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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami hunjukkan kepada Allah Yang Maha Pengasih, atas berkat dan rahmat-

Nya, maka Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) dapat menyelesaikan 

penyusunan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, 

2016 - 2020. Melalui renstra ini dapat diketahui arah kebijakan dan pengambilan keputusan 

dalam pengelolaan PPM yang dilakukan oleh UKWMS. Renstra PPM berisi program kegiatan, 

penyiapan sumber daya dan tata kelola agar tujuan dari PPM dapat tercapai. Renstra PPM yang 

tersususun ini berlandaskan pada Visi dan Misi Universitas. Renstra PPM bertema "Penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Kesejahteraan Masyarakat" dengan menggunakan 

model Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (Community-based Empowerment). Tujuannya 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat mitra secara berkelanjutan 

dengan menggunakan metode pendekatan partisipatif dan transformatif. UKWMS memilih 

pola pelaksanaan kegiatan PPM ini untuk menghindarkan pola kegiatan karitatif namun tercapai 

Bonum Commune, kesejahteraan bersama. 

Renstra PPM ini dapat tersusun atas partisipasi dan dukungan seluruh elemen 

kelembagaan dan warga UKWMS, yaitu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Secara 

khusus saya memberikan apresiasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) dan tim Penyusun Renstra yang telah dibentuk atas dedikasi dan kerja 

cerdasnya yang telah dicurahkan guna menyelesaikan penyusunan Renstra PPM - UKWMS. 

Demikian juga saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas sumbang sarannya 

sehingga Renstra PPM ini dapat tersusun dengan baik. 

Akhir kata, semoga Renstra PPM - UKWMS 2016-2020 dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta 

pengembangan pengabdian UKWMS pada khususnya. 

 

Surabaya, Oktober 2016 

Rektor 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 

Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt. 

NIDN. 0707066501 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) didirikan oleh Yayasan 

Widya Mandala melalui SK Nomor 001/Ja/Sek/60 pada tanggal 4 Januari 1960 dan disahkan 

melalui akte notaris Anwar Mahajudin Nomor 42/1960. Pada saat ini UKWMS mengelola 

satu program pascasarjana dan 10 fakultas serta 23 program studi, yang berlokasi di empat 

kampus yang berbeda, yaitu Jalan Dinoyo 42-44, Jalan Dinoyo 48, Jalan Kalijudan 37, dan 

Pakuwon City Surabaya. Visi UKWMS adalah terbentuknya komunitas akademik yang 

reflektif dan kreatif berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik, dan 

misinya adalah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan 

profesional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, bermoral, terbuka 

terhadap perubahan dan perkembangan serta memiliki solidaritas yang tinggi dengan 

memperhatikan pelayanan dan pengabdian kepada golongan yang lemah. Realisasi visi dan 

misi tersebut dituangkan dalam semboyan “Non Scholae Sed Vitae Discimus” (kita belajar 

bukan hanya demi ilmu pengetahuan, tetapi demi kehidupan).  

UKWMS sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berbasis kompetensi memerlukan 

proses pembelajaran yang konkrit melalui karya nyata dengan keterlibatan dalam kehidupan 

bermasyarakat dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi. UKWMS sebagai institusi 

penyelenggara Tri dharma perguruan tinggi perlu senantiasa melakukan peningkatan mutu 

luaran dan layanan demi tercapainya visi serta terpenuhinya kebutuhan para pemangku 

kepentingan. Salah satu dharma yang harus setara dengan dharma lainnya yaitu Pengabdian 

Kepada Masyarakat (Abdimas). Selama ini UKWMS masih berfokus pada dharma 

pendidikan dan pengajaran (teaching university) namun masih kurang mampu bersaing secara 

nasional dan internasional di bidang penelitian, pengembangan ilmu (research university), 

dan bidang pengabdian kepada masyarakat (community service). Sebagai universitas yang 

telah berkarya lebih dari 55 tahun, capaian yang telah diraih selama ini dirasakan belum 

berimbang antara capaian dharma pendidikan dan pengajaran, dharma penelitian, dan dharma 

pengabdian kepada masyarakat (PPM). Sejak tersusunnya  Rencana Induk Penelitian 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (RIP-UKWMS) 2012-2016 yang merupakan 

arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh 

UKWMS, terjadi peningkatan dari segi kuantitas dan kualitas penelitian. Berdasarkan data 

Prestasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tahun 2015 yang dibuat oleh Kopertis Wilayah 

VII Jawa Timur, jumlah penelitian internal UKWMS sebanyak 105 sehingga berada pada 
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rangking ke-3 dari seluruh PTS se Kopertis Wilayah VII. Jumlah hibah penelitian UKWMS 

dari Kemristek DIKTI sebanyak 44, berada di posisi ke-8. Sedangkan untuk kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat (PPM) dengan dana  internal maupun hibah PPM dari 

Kemristekdikti tidak masuk dalam sepuluh besar prestasi PTS se Kopertis Wilayah VII. Hal 

ini menandakan bahwa dharma ketiga bidang PPM, masih belum dapat mengimbangi 

peningkatan bidang penelitian.  

Seperti terlihat dalam Gambar 1.1, kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pelayanan/pengabdian 

kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan 

pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu 

kehidupan masyarakat. Untuk mencapai hasil dan mutu yang diharapkan, proses pengelolaan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dikembangkan secara sistematis, berkelanjutan 

dan terintegrasi dalam sistem pembelajaran agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

Gambar 1. 1. 

Integrasi Kegiatan Penelitian, Pembelajaran dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKWMS 

merupakan lembaga dalam universitas yang berperan dalam mengelola, mengkoordinasikan, 

memfasilitasi penyediaan dana serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui 

dinamika peningkatan kualitas maupun kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

diperlukan adanya standar sebagai patokan atau pijakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi maupun upaya pengembangan lebih lanjut.  

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, maka perlu disusun Rencana Strategis 

Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM) UKWMS untuk jangka waktu selama 5 (lima) 

tahun, yaitu tahun 2016 - 2020 yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dan 

--
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pengambilan keputusan dalam pengelolaan PPM yang dilakukan oleh UKWMS.  Renstra 

PPM berisi program kegiatan, penyiapan sumber daya dan tata kelola agar tujuan dari PPM 

dapat tercapai. Renstra PPM yang tersususun ini selalu berlandaskan pada Visi dan Misi 

Universitas dan bersifat fleksibel, dapat menampung kemungkinan adanya hal-hal yang tidak 

terduga, dan bersifat dinamis, yaitu dapat berubah dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan 

kebutuhan, tuntutan, dengan tanpa mengubah tujuan akhir. Dalam Renstra PPM selama 5 

(lima) tahun ini temanya adalah  "Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi 

Kesejahteraan Masyarakat" dengan menggunakan model Pemberdayaan Berbasis 

Masyarakat (Community Based Empowerment). Tujuannya untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat yang berkelanjutan dengan menggunakan metode 

pendekatan partisipatif dan transformatif. Supaya berkelanjutan, maka kegiatan PPM bersifat 

kelembagaan. PPM yang transformatif, artinya tim abdimas bersama-sama dengan mitra 

masyarakat diharapkan dapat saling bersinergi untuk saling mengubah suatu keadaan yang 

semula powerless menjadi powerfull. Pemberdayaan berbasis komunitas meliputi komunitas 

teritorial maupun kategorial. PPM  pada hakikatnya membantu masyarakat agar masyarakat 

mau dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian azas PPM sesuai dengan 

azas kemanusiaan yang menekankan pada usaha pengembangan masyarakat sebagai subjek 

pembangunan. Kegiatan PPM selalu dilandasi pada kepercayaan dan kemampuan dan 

kekuatan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian ada suatu pedoman dan tolok ukur bagi 

pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan Pascasarjana, ketua jurusan, ketua 

program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam 

meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

 

1.2.  Kerangka Dasar Naskah Renstra PPM 

Penyusunan renstra PPM menggunakan sistematika sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab II : Landasan Pengembangan PPM-UKWMS 

Bab III : Garis Besar Renstra - PPM-UKWMS 

Bab IV : Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja  

Bab V : Pola Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Renstra PPM-UKWMS 

Bab VI : Penutup 

 

Adapun isi yang termuat dalam setiap bab pada dokumen renstra PPM-UKWMS 

sebagai berikut: 
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Bab I, berisi tentang latar belakang, kerangka dasar, alur penyusunan Renstra PPM-UKWMS 

dan landasan hukum yang mendasari penyusunannya. 

Bab II, memuat tentang uraian visi - misi, tujuan UKWMS, ringkasan evaluasi diri UKWMS, 

gambaran kondisi PPM saat ini, dan SWOT PPM.  

Bab III, mendeskripsikan tujuan pelaksanaan PPM yang merupakan titik terukur untuk 

mencapai misi yang telah ditetapkan,  dan sasaran pelaksanaan PPM yang  dirumuskan 

dengan mempertimbangkan EVALUASI DIRI berbasis analisis SWOT. Pada bab ini juga 

menjabarkan Strategi dan kebijakan Unit Kerja yang meliputi (1). strategi pengembangan unit 

kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Masyarakat (P3M) UKWMS yang berbasis masukan, 

proses, dan luaran, (2). formulasi strategi pengembangan (mengacu pada EVALUASI DIRI 

dan analisis SWOT). 

Bab IV, berdasarkan uraian dalam BAB. III maka dalam bab IV ini berisi rumusan Program 

dan Jenis Kegiatan PPM-UKWMS meliputi organisasi dan manajemen dan indikator 

kinerjanya. Program dan Jenis Kegiatan PPM Sinergistik berbasis Kebhinekaan Intelektual  

kewilayahan, yang dibuat dalam bentuk matriks. 

Bab V, mengungkap tentang (1). sumber dana yang dipergunakan untuk melaksanakan 

program PPM baik sumber dana internal maupun eksternal UKWMS, (2). perkiraan dana, 

(3). pola pelaksanaan, (4). pemantauan, evaluasi, dan diseminasi.  

Bab VI, memuat uraian penutup yang menyatakan tentang peluang keberlanjutan kegiatan 

dan program PPM- UKWMS.   

 

1.3. Alur Penyusunan Renstra PPM  

Penyusunan Renstra PPM-UKWMS mengacu pada Siklus Penyusunan Renstra PPM-

PT yang terdapat dalam Buku Pedoman Penyusunan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 

Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan - Direktorat Riset dan 

Pengabdian Masyarakat - April 2016 seperti Gambar 1.2,  di bawah ini.    
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Gambar 1.2. Siklus Penyusunan Renstra PPM-PT 

 

Berdasarkan analisis kebutuhan (need assesment) masyarakat di berbagai wilayah di 

sekitar kota Surabaya, UKWMS berinisiatif membuat berbagai program kegiatan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan daya saing bangsa. Kegiatan ini yang selanjutnya disebut pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika, yang melibatkan para dosen, 

mahasiswa dan tenaga kependidikan. Sebagai Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLPT), 

maka Pusat Pengembangan Pendidikan Masyarakat (P3M) UKWMS bertugas merencanakan, 

mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi program kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, P3M selalu berbasis kewilayahan dengan 

memperhatikan unggulan UKWMS yaitu "Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

bagi Kesejahteraan Masyarakat". Beberapa hal lain yang diperhatikan juga dalam 

menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu: isu global (Asean Economic 

Communities dan Global Warming), isu nasional (Reformasi Budaya), RPJM provinsi Jawa 

Timur (UMK dan Tata Kelola Komunitas), isu wilayah kota Surabaya (Pendidikan, 

Kemiskinan Kota, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi, Pariwisata Kota), 

dan memperhatikan juga Arah Dasar (Ardas) teritorial Gereja Katolik Keuskupan Surabaya 

(Kemandirian Komunitas Teritorial - Paroki). Muara atau tujuan akhir dari semua kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh UKWMS adalah untuk  

menyejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.  

 

 

 

 

b u Glob.I, bu 
NiuiotMii, &u wRPlM(P~ -r-totl 
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1.4.  Penetapan Kebhinekaan Intelektual, Kemitraan, Program dan Jenis Kegiatan 

 yang akan dilaksanakan  

 

UKWMS memiliki 16 program studi yang dikelola oleh 10 Fakultas. Seluruh bidang 

studi yang ada telah mencakup seluruh persyaratan untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat. Kesepuluh fakultas ini meliputi bidang intelektual: teknologi, bisnis, kesehatan 

(filsafat, psikologi, farmasi, keperawatan, dan kedokteran), pendidikan, dan komunikasi. Pada 

tahun 2016 UKWMS menambah program studi baru yaitu Program Studi Pendidikan Anak 

Usia Dini di bawah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan serta program profesi insinyur.  

Program pengabdian kepada masyarakat dan mitra yang ditetapkan mengacu pada 

visi-misi UKWMS dan isu global, nasional, maupun regional seperti yang telah diungkapkan 

pada butir sub-bab 1.3  di atas. Adapun mitra yang ditetapkan adalah mitra yang  langsung 

menjadi pemangku kepentingan UKWMS, yaitu: komunitas masyarakat nelayan di Surabaya, 

komunitas masyarakat terdampak eks lokalisasi, Pemerintah Kota Surabaya, dan Gereja 

Katolik Keuskupan Surabaya.  

Arah program PPM difokuskan pada program pemberdayaan yang membuat 

masyarakat menjadi mandiri. Hal ini yang membedakan dengan program abdimas internal 

yang selama ini masih bersifat karitatif melalui program pelatihan dan penyuluhan. Oleh 

sebab itu ditetapkan program PPM adalah: 

1. Tata Kelola Kelembagaan PPM - UKWMS; 

2. Peningkatan pemberdayaan komunitas nelayan; 

3. Peningkatan dan pemeliharaan lingkungan hidup komunitas nelayan; 

4. Menumbuhkan sumber mata pencaharian baru bagi warga terdampak eks lokalisasi; 

5. Solidaritas ekonomi keuskupan Surabaya; 

6. Kelestarian lingkungan (eko-pastoral) keuskupan Surabaya. 

 

1.5.  Landasan Hukum 

Penyusunan naskah Renstra PPM-UKWMS berlandaskan pada peraturan-

perundangan yang berlaku, sebagai berikut: 

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang PENDIDIKAN TINGGI; 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang 

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI; 

3. Peraturan Menteri RISTEK-DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang STANDAR 

NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI; 
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4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang SISTEM 

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN; 

5. Konstitusi Apostolik Ex Corde Ecclesiae tanggal 15 Agustus 1990; 

6. Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2016; 

7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2011 - 

2025; 

8. Rencana Strategis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2016 - 2020; 

9. Rencana Strategis Penelitiana Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2010 - 2015; 

10. Rencana Strategis Penelitiana Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2016 - 2020; 

11. Kebijakan Akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2007-2012; 

12. Standar Akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2007-2012; 

13. Budaya Korporasi dan Nilai-nilai Keutamaan Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya; 

14. Pedoman Penyusunan Renstra Pengabdiak kepada Masyarakat Perguruan Tinggi 

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Riset dan 

Pengembangan, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, April 2016; 

15. Borang Akreditasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2016.  
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

2.1.  Visi dan Misi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

Pengembangan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat merupakan turunan 

dari visi dan misi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS): 

Visi Universitas 

Terbentuknya komunitas akademik yang reflektif dan kreatif serta dilandasi oleh nilai-nilai 

Pancasila dan prinsip-prinsip agama Katolik.  

Misi Universitas 

Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang profesional, 

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, bermoral, terbuka terhadap 

perubahan dan perkembangan zaman serta memiliki solidaritas yang tinggi, dengan 

memperhatikan pelayanan dan pengabdian kepada golongan yang lemah. 

Keterkaitan misi UKWMS dengan kegiatan dan pelaksanaan tri dharma peguruan 

tinggi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran: dalam uraian misi kegiatan ini mencakup aspek 

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, yang berlandaskan moral dan 

profesional; 

2. Kegiatan Penelitian: dalam uraian misi kegiatan ini mencakup keterbukaan terhadap 

perubahan dan perkembangan zaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

3. Pengabdian kepada masyarakat: dalam uraian misi kegiatan ini pelayanan dan 

pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan pada golongan yang lemah 

(option for the poor). 

