 

1 Professor 7 

2 Doktor (S3) 56 

3 Master (S2) 245 

 

2.4.2 Komposisi program studi 

Tabel 2.5 Akreditasi Program Studi di UNISSULA 

No. Fakultas Program Studi Jenjang Akreditasi 

1 Kedokteran 

Umum 

Pendidikan 

Dokter dan 

Program Profesi 

Dokter 

S1 

dan  PPD 

B 

Farmasi S1 C 

Kebidanan D3 B 

2 Teknik Teknik Sipil S1 B 

Teknik 

Perencanaan 

Wilayah dan 

Kota (Planologi) 

S1 B 

3 Hukum Ilmu Hukum S1 A 

4 Ekonomi Manajemen S1 A 

Akuntansi S1 A 

Akuntansi D3 B 

5 Agama Islam Syari’ah ( 

Ahwal 

Syakhshiyah ) 

S1 B 

Tarbiyah 

(Pendidikan 

Agama Islam) 

S1 A 

Sejarah dan 

Kebudayaan 

Islam 

S1 B 

6 Teknologi 

Industri 

Teknik Elektro S1 B 

Teknik Industri S1 B 

Teknik 

Informatika 

S1 C 

Teknik 

Komputer 

D3 B 
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7 Psikologi Psikologi S1 B 

8 Ilmu 
Keperawatan 

Ilmu 
Keperawatan 

S1 
dan  Ners 

C 

Keperawatan D3 B 

9 Bahasa Sastra Inggris S1 B 

Pendidikan 

Bahasa Inggris 

S1 B 

10 Ilmu  Komunikasi Ilmu 

Komunikasi 

S1 C 

11 Kedokteran Gigi Pendidikan 

Dokter Gigi 

S1 

dan  PPD 

B 

12 Fakultas 

Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan 

Pendidikan 

Bahasa dan 

Sastra Indonesia 

S1 B 

Pendidikan 

Matematika 

S1 B 

Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar 

S1 B 

13 ProgramPasca 

Sarjana   

Magister Teknik 

Sipil 

S2 B 

Magister Ilmu 

Hukum 

S2 A 

Magister 

Manajemen 

S2 A 

Magister Teknik 

Elektro 

S2 C 

Magister 

Pendidikan 

Islam 

S2 B 

Magister 

Biomedik 

S2 C 

14 Program Doktor Doktor Ilmu 

Hukum 

S3 B 

Doktor Teknik 

Sipil 

S3 C 

 

2.4.3 Sarana dan Prasarana 

Tabel 2.6 Laboratorium serta Fasilitas Penunjang Pengabdian Masyarakat Lainnya 

No Fakultas/Jurusan/ Program 

Studi* 

Nama Laboratorium 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedokteran 

1. Biologi 

2. Fisika 

3. Kimia 

4. Parasit 

5. Patologi klinik 

6. Mikro Biologi 

7. Parasitologi 

8. Histologi 

9. Farmakologi 

10.Patologi Anatomo 

11.Biokimia/Fa’al Kimia 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Teknik 

1. Teknologi Bahan Kontruksi 

2. Mekanika Tanah 

3. Ukur Tanah 

4. Hidrolika 

5. Jalan Raya 

6. Komputer 

7. Fisika 

8. Audio Visual 

 

3 

 

Hukum 

1. Perdata 

2. Komputer 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Ekonomi 

1. Statistik 

2. Mgt  Operasional 

3. Mgt Keuangan 

4. SKB 

5. Pasar Modal 

6. Pemrograman 1 

  7. Pemrograman 2 

8. Perbankan Syari’ah 
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9. Pengantar Akuntansi 

10.Akuntansi Biaya 

11.Auditing 

12. Akt. Keu. Lanjutan 

 

5 

 

Agama Islam 

1. Bahasa Arab 

2. Micro teaching 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Teknologi Industri 

1. Telkom 

2. Tenaga 

3. Dasar 

4. Elektronika control 

5. Ergonomi 

6. Komputer 

 

7 

 

Fakultas Psikologi 

1. Lab.  Psikodiagnostik 

2. Lab Observasi 

 

8 

 

Fakultas Ilmu Keperawatan 

1. Keperawatan 

2. Kebidanan 

9 Fakultas Bahasa 1. Bahasa 

 

Sarana lain yang sangat penting dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat 

adalah adanya keberadaan laboratorium. Pada ilmu-ilmu eksakta, laboratorium 

sebagian besar ada di ruangan, sementara itu untuk ilmu-ilmu sosial keberadaan 

laboratorium ada di lingkungan masyarakat. Secara umum masing-masing 

fakultas memiliki laboratorium dalam upaya untuk mengembangkan kegiatan 

Pengabdian Masyarakat. 

Sarana dan prasarana lain terdapat pada pusat-pusat studi di bawah LPPM 

UNISSULA: 

 

1. Pusat Studi Ekonomi Islam 

2. Pusat Studi Delta Center 

3. Pusat Studi Anak, Wanita dan Keluarga Sakinah 
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4. Pusat Studi Pengembangan Ilmu dan Pengajaran 

5. Pusat Studi Kesehatan dan Biomedis 

6. Pusat Studi Kesehatan Ibu dan Anak 

7. Pusat Studi Rekayasa Kebijakan dan Pembangunan 

8. Pusat Studi Rekayasa Transportasi dan Geoteknik 

9. Pusat Studi Teknologi dan Manajemen Informatika 

10. Pusat Studi UMKM 

 

2.5  Pengembangan Kapasitas 

 Pengembangan kapasitas pengabdian masyarakat didasarkan pada 

kebijakan UNISSULA yang melekat pada seluruh dosen di lingkungan UNISSULA 

berdasarkan peraturan Rektor yang menjamin keberlanjutan program pengabdian 

masyarakat dengan pendanaan internal setiap tahun untuk seluruh dosen yang 

dikoordinasi oleh LPPM UNISSULA dan memfasilitasi dosen untuk berkompetisi 

dalam meraih dana hibah pengabdian masyarakat, baik lembaga nasional maupun 

lembaga internasional. 

