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KATA PENGANTAR 
 
 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bina 

Sarana Informatika sebagai lembaga yang memberikan dukungan kepada 

Universitas Bina Sarana Informatika dalam upaya menumbuhkembangkan sumber 

daya manusia yang berkualitas agar mampu menjadi perguruan tinggi yang unggul 

dan tangguh, serta berperan aktif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi, yang termasuk didalamnya mencakup kegiatan pengabdian masyarakat. 

Menyadari arti pentingnya rencana kerja dan rencana kegiatan dalam LPPM 

Universitas Bina Sarana Informatika, maka Rencana Strategis Pengabdian 

Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika Tahun 2018-2022 ini dibuat agar 

mampu menjadi dasar dalam ukuran atas pencapaian rencana dan sasaran 

pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sehingga mendukung LPPM 

Universitas Bina Sarana Informatika dalam mewujudkan visi dan misi yang telah 

ditetapkan. 
 
 
 
Jakarta, September 2018 

Ketua LPPM Universitas Bina Sarana Informatika 
 

 
 
 
 
 
 
Taufik Baidawi, M.Kom 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Dasar Pemikiran 

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tridharma 

perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dalam pelaksanaan salah satu tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian 

masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

Universitas Bina Sarana Informatika mengemban amanah dalam memfasilitasi, 

merencanakan program kegiatan, mendampingi, memonitoring, serta mengevaluasi 

terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Tujuan pelaksanaan kegiatan 

pengabdian masyarakat yang dikelola LPPM Universitas Bina Sarana Informatika 

adalah untuk mensejahterakan, mendidik, serta mencerdaskan masyarakat, sehingga 

dapat meningkatkan daya saing bangsa. 

Mulai tahun 2013, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan 

kebijakan pengelolaan program pengabdian masyarakat secara desentralisasi. Tujuan 

dengan adanya desentralisasi tersebut adalah sebagai kontribusi kepakaran ilmu pada 

masyarakat, peningkatan jumlah partisipasi dosen dalam melaksanakan pengabdian 

masyarakat, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan pengabdian masyarakat oleh 

Universitas Bina Sarana Informatika melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (LPPM). Agar tujuan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi 

dapat dicapai, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

Universitas Bina Sarana Informatika menyusun Rencana Strategis Pengabdian 

Masyarakat Tahun 2018-2022. 
 
 
1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Pengabdian 

Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika adalah: 

1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  

Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
4. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

5. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  

49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN RENSTRA PENGABDIAN 

MASYARAKAT 
 
 

 
2.1. Visi dan Misi Universitas Bina Sarana Informatika 

Visi Universitas Bina Sarana Informatika yaitu “Menjadi Universitas 

Unggul dibidang ekonomi kreatif pada tahun 2033”. 

Misi Universitas Bina Sarana Informatika sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung 

ekonomi kreatif. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas. 

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. 

4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui 

pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu. 
 
 

Tujuan Universitas Bina Sarana Informatika adalah: 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, 

mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, industri dan dunia usaha. 

2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan 

berakhlak mulia. 

3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional 

dan internasional. 

4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang 

mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan 

kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif. 

6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik 
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2.2. Visi dan Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
Universitas Bina Sarana Informatika 

Visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina 

Sarana Informatika adalah “Menjadi lembaga yang berperan aktif menumbuh 

kembangkan budaya meneliti dalam skala nasional maupun internasional 

serta budaya peduli terhadap masyarakat”. 

Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina 

Sarana Informatika, yaitu: 

1. Menumbuhkan inovasi dan kretifitas bagi civitas akademika dalam bentuk 

wujud nyata yang dapat diimplementasikan dan bermanfaat untuk masyarakat. 

2. Menjadi  fasilitator  bagi  peneliti  untuk  menyampaikan  hasil  penelitian  

melalui seminar dan jurnal maupun hibah penelitian dan pengabdian masyarakat. 

3. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dalam bentuk kegiatan 

pengabdian masyarakat. 
 