 

2.2.  Tujuan Institusi dan Kaitannya dengan Program Pengabdian Kepada  

Masyarakat 

 

Berdasarkan visi dan misinya, UKWMS memiliki 6 (enam) tujuan utama yaitu: 

1. Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi 

2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

3. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pengelolaan Pendidikan 
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4. Peningkatan Produktivitas dan Keunggulan di Bidang Penelitian dan Pengabdian  Kepada 

Masyarakat 

5. Peningkatan Kualitas Layanan melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana 

6. Peningkatan Diversifikasi Sumber Pendanaan secara Profesional 

 

Rencana strategis Abdimas UKWMS terkait dengan tujuan institusi keempat. Tujuan 

keempat terdiri dari dua sasaran yang meliputi peningkatan mutu dan jumlah kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sasaran ini relevan dengan misi UKWMS 

yang terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman serta memiliki solidaritas yang 

tinggi, dengan memperhatikan pelayanan dan pengabdian kepada golongan yang lemah. 

2.3.  Ringkasan Evaluasi Diri 

UKWMS adalah perguruan tinggi yang telah berusia 56 tahun (berdiri tahun 1960). 

Sebagai perguruan tinggi yang telah berusia lebih dari setengah abad tentu saja memiliki 

tradisi akademik yang selalu menjaga peningkatan mutu. Didukung oleh jumlah dosen yang 

mayoritas berusia di bawah 50 tahun, memiliki jenjang akademik master dan doktor, serta 

tersebar di 10 fakultas dengan bidang ilmu: teknik, ekonomi/sosial, dan kesehatan baik jiwa 

maupun raga menjadikan potensi besar untuk berkontribusi dalam masyarakat.   

Kegiatan PPM adalah salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib 

dilakukan. Namun demikian, pelaksanaan dharma ketiga ini seringkali sebatas dilaksanakan 

saja atau sebatas dijalankan tanpa dikaji lebih jauh dampak maupun manfaat bagi perguruan 

tinggi maupun masyarakat. Kegiatan abdimas di UKWMS telah banyak dilakukan, namun 

sebagian besar masih berjalan sendiri-sendiri di setiap program studi. Kegiatan abdimas yang 

bersifat terintegrasi dan lintas program studi telah mulai dirintis dengan melibatkan pula 

mitra masyarakat, teritorial Gereja Keuskupan Surabaya, dan pemerintah daerah.  

Pengelolaan kegiatan PPM oleh Pusat Pengembangan Pendidikan Masyarakat (P3M) 

sebagai salah satu pusat di bawah  LPPM. Selain menyusun dan melaksanakan mekanisme 

seleksi dan review proposal PPM dari program studi, LPPM juga melaksanakan penguatan 

kelembagaan melalui Gugus Jaminan Mutu bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Diperolehnya dana hibah dari Dikti pada tahun 2013 telah digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan sumberdaya untuk mengusulkan dan melaksanakan kegiatan 

PPM. Meskipun jumlah kegiatan PPM yang dilaksanakan dengan dana internal jumlahnya 

dominan, namun jumlah dana yang bersumber dari luar universitas masih lebih banyak. Hal 
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ini menunjukkan kemampuan para pelaksana PPM untuk memperoleh dana luar sangat baik. 

Meskipun demikian, potensi ini masih belum merata di setiap program studi. Dana hibah 

PPM dari Dikti juga masih belum banyak jumlahnya, namun ada kemampuan untuk 

menghimpun dana PPM dari luar Dikti dan internal Universitas. 

Berdasarkan jenis kegiatan PPM, sebagian besar dan dominan adalah pelatihan dan 

penyuluhan. Model pelatihan dan penyuluhan ini bersifat kegiatan yang insidental sehingga 

tidak saling berlanjut atau terputus serta sulit dilihat dampaknya pada masyarakat. Model 

kegiatan yang telah dimulai dan dikembangkan UKWMS adalah pemberdayaan masyarakat. 

Model pemberdayaan masyarakat ini berisi tidak hanya pelatihan dan penyuluhan, namun 

juga pendampingan, mediasi, dan motivasi kepada masyarakat selama kurun waktu lebih dari 

satu tahun. Arah dan fokus kegiatan PPM di UKWMS dikembangkan dengan model 

pemberdayaan berbasis komunitas untuk menuju kesejahteraan masyarakat. 

 

2.4.  Kondisi Pusat Pengembangan Pendidikan Masyarakat (P3M - UKWMS) 

2.4.1. Riwayat Pengembangan P3M  

Pusat Pengembangan Pendidikan Masyarakat (P3M) merupakan salah satu pusat yang 

ada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) di samping 

pusat-pusat yang lain yaitu: Pusat Penelitian Tanaman Obat (PPOT) dan Pusat Penelitian 

Pangan dan Gizi (PPPG). P3M mulai didirikan sejak tahun 1999 dengan fokus pada 

pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. P3M dipimpin oleh seorang kepala 

pusat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Pada awalnya P3M berfungsi 

mengkoordinasi kegiatan PPM yang dilakukan oleh Fakultas-fakultas, hingga berlanjut 

mengembangkan program-program PPM lintas disiplin ilmu dan berbasis komunitas.  

2.4.2. Capaian Rencana yang telah Dirancang 

Kegiatan PPM di UKWMS dalam kurun waktu 2013-2015 telah dilakukan sebanyak 

121 kegiatan (rata-rata 40,3 per tahun). Kegiatan PPM telah mulai dilakukan dalam bentuk 

multidisiplin ilmu (lintas prodi dan lintas fakultas), namun demikian 87,6% kegiatan masih 

belum lintas ilmu atau dilakukan oleh satu program studi. Dalam rangka meningkatkan 

kualitas dan kuantitas PPM, P3M LPPM menyelenggarakan kompetisi hibah PPM dengan 

persyaratan diselenggarakan oleh lintas program studi. Sejak tahun 2013 P3M merintis 

kerjasama kemitraan dengan Gereja Keuskupan Surabaya, Asosiasi Perguruan Tinggi 

Katolik, dan Pemerintah Kota Surabaya untuk menyelenggarakan kegiatan PPM yang 
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berkelanjutan dan lintas ilmu. Tabel 2.1. menggambarkan kegiatan PPM berdasarkan 

pelakunya. 

Tabel 2.1. Kegiatan PPM Berdasarkan Pelakunya 

Tahun 
PELAKU PPM 

Jumlah 
Prodi Lintas Prodi Fakultas Lintas Fakultas 

2013 34 2 2 38 

2014 38 3 3 44 

2015 34 2 3 39 

TOTAL 106 7 8 121 

 

Bentuk kegiatan PPM selama ini masih dominan kegiatan pelatihan dan penyuluhan 

yang sifatnya sporadis dan tidak berkelanjutan (ada 86,78% kegiatan selama 2013-2015). 

Kegiatan pelatihan dan penyuluhan seperti ini sulit diukur dampaknya pada komunitas yang 

dilatih sebab pelaksana hanya hadir pada waktu tertentu untuk memberi pelatihan. Ukuran 

keberhasilan lebih pada indikator output dan peningkatan pemahaman peserta pelatihan 

sehingga belum sampai dapat mengukur perubahan perilaku, kesejahteraan, atau pola pikir. 

P3M terus merintis dan mengembangkan pola kegiatan PPM dalam bentuk pendampingan 

yang mengarah ke pemberdayaan masyarakat. Selama 3 tahun terakhir rata-rata 5-6 kegiatan 

PPM per tahun (13,22% kegiatan selama 2013-2015) telah berbentuk pendampingan 

masyarakat.  Tabel 2.2. menggambarkan kegiatan PPM berdasarkan bentuk kegiatannya. 

Tabel 2.2. Kegiatan PPM Berdasarkan Bentuk Kegiatannya 

Tahun 
Bentuk PPM 

Jumlah 
Pelatihan Pendampingan 

2013 33 5 38 

2014 38 6 44 

2015 34 5 39 

TOTAL 105 16 121 

 

Kendala kegiatan berbentuk pendampingan adalah tuntutan kehadiran pelaksana 

kegiatan di masyarakat secara rutin padahal kegiatan PPM hanyalah salah satu dari tri dharma 

perguruan tinggi. Selain itu, kegiatan pendampingan harus dimulai dengan melakukan 

analisis kebutuhan komunitas yang didampingi dan secara berkala melakukan pengukuran 

indikator kemajuan. Bila ada indikator kemajuan yang tidak tercapai, dapat dimungkinkan 

kegiatan pendampingan ditinjau dan diubah. Pada tahun 2013-2015 P3M menyelenggarakan 
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kegiatan PPM dengan model pemberdayaan masyarakat di kawasan kampung nelayan daerah 

kelurahan Sukolilo Baru. Kegiatan ini menjadi model PPM pemberdayaan masyarakat di 

P3M dengan metode pendekatan partisipatif dan transformatif.  

2.4.3. Peran Unit Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) 

LPPM memiliki beberapa peran penting dalam pepengelolaan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat, yaitu: (1) membuat pedoman pengelolaan PPM; (2) menentukan arah dan 

fokus kegiatan PPM; (3) mengatur dan memelihara kerjasama PPM dengan mitra universitas. 

Operasionalisasi peran ini dilaksanakan oleh PPPM yang ada di bawah LPPM. 

1. Membuat pedoman pengelolaan PPM 

Pedoman pengelolaan PPM diatur dalam prosedur operasional standar usulan kegiatan 

PPM. Setiap dosen yang akan mengusulkan kegiatan PPM diwajibkan membuat proposal 

kegiatan yang disetujui oleh Dekan. Selanjutnya proposal tersebut diajukan ke LPPM untuk 

dilakukan review proposal PPM. LPPM menentukan tim review, mengirimkan proposal dan 

formulir review. Poin-poin yang dinilai seperti pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Poin Penilaian Usulan PPM 

No Aspek yang dinilai Indikator Penilaian Bobot 

Maksimal 

1 Kelengkapan sistematika 

format usulan 

Lengkap/tidak lengkap 10 

2 Judul, analisis situasi, 

deskripsi masalah, 

tujuan kegiatan yang 

diusulkan, dan target 

capaian 

Relevansi, kegayutan, kejelasan 20 

3 Manfaat kegiatan yang 

diusulkan bagi 

masyarakat mitra 

Besar dan kecilnya manfaat 20 

4 Landasan teori Relevansi dan kemutakhiran 20 

5 Potensi untuk 

dilanjutkan ke hibah 

PPM Dikti 

Besar dan kecilnya potensi 10 

6 Kelayakan kegiatan dan 

organisasi pelaksana 

Kesesuaian jadwal dan kelayakan 

organisasi pelaksana 

10 

7 Kelayakan biaya Kesesuaian antara kegiatan dan 

manfaatnya dengan biaya yang 

diusulkan 

10 
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Hasil review tim LPPM adalah: diterima tanpa perbaikan, diterima dengan perbaikan, 

dan ditolak. Masing-masing proposal direview oleh dua orang tim independen. Seringkali 

hasil kedua reviewer berbeda signifikan, misalnya satu reviewer menerima namun yang lain 

menolak. Apabila hal demikian terjadi, maka LPPM mengangkat lagi satu reviewer 

independen. Hasil reviewer ketiga ini dapat menguatkan salah satu pendapat reviewer 

sebelumnya.  

2. Menentukan fokus dan arah kegiatan PPM 

Sejak tiga tahun terakhir (2013-2015), LPPM melalui PPPM mulai mengarahkan 

kegiatan PPM. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan PPM selama ini kurang 

terintegrasi, sulit diukur dampaknya pada masyarakat, dan masih berjalan sendiri-sendiri tiap 

fakultas. Secara umum, kegiatan PPM diarahkan pada terciptanya kesejahteraan umum atau 

bonum commune. Bidang-bidang ilmu dan teknologi yang ada di lingkungan UKWMS 

merupakan rumpun peneliti yang mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat.  

Langkah awal dalam menentukan fokus dan arah PPM adalah dengan penyeragaman 

sistematika dan formuat usulan kegiatan PPM. Penyeragaman ini akan memudahkan PPPM 

menganalisis rekam jejak kegiatan yang meliputi: mitra dan permasalahannya, model solusi, 

luaran, dan metode-metode PPM. Para reviewer diminta untuk lebih ketat dalam memberikan 

pendapat mengenai sistematika ini. Hasilnya yang nampak yaitu telah ada keseragaman 

format usulan di semua fakultas pada usulan PPM 2015. Meskipun demikian, rekam jejak 

kegiatan telah dapat dianalisis sejak 2014. Adapun sistematika usulan yang harus 

dilaksanakan pengusul dengan susunan seperti pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Sistematika Proposal PPM  

No Urutan 

1 Latar Belakang 

2 Permasalahan Mitra 

3 Solusi yang ditawarkan 

4 Target Luaran 

5 Metode Kegiatan 

6 Rencana dan Jadwal 

7 Organisasi 

8 Anggaran 

9 Daftar Pustaka 
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Arah dan fokus kegiatan PPM UKWMS ditetapkan berdasar analisis rekam jejak yang 

telah ada. Kegiatan dengan dana internal lebih banyak merupakan ekses atau rangkaian 

kegiatan penelitian.  Program studi bidang kesehatan seperti Fakultas Keperawatan, Fakultas 

Farmasi, dan Fakultas Kedokteran melakukan PPM pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan 

yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan mengubah mindset masyarakat mengenai pola 

hidup sehat. Sebagian besar PPM program studi bidang kesehatan dirancang sebagai hasil 

hilirisasi penelitian sesuai rencana induk penelitian universitas (pengobatan dan perawatan 

penyakit diabetes melitus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga). Fakultas 

Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Filsafat dan Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan melakukan jenis PPM yang berkaitan dengan pembentukan mindset masyarakat 

untuk lebih maju dalam kesejahteraan keluarga.  Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas 

Teknik, dan Fakultas Bisnis lebih menekankan PPM untuk peningkatan kapasitas usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) dan terkait penggunaan teknologi tepat guna. Kegiatan 

PPM ini sifatnya insidental dan metode yang dipilih adalah penyuluhan dan pelatihan yang 

berujung pada peningkatan kesadaran masyarakat. Meskipun terkesan berjalan parsial, namun 

telah melibatkan mitra dari pemerintah, masyarakat, atau sekolah.  

Dua kegiatan PPM pada tiga tahun terakhir telah terintegrasi dan bersifat 

pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pertama adalah pendampingan kewirausahaan pada 

wirasuaha muda (pemula) pada umat Keuskupan Surabaya terutama kevikepan Surabaya 

Barat. Kegiatan yang melibatkan mitra Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan 

Surabaya  (PSE) ini melibatkan hampir semua program studi yang ada di UKWMS. Selain 

berbentuk pelatihan manajerial dan teknik produksi, kegiatan ini juga melakukan 

pendampingan kepada peserta yang melakukan usaha setelah pelatihan. PSE selaku mitra 

memberikan bantuan keuangan kepada peserta yang membuka usaha sedangkan tim dari 

UKWMS melakukan monitoring usaha yang dilakukan.  

Kegiatan kedua adalah PPM yang didukung oleh Misereor-Aptik. Misereor –Aptik 

adalah lembaga donor yang berasal dari Jerman dan bekerjasama dengan Asosiasi Perguruan 

Tinggi Katolik mendanai kegiatan PPM di empat kota, yaitu Surabaya, Semarang, 

Palembang, dan Yogyakarta. Kegiatan yang dilakukan di kawasan masyarakat pesisir pantai 

Kenjeran tepatnya Kelurahan Sukolilo Baru ini bertemakan pemberdayaan masyarakat 

miskin kota (urban) dan didahului dengan analisis kebutuhan masyarakat (need assessment) 

serta menempatkan masyarakat sebagai subyek kegiatan (human centered empowerment). 
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Pendekatan menggunakan empathy map untuk memberi daya ungkit kegiatan sebagai alat 

mengurai permasalahan sosial.  