 Salah satu program pembinaan pengabdian masyarakat adalah pelatihan 

reviewer dan dosen dalam rangka penyusunan proposal pengabdian masyarakat dan 

kerjasama dengan Kementrian Sosial dan kementrian lainnya, SKPD dan dinas di 

kabupaten dan kotamadia di Provinsi Jawa Tengah berdasar MoU yang dibuat 

secara bersama-sama. 

 Dalam rangka menjamin pengabdian masyarakat, seluruh dosen aktif 

bekerja sama dengan berbagai instansi baik nasional maupun internasional dengan 

memberikan penghargaan atas prestasi di bidang pengabdian masyarakat. 

  

2.6 Analisis SWOT 

2.6.1 Kekuatan UNISSULA 

Kekuatan visi, misi, tujuan, dan sasaran UNISSULA: 
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1. Visi mampu menunjukkan wawasan ke depan dan menunjukkan kontribusi 

UNISSULA dalam membentuk masyarakat yang dilandasi nilai Islam. 

2. Visi, misi, dan tujuan dirumuskan dengan jelas dan realistis serta dijabarkan 

dalam sasaran dan strategi pencapainnya. 

3. Visi telah mampu menggerakan komponen organisasi untuk menyatukan 

langkah mencapai satu tujuan. 

4. Dokumen pengembangan sumber daya manusia dalam mencapai visi, misi, dan 

tujuan sangat baik. 

Kekuatan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan 

mutu: 

1. Adanya keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit. 

2. Sistem kepemimpinan yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 

jawab dan adil. 

3. Pola kepemimpinan berlandaskan konsep sebagai pelayan, memberi teladan, 

visioner dan inovatif, mendukung ide dosen dan karyawan. 

4. Dukungan keuangan dan sarana prasarana yang relatif memadai. 

5. Sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan program 

dilakukan secara transparan dan terarah. 

6. Adanya pedoman dan standar penjaminan mutu. 

Kekuatan mahasiswa dan lulusan: 

1. Sistem  seleksi  penerimaan  mahasiswa  menggunakan  mekanisme  yang 

terencana dan dilaksanakan sangat baik. 

2. Latar belakang mahasiswa beragam, baik dari segi daerah asal dan sosial 

ekonomi. 

3. Masa studi lulusan relatif pendek: 1,8 tahun untuk program S2 dan 2,5 tahun 

untuk program D3, dan 4,2 tahun untuk program S1. 

4. Semakin banyak mahasiswa yang lulus dengan IPK rata-rata di atas 3,00 untuk 

program S1, S2, dan D3. 

Kekuatan Sumber Daya Insani (SDI): 

1. Sebagian besar dosen mengampu matakuliah sesuai kompetensinya. 
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2. Secara umum SDI UNISSULA sudah memiliki kesadaran pentingnya nilai- 

nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kemampuan SDI di segala bidang 

sangat tinggi. 

Kekuatan kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik: 

1. Pengupayaan kurikulum yang sesuai visi, misi, dan tujuan UNISSULA. 

2. Adanya kebijakan dan pedoman akademik yang lengkap dan memadai. 

3. Proses pembelajaran dan ujian dimonitor, dievaluasi secara regular. 

4. Adanya kebijakan memberi kebebasan pada semua sivitas akademika untuk 

melakukan aktivitas pembelajaran. 

5. Ada pusat pengembangan bahasa internasional (CILAD) yang memfasilitasi 

peningkatan kemampuan bahasa asing. 

6. Dokumen formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 

dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya sudah ada dan 

berjalan baik. 

Kekuatan Pembiayaan, Sarana dan prasarana, serta Sistem Informasi: 

1. Kebijakan  mengenai  pembiayaan  mahasiswa  yang  berpotensi  secara 

akademik dan kurang mampu secara ekonomi sudah dijalankan dengan baik. 

2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana universitas sangat baik. 

3. Jaringan internet dan intranet sudah terpasang untuk pengajaran e-learning dan 

multimedia. 

4. Sistem informasi sudah terhubung dengan intranet dan internet pada semua 

workstation. 

Kekuatan Penelitian, Pelayanan atau Pengabdian Masyarakat dan 

Kerjasama: 

1. Memiliki dosen yang pakar dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. 

2. Hasil Penelitian dipublikasikan melalui jurnal nasional maupun internasional. 

3. Memiliki database dan software yang menunjang untukpenelitian. 

4. Semakin banyak lembaga yang melakukan kerjasama denganUNISSULA. 

5. Adanya lembaga yang mengurusi persoalan kerjasama di tingkat universitas. 
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6. Adanya lembaga atau struktur yang mengorganisasi kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat di tingkat universitas dan fakultas. 

7. Dokumentasi pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat sudah ada, 

dikembangkan, dan dipublikasikan oleh lembaga kepada seluruh dosen. 

8. Sudah disusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) UNISSULA. 

 

2.6.2 Kelemahan UNISSULA  

Kelemahan visi, misi, tujuan, dan sasaran: 

1. Pencapaian visi, misi ,tujuan, dan sasaran memerlukan dukungan sumber daya 

yangbesar dan semua Stakeholder. 