 
2.3. Analisis Situasi 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bina 

Sarana Informatika merupakan unsur penunjang akademik yang melaksanakan 

sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPPM Universitas Bina Sarana 

Informatika dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh sekretaris dan bekerja 

sama dengan Bagian Penelitian, Bagian Pengabdian Masyarakat, Bagian Informasi 

dan Kerjasama, serta Bagian Tata Usaha. LPPM Universitas Bina Sarana Informatika 

mengkoordinasi lima pusat studi, yaitu Pusat Studi Teknik, Pusat Studi Teknologi 

Informasi, Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis, Pusat Studi Komunikasi dan Bahasa, 

dan Pusat Studi Perhotelan. 

Di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika terdapat empat faktultas, 

yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

dan Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Masing-masing fakultas dapat berkoordinasi 

ke LPPM Universitas Bina Sarana Informatika dalam melaksanakan penelitian dan 

pengabdian masyarakat melalui bagian penelitian dan bagian pengabdian masyarakat. 
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Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi LPPM 

Universitas Bina Sarana Informatika 

2.4. Pengelolaan LPPM 

Kegiatan pengabdian masyarakat dikelola oleh LPPM Universitas Bina Sarana 

Informatika dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. Prinsip dasar dalam pengabdian 

masyarakat di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu: 

1. Berbasis kewilayahan. 

2. Berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat. 

3. Sinergi dan bermitra. 

4. Kegiatan terstruktur, dengan target luaran yang jelas dan dapat diukur. 

5. Berkelanjutan. 
 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, 

pengelolaan LPPM Universitas Bina Sarana Informatika dilengkapi dengan berkas 

berikut: 

1. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bina Sarana Informatika. 

2. Standar Mutu. 

3. Standard Operating Procedure (SOP). 

4. Berkas lainnya, seperti nota kesepahaman atau kerjasama antara lembaga/institusi. 
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Pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat diperoleh dari 

beberapa sumber sebagai berikut: 

1. Yayasan Bina Sarana Informatika. 

2. Hibah Program Pengabdian Masyarakat oleh DIKTI. 

3. Kerjasama instansi. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai dari penyebaran surat edaran 

pengabdian masyarakat, penerimaan proposal pengabdian masyarakat, penilaian  

proposal pengabdian masyarakat, pengumuman proposal pengabdian masyarakat 

yang diterima, pengajuan pencairan dana ke BAKU, penerimaan dana, pencairan 

dana, pembuatan surat tugas, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, 

penerimaan laporan pengabdian masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian 

masyarakat, pembuatan laporan akhir pengabdian masyarakat, rekapitulasi 

pelaksanaan pengabdian masyarakat, serta laporan perkembangan pengabdian 

masyarakat. 
 
2.5. Analisis SWOT 

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan  menggunakan  analisis 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dalam pengembangan LPPM 

Universitas Bina Sarana Informatika sebagaimana diuraikan sebagai berikut. 

1. Kekuatan (Strengths) 

a. Civitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika memiliki 

komitmen yang tinggi untuk melakukan pengabdian masyarakat. 

b. Sumber daya yang kompeten dalam bidang masing-masing sehingga 

mampu menunjang pelaksanan pengabdian masyarakat. 

c. Koordinasi dan kerjasama yang maksimal antara dosen dan mahasiswa 

dalam kegiatan pengabdian masyarakat. 

d. Memiliki disiplin ilmu yang bervariasi, baik sosial humaniora maupun 

eksak sehingga berkontribusi pada penyelesaian berbagai masalah  melalui 

pengabdian masyarakat. 

e. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sudah terarah secara sistematis. 

f. Materi yang menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian masyarakat 

bermanfaat yang dapat diterapkan bagi kepentingan masyarakat. 

g. Tersedianya sarana dan fasilitas bagi dosen untuk menunjang kegiatan 

pengabdian masyarakat. 
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2. Kelemahan (Weaknesses) 

a. Serapan pendanaan eksternal masih rendah. 

b. Kuantitas kemitraan pelaksanaan pengabdian masyarakat masih sedikit. 