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan Sukolilo Baru di atas juga melibatkan 

mahasiswa dalam bentuk kegiatan service learning. Service learning dirasakan sebagai 

bagian tersulit oleh sebab harus berkoordinasi dengan banyak pihak seperti: Ketua Program 

Studi yang ditunjuk, Kepala Unit Mata Kuliah Umum, Perangkat Kelurahan, masyarakat 

peserta, dan dosen pengampu. Dosen pengampu harus menyiapkan rancanagan pembelajaran 

yang berbeda dan lebih terinci terkait kegiatan pembelajaran di masyarakat dan tugas 

mahasiswa. Dalam kegiatan ini mahasiswa menemukan pengetahuan dan 

mengkonsruksikannya lewat kehidupan nyata di masyarakat. Mahasiswa peserta diharapkan 

dapat berempati kepada masyarakat sehingga terbentuk sikap dan perilaku yang humanis.  

Pengalaman melaksanakan kegiatan PPM terintegrasi selama tiga tahun terakhir telah 

memberikan pengalaman berharga bagi UKWMS untuk memilih metode yang sesuai dengan 

konsep pemberdayaan masyarakat. Metode ini mempunyai tujuan menjadikan masyarakat 

dalam komunitas basis dapat bertransformasi dari kondisi powerless menjadi powerfull ketika 

menemukan kesadaran diri atas potensinya. Dalam metode pemberdayaan ini, peran 

UKWMS dapat disebut dengan 3M+1N, yaitu Moderator, Motivator, Mediator, dan 

Narasumber. Peran-peran ini diambil sesuai konteks di komunitas. Dengan demikian, pelaku 

PPM tidak selalu sebagai narasumber atau instruktur saja.  

Tema kegiatan PPM selama tiga tahun terakhir dapat diringkas menjadi lima tema, 

yaitu: (1) Peningkatan kapasitas UMKM; (2) Kesejahteraan keluarga- sosial dan ekonomi; (3) 

Kesejahteraan keluarga –mindset kesehatan masyarakat; (4) Ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Iptek) bagi masyarakat; (5) Peningkatan daya dukung lingkungan. Penjabaran lima tema 

dijelaskan pada tabel 2.5.  

Tabel 2.5. Penjabaran Tema PPM selama 3 (tiga) tahun terakhir 

 

Tema Penjelasan 

Peningkatan kapasitas 

UMKM 

adalah kegiatan PPM yang bertujuan meningkatkan 

keterampilan, pemahaman, maupun perubahan pola pikir 

pelaku usaha mikro kecil dan menengah.   

Kesejahteraan keluarga-

sosial ekonomi 

adalah kegiatan PPM yang bertujuan meningkatkan 

keterampilan, pemahaman, maupun perubahan pola pikir 

keluarga terkait permasalahan sosial dan ekonomi di 

keluarga.  
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Kesejahteraan keluarga-

mindset kesehatan 

masyarakat 

adalah kegiatan PPM yang bertujuan memperbaiki pola pikir 

suatu komunitas mengenai kesehatan dan lingkungan hidup 

yang ditinggalinya.  

Iptek bagi masyarakat adalah kegiatan PPM yang bertujuan menerapkan suatu 

teknologi tepat guna baik berwujud fisik maupun non fisik 

(software) pada suatu komunitas yang bertujuan 

meningkatkan kualitas kehidupannya.  

Peningkatan daya dukung 

lingkungan 

adalah kegiatan PPM yang bertujuan meningkatkan praktik 

baik pemeliharaan lingkungan hidup pada suatu komunitas 

masyarakat.  

 

3. Mengatur dan memelihara kerjasama PPM dengan mitra 

Kegiatan PPM tidak dapat dipisahkan dari keberadaaan mitra masyarakat. Tiga jenis 

mitra telah diidentiikasi berdasarkan rekam jejak kegiatan selama ini. Pertama adalah sekolah 

menengah. Sekolah menengah menjadi mitra yang sering digunakan oleh FKIP yang memang 

berkecimpung di bidang ilmu kependidikan. Kedua, Gereja Keuskupan Surabaya. Kerjasama 

dengan Gereja Keuskupan Surabaya juga merupakan kerjasama yang strategis sebab selain 

jumlah umat katolik yang banyak dan telah tersusun berdasarkan teritorial, namun komisi-

komisi yang ada di Keuskupan memungkinkan kegiatan PPM lebih terarah. Misalnya komisi 

PSE terkait pemberdayaan umat dalam bentuk mendorong terciptanya wirausaha muda dan 

budaya menabung melalui credit union, komisi keluarga terkait pembentukaan, penyiapan 

materi, dan penyiapan tim untuk kursus persiapan perkawinan. Ketiga, kerjasama dengan 

pemerintah daerah baik tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, maupun kelurahan/kecamatan. 

Kerjasama dengan fokus di kawasan kelurahan/kecamatan yang menjadi daerah tujuan 

pembangunan kota menjadi fokus pilihan sehingga sesuai dengan rencana pembangunan 

daerah. Kerjasama kemitraan ditandai dengan dokumen kerjasama atau dokumen nota 

kesepahaman (MoU).  

Berkaitan dengan pemeliharaan kemitraan, UKWMS secara rutin menggelar Seminar 

Hasil Karya di kampus. Dalam acara ini mengundang seua mitra termasuk masyarakat umum. 

Dengan demikian pelaku kegiatan PPM dapat berinteraksi dengan berbagai pemangku 

kepentingan sehingga memperluas jejaring.  

2.4.4. Kemitraan yang Pernah dan Sedang Terlaksana 

P3M selalu berusaha menyelaraskan kegiatan PPM berdasarkan lokasi dan mitra. 

Beberapa program studi dan fakultas memiliki lokasi dan mitra sendiri sebagai tempat 

penyelenggaraan PPM baik di lokasi kelurahan, komunitas UMKM, lembaga pendidikan, dan 
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kategorial umum. Pemilihan mitra dan lokasi oleh setiap fakultas sesuai dengan bidang 

keilmuan dan peminatannya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan banyak menjalin 

kemitraan dengan lembaga pendidikan sedangkan Fakultas Bisnis dan Fakultas Teknik  

banyak menjalin kemitraan dengan komunitas-komunitas UMKM. Pada tahun 2013, 

Unversitas menjalin kerjasama kemitraan dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa 

Timur untuk penyelenggaraan Klinik UMKM. Fakultas Psikologi menjalin kemitraan dengan 

Rumah Sakit Jiwa, Panti Asuhan, dan lembaga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. 

Fakultas Keperawatan menjalin kerjasama dengan Puskesmas di kota Surabaya.  

Pada tahun 2013 P3M UKWMS menjalin kerjasama intensif dengan Keuskupan 

Surabaya untuk mendukung program pembinaan kewirausahaan kepada umat binaan Seksi 

Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) di Keuskupan Surabaya. Pelaksanaan yang dikoordinir 

P3M ini dilakukan dengan melibatkan banyak sumber daya fakultas (Bisnis, Psikologi, 

Teknik, Teknologi Pertanian, dan Farmasi). Pada tahun 2014 Universitas juga menjalin 

kemitraan dengan Kelurahan Sukolilo Baru, sebuah kawasan yang menjadi perhatian 

Pemerintah Kota Surabaya karena termasuk kawasan tertinggal. Pelaksanaan kegiatan PPM 

di Kelurahan Sukolilo Baru ini melibatkan Fakultas Bisnis, Ilmu Komunikasi, Teknik, 

Teknologi Pertanian, Farmasi, Psikologi, Keperawatan, Kedokteran, dan FKIP. Pada kurun 

waktu 2013-2015 sebanyak 52,15% kegiatan PPM diselenggrakan berbasis teritorial, 26,45% 

di lembaga pendidikan, dan 13,22% di komunitas UMKM.  Tabel 2.6. menggambarkan 

kegiatan PPM berdasarkan mitra dan lokasi sedangkan Tabel 2.7. menjabarkan mitra yang 

pernah dan sedang bekerjasama dengan P3M UKWMS. 

Tabel 2.6. Kegiatan PPM berdasarkan Mitra/Lokasi 

Tahun 
MITRA 

Jumlah 

Teritorial 

Kategorial-

Pendidikan 

Kategorial-

Umum 

Kategorial- 

UMKM 

2013 15 12 4 7 38 

2014 16 13 10 5 44 

2015 20 7 8 4 39 

TOTAL 51 32 22 16 121 

 

Tabel 2.7. Lembaga yang Bekerjasama dengan Bidang PPM 

No Lembaga Tahun Kegiatan 

1 Dinas Koperasi dan UMKM 

Jatim 

2012-saat ini Nara sumber Klinik UMKM 

2 Dinas Perindustrian dan Insindental  Pelatihan dan expo UMKM I I I I 
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Perdagangan 

3 Komisi Pemberdayaan 

Ekonomi Keuskupan Surabaya 

2012-saat ini Pelatihan dan pendampingan 

wirausaha  

4 Dinas Kesehatan Kota Surabaya Sampai saat ini Narasumber pelatihan PIRT  

5 Radio Suara Surabaya, SHE 

FM dan SMART FM 

Sampai saat ini Penyuluhan Psikologi, bahasa 

inggris, dan kedokteran. 

6 Bank Indonesia KPW Surabaya 2011-2013 Pelatihan UMKM 

7 Aptik – Misereor 2013-2015 Pemberdayaan Masyarakat 

Miskin Kota Sukolilo Baru  

8 Sekolah – sekolah Menengah Sampai saat ini Penyuluhan dan pendampingan 

9 Kelurahan Sukolilo Baru 

Surabaya 

2014-2016 Pelatihan dan Pendampingan 

Masyarakat 

 

2.4.5. Potensi yang Dimiliki Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

1. Sumber Daya Manusia 

Pelaku PPM yang utama adalah dosen Sampai dengan tahun 2015, UKWMS memiliki 

308 dosen (Tabel 2.8). Berdasarkan jumlah tersebut 96,75% telah bergelar S2 sampai S3 atau 

hanya 3,25% yang masih S1. Jumlah dan jenjang pendidikan ini merupakan potensi yang 

sangat besar bagi kegiatan PPM selanjutnya. Hal ini juga didukung oleh rata-rata usia dosen 

yang berada di usia produktif (kurang dari usia 50 tahun). Jumlah dosen yang berusia kurang 

dari lima puluh tahun mencapai 65% (Tabel 2.9). Adanya dosen berkualifikasi S1 

kebanyakan dari Prodi yang baru yaitu Keperawatan dan Kedokteran. Rekruitmen dosen yang 

masih berkualifikasi akademik S1 terpaksa dilakukan karena kesulitan untuk mencari dosen 

yang sudah berjenjang S2. Untuk mengatasi hal ini maka dosen yang baru diterima langsung 

distudilanjutkan. Potensi dosen untuk membuat PPM yang bermutu juga didukung oleh usia 

dosen yang sebagian besar berusia di bawah 50 tahun (65%) seperti ditunjukkan pada Tabel 

2.9.  

Dosen-dosen ini tersebar di 10 Fakultas dan 21 Program Studi. Komposisi program 

studi di UKWMS telah lengkap dan mencakup segala aspek kehidupan sejalan dengan motto 

UKWMS a life improving university. Berdasarkan sebaran sumber daya manusia yang ada di 

program studi menunjukkan potensi yang sangat besar untuk menghasilkan sebuah program 

PPM di suatu wilayah secara komprehensif dengan cara kolaborasi. Fakultas dan program 

studi yang ada dijabarkan pada Tabel 2. 10. 
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Tabel 2.8. Profil Dosen Tetap Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Tahun 
Pendidikan 

Jumlah 
S1 S2/Sp1 S3/Sp3 S1-Profesi 

2013 30 178 57 0 265 

2014 21 184 68 9 282 

2015 10 217 72 9 308 

 

Tabel. 2.9. Profil Dosen berdasarkan Usia pada tahun 2015 
USIA Jumlah Persentase 

<31 38 12% 

31<U<40 60 19% 

40<U<50 102 33% 

50<U<60 56 18% 

U>60 52 17% 

Total 308 100% 

 

Tabel 2.10. Fakultas dan Program Studi di UKWMS 
No Fakultas Program Studi 

1 Pascasarjana Doktor Manajemen 

Magister Manajemen 

Magister Pendidikan Bahasa Inggris 

2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Fisika 

Pendidikan Bahasa Inggris 

Pendidikan Anak Usia Dini 

3 Fakultas Farmasi Farmasi 

4 Fakultas Bisnis Manajemen 

Akuntansi (S1) 

Akuntansi (D3) 

Kewirausahaan (S1) 

5 Fakultas Teknik Teknik Elektro 

Teknik Kimia 

Teknik Industri 

Akuntansi S1 dan D3 

6 Fakultas Teknologi Pertanian Pangan dan Gizi 

7 Fakultas Psikologi Psikologi 

8 Fakultas Keperawatan Keperawatan 

9 Fakultas Filsafat Teologi 

10 Fakultas Kedokteran Pendidikan Kedokteran 

11 Fakultas Ilmu Komunikasi Komunikasi 

12 Profesi Ners Ners 

13 Profesi Apoteker Apoteker 

 

Selain dosen, pelaku kegiatan PPM lainnya adalah mahasiswa. Potensi mahasiswa 

untuk melakukan PPM bermutu ditunjang oleh prestasi mahsiswa baik di bidang keilmuan, 

kesenian, dan olah raga. Pada tahun 2014 terdapat 123 prestasi yang dihasilkan mahasiswa 

UKWMS dan jumlah ini naik menjadi 134 pada tahun 2015 seperti ditampilkan pada Tabel 

2.11. Pelibatan mahasiswa dalam bidang PPM telah banyak dilakukan. Selain sebagai tenaga 

administrasi, mahasiswa juga menjadi asisten instruktur pelatihan/pendampingan, bahkan 

sebagai pelaku utama dengan supervisi dosen penanggungjawab. Ada pula Unit Kegiatan 

Mahasiswa dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat (UKM 4). UKM 4 melakukan 

I I I I I I 

-
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kegiatan karitatif melalui bakti sosial di lokasi yang terpencil. Namun, sejak P3M melakukan 

kegiatan PPM pemberdayaan masyarakat di kawasan Sukolilo Baru dengan melibatkan UKM 

4 maka saat sejak 2014 hingga saat ini paradigma karitatif yang dianut UKM 4 sedikit demi 

sedikit bergeser. UKM 4 menyelenggarakan kegiatan sekolah alternatif di pada anak-anak di 

kawasan Sukolilo Baru secara rutin.  

Tabel 2.11. Prestasi Mahasiswa 

  2014 2015 

Kab/Kota 22 1 

Provinsi 14 7 

Nasional 79 125 

Internasional 8 1 

Jumlah 123 134 

 

Tenaga kependidikan juga memegang peran penting dalam pelaksanaan PPM. LPPM 

UKWMS memiliki 4 tenaga kependidikan yang terdiri dari 2 pegawai administrasi dan 2 

petugas laboratorium di Laboratorium PPOT dan PPPG yang ada di bawah LPPM. Dengan 

jumlah tersebut sering menjadi masalah bila pelaksanaan kegiatan PPM dilakukan di luar 

kampus. LPPM mengangkat reviewer untuk mereview usulan kegiatan PPM yang diajukan 

oleh dosen. Tim reviewer ini berasal dari dosen fakutas yang dipilih berdasarkan keahlian dan 

track record kegiatan PPM yang dilakukan. Selain tim reviewer, LPPM juga mengangkat tim 

verifikator keuangan untuk melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan baik 

kegiatan penelitian dan PPM yang telah selesai dan dilaporkan ke LPPM. 