2. Belum semua sivitas akademika memahami dan menggunakan visi, misi, 

tujuan, dan sasaran UNISSULA sebagai pedoman program kerja. 

3. Keterkaitan antar visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi, dan 

pemangku kepentingan yang terlibat belum cukup jelas. 

Kelemahan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan 

mutu: 

1. Struktur organisasi belum memadai. 

2. Unsur organisasi yang ada belum semuanya berfungsi secara optimal. 

3. Pemimpin yang ada belum  semuanya mampu berkiprah sebagai  pemimpin 

organisasi dan publik. 

4. Beberapa aspek sistem pengelolaan organisasi belum efektif. 

5. Diseminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai akuntabilitas publik, serta 

keberkalaannya masih terbatas. 

6. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu belum optimal. 

7. Kebijakan  dan pedoman serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu belum 

mengakomodir nilai-nilai Islam secara keseluruhan dan integral. 

8. Masih banyak program studi yang belum terakreditasi dengan nilai ideal. 

9. Akreditasi Institusi masih belum maksimal. 

Kelemahan mahasiswa dan lulusan: 
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1. Beberapa fakultas belum memilki rasio dosen dan mahasiswa yang ideal. 

Kelemahan Sumber Daya Insani (SDI): 

1. Keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah tingkat internasional masih rendah. 

2. Belum semua sumber daya insani memahami, menerima, mengamalkan, 

menghayati Budaya Akademik Islami (BudAI). 

3. Penguasaan sumber daya insani dalam bahasa internasional masih terbatas. 

4. Sistem pengelolaan, monitoring dan evaluasi sumber daya insani belum efektif. 

5. Kualifikasi dan kinerja dosen serta karyawan masih terbatas. 

6. Etos kerja dosen dan karyawan belum memuaskan. 

7. Kemampuan SDI di dalam membaca, memahami, dan menghayati nilai-nilai 

Al-Qur’an dan hadis masih terbatas. 

8. Fasilitas penunjang pengembangan kemampuan sumber daya insani masih 

terbatas. 

9. Kesejahteraan sumber daya insani belum ideal. 

10. Belum terstandarisasinya sistem penerimaan karyawan. 

11. Belum adanya pedoman pengembangan karirsumber daya insani. 

12. Belum adanya pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja dosen dan karyawan. 

13. Belum adanya penegakan reward and punishment terhadap pelaksanaan tugas. 

14. Belum adanya pedoman dan dokumentasi evaluasi kinerja dosen dalam tri 

dharma perguruan tinggi. 

15. Jumlah dosen yang tersertifikasi masih sedikit. 

16. Dosen yang berkualifikasi doktor masih relatif rendah. 

17. Jumlah guru besar masih terbatas. 

18. Rasio dosen-mahasiswa belum merata pada setiap prodi. 

19. Belum adanya instrumen dan pedoman evaluasi kepuasan dosen dan karyawan. 

20. Penguasaan dosen dalam bahasa internasional masih terbatas. 

21. Kompetensi tenaga kependidikan masih terbatas. 

Kelemahan kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik: 

1. Dokumen kebijakan dan peraturan, pedoman atau buku panduan untuk 

melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara 
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berkala dan berkesinambungan, monitoring dan evaluasinya, belum lengkap 

dan belum rutin. 

2. Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi belum 

optimal di seluruh program studi. 

3. Proses rekonstruksi ilmu belum berjalan dengan baik di seluruh program studi. 

4. Sistem pengendalian mutu pembelajaran termasuk proses monitoring, evaluasi, 

dan pemanfaatannya belum diterapkan maksimal. 

5. Proses pembelajaran baru sedikit yang menggunakan bahasa internasional. 

6. Pedoman pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai 

acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi 

unit di bawahnya, dan menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan PKM 

ke dalam proses pembelajaran belum lengkap. 

7. Sistem pengembangan suasana akademik bagi pembelajar untuk menghasilkan 

prestasi akademik maksimal belum lengkap. 

Kelemahan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi: 

1. Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana 

lainnya) terhadap sumber lain masih tinggi. 

2. Kebijakan biaya pendidikan hanya ditetapkan internal. 

3. Pemasukan dana penelitian dan pengabdian masyarakat dari luar masih terbatas. 

4. Dana internal untuk penelitian dan pengabdian masyarakat masih terlalu kecil. 

5. Laporan  audit  keuangan oleh auditor eksternal yang transparan  dan belum 

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

6. Sarana prasarana perpustakaan, khususnya jurnal internasional masih terbatas. 

7. Sistem informasi yang ada belum optimal untuk mendukung pengambilan 

keputusan. 

8. Sivitas  akademika  belum  optimal  dalam  memanfaatkan  sarana  sistem 

informasi. 

9. Pemanfaatan perpustakaan belum digunakan dengan maksimal (kunjungan 

kurang dari 30% dosen dan mahasiswa). 

10. Sarana dan prasarana pembelajaran, antara lain perpustakaan dan laboratorium, 

belum terpusat (masih tersedia di masing-masing fakultas). 
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11. Penyusunan rencana program kegiatan oleh unit kurang akurat sehingga tidak 

terealisasi dengan baik. 

12. Kurang maksimalnya koordinasi unit, Universitasdan Yayasan sering kali 

menghambat pelaksanaan program kegiatan. 

13. Manajemen pengelolaan dan pemeliharaan aset kurang maksimal. 

14. Cyber services yang ada belum dimanfaatkan dengan maksimal. 

15. Jaringan internet yang kurang baik dalam menunjang kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

16. Komitmen dosen dan mahasiswa dalam memanfaatkan sistemi informasi 

masih kurang. 