3. Kesempatan (Opportunity) 

a. Tersedianya dana hibah untuk program pengabdian masyarakat DIKTI. 

b. Kesempatan kerjasama dan kemitraan antara perguruan tinggi dengan 

instansi dalam dan luar negeri semakin luas. 

c. Mempraktekkan bidang keilmian dan kepakaran bagi kepentingan 

masyarakat luas. 

d. Mengembangkan wawasan/wacana dosen dan mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. 

4. Tantangan (Threats) 

a. Ketatnya  persaingan  dalam  mendapatkan  dana  pengabdian  masyarakat  

dari eksternal. 

b. Jalinan komunikasi yang belum optimal antara LPPM dengan para dosen. 

c. Belum  tersedianya  jurnal  internal  yang  menampung  hasil-hasil  

pengabdian masyarakat. 

d. Kurangnya tingkat kepercayaan stakeholders terhadap pengabdian 

masyarakat yang dilaksanakan. 
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BAB III 

GARIS BESAR RENSTRA PENGABDIAN MASYARAKAT 
 
 
 
3.1. Tujuan Pengabdian Masyarakat 

Tujuan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika adalah: 

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dari berbagai unit Universitas Bina 

Sarana Informatika dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian 

masyarakat. 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian masyarakat dan publikasi 

karya ilmiah dosen melalui dukungan dan pelatihan untuk memperoleh hibah 

pengabdian masyarakat. 

3. Meningkatkan  dukungan  sarana  dan  prasarana  yang  dapat  menunjang  

kegiatan pengabdian masyarakat. 

4. Melibatkan mahasiswa pada kegiatan pengabdian masyarakat bersama dosen. 
 
 
3.2. Sasaran Pengabdian Masyarakat 

Sasaran pelaksanaan pengabdian masyarakat di Universitas Bina Sarana 

Informatika: 

1. Meningkatnya  kualitas  pengabdian  masyarakat  yang  berorientasi  pada  

produk ekonomi kreatif. 

2. Meningkatnya layanan pengabdian masyarakat. 
 
 
3.3. Strategi Pengabdian Masyarakat 

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika merupakan lembaga yang 

mengelola kegiatan pengabdian masyarakat di Universitas Bina Sarana Informatika 

berupa pengabdian masyarakat internal maupun pengabdian masyarakat yang berasal 

dari eksternal. Dalam konteks kegiatan pengabdian masyarakat, LPPM Universitas 

Bina Sarana Informatika merupakan unit pelaksana yang bertugas melaksanakan, 

mengkoordinasikan, memantau, dan menilai/mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

pengabdian masyarakat agar dapat terlaksana sesuai dengan pedoman yang 

ditetapkan dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. 

Rencana strategi yang dilakukan oleh LPPM Universitas Bina Sarana 

Informatika dalam rangka menjalankan peran pengelolaan pengabdian masyarakat agar 
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optimal sebagai berikut: 

1. Meningkatkan publikasi hasil pengabdian masyarakat 

2. Memperluas jaringan kerjasama kemitraan pengabdian masyarakat 

3. Meningkatkan kualitas materi pengabdian masyarakat sesuai kebutuhan 

masyarakat dan bidang ilmu pelaksana pengabdian 

4. Penerapan sistem informasi pengabdian masyarakat secara online dan terintegrasi 
 
 
3.4. Arah Kebijakan Pengabdian Masyarakat 

Pengabdian masyarakat merupakan sekuensial dari pendidikan dan  penelitian 

yang terikat dalam tridharma perguruan tinggi, secara filosofis pengabdian 

masyarakat merupakan wujud konkrit dari penerapan ilmu yang bersifat siklus atau 

umpan balik sehingga jika pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan baik, benar, 

sistematis dan konsisten maka hasil yang didapat bukan hanya memberdayakan 

dan memandirikan masyarakat serta menguatkan daya saing bangsa tetapi akan 

semakin membangun dan menguatkan pendidikan dan penelitian. 