 

2. Sarana dan Prasarana 

Sebagai universitas yang telah berdiri selama 56 tahun, UKWMS memiliki prasarana 

dan sarana yang memadai untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan 

UKWMS terletak di enam lokasi dengan total luas 11,706 hektar (Tabel 2.12). Sebagai 

kampus pusat ada di Kampus Dinoyo 42-44 sedangkan Kampus Pakuwon City didesain 

sebagai kampus program pendidikan ilmu kesehatan integral (integrated health science 

education program). Kampus baru ini dihuni oleh Fakultas Filsafat, Psikologi, Kedokteran, 

Keperawatan, dan Farmasi.   
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Tabel 2.12. Kampus di UKWMS 

No Lokasi Luas (Ha) 

1 Kampus Dinoyo 42-44 1,1 

2 Kampus Dinoyo 48 0,1844 

3 Lapangan Parkir Dinoyo 52 0,969 

4 Kampus Kalijudan 2,58 

5 Pusat Layanan Psikologi (Mojopahit 4) 0,0726 

6 Kampus Pakuwon City  5,8 

 TOTAL 11,706 

 

Sarana prasarana meliputi perkantoran, ruang kuliah, ruang diskusi/seminar, ruang 

kerja dosen, laboratorium, poliklinik, perpustakaan, studio, pusat bahasa, dan pusat komputer. 

Sarana dan prasarana ini telah digunakan pula untuk pelaksanaan kegiatan PPM. 

Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan (FTP), Laboratorium Komputer Bisnis (FB), 

Laboratorium Public Speaking (Fikom), Laboratorium di Teknik Elektronika, dan 

Laboratorium  di Teknik Industri telah sering digunakan sebagai tempat kegiatan PPM di 

kampus UKWMS. Kegiatan PPM di laboratorium dilaksanakan untuk pelatihan 

keterampilan. Namun demikian, kegiatan PPM dalam bentuk pelatihan maupun 

pendampingan  juga dilaksanakan di auditorium, ruang diskusi, dan plaza UKWMS.  

Tabel 2.13. Sarana dan Prasarana 

No Jenis Prasarana Jumlah 

1 Perkantoran/Administrasi 95 

2 Ruang Kuliah 145 

3 Ruang diskusi, seminar, rapat 80 

4 Ruang kerja dosen 56 

5 Laboratorium/studio/bengkel/dsb 132 

6 Poliklinik 1 

7 Perpustakaan 4 

8 Studio 5 

9 Pusat Bahasa 3 

10 Pusat Komputer 3 

 

3. Pembiayaan 

Berdasarkan sumber dana, 85,95% kegiatan bersumber dari Universitas (Tabel 2.14.). 

Hal ini sebagai konsekwensi universitas yang menyediakan dana untuk penelitian dan PPM 

setiap tahun. Penggunaan dana ini tersebar di masing-masing Fakultas sedangkan persetujuan 

kegiatan dan pencairan dana dilakukan oleh LPPM. Jumlah kegiatan PPM yang 

menggunakan dana dari luar universitas masih relatif sedikit. Sumber dari mitra lain berasal 

dari dunia usaha, asosiasi perguruan tinggi katolik (Aptik-Misereor), dan mandiri. Sementara 
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itu terdapat 5,8% kegiatan mendapat dana dari Dikti yang seluruhnya dalam bentuk Iptek 

Bagi Masyarakat (IbM). Upaya kerjasama dengan mitra dan pemerintah untuk pendanaan 

PPM terus dilakukan P3M antara lain dengan Dinas Sosial Kota Surabaya untuk program 

pemberdayaan warga  terdampak eks lokalisasi di Surabaya tahun 2016 (campus goes to 

kampung). 

Meskipun jumlah kegiatan yang didanai pihak eksternal masih mayoritas, namun 

jumlah dana yang diperoleh justru sangat dominan. Besar dana eksternal yang berhasil 

dihimpun untuk kegiatan PPM selama kurun waktu 3 tahun terakhir adalah 63,9%  atau 

senilai Rp 964.251.000. Hal ini menunjukkan kepercayaan pihak eksternal kepada UKWMS 

untuk mengelola dana PPM dan kemampuan SDM untuk menjalin hubungan kemitraan 

dengan pihak luar. 

Tabel 2.14. Kegiatan PPM Berdasarkan Pendanaan 

Tahun 
Sumber Dana 

Jumlah 
Universitas Dikti Pemda Mitra Lain* 

2013 32 2 2 2 38 

2014 39 2 0 3 44 

2015 33 3 0 3 39 

TOTAL 104 7 2 8 121 

* Mandiri, dunia usaha dan Aptik 

 

Tabel 2.15. Jumlah Dana Untuk PPM 

No Sumber Dana Jumlah Dana Yang Diperoleh/Disediakan 

(dalam jutaan rupiah) 

2013 2014 2015 Jumlah 

1 Universitas 155  126 264 545 

2 Dikti 45 206 72 323 

3 Mitra dalam negeri  85 0 0 85 

4 Luar Negeri 134 220 202 556 

Total 419 552 538 1.509 

 

4. Informasi dan Manajemen Organisasi 

LPPM menyiapkan sarana informasi kegiatan PPM melalui laman LPPM yaitu 

lppm.wima.ac.id yang dikelola oleh bagian Hubungan Masyarakat (Humas) setelah mendapat 

materi dari LPPM. Isi laman LPPM berisi peraturan-peraturan pengusulan  dan pelaporan 

penelitian maupun PPM baik yang menggunakan dana universitas maupun dana Dikti.  

Pada tahun 2013-2015, sebagai dampak kegiatan PPM yang didukung pendanaan 

eksternal (Misereor-Aptik) PPPM membuat website dengan nama www.perikat.com. Website 

http://www.perikat.com/
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ini bertujuan sebagai sarana informasi kegiatan masyarakat yang didampingi oleh PPPM. Hal 

yang menjadi kelemahan adalah dalam hal keberlangsungan pengurusan website. 

Pengelolaan kegiatan PPM sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam SK Yayasan 

no 049/YWM/E/1993 ditangani oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM). Pendirian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1990 serta 

memperhatikan surat Rektor No 0777/WM01/N/1993. Hal ini adalah upaya mewujudkan visi 

universitas. Dalam perkembangannya, LPPM membawahi tiga pusat yaitu Pusat Penelitian 

Obat Tradisional (PPOT), Pusat Penelitian Pangan dan Gizi (PPPG), dan Pusat 

Pengembangan Pendidikan Masyarakat (PPPM).  

Sejak tahun 2013 melalui SK Rektor no 3902/WM01/E/2013 terbentuk Tim Gugus 

Jaminan Mutu (GJM) Penelitian LPPM. Tim GJM LPPM mengembangkan instrumen mutu 

serta memantau, merumuskan, dan mengevaluasi instrumen tersebut. Hasil-hasil 

pengembangan instrumen dibukukan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu 

Penelitian Perguruan Tinggi. PPPM telah menyusun pula prosedur operasional standar 

kegiatan PPM pada tahun 2013/2014 dan dibahas oleh GJM LPPM.  

 

2.5. Analisis SWOT 

2.5.1. Analisis SWOT – Input 

Analisis SWOT berikut menampilkan indikator input. Indikator input mengarah ke 

segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan PPM menghasilkan output. Tinjauan 

indikator input berupa dana, sumberdaya, dan informasi peraturan/kebijakan.  

 

 KEKUATAN (S) 

- Sumberdaya manusia dapat 

dikelompokkan sesuai 

bidang keahlian masing-

masing (TTG, Pendidikan, 

Sosial, Kesehatan  jiwa dan 

raga, Ekonomi) 

- Komitmen mengalokasikan 

dana abdimas  

- Ketersedian sarana/prasaran 

yang menunjang kebutuhan 

masyarakat (Laboratorium) 

- Kemampuan memperoleh 

dana abdimas dari sumber 

eksternal 

- Jejaring yang kuat dengan 

KELEMAHAN (W) 

- Kompetensi/kepakaran SDM 

belum lengkap 

- Penggunaan sarana/prasarana 

belum dimaksimalkan untuk 

abdimas (utilitas rendah) 

- Belum semua prodi mampu 

memperoleh dana dari 

sumber eksternal. 
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para pemangku wilayah dan 

pemangku kepentingan 

PELUANG (O) 

- Banyak sumber dana 

abdimas dari pihak 

eksternal (CSR 

perusahaan, Dikti, 

Non Pemerintah) 

 

Strategi S-O 

Memanfaatkan jejaring 

universitas untuk kegiatan 

abdimas 

 

 

Strategi W-O 

- Mengoptimalkan 

pemanfaatan sarpras untuk 

abdimas 

- Memberikan coaching 

clinic tentang cara membuat 

usulan abdimas yang 

mampu menarik dana 

eksternal 

 

ANCAMAN (T) 

Paradigma masyarakat 

mengenai abdimas 

masih bersifat karitatif 

Strategi S-T 

Merancang abdimas model 

pemberdayaan berbasis 

masyarakat yang bersifat 

multidisiplin dan melibatkan 

mahasiswa 

Strategi W-T 

Menyusun road map abdimas 

 

Gambar 2.1. SWOT Indikator Input 

 

2.5.2. Analisis SWOT – Proses 

Analisis SWOT berikut menampilkan indikator proses. Indikator proses mengarah ke 

upaya yang dilakukan untuk mengolah input menjadi output. Tinjauan indikator proses 

berupa beban kerja dan jumlah pekerjaan pada program. 

 

 
KEKUATAN (S) 

- Banyak riset yang hasilnya 

dapat diterapkan kepada 

masyarakat dalam bentuk 

abdimas 

- Ada pengalaman menerapkan 

pendekatan partisipatif dan 

transformatif dalam program 

abdimas 

KELEMAHAN (W) 

- Keterlibatan mahasiswa 

dalam program abdimas 

belum signifikan 

- Masih rendahnya abdimas 

yang menerapkan hasil riset 

- Abdimas masih bersifat 

karitatif dan insidental. 

PELUANG (O) 

- Banyak sasaran 

masyarakat yang 

dapat dilibatkan dalam 

program 

pemberdayaan 

Strategi S-O 

Membangun kerjasama 

abdimas  jangka 

menengah/panjang (multi 

years) dengan suatu kelompok 

masyarakat 

Strategi W-O 

- Merancang abdimas 

multi disiplin (misalnya 

dalam bentuk grant).  

- Melaksanakan  abdimas 

yang melibatkan 



25 

 

- Banyak lembaga 

pemerintah maupun 

non pemerintah 

(dalam dan luar 

negeri) bersedia 

sebagai mitra 

 

mahasiswa dan 

menindaklanjuti hasil 

riset dengan 

menggandeng mitra.  

 

ANCAMAN (T) 

- Masyarakat 

menginginkan hasil 

abdimas dirasakan 

secara instan 

(padahal kegiatan 

pemberdayaan 

adalah sebuah 

proses) 

Strategi S-T 

- Merancang abdimas model 

pemberdayaan berbasis 

masyarakat. 

 

Strategi W-T 

- Merancang abdimas model 

pemberdayaan berbasis 

masyarakat yang bersifat 

multidisiplin dan 

melibatkan mahasiswa. 

 

 

Gambar 2.2. SWOT Indikator Proses 

 

2.5.3. Analisis SWOT – Output dan Outcomes 

Analisis SWOT berikut menampilkan indikator output dan outcome. Indikator output 

merupakan sesuatu yang diharapkan langsung tercapai dari suatu kegiatan abdimas. 

Sedangkan indikator outcome  adalah kejadian/munculan/perubahan sikap atau perilaku yang 

mengindikasikan tercapainya misi dan tujuan.  

 

 
KEKUATAN (S) 

- Banyak hasil yang bisa 

dijadikan model abdimas 

partisipatif dan transformatif 

-  

KELEMAHAN (W) 

- Monev pasca abdimas 

belum dilakukan 

- Hasil abdimas tidak 

pernah diukur 

dampaknya bagi 

masyarakat 

- Rendahnya publikasi 

dan diseminasi ilmiah 

hasil abdimas. 

PELUANG (O) 

- Banyak tawaran dari 

lembaga donor yang 

mensyaratkan 

tercapainya indikator 

Strategi S-O 

- Membuat kegiatan  

diseminasi hasil abdimas 

kepada masyarakat 

akademik 

Strategi W-O 

- Merancang mekanisme 

monevin hasil abdimas 

disesuaikan dengan 

model-model monev 
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outcomes dan 

berbasis komunitas 

- Ada PT/lembaga 

profesi yang telah 

memfasilitasi 

publikasi dan 

diseminasi ilmiah 

hasil abdimas 

- Menawarkan model 

abdimas partisipatif dan 

transformatif kepada 

lembaga donor  

dari lembaga donor 

- Membentuk tim 

monevin hasil abdimas 

(board) 

 

ANCAMAN (T) 

- Masyarakat 

menginginkan hasil 

abdimas dirasakan 

secara instan 

(padahal kegiatan 

pemberdayaan 

adalah sebuah 

proses) 

Strategi S-T 

- Membangun kerjasama 

abdimas  jangka 

menengah/panjang (multi 

years) dengan suatu 

kelompok masyarakat  

Strategi W-T 

Membangun kerjasama 

abdimas jangka 

menengah/panjang (multi 

years) dengan suatu 

kelompok masyarakat 

sehingga dampak abdimas 

dapat diukur manfaatnya bagi 

masyarakat. 

 

Gambar 2.3. SWOT Indikator Output dan Outcome 
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BAB  III 

GARIS  BESAR  RENSTRA  PPM - UKWMS 

 

3.1. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan  

Berdasar pada visi-misi universitas dan hasil evaluasi diri berbasis analisis SWOT yang 

sudah dijabarkan pada bagian sebelumnya, rencana strategis pengabdian masyarakat (Renstra 

PPM) Unika Widya Mandala Surabaya untuk lima tahun ke depan dirumuskan sebagai 

pemberdayaan berbasis komunitas/masyarakat (community based empowerment). Istilah 

“pemberdayaan” dalam konteks itu dimaksudkan sebagai proses-proses pemandirian 

(pergerakan dari powerless menuju powerfull) yang senantiaasa diupayakan oleh universitas. 

Istilah “komunitas/masyarakat” dalam konteks itu menunjuk pada titik berat aktivitas 

pemberdayaan yang unit analisis/intervensinya tidak lagi individual, melainkan komunal 

(lingkup kemasyarakatan yang lebih luas). Tujuan yang ditetapkan adalah mewujudkan 

kesejahteraan (bonum communae). 

Konsep “kesejahteraan” yang digagas dalam renstra ini mencakup dua wilayah, yakni 

kesejahteraan internal (kesejahteraan institusi UKWMS beserta dengan seluruh warganya) 

dan kesejahteraan eksternal (kesejahteraan masyarakat yang menjadi partner UKWMS). Lima 

tahun ke depan, melalui renstra ini, kesejahteraan kedua wilayah tersebut dapat diwujudkan 

dan diharapkan dapat saling bersinergi sehingga keberadaan UKWMS tidak hanya 

mendatangkan manfaat bagi para warganya, melainkan juga bagi masyarakat partner yang 

bersentuhan langsung dengan institusi ini. Dalam dan melalui sinergi tersebut, gerak institusi 

akan distimulasi oleh masyarakat partner dan gerak masyarakat partner akan distimulasi oleh 

istitusi UKWMS sehingga terbentuklah pola interaksi sirkuler yang saling menumbuhkan dan 

mengembangkan. Secara skematis, renstra tersebut di atas dapat digambarkan pada gambar 

3.1. 

Rumusan Renstra P3M sebagaimana dijelaskan di atas diimplementasikan pada wilayah 

sasaran, baik secara kategorial maupun teritorial, berdasarkan pada track record yang selama 

ini dibangun, pola kerjasama yang dibentuk, analisis kebutuhan (need assessment) dan 

evaluasi diri berbasis SWOT yang sebelumnya sudah dilakukan. Wilayah sasaran tersebut 

dibedakan menjadi 2, yakni internal dan eksternal. Wilayah sasaran internal yang ditetapkan 

oleh P3M ada 2, yakni: warga UKWMS dan kelembagaannya. Wilayah sasaran eksternal 

yang ditetapkan oleh P3M ada 3, yakni: warga Sukolilo Baru (abdimas teritorial), anggota 

komunitas PSE Keuskupan Surabaya (abdimas kategorial), dan masyarakat terdampak eks 

lokalisasi (abdimas kategorial). 
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Gambar 3.1. Siklus Renstra P3M UKWMS 

 

3.2. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja  

Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, strategi yang ditempuh UKWMS adalah 

dengan memanfaatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Komposisi strategi yang 

ditetapkan ada 4 model yang diaplikasikan berdasar pada indikator input, proses, dan output. 