17. Sosialisasi layanan sistem infomasi pada dosen dan mahasiswa masih kurang. 

18. Integrasi sistem informasi (database) belum dilakukan. 

Kelemahan penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerja sama: 

1. Motivasi dosen dalam melaksanakan penelitian belum merata di semua progam 

studi. 

2. Minat dosen untuk mengajukan proposal hibah kompetitif belum merata. 

3. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 

dosen belum membudaya. 

4. Anggaran untuk penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat masih 

terbatas. 

5. Jumlah dan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat masih terbatas. 

6. Diseminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sangat terbatas. 

7. MoU dengan beberapa institusi, nasional maupun internasional, belum ditindak 

lanjuti secara optimal. 

8. Struktur yang membidangi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat 

(LPPM) dan struktur sejenis di fakultas belum berfungsi dengan baik. 

9. Dana penelitian dan pengabdian masyarakat masih sangat kecil (kurang dari 1 

% / tahun anggaran). 

10. Rencana Induk Penelitian (RIP) kurang tersosialiasi dengan ikan tidak punya 

kekuatan mengikat bagi dosen untuk melakukan penelitian sesuai RIP yang 

sudah ditetapkan. 
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11. Penelitian yang menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sangat minim. 

12. Belum  mempunyai  jurnal  nasional  maupun  internasional  dan  jurnal 

terakreditasi. 

13. Publikasi  ilmiah  dosen  pada  jurnal  nasional  terakreditasi  dan  jurnal 

internasional bereputasi sangat kurang. 

14. Karya ilmiah berupa buku sangat kurang. 

15. Pemanfaatan hasil penelitian untuk program pengabdian dan penyusunan 

materi ajar masih rendah. 

16. Pelaksanaan grand design pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas 

masih bersifat sporadis. 

17. Monitoring kerja sama nasional dan internasional belum dijalankan secara 

optimal. 

 

2.6.3 Peluang  

Peluang visi, misi, tujuan, dan sasaran UNISSULA: 

1 Terbukanya peluang di masyarakat untuk mengimplementasikan visi, misi,    

tujuan dan sasaran UNISSULA. 

2 Banyaknya institusi dalam dan luar negeri  yang membuka peluang kerjasama 

dengan lembaga yang memiliki visi, misi dan tujuan yang Islami. 

3 Terbukanya kesempatan untuk memperoleh dana-dana hibah untuk membantu 

mencapai visi, misi, dan tujuan. 

4 Kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap institusi yang punya 

visi dan misi yang baik. 

Peluang tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan 

mutu: 

1. Kepercayaan yang tinggi dari Stakeholder terhadap lembaga yang memiliki 

Tata kelola yang baik. 

Peluang mahasiswa dan lulusan: 

1. Tawaran-tawaranbeasiswa dan dana riset/hibah dari institusi, baik pemerintah 

maupun swasta, dalam maupun luar negeri cukup banyak. 
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2. Calon mahasiswa baru (lulusan SLTA) cukup banyak. 

3. Potensi  peningkatan  jaringan  alumni  semakin  terbuka  dengan  adanya 

penyebaran daerah asal mahasiswa yang cukup merata. 

Peluang Sumber Daya Insani (SDI): 

1. Terbukanya  kesempatan  bagi  dosen  untuk  melakukan  diseminasi  hasil 

penelitian dalam forum ilmiah tingka tinternasional. 

Peluang  kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik: 

1. Terbukanya  kesempatan  kerjasama  dengan  praktisi  dan  alumni  akan 

memberikan dukungan perbaikan kurikulum. 

2. Perkembangan  ICT  mempermudah  untuk  mempelajari  kurikulum  dari 

perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. 

3. Semakin berkembangnya IPTEK membuka peluang untuk meningkatkan 

proses pembelajaran. 

Peluang  pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi: 

1. Kesempatan pencarian sumber dana ekternal untuk menciptakan suasana 

akademik yang lebih baik. 

2. Terbukanya kesempatan bekerja sama dengan stakeholder dan jobmarket 

dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada. 

3. Terbukanya kesempatan kerjasama bidang sistem informasi dengan 

perguruan tinggi lain dan pasar kerja. 

Peluang  penelitian, pelayanan atau pengabdian masyarakat dan kerjasama: 

1. Adanya peluang kompetisi dan publikasi ilmiah dari berbagai jurnal nasional 

dan internasional. 

2. Peluang kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dalam dan luar 

negeri. 

3. Sertifikasi dosen yang dapat mendorong penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

4. Peluang kerjasama dengan KementerianSosial dan Dinas Sosial dalam rangka 

pengembangan Desa Sejahtera Mandiri (DSM) berdasarkan kriteria masih 
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banyaknya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di 

provinsi Jawa Tengah yang belum Optimal. 

 

2.6.4 Ancaman/Tantangan UNISSULA 

Ancaman visi, misi, tujuan, dan sasaran UNISSULA: 

1. Beberapa aspek budayalokal dan asing tidak sesuai dengan nilai-nilaiIslam. 

2. Globalisasi dapat mengancam akidah dan akhlak mahasiswa. 

Ancaman tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan 

mutu: 

1. Persaingan antar perguruantinggi negeri maupun swasta semakin ketat. 

Ancaman mahasiswa dan lulusan: 

1. Perguruan tinggi lain semakin serius dalam mengelola penelitian, kreativitas, 

minat dan bakat mahasiswa. 

Ancaman sumber Daya Insani (SDI): 

1. Perkembangan   teknologi   menuntut   kemampuan   dosen   untuk   selalu 

menyesuaikan diri. 

2. Globalisasi memungkinkan masuknya tenaga asing ke dunia perguruan      

tinggi. 

