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Kata Pengantar 
 

Assalamu’alaikum wr. wb. 
 

Puji syukur kehadirat Allah swt., atas berkah dan hidayahNya, naskah 

Rencana Strategis Pengabdian pada Masyarakat Universitas Airlangga (Renstra 

PPM UNAIR) periode 2016 – 2021 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

 Penyusunan naskah ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. Sementara secara teknis, penyusunan Renstra PPM UNAIR 2016 – 2021 

merujuk pada Pedoman Penyusunan Renstra PPM Perguruan Tinggi yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  - Kementerian 

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) pada Maret 2016. 

 Tujuan penyusunan Renstra PPM ini adalah menghasilkan dokumen 

sebagai pedoman pengembangan kebijakan UNAIR dalam pengelolaan PPM 

selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016 – 2021. Semua program dan 

kegiatan PPM dirancang berasaskan kewilayahan, terintegrasi, sinergi, dan 

melembaga.  

 Adapun program dan kegiatan PPM yang dikembangkan mengacu pada 

unggulan UNAIR yaitu ilmu kesehatan, bioscience, dan ilmu-ilmu sosial atau 

humaniora. Di samping itu juga merujuk pada sejumlah isu global, nasional, dan 

regional/lokal. 

 Naskah Renstra PPM UNAIR 2016 – 2021 disusun dengan sistematika 

yang terdiri dari 6 (enam) bab. Bab I adalah Pendahuluan yang berisi uraian 

tentang peran dan fungsi Renstra PPM, isu-isu global, nasional, dan wilayah 

(regional/lokal). Isu global berkaitan dengan munculnya Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA), sementara isu nasional tentang poros maritim, pembangunan 
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desa, komoditas swasembada, dan reformasi budaya. Sedangkan isu wilayah 

merujuk pada RPJM Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tentang kemandirian 

desa. 

 Pada Bab II diuraikan visi dan misi UNAIR disertai visi dan misi Lembaga 

Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Masyarakat Universitas 

Airlangga (LP4M UNAIR) yang mengemban amanah melaksanakan kegiatan PPM 

di UNAIR. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan informasi tentang analisis 

kondisi saat ini, riwayat PPM UNAIR, capaian rencana, peran LP4M UNAIR, 

kemitraan, potensi yang ada, serta analisis SWOT sebagai landasan penyusunan 

dan pengembangan program. 

 Dalam Bab III disajikan uraian tentang tujuan dan sasaran pelaksanaan 

serta strategi dan kebijakan yang dikembangkan LP4M UNAIR. Strategi 

pengembangan LP4M UNAIR berbasis pada masukan, proses, dan luaran. 

Sementara strategi pengembangan dirumuskan dengan mengacu pada evaluasi 

diri dan analisis SWOT. 

Pada Bab IV diuraikan program dan kegiatan berdasarkan uraian dalam 

Bab III yang tercakup pula di dalamnya tentang organisasi dan manajemen serta 

indikator kinerja PPM. 

Bab V dalam naskah ini berisi penjelasan pola pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi, dan diseminasi program dan kegiatan PPM UNAIR. Fokus uraian dalam 

bab ini pada keberhasilan pelaksanaan PPM yang didukung oleh sumber 

pendanaan yang dilakukan baik secara mandiri maupun dukungan dana dari 

APBN, APBD, swasta atau sumber lainnya. 

Naskah ini ditutup dengan Bab VI yang berisi uraian tentang peluang 

keberlanjutan kegiatan dan program PPM UNAIR setelah periode Renstra ini 

berlangsung. Dalam bab ini juga disampaikan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian naskah. 

Sejalan dengan isi yang terdapat dalam Bab VI Renstra PPM UNAIR 2016 – 

2021 tersebut, kepada semua pihak yang telah berjasa dan memberikan 
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sumbangan berarti dalam proses perencanaan, penyusunan, hingga 

penyelesaiannya disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Namun demikian, naskah ini sungguh disadari tidak terlepas dari 

beberapa kekurangan dan keterbatasan bahkan kesalahan meskipun sudah 

dilakukan dengan kesungguhan.  Oleh karena itu tegur sapa dari semua pihak 

sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya. 

Semoga semua program dan kegiatan PPM UNAIR bermanfaat bagi 

semua pihak dan memberi nilai tambah khususnya bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan kemampuan daya saing bangsa Indonesia. Aamiin. 

 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 
 

Surabaya, 21 Oktober 2016 
LP4M Universitas Airlangga 
Ketua, 

 
 
 
 

Prof. Dr. Jusuf Irianto, M.Com. 
NIP. 19650506 199303 1 003 
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BAB I 
Pendahuluan 

 

Salah satu dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian 

Pada Masyarakat (PPM) di samping Pendidikan dan Penelitian. Kegiatan PPM 

haruslah tepat sasaran yakni dimaksudkan sebagai wahana dalam mendukung 

kemandirian bangsa.  