Keempat model tersebut adalah memanfaatkan kekuatan atau potensi yang dimiliki untuk 

meraih peluang yang diidentifikasi (strategi S-O), mengelola kelemahan untuk untuk meraih 

peluang yang diidentifikasi (strategi W-O),  memanfaatkan kekuatan atau potensi yang 

dimiliki untuk menghadapi tantangan (strategi S-T) dan mengelola kelemahan untuk bertahan 

dari ancaman yang ada (strategi W-T). 

Keempat model di atas, dengan mempertimbangkan sasaran pelaksanaan yang sudah 

ditetapkan, diimplementasikan pada beberapa strategi pokok. Secara internal, strategi yang 

ditetapkan adalah (1) penguatan dan pengembangan kapasitas dan karakter warga UKWMS 

sesuai dengan nilai-nilai budaya (corporate culture) UKWMS, yakni PEduli, Komit, dan 

Antusias (PEKA) dan (2) penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan UKWMS. 

Secara eksternal, strategi yang ditetapkan adalah peningkatan kesejahteraan (ekonomis, 

psikologis, fisiologis, dan sosiologis) keluarga. 

Rumusan strategi pokok tersebut diaktualisasikan dalam bentuk program unggulan 

yang menjadi pedoman dan arah bagi seluruh kegiatan pengabdian dalam lingkungan 

UKWMS. Berbagai program unggulan di atas disusun berdasar pada pendekatan berbasis 

rantai nilai (value chain) yang dikemukakan oleh Michael Porter (1985) yang bertujuan untuk 

Pemberdayaan 

Berbasis 

Komunitas 

 

Institusi & Warga 

UKWMS 

Masyarakat 

Partner  UKWMS 

Kesejahteraan 

(Bonum  

Communae) 
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meningkatkan competitive advantages institusi UKWMS. Program-program unggulan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Secara internal: 

a. Penguatan dan pengembangan kapasitas dan karakter warga UKWMS: 

1) Sosialisasi dan internalisasi nilai PEduli, Komit, dan Antusias (PEKA). 

b. Penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan UKWMS: 

1) Sistem Penjaminan Mutu kegiatan abdimas. 

2) Proses review proposal dan kegiatan abdimas. 

3) Pembentukan pusat-pusat baru untuk meningkatkan RGU (abdimas berbayar). 

2. Secara eksternal: Peningkatan kesejahteraan (ekonomis, psikologis, fisiologis, dan 

sosiologis) keluarga: 

a. Peningkatan ekonomi keluarga. 

b. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. 

c. Peningkatan kapasitas UMKM. 

d. Ipteks bagi masyarakat. 

e. Peningkatan daya dukung lingkungan. 
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BAB  IV   

PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA 

 

4.1. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) 

Renstra PPM - UKWMS menitikberatkan pada aktivitas pemberdayaan yang basisnya 

tidak lagi individual, melainkan  komunal, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan. 

Rumusan kesejahteraan dalam konteks ini memuat dua sisi, yakni: kesjahteraan maasyarakat 

dan kesejahteraan para warga UKWMS sendiri. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut 

diwujudkan melalui beberapa bidang unggulan berikut ini (yang merupakan road map 

kegiatan PPM dalam kurun waktu lima tahun ke depan): Kesejahteraan warga UKWMS 

(Road MapPenguatan Tata Kelola Kelembagaan PPM – UKWMS) dan Kesejahteraan Warga 

Masyarakat (Road Map Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Nelayan, Road Map 

Peningkatan dan Pemeliharaan Lingkungan Komunitas Nelayan, Road Map Menumbuhkan 

Sumber Matapencaharian Baru Komunitas Terdampak Eks Lokalisasi Dolly, Road 

MapKelestarian Lingkungan (ekopastoral) Keuskupan Surabaya, dan Road MapSolidaritas 

Ekonomi Keuskupan Surabaya). 

 

4.2. Kegiatan Unggulan PPM 

Kegiatan unggulan PPM - UKWMS meliputi beberapa topik, seperti tersebut sebagai 

berikut: 

4.2.1. Road Map Tata Kelola Kelembagaan PPM - UKWMS  

Pengabdian kepada masyarakat (PPM), adalah dharma yang harus setara dengan 

penelitian dan pengajaran. Terkait dengan hal tersebut maka PPM juga wajib dipacu 

produktivitasnya, kualitasnya dan relevansinya, sehingga kegiatan PPM dapat menjadi salah 

satu diversifikasi sumber pendanaan UKWMS yang lebih berdaya finansial. Salah satu cara 

untuk mencapai harapan tersebut, maka pelibatan dosen dalam kegiatan PPM harus 

ditingkatkan. Berbekal kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing dosen yang 

saling bersinergi, saling mengembangkan daya kreasi-inovasinya, diharapkan kegiatan PPM - 

UKWMS semakin memiliki daya saing yang tinggi, dapat mencapai kemandirian finansial 

(tidak membebani lembaga). Apabila kemandirian finansial kegiatan PPM telah tercapai, 

maka masyarakat mitra juga mampu mencapai kehidupan yang lebih baik dari segi 

kesejahteraannya dan meningkat pula kecerdasannya. 

Pada tahun 2015 beberapa dosen UKWMS telah mengikuti ToT (Traininng of 

Trainer) C-BED (Community Based Enterprise Development). Dalam ToT ini, dosen sebagai 
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calon konsultan pendamping KUMKM (Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

dibekali metode/cara  dalam mendampingi usaha mikro melalui pendekatan kelompok. 

Disamping itu, juga menyiapkan dosen sebagai calon konsultan pendamping agar mampu 

menjadi fasilitator C-BED untuk pendampingan IUMK (Ijin Usaha Mikro dan Kecil). Topik 

kegiatan pengabdian untuk capacity building di tahun-tahun berikutnya meliputi peningkatan 

kemampuan sivitas akademika dalam menyusun proposal abimas korporasi dengan cara 

melaksanakan loka klinik proposal, peningkatan kemampuan komunikasi - negosiasi dan 

advokasi, serta peningkatan kemampuan membangun jejaring kelembagaan/kemitraan.  

Secara skematis, pengembangan tata kelola kelembagaan pengabdian kepada masyarakat UKWMS 

dapat dilihat pada tabel berikut ini:   

   

Tabel 4.2.1. Tahapan Pelaksanaan Road Map Tata Kelola Kelembagaan PPM - UKWMS 

Indikator 

Akhir 2015 

Topik 

Pengabdian 

2016-2020 

Topik Pengabdian 
Indikator 

Akhir 2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ekstensifikasi 

(diversifikasi)  

Sumber Daya 

Abdimas 

(financial 

dan/atau non-

financial) 

 

Intensifikasi 

Sumber Daya 

Abdimas 

(belum 

bervariasi dari 

berbagi 

sumber daya) 

Penguatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Capacity 

Building: C-

BED Training 

(Community 

Based 

Enterprise 

Development) 

Capacity 

Building: 

Klinik 

Proposal 

Abdimasi 

Korporasi 

Capacity 

Building: 

Komunika

si, 

Negosiasi, 

dan 

Advokasi 

Perluasan 

dan 

Pelembaga

an Jejaring/ 

Kemitraan 

Perluasan 

dan 

Pelembaga

an Jejaring/ 

Kemitraan 

 

4.2.2. Road Map Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Nelayan 

Sebagai kota yang terletak di pesisir pantai Laut Jawa, Kota Surabaya memiliki penduduk 

yang bekerja sebagai nelayan atau menggantungkan hidup dari hasil laut di pesisir pantai. Komunitas 

masyarakat nelayan ini banyak terdapat di Kecamatan Bulak, Kelurahan Sukolilo. LPPM UKWMS 

telah lama menjalin relasi dan kerjasama  kegiatan pengabdian kepada masyarakat di komunitas 

nelayan Sukolilo. Secara resmi kelembagaan, kerjasama UKMWS dan Kelurahan Sukolilo terjadi 

pada tahun 2014 dengan ditandatangani perjanjian kerjasama pemberdayaan kepada masyarakat 

antara Pemerintah Kelurahan Sukolilo dan UKWMS. Pada tahun 2013-2016 UKWMS telah secara 

intensif menjalankan kegiatan PPM di Sukolilo. Berdasarkan riwayat ini, maka dikembangkan dua 

program yaitu: (a) peningkatan pemberdayaan komunitas nelayan, dan (b) peningkatan dan 

pemeliharaan lingkungan hidup komunitas nelayan. 

4.2.2.a. Road Map Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Nelayan  

Permberdayaan komunitas adalah sebuah proses pembangunan yang dilakukan oleh 

komunitas untuk memperbaiki kualitas hidupnya agar lebih sejahtera dimana komunitas itu 

sendiri yang memiliki inisiatif dan berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Peningkatan 

pemberdayaan komunitas yang dimaksud dalam program ini adalah program pemberdayaan 
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ekonomi dengan tujuan akhir (end outcome) adalah terwujudnya komunitas usaha yang 

mandiri, sehat, dan sejahtera. 

Komunitas nelayan di kawasan Sukolilo telah memiliki beragam usaha berbasis hasil 

laut seperti: kerupuk ikan, ikan asin, dan kerajinan dari kerang. Telah cukup banyak pula 

intervensi yang dilakukan oleh berbagai lembaga baik pemerintah kota, badan usaha milik 

negara, maupun perguruan tinggi. Namun demikian, semua itu belum mengarah pada 

terwujudnya komunitas usaha yang mandiri, sehat, dan sejahtera. Berkaca dari pengalaman 

ini, maka poin utama dalam jangka pendek ini adalah membangun mindset kewirausahaan 

yang mandiri bagi komunitas nelayan. Kemandirian di sini bukan berarti bekerja sendiri, 

namun berusaha bersama komunitas dengan mental mandiri. Intervensi pihak eksternal 

selama ini justru memunculkan mental bergantung (hasil analisis awal). Pola pembentukan 

mindset yang akan diterapkan ke masyarakat adalah dengan model community based 

enterprise development. Pembentukan mindset akan dibarengi dengan peningkatan hardskill 

baik manajemen (tata kelola usaha dan kelembagaan) maupun teknologi tepat guna dan 

pemasaran produk. 

 

Tabel 4.2.2.a. Tahapan Pelaksanaan Road Map Peningkatan Pemberdayaan  

Komunitas Nelayan  

Topik 

Pengabdia

n 2016-

2020 

Tahapan 
Indikator 

tahun 2015 

Topik Pengabdian 

Indikator 

Akhir 

2020 
2016 2017 2018 2019 2020 

Terwujud

nya 

Komunita

s Usaha  

yang 

Mandiri, 

sehat dan 

sejahtera  

Pendayagun

aan Potensi 

Kelautan 

secara 

valueable, 

produktif, 

efisien, 

adil, ramah 

lingkungan/

sehat dan 

berkelanjut

an untuk 

mencapai 

kesejahtera

an 

Analisis 

Kebutuhan 

Komunitas 

(need 

assesment)  

Sudah ada 

pola dan 

model need 

assesment 

untuk 

mengemba

ngkan 

usaha. 

1. Sudah ada 

pola pikir dan 

model need 

assesment untuk 

mengembangka

n usaha namun 

belum selaras. 

Pemetaan 

potensi 

kelautan & 

kebutuhan 

masyarakat 

nelayan.  

- - - 

Perencanaan: 

 

Penguatan 

Pola Pikir 

dan Model 

Analisis 

Kebutuhan 

( Need 

Assesment) 

Bidang  

Kewirausah

aan  

Rancangan 

Kegiatan 

Penyelarasan 

Pola Pikir 

    

Implementasi: 

 

 

1. 

Penyelarasa

n Pola Pikir 

Komunitas 

Bidang 

Kewirausah

aan bagi 

pelaku 

 1. Penyelarasan 

Pola Pikir 

Komunitas 

Bidang 

Kewirausahaan 

bagi pelaku 

abdimas dan 

masyarakat/Targ

Peningkatan 

keterampilan 

teknis   Tim 

Abdimas  

 

Peningkatan 

penyadaran 

perubahan 

 

 

 

 

 

Peningk

atan 

penyad

- 

 

 

 

 

 

- 
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abdimas 

dan 

masyarakat

/Target 

Group/TG. 

. 

et Group/TG. 

   

pola pikir 

"kebersihan 

dan 

kesehatan"  

TG 

aran 

perubah

an pola 

pikir 

"pengel

olaan 

usaha/b

isnis"  

TG 

 

Sudah 

pernah 

mengimple

mentasikan 

program 

pemberday

aan 

masyarakat 

- Pelatihan 

dan 

Pendamping

an di bidang 

"Tata Kelola 

Komunitas". 

Pelatiha

n dan 

Pendam

pingan 

di 

bidang 

"Pening

katan 

Produk 

Laut". 

Pelatihan 

dan 

Pendamp

ingan di 

bidang 

"Keaman

an 

Produk 

Laut". 

Pelatihan 

dan 

Pendampi

ngan 

"Usaha 

Mikro 

Kecil" 

(UMK) 

Produk 

Laut. 

 

 

Monitoring & 

Evaluasi 

Sudah 

pernah 

menggunak

an alat ukur 

Self 

Reliance  & 

Self 

Resiliance 

- Pengembang

an alat ukur 

Self Reliance  

& Self 

Resiliance 

TG 

Penguk

uran  

Self 

Relianc

e  & 

Self 

Resilian

ce TG 

& 

evaluasi 

Penguku

ran  Self 

Reliance  

& Self 

Resilianc

e TG & 

evaluasi 

Pengukura

n  Self 

Reliance  

& Self 

Resiliance 

TG & 

evaluasi 

  

4.2.2.b.  Road Map Peningkatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Komunitas Nelayan. 

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa 51% orang Indonesia tinggal di perkotaan. Data ini 

merupakan peringatan bahwa daya dukung lingkungan di kawasan perkotaan dalam taraf yang perlu 

diwaspadai. Pendangkalan sungai, penyediaan air bersih, banjir, masalah sampah, pencemaran, hingga 

bahaya penurunan tanah di kota pesisir pantai seperti Kota Surabaya sudah lama diperingatkan oleh 

para ahli tata kota. Kawasan pesisir pantai Surabaya di Kelurahan Sukolilo Kecamatan Bulak telah 

terkenal sebagai penghasil camilan berbahan dasar hasil laut. Namun demikian, kemasyuran atas hal 

ini juga sebanding dengan image masyarakat mengenai kawasan pesisir yang kumuh dan tidak bersih. 

Daya dukung lingkungan kawasan perkotaan adalah isu kawasan yang menjadi prioritas perhatian. 

Komunitas usaha yang mandiri, sehat , dan sejahtera tidak akan tercapai bila tidak diimbangi 

dengan peningkatan dan pemeliharaan lingkungan hidup komunitas nelayan. Kualitas lingkungan 

hidup yang baik akan menghasilkan produk maupun produktivitas kerja yang bermutu dan baik pula. 

Fokus program ini adalah pengelolaan limbah yang tertata dan mampu menghasilkan manfaat bagi 

komunitas. Langkah awal adalah dititikberatkan pada peningkatan pola berpikir ekologis komunitas. 

Selanjutnya peningkatan ketrampilan pengelolaan limbah baik secara manajemen maupun teknologi. 

Sebagai mitra strategis yang digandeng adalah Kelompok kader penggerak Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) di Kelurahan hingga Rukun Warga (RW). Kader PKK adalah kelompok yang telah 



34 

 

mengakar dan terorganisir sehingga mempunyai potensi lebih besar daripada kelompok manapun 

untuk menjadi agen of change. 