Ancaman kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik: 

1. Perubahan regulasi (UU) tentang perguruan tinggi dan perubahan lingkungan 

yang cepat. 

2. Adanya persaingan yang ketat antar perguruan tinggi dalam mengembangkan 

suasana akademik. 

3. Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran yang telah dilakukan 

perguruan tinggi lain. 

4. Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  menuntut  penyesuaian 

kurikulum secaraterus menerus. 
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5. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap suasana akademik yang 

kondusif. 

Ancaman pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sistem 

informasi: 

1. Tingginya biaya pengembangan sarana dan prasarana. 

2. Semakin canggihnya cyber crime yang bisa mengancam keamanan sistem 

informasi. 

Ancaman penelitian, pelayanan atau pengabdian masyarakat dan kerjasama: 

1. Persaingan ketat antar perguruan tinggi dalam memanfaatkan berbagai 

peluang di bidang penelitian, pengabdian masyarakat. 
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BAB III 

GARIS BESAR RENSTRA PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

3.1.Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan 

Berdasarkan hasil evaluasi diri (analisis SWOT) dan visi Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang bersinergi dengan kegiatan wirausaha berbasis bidang ilmu, 

Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat (UNISSULA) untuk periode tahun 2016 

s/d 2020 memiliki tema utama “Membangun Generasi Khaira Ummah”. 

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, UNISSULA 

memperinci tema utama ke dalam delapan tema unggulan pengembangan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui beberapa tahapan di bawah ini: 

1. Tahap 2016-2018 TAHAP PEMETAAN 

a) Para sivitas akademika terlibat secara aktif dalam melakukan 

identifikasi, pendataan permasalahan dari masyarakat maupun hasil 

riset. 

b) Membuat data base permasalahan dan kebutuhan masyarakat. 

c) Pemetaan kawasan Kedungsepur berdasar potensi ekonomi, sosial, dan 

budaya berdasar RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan mendukung 

program kerja Nasional. 

2. Tahap 2019-2020: TAHAP PENGUATAN 

a) Melakukan penyuluhan, pendampingan, kajian, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

b) Penguatan program sosial, ekonomi, keagamaan, budaya, dan 

kesehatan masyarakat. 

c) Pembinaan penyusunan proposal hibah pengabdian masyarakat 

internal dan eksternal. 

d) Pembinaan HaKI dalam mendukung program industri baik nasional 

maupun global. 

3. Tahap 2020 – Dst. : TAHAP KEMANDIRIAN 

a) Terwujudnya masyarakat yang hidup sehat. 

b) Terwujudnya masyarakat siaga sehat jiwa. 
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c) Terwujudnya UMKM berbasis ekonomi kreatif dan berdaya saing 

nasional dan global. 

d) Terwujudnya penegakan hukum yang harmonis dan Islami. 

e) Terselenggaranya proses pembelajaran berdasar kearifan lokal, 

nasional, internasional, berbasis nilai-nilai Islami. 

f) Terwujudnya model teknologi tepat guna berbasis IT.  

g) Terwujudnya desa mandiri sehat lingkungan.  

 

3.2. Program Strategis dan Kebijakan Institusi 

Pengabdian Masyarakat UNISSULA Semarang memiliki orientasi untuk  

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan tiga klaster utama.   

Adapun  fokus  pengembangan pengabdian masyarakat unggulan untuk pemecahan 

berbagai masalah masyarakat tertuang dalam tiga metode, yaitu: 

1. Peningkatan kesadaranmasyarakatmenuju kualitas hidup sehat jasmani dan 

rohani. 

2. Peningkatan kualitas masyarakat untuk berwirausaha secara kreatif dan 

inovatif. 

3. Teknologi dan produk inovatif berbasislokal dan berdaya guna tinggi. 
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA 

 

4.1 Orientasi Pengabdian  

Renstra Pengabdian Masyarakat UNISSULA 2016-2020 memiliki  tema 

sentral “Membangun Generasi Khaira Ummah” yang mengharuskan 

pengembangan ilmu dan teknologi mampu  membangun peradaban Islam menuju 

masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil 

alamin. Adapun fokus pengembangan bidang unggulan tertuang dalam 8 peta jalan 

(road-map) unggulan yang terbagi dalam tiga klaster, yaitu: 

 

1. Klaster Kesehatan 

a. Peningkatan kesadaran masyarakat menuju kualitas hidup sehat   

b. Pengembangan Model Desa Siaga Sehat Jiwa 

2. Klaster Sosial, Humaniora, dan Agama 

a. Pengembangan UMKM berbasis Ekonomi Kreatif dan berdaya saing 

global 

b. Membangun Model peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 

c. Pengembangan Pengembangan Model Pembelajaran berbasis kearifan 

lokal, nasional, internasional berdasar  nilai-nilai Islami. 

3. Klater Rekayasa 

a. Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Masyarakat Desa  

b. Pengembangan Model Desa Mandiri Sehat Lingkungan 

 

  

4.2.  Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri 

 Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian integral yang tidak 

terpisahkan dengan perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, 

kebijakan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) 2013–2018 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 

lima tahun mendatang menuju ‘Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan 
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Lestari” yang sangat mendukung Program nasional Kementrian Sosial RI dalam 

pengembangan Model Desa Sejahtera Mandiri. 