Di Universitas Bina Sarana Informatika Pengabdian kepada Masyarakat 

mengacu pada Statuta Universitas Bina Sarana Informatika, yang dimuat pada Bab 

IV Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Pasal 20 yang menyatakan: 

1. Pengabdian masyarakat dilakukan dalam berbagai kegiatan sesuai budaya 

akademik, keahlian, dan otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi 

sosial budaya masyarakat, dengan memegang prinsip tata kelola yang baik. 

2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan 

pendidikan dan penelitian, serta dapat dilakukan oleh  perorangan  maupun 

kelompok dari sivitas akademika. 

3. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilandasi filsafat dan arah serta tujuan 

yang jelas, berpegang pada asas-asas dan metoda ilmiah yang memungkinkan 

dikembangkannya program-program pengabdian masyarakat secara inovatif 

serta relevan dengan tantangan kebutuhan, permasalahan masyarakat dan 

kebutuhan pembangunan. 

4. Layanan kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 

dengan mengedepankan prinsip nirlaba dan tidak berorientasi kepada 

keuntungan, yang ditujukan untuk kepentingan sosial maupun publik. 
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5. Orientasi kegiatan pengabdian masyarakat merupakan penerapan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian 

untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 

serta untuk meningkatkan peran serta Universitas Bina Sarana Informatika dalam 

memberdayakan dan memajukan masyarakat. 

6. Pendanaan program pengabdian masyarakat berasal dari internal dan/atau 

pihak eksternal dalam bentuk hibah dan lain-lain. 

7. Hasil pengabdian masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, proses pengayaan sumber belajar dan/atau 

untuk pembelajaran, pematangan, dan pengayaan pengalaman sivitas akademika. 

8. Ketentuan lanjut mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur 

dalam Keputusan Rektor. 
 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau disingkat LPPM 

merupakan unsur penunjang akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok 

dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. LPPM mempunyai tugas 

pokok dibidang pengabdian masyarakat yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan 

pengabdian masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, 

kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau 

memprakarsai peningkatan mutu kehidupan masyarakat. 

 
3.5. Arah dan Fokus Pengabdian Kepada Masyarakat 

Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Sarana 

Informatika dibuat sebagai petunjuk operasional dan implementasi untuk kegiatan 

pengabdian masyarakat internal LPPM. Penyusunan Renstra Pengabdian 

Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika juga mengacu pada prioritas 

Pengembangan Ristek Nasional 2029 yang fokus pada Energi, Pangan dan Pertanian, 

Kesehatan dan Obat, Transportasi, Hankam, Teknologi Informasi, Material Maju serta 

Sosial Humaniora. 

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk mewujudkan 

masyarakat yang mandiri dan sejahtera, serta menghasilkan teknologi dan produk 

inovatif berdaya guna tinggi,  kegiatan  pengabdian  masyarakat  di  Universitas  
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Bina  Sarana  Informatika memiliki arah dan fokus yang meliputi: 

1. Seluruh civitas akademika terlibat secara aktif dalam kegiatan pengabdian 

masyarakat di Universitas Bina Sarana Informatika 

2. Masyarakat merupakan implementasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

oleh seluruh civitas akademika di Universitas Bina Sarana Informatika dengan 

kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan, pendampingan dan 

pelatihan. 

3. Pelaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat harus memberikan dampak 

positif dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kualitas hidup 

masyarakat. 

4. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa publikasi ilmiah di 

jurnal/prosiding, publikasi pada media massa (cetak/elektronik), peningkatan 

kuantitas dan kualitas produk, peningkatan pemahaman dan keterampilan 

masyarakat, jasa, model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang, Hak kekayaan 

intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, 

desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan 

topografi), atau buku ajar yang dapat bermanfaat untuk masyarakat dan 

Universitas Bina Sarana Informatika. 