Tabel 4.2.2.b. Tahapan Pelaksanaan Road Map Peningkatan dan Pemeliharaan  

Lingkungan Hidup Komunitas Nelayan  

Topik 

Pengabdian 

2016-2020 

Tahapan 
Indikator 

tahun 2015 

Topik Pengabdian 

Indikator 

Akhir 

2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

Terwujudn

ya 

Komunitas 

Usaha  

yang 

Mandiri, 

sehat dan 

sejahtera  

Pendayagunaa

n Potensi 

Kelautan 

secara 

valueable, 

produktif, 

efisien, adil, 

ramah 

lingkungan/se

hat dan 

berkelanjutan 

untuk 

mencapai 

kesejahteraan 

Analisis 

Kebutuhan 

Komunitas 

(need 

assesment) 

n.a Pemetaan 

Kondisi 

Lingkungan  

Komunitas 

Nelayan 

berdasarkan 

data 

sekunder. 

Pemetaan 

Kondisi  

Lingkungan 

Hidup di 

Komunitas 

Nelayan. 

- - - 

Penyelarasan 

Pola Pikir 

Komunitas 

(pelaku 

abdimas dan 

masyarakat/T

arget 

Group/TG)  

Sudah pernah 

dilakukan 

kegiatan 

abdimas 

untuk 

meningkatkan 

kesadaran 

perubahan 

pola pikir 

komunitas 

tentang 

Lingkungan 

Hidup. 

  

 

 

   

Peningkatan 

penyadaran 

perubahan 

pola pikir 

"Ekologis 

Komunitas 

Nelayan" 

melalui 

Pemeliharaan 

Lingkungan 

Hidup.  

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Implementasi Sudah pernah 

mengimpleme

ntasikan 

program 

peningkatan 

dan 

pemeliharaan 

infrastruktur 

hidup bersih 

dan sehat di 

Komunitas 

Nelayan.  

Pendamping

an 

Pembuatan 

Program 

Kerja Kader 

Penggerak 

Lingkungan 

Hidup 

(PKK)  

Kelurahan 

Sukolilo 

Baru, 

Kecamatan 

Bulak, Kota 

Surabaya 

berbasis 

SWOT. 

 

Pembuatan 

Alat 

Pengolah  

Limbah 

(Komposter 

Elektrik 

Tenaga 

Surya)  

Pelatihan 

berbagai 

Model 

Pengolahan 

Limbah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi 

Pengolahan 

Limbah 

menggunakan 

Komposter 

Tenaga Surya. 

Pendampin

gan 

Pemanfaata

n Hasil-

hasil 

pengolahan 

Limbah. 

 

 

Pendampin

gan 

Komunitas 

dalam 

Mengolah 

dan 

Memanfaat

kan Hasil-

hasil 

Pengolahan 

Limbah. 

Kajian 

Peningkata

n Nilai 

Ekonomis 

Hasil-hasil 

Pengolahan 

Limbah. 

4. Monitoring 

& Evaluasi 

Sudah pernah 

menggunakan 

alat ukur Self 

Reliance  & 

Self 

Resiliance 

- Pengembanga

n alat ukur 

Self Reliance  

& Self 

Resiliance TG 

Pengukuran  

Self 

Reliance  & 

Self 

Resiliance 

TG & 

evaluasi 

Pengukuran  

Self 

Reliance  & 

Self 

Resiliance 

TG & 

evaluasi 

Pengukuran  

Self 

Reliance  & 

Self 

Resiliance 

TG & 

evaluasi 
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4.2.3. Road Map Menumbuhkan  Sumber Mata Pencaharian Baru bagiWarga 

Terdampak Eks Lokalisasi. 

 Pasca penutupan lokalisasi kota Surabaya yaitu (1). Kecamatan Krembangan 

(lokalisasi Bangunsari, Kelurahan Dupak & lokalisasi Tambak Asri (Kremil), Kelurahan 

Moro Krembangan), (2). Kecamatan Benowo (lokalisasi Klakahrejo, Kelurahan Klakahrejo 

& lokalisasi Sememi(Moroseneng), Kelurahan Sememi), (3). Kecamatan Sawahan (lokalisasi 

Jarak, Kelurahan Putat Jaya & lokalisasi Dolly, Kelurahan Putat Jaya) rupanya muncul 

beberapa masalah, termasuk masalah ekonomi dan sosial. Pada daerah lokalisasi tersebut, 

warga di sekitar lokalisasi pada era sebelum penutupan, sangat mudah untuk mendapatkan  

uang/nafkah melalui berbisnis prostitusi. Kemudian pada saat ini bisnis tersebut sudah tidak 

ada lagi karena pelaku bisnis prostitusi (wanita tuna susila) sudah tidak ada. Maka sekarang 

ini warga harus mencari aktivitas ekonomi sedemikian rupa untuk menyambung hidupnya.  

Harus ada perbaikan masyarakat dari segi ekonomi, yang diawali tentunya dengan 

pembenahan aspek psikologi dan sosial. Oleh sebab itu UKWMS sedang analisis kebutuhan 

dengan cara melakukan analisis dampak psikososial komunitas terdampak eks lokalisasi 

kemudian dilanjutkan dengan analisis potensi usaha mikrokecil berbasis kearifan lokal, 

analisis SWOT usaha mikro kecil berbasis kearifan lokal, analisis tata kelola komunitas usaha 

mikro kecil di kawasan terdampak eks lokalisasi, hingga tercapai kemandirian komunitas eks 

lokalisasi dengan tumbuhnya sumber mata pencaharian baru. Uraian secara lengkap dari 

kegiatan ini selama 5 (lima) tahun dapat dilihat dalam Tabel tersebut di bawah ini: 

Tabel 4.2.3. Tahapan Pelaksanaan Road Map Menumbuhkan  Sumber Mata 

Pencaharian Baru bagi Warga Terdampak Eks-Lokalisasi. 

 

Indika

tor 

Akhir 

2015 

Topik 

Pengabdian 

2016-2020 

Tahapan 

Topik Pengabdian 
Indikator 

Akhir 2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

Kemandirian 

komunitas 

eks 

lokalisasi 

dengan 

tumbuhnya 

sumber mata 

pencaharian 

baru 

 

 

n.a. 

Kemandirian 

ekonomi 

komunitas 

terdampak 

eks 

lokalisasi 

 

Analisis 

Kebutuhan 

 

Analisis 

dampak 

psikososial 

komunitas 

terdampak 

eks 

lokalisasi 

Analisis 

dampak 

psikososial 

komunitas 

terdampak 

eks lokalisasi 

Analisis 

potensi 

usaha 

mikrokecil 

berbasis 

kearifan 

local 

Analisis 

SWOT usaha 

mikro kecil 

berbasis 

kearifan lokal 

Analisis tata 

kelola 

komunitas 

usaha mikro 

kecil di 

kawasan 

terdampak 

eks 

lokalisasi 

Perencanaan 

Rancangan  

model 

pemulihan 

psikososial 

komunitas 

terdampak 

eks 

Rancangan 

model 

pemulihan 

psikososial 

komunitas 

terdampak 

eks lokalisasi 

Rancangan 

model usaha 

mikro kecil 

berbasis 

kearifan 

lokal 

Rancangan 

model usaha 

mikro kecil 

berbasis 

kearifan lokal 

Rancangan 

model tata 

kelola 

komunitas 

usaha mikro 

kecil 

berbasis 
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lokalisasi kearifan 

lokal 

 

I 

M 

P 

L 

E 

M 

E 

N 

T 

A 

S 

I 

 

 

 

Tataran 

Soft 

Skills  

 

 

Perubahan 

pola pikir 

(mindset  

shifting) 

komunitas 

mengenai 

etos kerja 

Perubahan 

pola pikir 

(mindset 

shifting) 

komunitas 

mengenai 

etos kerja 

Perubahan 

pola pikir 

(mindset 

shifting) 

menjadi 

wirausahawa

n yang  

tangguh 

Perubahan 

pola pikir 

(mindset 

shifting) 

menjadi 

wirausahawan 

yang tangguh 

Perubahan 

pola pikir 

(mindset  

shifting) 

usahawan 

mikro kecil 

mengenai 

tata kelola 

komunitas 

 

 

 

Tataran 

Hard 

Skills 

 

 

 

 

- 

Penyiapan 

keterampilan 

membangun 

komunitas 

yang  

mempunyai 

etos kerja 

mandiri 

Penyiapan 

keterampilan 

usaha 

Penyiapan 

keterampilan 

usaha 

Penyiapan 

keterampilan 

usahawan 

dalam tata 

kelola 

komunitas 

usaha 

Monitoring & 

Evaluasi 

Evaluasi 

etos kerja 

komunitas 

Evaluasi etos 

kerja 

komunitas 

Check list 

karakteristik 

wirausahawa

n tangguh 

Check list 

karakteristik 

wirausahawan 

tangguh 

Check list 

karakteristik 

keterampilan 

usahawan 

dalam tata 

kelola 

komunitas 

usaha 

 

4.2.4. Road Map Solidaritas Ekonomi Keuskupan Surabaya 

Semenjak krisis ekonomi tahun 1998, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat 

fluktuatif. Saat ini bakhan situasi perekonomian Indonesia cenderung melambat. Situasi itu 

berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk warga gereja Katolik. Salah satu 

dampaknya adalah ketimpangan ekonomis yang terjadi di antara warga gereja Katolik. 

Ketimpangann semacam ini, kalau tidak dijembatani, akan memunculkan perbedaan dan 

kesenjangan yang memiliki potensi sebagai sumber konflik. Atas dasar keprihatian itu, 

pengembangan solidaitas ekonomi untuk warga gereja katolik di Keuskupan Surabaya 

merupakan salah satu unggulan yang dirumuskan oleh PPM - UKWMS. 

Latar belakang lainnya, program unggulan ini juga dilatarbelakangi oleh kerjasama 

kemitraan antara UKWMS denganKomisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan 

Surabaya (Teritorial wilayah Gereja Katolik yang meliputi sebagian daerah di Provinsi Jawa 

Timur atau lebih tepatnya daerah Jawa Mataraman) yang mencapai puncaknya pada tahun 

2013-2014 dalam bentuk pelatihan dan pendampingan wirausaha pemula. UKWMS melalui 

LPPM telah beberapa menjalin kerjasama dalam program pendidikan dan pengembangan 

masyarakat. Pemilihan PSE-Keuskupan Surabaya dipandang tepat sebab lembaga ini telah 

memiliki arah dasar yang berlanjut dan memungkinkan adanya pembentukan komunitas-

komunitas wirausaha. 
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Pengembangan solidaritas ekonomi dilakukan secaraclustering dengan bertitik tolak 

gereja dari  lokal (parokial), namun pada saat yang bersamaan melampaui wilayah kegerejaan 

tersebut. Melalui sistem clustering, hal pertama yang dikembangkan adalah kemandirian. 

Program kemandirian ini berujung pada terbentuknya kader ekonomi mandiri. Para kader ini 

dharapkan dapat menjadi role model untuk para warga gereja dan masyarakat, sehingga 

ketergantungan para warga terhadap entitas lain (pemerintah ataupun pelaku usaha swasta) 

dapat semakin direduksi. 

Kader ekonomi mandiri yang terbentuk, pada sisi lain, di samping sebagai role model, 

juga menjadi dasar untuk sub program kedua, yakni: pemberdayaan lembaga keuangan mikro 

(credit union, usaha bersama, dan koperasi). Para kader ini berperan sebagai salah satu tiang 

penyokong kegiatan pemberdayaan lembaga keuangan. Kegiatan pemberdayaan yang 

dirancang dalam konteks ini bermula dari perubahan pola pikir tentang kemandirian dan 

kemudian ditindaklanjuti dengan penyiapan para kader yang terampil dalam bekerja dan 

berusaha yang mendukung kemandirian lembaga keuangan mikro. 

Setelah pemberdayaan lembaga keuangan, aktivitas yang dirancang berikutnya adalah 

pemberdayaan SDM di bidang kewirausahaan. Kegiatan pemberdayaan ini juga diawali 

dengan perubahan pola pikir tentang masalah kewirausahaan yang kemudian ditindaklanjuti 

dengan penyiapan para kader yang terampil dalam bekerja dan berusaha yang mendukung 

kemandirian kewirausahaan. 

Pemberdayaan lembaga keuangan mikro dan SDM kemudian ditindaklanjuti dengan 

tata kelola kemitraan. Aktivitas ini juga diawali dengan perubahan pola pikir tata kelola 

kemitraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyiapan ketrampilan yang mendukung 

tata kelola kemitraan. Terbangunnya tata kelola kemitraan yang sehat diasumsikan akan 

menjadi dasar bagi terbentuknya komunitas yang memiliki kesadaran sling berbagi atau 

peduli.  

Hilir dari program unggulan ini adalah terbentuknya komunitas parokial (teritorial 

paroki) yang mandiri, sehat, dan sejahtera, dengan dijiwai oleh berkembangnya sodaritas 

ekonomi antar anggota. Solidaritas ekonomi yang dimaksud pada program ini bukan dalam 

arti sempit, yaitu solidaritas berbagi sebagaimana aksi karitatif, namun lebih dari itu adalah 

kerjasama saling peduli melalui pembentukan usaha-usaha mandiri dan aksi kredit mikro. 

Secara runtut, program ini bertujuan (a) terbentuknya komunitas yang memiliki pola pikir 

wirausaha dan memiliki pula ketrampilan teknis maupun kelembagaan untuk mendukungnya 

menjadi wirausaha yang mandiri, sehat, dan sejahtera dan (b) terbentuknya lembaga-lembaga 

pendukung komunitas wirausaha guna mewadahi kebutuhan pendanaan, kebutuhan 
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menabung, dan kesadaran berbagi antar anggotanya. Kelembagaan ini tercermin pada 

lembaga credit union yang sehat dan kuat. 

Secara skematis, pengembangan solidaritas ekonomi di Keuskupan Surabaya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:  

 

Tabel 4.2.4. Tahapan Pelaksanaan Road Map Solidaritas Ekonomi Keuskupan Surabaya. 

Indikator 

Tahun 

2015 

Topik 

Pengabdian 

2016-2020 

Tahapan 
Topik Pengabdian 

Indikator 

Akhir 

2020 

2016 2017 2018 2019 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunitas 

parokial 

(teritorial 

paroki)  

yang 

mandiri, 

sehat, dan 

sejahtera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunitas 

ekonomi 

parokial 

(teritorial 

paroki) 

yang 

mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentuka

n komunitas 

ekonomi 

parokial 

(teritorial 

paroki) yang 

mandiri, 

sehat, dan 

sejahtera 

 

 

 

Analisis  

Kebutuhan  

 

Analisis 

kemandirian 

komunitas 

ekonomi 

parokial 

 

Analisis 

efektivitas  

pemberday

aan 

Lembaga  

Keuangan 

Mikro (CU, 

Koperasi, 

Usaha 

Bersama) 

 

 

Analisis 

pemberdaya

an SDM di 

bidang 

Kewirausaha

an (KWU) 

 

Analisis tata 

kelola 

kemitraan 

 

 

Analisis 

kesadaran   

berbagi/ke

pedulian 

 

Perencanaan

: 

Rancangan 

model 

kemandirian 

komunitas 

Rancangan 

model 

pemberday

aan 

lembaga 

keuangan 

mikro (CU, 

koperasi, 

usaha 

bersama) 

Rancangan 

model 

pemberdaya

an SDM di 

bidang 

KWU  

Rancangan 

model tata 

kelola 

kemitraan 

Rancanga

n model 

kesadaran 

berbagi/ke

pedulian 

 

 

I 

M 

P 

L 

E 

M 

E 

N 

T 

A 

S 

I 

 

Tataran 

Soft 

Skills 

 

 

 

 

Perubahan 

pola pikir 

(mindset  

shifting) 

kemandirian 

komunitas 

ekonomi 

parokial 

 

 

 

Perubahan  

pola pikir 

(mindset 

shifting) 

anggota/cal

onanggota 

lembaga 

keuangan 

mikro agar 

lebih 

mandiri. 