UNISSULA memberikan perhatian dalam penanganan masalah 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai program nasional  di 

Provinsi Jawa Tengah yang belum optimal dikarenakan peningkatan jumlah PMKS 

yang tidak sebanding dengan sasaran penanganan dan tingginya jumlah penduduk 

miskin serta perencanaan Implementasi PMKS tidak bisa maksimal akibat data  

yang masih lemah.  Program penanggulan secara berkelanjutan telah dilakukan oleh 

UNISSULA  bekerjasama  dengan Kementrian Sosial Republik Indonesia  sejak 

tahun 2014 (dengan pengelolaan dana Bansos bagi PMKS Rp 1.300.000.000,00), 

tahun 2015 (dengan pengelolaan Bansos bagi PMKS Rp 3.260.000.000,00) yang 

akan berjalan hingga tahun 2019 dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial 

masyarakat Indonesia pengentasan PMKS di  provinsi Jawa Tengah. 

 LPPM UNISSULA telah bekerjasama dengan kemensos RI berdasar MOU 

dalam pengembangan Desa Sejahtera Mandiri antara rektor dan Menteri Sosial pada 

tahun 2015 – 2019 dalam rangka desa sejahtera mandiri (DSM). DSM adalah desa 

yang masyarakatnya memiliki keswadayaan, partisipasi sosial yang tinggi untuk 

memenui kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan serta 

menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa yang memiliki kriteria 

mempunyai angka PMKS yang tinggi, memiliki lembaga sosial, adanya potensi 

partisipasi dan keswadayaan masyarakat serta memiliki ekonomi yang dapat 

dikembangkan dengan indikator terpenuhinya kebutuhan dasar, kesejahteraan 

sosial dan mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan potensi ekonomi 

lokasl dan produktivitas desa. 

 DSM merupakan program nasional dan unggulan Kemensos RI  

bekerjasama dengan Dinas sosial provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten 

dan pihak lain yang ingin berpartisipasi dalam peningkatan kesejateraan masyarakat 

pedesaan. Lokasinya  di 11 desa dan 5 kabupaten yaitu desa Ngrawan, desa 

Sumogawe, desa Manggian (Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang), desa 

Rowosari dan desa Gempolsewu (Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal), desa 

Sidogemah (kecamatan Sayung Kabupaten Demak), desa Gaji, Desa Krandon 

(Kecamatan Guntur Kabupaten Demak), desa Mlekang (Kecamatan Gajah 
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Kabupaten Demak), desa Buaran  (Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara) dan 

desa Kedungdowo (Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus).  

 Program pendampingan desa sangat dinamis dan berkembang sesuai dengan 

potensi dan keberhasilan desa tersebut memenuhi kriteria Desa Sejahtera Mandi 

(DSM), monitoring dan Evaluasi (MONEV) terus dilaksanakan antara UNISSULA, 

Kemensos RI, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten Setempat agar  

program DSM mampu mendorong  percepatan dan pemberdayaan masyarakat desa  

sejahtera dan mandiri yang dirahmati Allah SWT.  

Program nasional Kemensos RI sangat relevan dengan proram pemerintah 

provinsi Jawa era Jawa Tengah dimana pemerintah berupaya mewujudkan  makna 

sejahtera sebagai  kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti 

sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa 

aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, 

lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan 

politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan sehingga  tercipta 

masyarakat provinsi  Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu 

membantu, saling pengertian dan tepo seliro. 

Sasaran yang dikembangkan provinsi Jawa Tengah meliputi penurunan 

angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, terjaminnya 

ketersediaan energy dengan potensi lokal, meningkatnya daya saing dan 

produktivitas UMKM, meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan, 

meningkatnya kualitas produk unggulan berorientasi ekspor, meningkatnya kualitas 

hidup, meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, meningkatnya kualitas 

ketrampilan masyarakat, memperkuat kelembagaan sosial dan keagamaan, 

meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS 

dalam memperoleh pelayanan, meningkatnya tata kelola pemerintah pedesaan, 

terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum, meningkatkan derajat 

kesehatan dan posyandu, meningkatnya kebanggaan terhadap budaya jati diri 

bangsa khususnya keluhuran budaya jawa,  meningkatnya infrastruktur penanganan 

rob banjir dan daerah aliran sungai (DAS) dan gelombang pasang, meningkatnya 

cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi dan 

terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan. 
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Orientasi berdikari dari pemerintah provinsi Jawa Tengah merupakan 

tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki 

sendiri.  Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa 

Tengah dan mengekplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa 

Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam 

kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling 

menghormati.  Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu 

dilakukan, yaitu: 1. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada 

di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal; 

2. Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan 

lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun 

bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri; 3. Melakukan 

kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling 

menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.  

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi 

Kemiskinan dan Pengangguran Tujuan : a. Menurunkan jumlah penduduk miskin; 

b. Menurunkan jumlah penganggur; c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM; d. 

Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan 

Energi; e. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan; f. Meningkatkan produk 

berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri; g. Meningkatkan iklim 

dan pengembangan investasi; h. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan; i. 

Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan 

bagi PMKS. Dengan sasaran : a. Menurunnya angka kemiskinan; b. Menurunnya 

Tingkat Pengangguran Terbuka; c. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui 

ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan 

dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan 

lokal; d. Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal; e. Meningkatnya 

jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM; f. 

Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan; g. Meningkatnya kualitas produk 

unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas; h. Meningkatnya 

realisasi investasi; i. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak; j. 

Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak 
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termasuk anak berkebutuhan khusus; k. Meningkatnya ketersediaan, 

keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan; l. Meningkatnya 

kualitas dan keterampilan masyarakat; m. Meningkatnya upaya pencegahan 

permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan 

rehabilitasi. 