5. Kegiatan pengabdian masyarakat mendapatkan pendanaan baik dari 

Universitas Bina Sarana Informatika, instansi swasta, maupun instansi 

pemerintah. 

 
Peningkatan 
Pengetahuan 

Peningkatan 
Keterampilan 

Peningkatan 
Kualitas Hidup 

 
 
 
 

• Masyarakat 
yang mandiri 

Pengembangan usaha produktif, kemandirian ekonomi, peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan melalui penerapan ilmu pengetahuan, 
teknologi, bisnis secara kreatif dan inovatif 

 
 

Penyuluhan Pendampingan Pelatihan 

dan sejahtera 
• Teknologi dan 

produk inovatif 
berdaya guna 
tinggi 

 
 

Gambar 2. Arah dan Fokus Pengabdian Kepada Masyarakat 

11  



BAB IV  

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA 
 
 
 
4.1. Pedoman Penyusunan Usul dan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 

Penyusunan usul dan pelaksanaan pengabdian masyarakat di Universitas 

Bina Sarana Informatika dilaksanakan sesuai dengan panduan pengabdian 

masyarakat yang dikeluarkan oleh LPPM Universitas Bina Sarana Informatika dan 

DRPM Ristekdikti, sebagai berikut: 

1. LPPM Universitas Bina Sarana Informatika membuat panduan pelaksanaan 

kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh Yayasan Bina Sarana 

Informatika. 

2. Kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh  DRPM  Ristekdikti 

dilaksanakan mengikuti panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh Ristekdikti. 
 
 
4.2. Integrasi Pengabdian Masyarakat Ke Dalam Pembelajaran dan Penelitian 

Materi pengabdian kepada masyarakat harus memuat prinsip-prinsip 

kemanfaatan, pemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan di masa sekarang dan 

mendatang yang akan datang sehingga hasil pengabdian kepada masyarakat 

diharapkan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

1. Pembelajaran 

Dengan mengikutsertakan mahasiswa pada kegiatan pengabdian masyarakat 

akan menjadi pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa untuk berpikir 

ilmiah dan menghasilkan karya-karya inovatif yang akan bermanfaat bagi kemajuan 

masyarakat. Eksistensi Universitas Bina Sarana Informatika dalam mengaplikasikan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa 

akan membelajarkan masyarakat, sehingga tercipta transformasi pola pikir, nilai 

sosial dan terjaganya nilai-nilai budaya. Universitas Bina Sarana Informatika juga 

dapat mengembangkan model pembangunan yang berbasis keilmuan dan 

sumberdaya lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat untuk mendorong 

percepatan pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. 
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Melibatkan seluruh civitas akademika dalam pelaksaaan pengabdian kepada 

masyarakat akan memperkaya pengetahuan dalam pengembangan keilmuan, karena 

pembelajaran tidak hanya didapatkan di kelas atau dilingkungan kampus saja 

namun dapat diperoleh melalui interaksi langsung dengan masyarakat dalam bentuk 

pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan dengan pemanfaatan hasil pengabdian masyarakat untuk pengembangan 

proses pembelajaran, karena produktivitas pengabdian masyarakat yang dihasilkan 

oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan bahan ajar atau 

modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 
 
2. Penelitian 

Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis penalaran ilmiah 

dan karya penelitian dalam melaksanakan pengabdian masyarakat akan 

menghasilkan penelitian atau riset ilmiah yang nantinya dapat menghasilkan 

temuan-temuan ilmiah untuk memperbaharui keilmuan itu sendiri. Pengabdian 

masyarakat dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan dengan langkah ilmiah, 

seperti melalui penelitian sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban 

serta kepentingan bangsa dan masyarakat. Dengan memilih materi pengabdian 

masyarakat yang berorientasi pada luaran pengabdian berupa inovasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, 

dunia usaha, dan/atau industri maka materi pengabdian masyarakat dapat 

digunakan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau 

rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia 

usaha, industri, dan/atau pemerintah sehingga menghasilkan penelitian atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipublikasikan dalam 

bentuk karya ilmiah dan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 
 
 
4.1. Indikator Kinerja Pengabdian Masyarakat 

Indikator kinerja pengabdian masyarakat pada Universitas Bina Sarana 

Informatika, yaitu: 