 

 

 

Perubahan 

pola pikir 

(mindset 

shifting) 

SDM 

mengenai 

KWU 

Perubahan 

pola pikir 

(mindset 

shifting) tata 

kelola 

kemitraan 

Perubahan 

pola pikir 

(mindset 

shifting) 

berbagi/pe

duli 

Tataran 

Hard 

Skills 

 

 

 

 

Penyiapanka

derekonomi

mandiri 

Penyiapan 

keterampila

n kerja dan 

keterampila

n usaha 

yang 

mendukung 

kemandiria

n lembaga 

keuangan 

mikro 

Penyiapan 

keterampilan 

kerja dan 

keterampilan 

usaha yang 

mendukung 

KWU 

Penyiapan 

keterampilan 

pendukung 

tata kelola 

kemitraan  

(manajemen 

tata kelola 

kemitraan-

manajemen, 

komunikasi, 

dan 

teknologi)  

 

Monitoring 

& Evaluasi 

Evaluasi 

kemandirian 

Check list 

kemandiria

Check list 

karakteristik 

Check list 

keterampilan  

Evaluasi 

sikap 
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kader 

dengan self 

reliance 

scale 

n anggota 

lembaga 

keuangan 

mikro 

wirausahawa

n mandiri 

tata kelola 

kemitraan 

peduli 

dengan 

skala 

empati 

 

4.2.5. Road Map Kelestarian Lingkungan (Ekopastoral) Keuskupan Surabaya 

Program unggulan kelestarian lingkungan (ekopastoral) ini dilatarbelakangi oleh isu 

lingkungan hidup seperti pemanasan global, banjir, penurunan tanah, ketersediaan air bersih, 

dan ketahanan pangan. Saat ini, 51% orang Indonesia tinggal di perkotaan. Hal ini 

menimbulkan masalah alih lahan produktif pertanian menjadi tempat tinggal. Masalah ini 

menjadi serius di masa mendatang terkait daya dukung lingkungan dan ketahanan pangan. 

Latar belakang lain adalah pengalaman PPM UKWMS dalam mendampingi 

komunitas masyarakat dalam usaha kelestarian lingkungan di kawasan pesisir perkotaan 

melalui program PPM dengan pendanaan dari Misereor Aptik. Meskipun program ini belum 

dapat dikatakan berhasil, namun PPM mempunyai rancangan dari pengalaman jatuh dan 

bangkitnya program selama ini. 

Di lain pihak, Keuskupan Surabaya dalam arah dasar keuskupan 2009-2019 telah 

memasukkan masalah ekopastoral dalam programnya. Gerakan ekopastoral adalah usaha 

Gereja untuk terlibat dalam kelestarian lingkungan. Umat beriman diajak untuk sadar dan 

mengambil peran dalam usaha kelestarian lingkungan. Oleh sebab UKWMS merupakan 

bagian dari karya Keuskupan, maka kerjasama kemitraan keduabelah pihak akan sangat 

menjamin keberlangsungan program. 

Sasaran utama program unggulan ini adalah komunitas umat yang ada di wilayah 

perkotaan (Surabaya). Sistem clustering juga akan tetap dilakukan. Gerakan akan difokuskan 

pada 3 hal, yakni: (a) peningkatan kesadaran kelestarian lingkungan, (b) peningkatan 

keterampilan dan teknologi yang mendukung kelestarian lingkungan, dan terciptanya 

komunitas umat yang dapat menjadi model keteladanan dalam hal kelestarian lingkungan dan 

urban farming. Implementasi kegiatan juga akan dilakukan dalam dua tataran, yakni: 

perubahan pola pikir (mindset shifting) dan perubahan perilaku menjadi ramah lingkungan. 

Sinergi antara kedua tataran tersebut akan menghasilkan pola perubahan hidup (budaya) yang 

berkesinambungan. 

Perubahan pola pikir dan perilaku menjadi ramah lingkungan yang sifatnya 

berkesinambungan ini diasumsikan akan membangun semangat UTOS (unggul dalam 

akademik, transparansi, option for the poor, dan solidaritas umat beriman. Hilirnya adalah 

kelestarian lingkungan di wilayah perkotaan Surabaya. Dalam konteks ini diharapkan bahwa 

lingkungan merupakan bagian dari rumah tangga manusia yang keberadaannya tidak hanya 
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sekedar dieksploitasi secara habis-habisan, melainkan dijaga secara utuh dan berkelanjutan. 

Lingkungan merupakan cerminan dari oleh budi dan daya para warga yang menempatinya. 

Secara skematis, pengembangan solidaritas ekonomi di Keuskupan Surabaya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:  

 

Tabel 4.2.5. Tahapan Pelaksanaan Road Map Kelestarian Lingkungan (Ekopastoral) 

Keuskupan Surabaya 

 

Indikator 

Akhir 2015 

Topik 

Pengabdian 

2016-2020 

Tahapan 
Topik Pengabdian 

Indikator 

Akhir 

2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

Kelestarian 

lingkungan 

(ekopastora

l) di 

Kevikepan 

Surabaya 

Pembentuk

an 

kelestarian 

lingkungan 

(ekopastora

l) di 

wilayah-

wilayah 

contoh 

(pilot 

project: 

Cepu dan 

Ponorogo) 

di  

Keuskupan 

Surabaya. 

Pembentuka

n kelestarian 

lingkungan 

(ekopastoral) 

wilayah-

wilayah di 

Kevikepan  

Surabaya 

(Surabaya 

Barat, 

Selatan, & 

Utara). 

 

 

 

Analisis 

Kebutuhan  

Analisis 

kelestarian 

lingkungan 

di 

kevikepan 

surabaya 

Analisis  tata 

kelola 

limbah 

rumah 

tangga 

Analisis 

urban 

farming 

(pertanian 

organik 

wilayah 

perkotaan) 

 

Analisis 

tata kelola 

air tanah 

Spirit  

UTOS (Unggul 

dalam 

akademik, 

Transparansi, 

Option for the 

poor, 

Solidaritas) 

pada umat 

beriman 

Perencanaan 

Rancangan 

model 

kelestarian 

lingkungan 

di 

kevikepan 

surabaya 

Rancangan 

tata kelola 

limbah 

rumah 

tangga 

Rancanga

n urban 

farming 

(pertanian 

organik 

wilayah 

perkotaan) 

 

Rancanga

n tata 

kelola air 

tanah 

Rancangan 

internalisasi 

spirit  

UTOS (Unggul 

dalam 

akademik, 

Transparansi, 

Option for the 

poor, 

Solidaritas) 

pada umat 

beriman 

 

 

I 

M 

P 

L 

E 

M 

E 

N 

T 

A 

S 

I 

 

 

 

Tataran 

Soft 

Skills  

 

 

Perubahan 

pola pikir 

(mindset 

shifting) 

kelestarian 

lingkungan 

Perubahan 

pola pikir 

(mindset 

shifting) tata 

kelola 

limbah 

rumah 

tangga 

Perubahan 

pola pikir 

(mindset 

shifting) 

urban 

farming 

(pertanian 

organik 

wilayah 

perkotaan) 

 

Perubahan 

pola pikir 

(mindset 

shifting) 

tata kelola 

air tanah 

Perubahan pola 

pikir (mindset 

shifting) spirit  

UTOS (Unggul 

dalam 

akademik, 

Transparansi, 

Option for the 

poor, 

Solidaritas) 

pada umat 

beriman 

 

 

 

Tataran 

Hard 

Skills 

Penyiapan 

kader sadar 

lingkungan, 

teknologi 

ramah 

lingkungan, 

dan pola 

hidup 

ramah 

lingkungan. 

 

 

Teknologi 

dan tata 

kelola 

limbah 

rumah 

tangga 

Teknologi 

dan tata 

kelola 

urban 

farming 

(pertanian 

organik 

wilayah 

perkotaan) 

 

Teknologi 

tepat guna 

tata kelola 

air tanah 

Modul 

internalisasi 

spirit UTOS 

(Unggul dalam 

akademik, 

Transparansi, 

Option for the 

poor, 

Solidaritas) 

pada umat 

beriman 

Monitoring 

& Evaluasi 

Check list 

pola hidup 

Evaluasi tata 

kelola 

Evaluasi 

urban 

Evaluasi 

tata kelola 

Skala UTOS 

(Unggul dalam 
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ramah 

lingkungan 

limbah 

rumah 

tangga 

farming 

(pertanian 

organik 

wilayah 

perkotaan) 

 

air tanah akademik, 

Transparansi, 

Option for the 

poor, 

Solidaritas) 

pada umat 

beriman 

 

 

4.3. Indikator Kinerja Utama 

Tabel 4.2.6. Indikator Kinerja Utama tanun 2016 - 2020 

 

No. Indikator Kinerja 

Base 

line 

(2015) 

Target Capaian 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Jurnal  Ilmiah terakreditasi 

DIKTI 

- - 1 2 3 4 

2 Jurnal Ilmiah Internasional  45 17 20 24 23 25 

3 Buku tingkat Nasional  3 3 4 5 6 7 

4 Buku tingkat Internasional - 1 1 2 2 3 

5 Hak Atas Kekayaan Intelektual 

(HAKI): 

Desain Produk Industri - 3 3 4 4 4 

6 Teknologi Tepat Guna 1 - 1 2 2 2 

7 Model/Prototype/Desain/Karya 

Seni/Rekayasa Sosial 
2 2 2 2 2 2 

8 Jumlah Dosen yang melakukan 

kegiatan Abdimas (%) 
100 100 100 100 100 100 

9 Abdimas Dosen yang 

melibatkan mahasiswa S1, S2 

& S3 

25 30 40 50 60 70 
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BAB. V  

PENDANAAN, POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN,  

EVALUASI DAN DISEMINASI 

 

5.1. Sumber Dana Kegiatan PPM 

Ketersediaan sumber dana untuk mendukung keberlangsungan kegiatan PPM sangat 

penting.  Hal ini sangat utama mengingat UKWMS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang 

sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Universitas diperoleh dari Yayasan dan dari 

masyarakat (Statuta UKWMS 2016  Pasal. 23. ayat (1)). Berdasarkan hal ini maka disamping 

melakukan kegiatan PPM dengan biaya internal UKWMS,  LPPM khususnya P3M 

dimungkinkan untuk mencari atau meningkatkan sumber dana Revenue Generating Unit 

(RGU). Usaha ini senantiasa  secara terus-menerus dilakukan, baik melalui jejaring 

kemitraan, menawarkan jasa dengan memanfaatkan peralatan-peralatan laboratorium untuk 

melayani kebutuhan masyarakat atau industri, dan mencoba mendapatkan dana-dana dari 

pemerintah melalui berbagai skim hibah dari Menristekdikti, ataupun ke sponsor lain melalui 

pengajuan proposal.  

Sebagian besar program studi dan fakultas telah mampu memperoleh dana dari pihak 

eksternal dalam rangka program abdimas (selain dari Kemenristekdikti). Fakutas teknik 

memperoleh dana dari mitra perusahaan dan pemerintah daerah, fakultas farmasi dan fakultas 

teknologi pertanian memperoleh dana eksternal dengan memanfaatkan laboratoriun yang ada. 

Sedangkan fakultas bisnis telah mampu memperoleh dana dari Dinas Koperasi dan UMKM 

Provinsi, Bank Indonesia  Wilayah Surabaya, dan pemerintah kota. Sementara itu, P3M 

berfokus pada mencari dan mengelola sumber pendanaan eksternal untuk kegiatan abdimas 

lintas program studi.  Sebagai lembaga yang dimiliki oleh Gereja Katolik di bawah 

Keuskupan Surabaya, maka UKWMS menjalin kemitraan dengan Pengembangan Sosial 

Ekonomi Keuskupan Surabaya (PSE) dalam mengembangkan kewirausahaan umat di 

wilayah gerejani Keuskupan Surabaya. Tentu saja pendanaan operasional menjadi 

tangungjawab mitra PSE sedangkan UKWMS mengerahkan sumber daya manusianya. Salah 

satu yang pernah dilakukan oleh UKWMS adalah memanfaatkan jaringan Asosiasi Perguruan 

Tinggi Katolik se Indonesia (APTIK) untuk mendapatkan dana dari Misereor pada tahun 

2013. Jejaring dalam APTIK juga telah memungkinkan diperolehnya dana pengabdian 

kepada masyarakat program Misereor sebesar total sekitar Rp. 205.650.000,-  selama tiga 

tahun. 
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Analisis Kebutuhan 

Perencanaan 

Implementasi 

Monitoring & Evaluasi 

  

5.2. Perkiraan Dana PPM yang Diperlukan selama 5 (lima) tahun. 

Perkiraan dana PPM yang diperlukan selama 5 (lima) tahun seperti pada tabel di 

bawah ini:  

Tabel. 5.1. Rencana Pendanaan PPM  

Tahun Sumber Dana Jumlah 

2016 

Internal UKWMS 300.000.000 

Ditlitabmas Dikti Kemendiknas 75.000.000 

Lain-lain*) - 

2017 

Internal UKWMS 450.000.000 

Ditlitabmas Dikti Kemendiknas 120.000.000 

Lain-lain*) 50.000.000 

2018 

Internal UKWMS 550.000.000 

Ditlitabmas Dikti Kemendiknas 120.000.000 

Lain-lain*) 50.000.000 

2019 

Internal UKWMS 650.000.000 

Ditlitabmas Dikti Kemendiknas 160.000.000 

Lain-lain*) 100.000.000 

2020 

Internal UKWMS 750.000.000 

Ditlitabmas Dikti Kemendiknas 200.000.000 

Lain-lain*) 100.000.000 

Catatan: *) Kemenristek, pemerintah daerah, industri, lembaga internasional 

5.3. Pola Pelaksanaan  

Pola pelaksanaan abdimas oleh P3M mengikuti pola yang selama ini dijalankan untuk 

kegiatan abdimas lintas program studi seperti pada Gambar 5.1. Pertama dilakukan analisis 

kebutuhan (need assessment). Analisis kebutuhan ini mengumpulkan data baik kuantitatif 

maupun kualitatif mengenai permasalahan mitra/komunitas. Hasil tahap analisis kebutuhan 

adalah permasalahan prioritas yang ada di komunitas dan memerlukan intervensi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Pola Pelaksanaan Program Abdimas  
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Langkah kedua adalah perencanaan. Pada tahap perencanaan ini menyusun solusi dan 

model abdimas yang akan diterapkan. Model perencanaan diarahkan dengan menganalisis 

kemampuan SDM internal  dan kemampuan komunitas/masyarakat yang akan didampingi. 

Apakah SDM internal UKWMS memahami dan mengetahui serta menguasai masalah dan 

solusi yang ada? Selanjutnya, dianalisis pula apakah komunitas yang akan diintervensi 

mengetahui dan memahami permasalahan? Berdasarkan analisis pengetahuan kedua belah 

pihak ini akan diperoleh model "3M+1N" yang artinya UKMS berperan sebagai Moderator, 

Motivator, Menjadi Mediator dan sebagai Narasumber seperti pada Gambar 5.2. Menjadi 

moderator artinya tugas fasilitator mengajak komunitas mendialogkan sesuatu yang 

sama‐sama diketahui, tetapi ternyata terdapat perbedaan pandangan dan pendapat terhadap 

topik tersebut. Menjadi motivator artinya, fasilitator bertugas mendorong kepercayaan diri 

peserta bahwa pengetahuannya penting bagi orang lain. Menjadi mediator artinya, fasilitator 

mendorong pengembangan gagasan inovasi baru dan mencari sumber pengetahuan/informasi 

„luar‟ secara selektif. Sedangkan menjadi narasumber artinya, fasilitator mendorong peserta 

menerima pendapatnya sebagai alternatif dari pendapatnya sendiri. Fasilitator mendorong 

peserta untuk memeriksa apakah pengetahuan baru perlu diterapkan atau tidak (butuh atau 

tidak).  