UNISSULA yang mendukung visi provinsi Jawa Tengah “menuju Jawa 

Tengah sejahtera dan berdikari”, program pengabdian masyarakat dilaksanakan  di 

wilayah Kedungsepur sangat memberikan perhatian dengan pembangunan wilayah 

Kedungsepur khususnya peningkatan kualitas masyarakat di wilayah Kabupaten 

Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang dan  Kotamadia Semarang 

dengan ikut berpartisipasi pengembangan wilayah Wanarangkuti khususnya di desa 

Buaran kecamatan Mayong kabupaten Jepara dan desa Kedungdowo kecamatan 

Kaliwungu kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan uraian, masalah dan database pengabdian masyarakat yang lalu 

dan program khas UNISSULA, maka roadmap pelaksanaan Renstra Pengabdian 

Masyarakat UNISSULA tahun 2016-2020 seperti gambar 2.5. 

 

4.3. Klaster Kesehatan  

 4.3.1. Bidang Unggulan 

1. Pengembangan Model Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk        

Kualitas Hidup Sehat  

Bidang unggulan ini muncul karena RPJMD 2013-2018 provinsi Jawa Tengah 

dan wilayah Kedungsepur masih perlu diakan percepatan peningkatan kualitas 

kesehatan masyarakat di provinsi Jawa Tengah khususnya pengentasan PMKS 

yang terkait dengan aspek kesehatan jasmani dan rohani. Berdasarkan uraian 

tersebut maka roadmap  dalam bidang Pengembangan Model Peningkatan 

Kesadaran Masyarakat Untuk Kualitas Hidup  adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.1  Roadmap Pengembangan Model Peningkatan Kesadaran Masyarakat 

Menuju Kualitas Hidup Sehat 

 

 

b. Pengembangan Model Desa Siaga Sehat Jiwa   

Bidang unggulan ini muncul karena masih ada sekitar 11,6% penduduk 

Indonesia atau sekitar 28 juta mengalami gangguan kejiwaan, terutama di 

daerah pedesaan yang  masih perlu meningkatkan kualitas kesehatan terutama 

di pedesaan di provinsi Jawa Tengah.  Berdasarkan uraian tersebut maka 

roadmap dalam bidang Pengembangan Model Desa Siaga Sehat Jiwa   

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.2 Roadmap Pengembangan Model Desa Siaga Sehat Jiwa 

 

 

c. Pengembangan UMKM berbasis Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing 

Global 

Bidang unggulan ini muncul karena keberadaan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) dan koperasi dapat berperan sebagai penyangga sekaligus 

penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan 

lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan 

masyarakat dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Berbagai 

permasalahan terkait dengan pengelolaan koperasi dan UMKM di provinsi 

Jawa Tengah yaitu rendahnya kualitas SDM yang berkompeten berdampak 

pada belum optimalnya kinerja manajemen pengelolaan, lemahnya penguasaan 

akses teknologi tepat guna maupun modern, kualitas produk belum memenuhi 

standar, lemahnya akses pasar dan jejaring pemasaran, kurangnya informasi 

perbankan dan akses permodalan, masih lemahnya pengembangan pola 
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kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan 

sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi serta 

daya saing yang rendah.   

Oleh karena itu berdasar RPJMD Provinsi Jawa Tengah maka 

sasarannya  meningkatnya jumlah dan daya saing produktivitas koperasi dan 

UMKM yang berorientasi ekspor dengan semakin tertatanya kelembagaan 

ekonomi pedesaan terutama tata kelola BUM-Des, 

Berdasarkan uraian tersebut maka roadmap dalam bidang 

Pengembangan UMKM berbasis Ekonomi Kreatif dan berdaya saing 

global adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 Roadmap Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dan 

Berdaya Saing Global 

  

 

d. Membangun Model Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 

Bidang unggulan ini muncul karena masyarakat masih perlu 

menguatkan harmonisasi produk hukum pidana, perdata, keluarga dan 

hukum Islam sehingga terjaminnya pelaksanaan penegakan hukum dalam 

masyarakat dan terjaga kondusivitas penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut maka roadmap dalam 
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Membangun Model Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.4 Roadmap Membangun Model Peningkatan Kesadaran Hukum 

Masyarakat 

       

e. Pengembangan Model Pembelajaran berdasar kearifan lokal,  

Internasional  dan Islami berbasis Informasi Teknologi  (IT ) 

Bidang unggulan ini muncul karena perlunya peningkatan kualitas dan 

kesetaraan penyelenggaraan pendidikan dan meningkatnya budaya baca 

masyarakat  di provinsi Jawa tengah terutama kualitas proses pembelajaran 

yang berbasis  kearifan budaya lokal, internasional dan Islami.  Berdasarkan 

uraian tersebut maka roadmap dalam bidang Pengembangan Model 

Pembelajaran berbasis kearifan lokal, nasional, internasional berdasar  

nilai-nilai Islami  adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.5 Roadmap Pengembangan Model Pembelajaran berbasis kearifan 

lokal, nasional, internasional berdasar  nilai-nilai Islami 

 

 

f. Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Masyarakat Desa 

Bidang unggulan ini muncul karena masih perlu pemanfaatan 

teknologi tepat guna dan energi terbarukan yang mampu memberdayakan 

potensi usaha masyarakat pedesaan berbasis Informasi Teknologi. System 

Informasi Teknologi di daerah pedesaan di provinsi Jawa Tengah  sangat 

membutuhkan dalam rangka penataan tata kelola desa dan percepatan 

usaha pedesaan. Berdasarkan uraian tersebut maka roadmap  dalam bidang 

Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Masyarakat  adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.6 Roadmap Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Masyarakat 