13  



1. Peningkatan jumlah luaran pengabdian masyarakat 

2. Peningkatan jumlah kerjasama kemitraan pengabdian masyarakat 

3. Tingkat kesesuaian materi pengabdian masyarakat dengan bidang ilmu 

4. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat atas kegiatan pengabdian masyarakat 

5. Tingkat keluhan terhadap layanan pengabdian masyarakat semakin menurun 
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BAB V  

POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN 

DISEMINASI 
 
 

5.1. Sumber Dana Pengabdian Masyarakat 

Sumber dana pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika 

meliputi sumber internal dan sumber eksternal. Sumber pendanaan internal berasal 

dari Yayasan Bina Sarana Informatika, dimana pendanaan internal diarahkan 

untuk civitas akademika yang belum mendapatkan akses sumber dana eksternal. 

Sumber pendanaan eksternal berasal dari Hibah Program Pengabdian Masyarakat 

oleh DRPM Ristekdikti melalui berbagai skim pengabdian masyarakat dan 

kerjasama instansi. 

 
Tabel 1. Rencana Pendanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Periode 2018-

2022 (dalam jutaan rupiah) 

Sumber 
Dana 2018 2019 2020 2021 2022 

Yayasan 
Bina Sarana 
Informatika 

481 505 530 556,8 584,7 

DRPM 
Ristekdikti 0 100 150 200 250 

Kerjasama 
instansi 10 15 20 25 30 

 
 

5.2. Pemantauan dan Evaluasi Pengabdian Masyarakat 

Monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat dilakukan untuk mengetahui 

apakah pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan target yang telah 

ditentukan. Hasil dari monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat dilaporkan 

ke Rektor Universitas Bina Sarana Informatika untuk digunakan sebagai dasar 

perbaikan pelaksanaan pengabdian masyarakat berikutnya. 
 
 

5.3. Diseminasi Hasil Pengabdian Masyarakat 

Hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Universitas Bina 

Sarana Informatika dapat berupa publikasi ilmiah di jurnal/prosiding, publikasi 
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pada media massa (cetak/elektronik), peningkatan kuantitas dan kualitas produk, 

peningkatan pemahaman  dan  keterampilan  masyarakat,  jasa,  model,  rekayasa  

sosial,  sistem, produk/barang, hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak 

cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan 

varietas tanaman, perlindungan topografi), atau buku ajar. Hasil pengabdian 

masyarakat dapat juga dipublikasikan melalui website LPPM dan harus dilaporkan 

secara tertulis dan disetujui oleh Ketua LPPM. 
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BAB VI 

 PENUTUP 
 
 

Alhamdulillah, Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat Universitas Bina 

Sarana Informatika telah berhasil disusun sesuai dengan pedoman penyusunan 

Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat Universitas Bina 

Sarana Informatika ini dibuat agar menjadi dasar dalam pelaksanaan dan 

pengukuran pencapaian kegiatan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Sarana 

Informatika sehingga tercapai visi yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan 

kegiatan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika senantiasa 

berfokus pada permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat, bersinergi, 

bermitra, serta terstruktur dengan target luaran yang jelas. Selain itu dalam upaya 

menjaga mutu, maka LPPM Universitas Bina Sarana Informatika senantiasa 

melaksanakan keberlanjutan perbaikan mutu melalui monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat secara berkala. 

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika mengucapkan terima kasih 

kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, para dekan Universitas Bina 

Sarana Informatika, tim penyusun renstra pengabdian masyarakat Universitas Bina 

Sarana Informatika dan para dosen Universitas Bina Sarana Informatika yang telah 

berkontribusi dalam penyusunan renstra pengabdian masyarakat sehingga Renstra 

Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika Tahun 2018-2022 

dapat diselesaikan. 
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