 

Fasilitator: Tahu 

Komunitas: Tahu 

 

Fasilitator berperan sebagai 

MODERATOR 

 

                       Fasilitator: Tidak Tahu 

                       Komunitas: Tahu 

 

Fasilitator berperan sebagai 

MOTIVATOR 

Fasilitator: Tahu 

Komunitas: Tidak Tahu 

 

Fasilitator berperan sebagai 

NARASUMBER 

                     Fasilitator: Tidak Tahu 

                     Komunitas: Tidak Tahu 

 

Fasilitator berperan sebagai 

MEDIATOR 

 

Gambar 5.2. Pedoman untuk Tahap Perencanaan 

 

Tahap ketiga dari pola pelaksanaan abdimas adalah implementasi. Ada dua model 

pada tahap implementasi, yaitu peningkatan softskill dalam hal ini adalah usaha-usaha untuk 

mengubah pola pikir (mindset shifting) komunitas guna mencapai tujuan. Model kedua adalah 

peningkatan hardskill yaitu usaha-usaha meningkatkan pengetahuan dan  keterampilan 

komunitas. Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi. P3M merancang lebuh dahulu 

instrument untuk standar ukur tercapainya program abdimas. Beberapa instrument yang telah 



45 

 

dimiliki adalah: instrument mengukur self reliance dan self resilience suatu komunitas 

binaan. Hasil pengukuran menjadi bahan evaluasi program lanjutan. 

Kegiatan abdimas diharapkan ada pertumbuhan sehat dari kelembagaan sosial 

kemasyarakatan yang mapan dan memberi dampak pada peningkatan atau pencapaian 

kesejahteraan masyarakat dalam komunitas, BUKAN kesejahteraan per kelompok atau 

individu. Peran UKWMS akan berangsur surut dengan semakin mandiri dan sejahteranya 

masyarakat, dan antar anggota masyarakat terjadi kemampuan untuk menolong masyarakat di 

komunitasnya itu secara berkelanjutan. UKWMS memilih pola pelaksanaan kegiatan PPM ini 

untuk menghindarkan pola kegiatan karitatif namun tercapai Bonum Commune, 

kesejahteraan bersama. Konsep tersebut dipetik dari pengalaman menyelenggarakan 

pemberdayaan masyarakat urban dengan support dana dari Misereor selama tiga tahun. 

Dalam pelaksanaannya, rencana strategis PPM memusatkan pada pemberdayaan manusia 

(human centered empowerment). Dalam hal ini pemaknaan dan proses pelaksanaan PPM 

memberikan posisi manusia sebagai subjek dari kegiatan. Pendekatan menggunakan empathy 

map untuk memberi daya ungkit dari kegiatan PPM sebagai alat mengurai permasalahan 

sosial yang dijadikan landasan dalam memilih jenis kegiatan dan lokasi kegiatan seperti yang 

tertulis dalam BAB. IV Renstra PPM UKWMS ini. Dalam keseluruhan kegiatan PPM yang 

diandalkan oleh UKWMS adalah kegiatan kewirausahaan sosial dan mengutamakan kegiatan 

yang membuat masyarakat dapat membantu dirinya sendiri (self-help). Selanjutnya, UKWMS 

memilih kegiatan yang bersifat berkesinambungan sehingga pada kurun waktu tertentu 

masyarakat mampu mandiri menangani permasalahan sosial yang dihadapinya dalam jejaring 

bersama UKWMS dan mitra-mitra kerjasama yang relevan untuk pengentasan solusi menuju 

masyarakat berdaya. Jadi, dalam konsep ini kegiatan PPM UKWMS diarahkan agar terjadi 

perubahan dari metode pendampingan partisipasi menuju transformasi komunitas masyarakat 

yang berdaya menghadapi dinamika kehidupannya. Masyarakat dalam wujud komunitas basis 

yang dipilih dapat bertransformasi dari kondisi powerless menuju powerful ketika telah 

menemukan kesadaran diri atas potensinya. 

 

5.4. Pemantauan,  Evaluasi, dan Diseminasi  

Kegiatan PPM merupakan salah satu pilar dari Tridharma Perguruan Tinggi, dan 

sebagai ujung tombak dalam layanan/pengabdian kepada masyarakat. Monitoring dan 

evaluasi merupakan salah satu bagian yang penting dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan 
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mutu suatu kegiatan. Sesuai dengan siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA), maka setiap 

kegiatan PPM diperlukan pemantauan dan evaluasi. 

5.4.1. Pemantauan dan Evaluasi 

Sebagai kesadaran (awareness) terhadap mutu atau kualitas kegiatan PPM, maka 

perlu dilakukan proses pemantauan/monitoring dan evaluasi agar dapat mengukur 

keberhasilan kegiatan PPM. Monitoring dan Evaluasi (Monev) diperlukan untuk menjamin 

akuntabilitas dan transparansi kegiatan PPM yang juga merupakan bagian dari penjaminan 

mutu kegiatan di Universitas.  Penanggungjawab proses Monev  kegiatan PPM adalah 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKWMS. Oleh sebab itu 

LPPM dapat mengusulkan kepada Pimpinan Universitas untuk menugaskan key person yang 

kompeten dan independen terhadap kegiatan PPM. Proses pemantauan kegiatan PPM ini 

dilakukan pada awal, pertengahan dan akhir kegiatan untuk memberikan penilaian terhadap 

kemajuan pelaksanaan PPM, apakah sudah mencapai target seperti yang telah tertuang dalam 

proposal, atau tidak. Tujuan dari Monev secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mengetahui capaian dari kegiatan PPM, apakah sudah mengena sasaran atau belum, 

b. Mengendalikan kegiatan PPM agar efektif, 

c. Memperoleh  informasi untuk keberlanjutan PPM berikutnya, 

d. Menggali masukan untuk membuat kebijakan terkait dengan pembaharuan atau 

penyempurnaan kegiatan PPM berikutnya, 

  

5.4.2. Diseminasi 

Kegiatan PPM yang dilakukan oleh Civitas Akademika UKWMS  disamping 

bermanfaat bagi mitra masyarakat, berguna juga bagi pengembangan kompetensi staf dalam 

mencapai keahlian/kepakaran, peningkatan karya dalam penyediaan buku ajar, bagi peserta 

didik. LPPM - UKWMS sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan 

PPM ini, selalu  memfasilitasi penyelenggaraan pameran/gelar karya penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat  serta pemikiran-pemikiran yang visioner untuk kepentingan 

bangsa dan Gereja (sebagai entitas pendiri UKWMS). Kegiatan pameran/gelar karya 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan program rutin yang 

diselenggarakan setiap tahun sekali, juga merupakan bentuk apresiasi terhadap karya Civitas 

Akademika UKWMS yang perlu didiseminasikan secara luas kepada masyarakat pengguna. 

Kegiatan pameran/gelar karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan 

ajang refleksi agar selanjutnya Civitas Akademika dapat merencanakan dan mengembangkan 



47 

 

bentuk-bentuk kegiatan yang merupakan perwujudan nyata dari motto "Non Scholae Sed 

Vitae Discismus"  atau “ A life Improving University”.  

Para mitra UKWMS dan khalayak umum diundang untuk menghadiri kegiatan 

pameran ini sehingga dapat lebih mengenal UKWMS yang tercermin dari karya-karya yang 

dihasilkan oleh Civitas Akademika.  Sebaliknya, dari para mitra tersebut diharapkan juga 

dapat memberikan respon atau tanggapan yang membangun sehingga terjadi interaksi antara 

mitra dan UKWMS, melalui kemitraan, kita saling menumbuhkan. Pameran/gelar karya 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikemas dalam rangkaian kegiatan meliputi 

seminar dengan pembicara utama peneliti yang berhasil dalam mencapai unggulan karya 

sampai ke taraf HKI, layanan pelatihan interaktif dalam setiap stand yang disediakan, serta 

kunjungan langsung pada pameran sehingga memungkinkan untuk komunikasi secara 

interaktif antara pengunjung pameran dengan pencipta karya-karya untuk kehidupan yang 

lebih baik. Seminar untuk lebih mempromosikan Civitas Akademika UKWMS sehingga 

masyarakat mendapatkan informasi tentang key person yang perlu dihubungi jika masyarakat 

memerlukan ahli tertentu dari UKWMS. Selanjutnya, direktori kepakaran staf UKWMS 

berdasar rekam jejak penelitian atau kegiatan abdimas dapat mulai direalisasikan. Video/film 

singkat/gambar bergerak akan menjadi dokumen yang diunggah pada laman LPPM untuk 

terus-menerus menginformasikan temuan yang telah dicapai oleh Civitas Akademika 

UKWMS. Diharapkan pemaparan-pemaparan tersebut menjadi media untuk menyampaikan 

gagasan-gagasan visioner kepada khalayak sehingga menyediakan sarana pembelajaran 

sepanjang hayat bagi semua pihak yang memerlukannya. Sasaran peserta kegiatan ini 

meliputi siswa-siswi SMU, para pelaku UKM, pemerintah kota/dinas terkait, PSE, anggota 

APTIK, serta umat se-Keuskupan Surabaya. Dengan demikian, kegiatan pameran hasil 

penelitian dan pengabdian kepada masyarkat yang diselenggarakan LPPM ini dapat menjadi 

sarana untuk melakukan komunikasi ilmiah dan dapat memfasilitasi peneliti untuk melakukan 

diseminasi hasil kegiatan yang telah mereka rintis.  

Selain dalam bentuk pameran/gelar karya penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, setiap hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk 

didiseminasikan melalui publikasi pada jurnal ilmiah, selain seminar atau poster. Diseminasi 

dilaksanakan secara berjenjang mulai lingkup kecil di Program Studi dan sampai lingkup 

besar untuk kepentingan masyarakat luas. Luaran dari kegiatan penelitian sekecil apapun 

sudah didiseminasikan dengan tingkat luaran minimal berupa seminar dalam program studi. 

Disamping itu LPPM-UKWMS juga  menerbitkan kumpulan daftar Abstrak hasil penelitian 
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dan pengabdian kepada masyarakat yang dibagikan kepada seluruh dosen UKWMS serta 

lembaga-lembaga mitra UKWMS.  

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian  maupun pengabdian kepada masyarakat para 

dosen UKWMS pada umumya melibatkan mahasiswa. sehingga dimungkinkan ada juga 

sebagian mahasiswa yang tertarik kemudian mengambil topik skripsi dari sebagian kecil dari 

kegiatan penelitian dosen. Dengan demikian cara ini dapat dipergunakan untuk memotivasi  

mahasiswa supaya memiliki banyak pengalaman di bidang penelitian.  



BAB VI  

P E N U T U P 

 

Dalam melaksanakan Renstra PPM UKWMS memiliki pola kerja sama dengan mitra 

masyarakat sesuai dengan model "3M+1N" yang artinya UKMS berperan sebagai 

Moderator, Motivator, Mediator dan sebagai Narasumber. Kegiatan abdimas diharapkan 

ada pertumbuhan sehat dari kelembagaan sosial kemasyarakatan yang mapan dan memberi 

dampak pada peningkatan atau pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam komunitas, 

BUKAN kesejahteraan per individu. Pengabdian kepada masyarakat jangka panjang di 

UKWMS selalu didasarkan pada  Kesejahteraan Masyarakat berlandaskan kebaikan 

bersama (Bonum Commune). Setelah Periode Renstra PPM terlewati, pengabdian pada 

masyarakat di UKWMS diaharapkan telah mempunyai "bentuk/pola" dan dan masyarakat 

sebagai mitra diperluas hingga mencakup masyarakat industri. Pada Renstra Universitas 

sampai dengan  tahun 2025, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan tetap 

berjalan seiring dengan kegiatan penelitian sehingga terjadi pertumbuhan berkelanjutan dari 

posisi baru UKWMS, melalui pencapaian keunggulan di bidang pengabdian kepada 

masyarakat, serta diversifikasi sumber pendanaan UKWMS yang lebih berdaya finansial, 

selain bidang pendidikan dan pengajaran.  

Pada tahapan implementasi pengabdian kepada masyarakat (abdimas) seperti pada 

uraian Bab. IV Renstra PPM - UKWMS, peran organisasi UKWMS menjadi paling utama, 

demikian juga peran sumber daya manusia pelaku abdimas sangatlah penting dalam 

menentukan keberhasilan abdimas. Kesehatan organisasi UKWMS menyangkut kondisi 

lingkungan kerja yang kondusif serta peningkatan capaian produktivitas pelaku abdimas 

seyogyanya senantiasa diperjuangkan. Satu hal penting yang senantiasa dilakukan dan 

dilakukan secara terus menerus adalah tahapan evaluasi dan monitoring. Dalam 

mengimplementasikan kegiatan abdimas, proses ini tidak boleh ditinggalkan, supaya 

senantiasa selalu ada balikan (feedback), ada perbaikan dan tindaklanjut, dan akhirnya mutu 

atau kualitas abdimas selalu ditingkatkan karena proses PDCA juga diimplementasikan.         

Demikian Renstra PPM - UKWMS 2016-2020 telah dapat disusun, oleh Tim Perumus 

Renstra seperti pada Tabel. 6.1. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta pengembangan pengabdian 

UKWMS pada khususnya. 

 

 



Tabel. 6.1. Susunan Tim Perumus Renstra  

Sesuai dengan Lampiran  Surat Tugas Rektor No. 0514/WM01/E/2016  tanggal 16 Februari 2016 

Susunan Tim Perumus Renstra Abdimas (PPM-UKWMS) 

No. Nama / NIK NIK Keterangan  

1. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt.  241.90.0176 

Pengarah 2. Drs. Y.G. Harto Pramono, Ph.D.  121.86.0119 

3. Dr. Cicilia Erna Susilawati, S.E., M.Si.  311.97.0268 

4. Indah Epriliati , STP., M.Si., Ph.D.  611.95.0238 Penanggungjawab 

5. Dra. Adriana Anteng Anggorowati , M.Si.  521.86.0124 Ketua P3M 

6. Yohanes Harimurti, SE., M.Si., Ak.  321.99.0392 Sekretaris 

7. Elisabeth Supriharyanti, SE., M.Si.  311.99.0369 

Tim Inti 

8. Ir. Indah Kuswardani , M.P.  611.89.0150 

9. Drs. Ec. Yulius Koesworo, MM.  311.89.0152 

10. 
Anastasia Yuni Widyaningrum., S.Sos., 

M.Med.Kom.  
142.09.0634 

11. Lucia Hendriati, S.Si., M.Sc., Apt.  241.97.0282 

12. Prof. Dr. J.S. Ami Soewandi  241.02.0542 
Wakil Fakultas 

Farmasi 

13. Dr. V. Luluk Prijambodo , M.Pd.  121.90.0171 

Wakil Fakultas 

Keguruan dan Ilmu 

Kependidikan 

14. Dr. Dyna Rachmawati, SE., M.Si., Ak.  321.97.0296 Wakil Fakultas Bisnis 

15. Wenny Irawaty , ST., MT., Ph.D.  521.97.0284 Wakil Fakultas Teknik 

16. Ir. Theresia Endang Widoeri Widyastuti, MP.  611.91.0182 
Wakil Fakultas 

Teknologi Pertanian 

17. Gratianus Edwi Nugrohadi, SS., M.A.  711.01.0496 
Wakil Fakultas 

Psikologi 

18. Dr. dr. Inge Wattimena, M.Si.  911.09.0625 
Wakil Fakultas 

Keperawatan 

19. Xaverius Chandra Hasiholan, Lic.Theol.  132.11.0712 Wakil Fakultas Filsafat 

20. 
Finsensius Yuli Purnama, S.Sos., 

M.Med.Kom.  
142.09.0633 

Wakil Fakultas Ilmu 

Komunikasi 

21. dr. Slamet Rihadi, MS., QIA.  152.12.0731 
Wakil Fakultas 

Kedokteran 

22. Dr. Mudjilah Rahayu , MM.  811.09.0629 
Wakil Program 

Pascasarjana 
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