Desa 

 

g. Pengembangan Model Desa Mandiri Sehat Lingkungan   

Bidang unggulan ini muncul karena RPJMD provinsi Jawa tengah 

menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur khususnya penanganan 

banjir,  rob,  air pasang dan pengelolaan pemukiman berserta lingkungan 

pedesaan yang aman, sehat dan ramah lingkungan dalam setiap proses 

pembangunan.  Berdasarkan uraian tersebut maka roadmap  dalam bidang 

Pengembangan Desa Mandiri Sehat Lingkungan   adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.7  Roadmap Pengembangan Model Desa Mandiri Sehat Lingkungan 
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BAB  V 

POLA PELAKSANAAN PEMANTAUAN  DAN  EVALUASI 

RENSTRA PENGABDIAN MASYARAKAT UNISSULA 

 

5.1 Pola Pelaksanaan 

Pelaksanaan Renstra Pengabdian Masyarakat diharapkan mendapatkan 

pendanaan, baik hibah pengabdian masyarakat dari swasta, pemerintah,  kerja sama 

dalam dan luar negeri.  Oleh  karena  itu, sumber pembiayaan diarahkan melalui tiga 

skema yaitu:  

1) Sumber pembiayaan berupa hibah dariDikti melalui berbagai skim pengabdian 

kepada masyarakat. 

2) Sumber pembiayaan dari para sponsor melalui kegiatan kerjasama dalam 

pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. 

3) Pembiayaan internal yang diarahkan bagi pelaksana kegiatan pengabdian 

masyarakat. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sivitas akademika di 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang periode 2016-2020 dijabarkan d a l a m  

l a n g k a h  s ebagai berikut: 

1) Identifikasi dan analisis masalah yang terdapat pada masyarakat, Pemda dan 

atau kawasan. 

2) Mendesain dan formulasi kegiatan sebagai solusi pemecahan masalah yang 

mampu mengubah sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat. 

3) Menjaga komitmen perguruan tinggi,masyarakat dan atau Pemda dalam semua 

program pengabdian masyarakat yang telah didesain dan diformulasikan 

bersama. 

4) Sinergisme keilmuan perguruan tinggi dalam pelayanan masyarakat dan/atau 

pemerintah. 

5) Penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuan. 

6) Peningkatan kapasitas dan atau pemberdayaan masyarakat. 
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5.2 Pemantauan dan Evaluasi 

Adapun penilaian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengabdian 

masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada standar berikut: 

1. Menyusun dan mengembangkan program pengabdian masyarakat sesuai 

Renstra Pengabdian Masyarakat UNISSULA. 

2. Memvasilitasi pelaksanaan pengabdian masyarakat. 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat. 

4. Melakukan diseminasi hasil pengabdian masyarakat. 

5. Mengembangkan sistem penghargaan. 

6. Menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Keberlanjutan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

 

Rencana kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah tertuang dalam  

Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat yang mendasarkan pada Rencana 

Strategis (Visi, Misi, Tujuan) yang kemudian dijabarkan dalam roadmap tahunan 

tentunya dalam pelaksanaannya memerlukan kontribusi dari semua pihak yang 

terkait, baik dari pihak internal maupun eksternal, sehingga diharapkan kegiatan 

penelitian yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan optimal. Terdapat 

tiga unsur internal yang sangat terkait dalam mewujudkan kegiatan penilitian di 

tingkat Universitas, yaitu: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM), dosen-dosen, dan sarana/prasarana. Sementara itu, unsur 

eksternal sangat terkait dengan sistem jaringan yang dikembangkan untuk dapat 

mengakses pendanaan Pengabdian Masyarakat dari pihak luar, disamping itu juga 

pengembangan kompetensi para pelaksana Pengabdian Masyarakat sangat 

mempengaruhi kemampuan untuk  mengakses dana-dana Pengabdian Masyarakat  

terutama  dari luar institusi. 

Penawaran dana Pengabdian Masyarakat menurut pandangan LPPM 

sangatlah banyak dan tidak terbatas, baik dari sumber dalam negeri maupun 

sumber luar negeri. Namun yang sangat perlu dipersiapkan adalah meningkatkan 

kompetensi para pelaksana, sehingga ide-ide yang akan ditawarkan dapat diterima 

dan diimplementasikan. Untuk mewujudkan semua ini maka perlu adanya sinergi 

semua pihak yang terkait dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat dan karya 

ilmiah lainnya. 

 

6.2 Ucapan TerimaKasih 

Kami yakin bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian 

Masyarakat ini masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan sosialisasi dalam 

pelaksanaanya, mengingat keterbatasan kami dalam mengumpulkan referensi 

yang relevan, sehingga kami tetap akan melakukan penyempurnaan- 
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penyempurnaan demi terciptanya Renstra yangsempurna. 

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah 

memberikan masukan dalam penyusunan Renstra Pengabdian Masyarakat 

UNISSULA tahun 2016-2020 ini, mulai dari awal penyusunan sampai akhir. 

Adapun kami mengucapkan terima kasih banyak kepada: 

1. Rektor UNISSULA 

 
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor II, dan Wakil RektorIII 

 

3. Dekan-dekan di lingkungan UNISSULA 

 

4. Wakil Dekan 1 di lingkungan UNISSULA 

 

5. Dr. Heru Sulistyo, SE, M.Si 

 
6. Dr. Henny Pratiwi Adi, ST,  MT 

 

7. Dr. Asyhari, SE, MM 

 

8. Ruseno Arjanggi, S.Psi, MA,Psi 

 

9. Ir. Faiqun Ni’am, MT, Ph.D 

 

 

Mudah-mudahan dengan Renstra ini dapat memberikan arah kegiatan 

Pengabdian Masyarakatyang berdasar hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya di 

lingkungan dosen-dosen UNISSULA Semarang. 

 