Program dan kegiatan PPM UNAIR bersifat saling mendukung atau sinergi 

dengan implementasi Pendidikan dan Penelitian. Implementasi PPM diwujudkan 

melalui berbagai kegiatan positif. Luaran berbagai kegiatan tersebut tidak hanya 

bermanfaat, namun juga mampu memberi nilai tambah baik bagi masyarakat, 

Universitas Airlangga (UNAIR), maupun bangsa dan negara.   

Pengembangan program dan kegiatan PPM dapat dilakukan dengan 

mengingat adanya berbagai peluang kerjasama baik tingkat nasional maupun 

internasional yang menyediakan skema pendanaan. Pembiayaan bagi semua 

program dan kegiatan PPM UNAIR nantinya diharapkan tidak hanya bersumber 

dari diri sendiri, namun juga kontribusi dari Pemerintah Daerah, Pemerintah 

Pusat, Perusahaan melalui CSR dan/atau program lainnya, serta masyarakat baik 

di dalam maupun luar negeri. 

Berbagai program dan kegiatan PPM UNAIR dikoordinasikan oleh 

Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Masyarakat 

(LP4M). Agar kegiatan PPM UNAIR mampu mendukung kemandirian bangsa, 

sinergis, kreatif, bernilai tambah, serta mampu menangkap berbagai peluang, 

maka perlu disusun Perencanaan Strategis (Renstra) PPM. Renstra tersebut 

dapat pula berfungsi sebagai Pedoman Kebijakan UNAIR dalam pengelolaan PPM 

selama kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yakni mulai 2016 hingga 2021. 

Kebijakan, program, dan kegiatan yang dimaksudkan dalam Renstra PPM 

UNAIR adalah pengabdian masyarakat yang bersifat KTSM yang merupakan 
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singkatan dari Kewilayahan, Terintegrasi, Sinergistik, dan Melembaga. 

Adapun program, dan kegiatan PPM UNAIR mengacu pada program 

unggulan UNAIR, berbagai isu global dan nasional, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur dengan mengacu dokumen yang 

diterbitkan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, dan 

dokumen tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

UNAIR merupakan perguruan tinggi sekaligus sebagai pusat unggulan 

(centre of excellence) untuk bidang kesehatan, life science, dan humaniora (ilmu-

ilmu sosial). Oleh karena itu, program PPM UNAIR tidak terlepas dari 

pengembangan kegiatan aplikasi keilmuan kesehatan, life science, dan ilmu-ilmu 

sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Program dan kegiatan PPM UNAIR memperhatikan pula isu global atau 

regional mutakhir yakni munculnya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. 

Sementara isu-isu nasional berkaitan dengan fakta Indonesia sebagai poros 

maritim; pembangunan desa dan daerah tertinggal dan perbatasan; ketahanan 

pangan yakni penyediaan komoditas kebutuhan pokok meliputi beras, kedelai, 

gula, dan sapi; reformasi budaya; isu wilayah berupa upaya membangun desa 

mandiri, dan RPJM Provinsi Jawa Timur juga digunakan bahan pertimbangan 

dalam penyusunan program dan kegiatan PPM UNAIR. 

Sebagai perwujudan nyata atau derivat (turunan) Renstra PPM adalah 

serangkaian program dan kegiatan PPM UNAIR yang menghargai kebhinekaan 

intelektual dan koalisi dalam wujud kemitraan (partnership). Kegiatan PPM 

UNAIR melibatkan pihak lain dan dilaksanakan secara berkelompok terdiri dari 

dosen dari berbagai bidang ilmu (multidisiplin) yang berasal baik dari intra UNAIR 

maupun antar PT khususnya di Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya. Dengan 

demikian PPM UNAIR bersifat kewilayahan. 

Indikator capaian kinerja PPM UNAIR yang bersifat kewilayahan tersebut 
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mencakup berbagai dimensi yang sejalan dengan pembangunan manusia (human 

development). Indikator capaian kinerja tersebut berfokus pada peningkatan 

pendapatan (aspek ekonomi), peningkatan derajad kesehatan masyarakat (aspek 

kesehatan), dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat (aspek pendidian). 

Sementara itu, indikator Kinerja PPM UNAIR yang bersifat khusus mengacu pada 

Indikator Kinerja PPMyang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian 

Masyarakat (DRPM).  

Dalam penyusunan Renstra PPM UNAIR ini digunakan beberapa dokumen 

utama sebagai rujukan, yaitu Peraturan Senat Akademik UNAIR, Rencana Induk 

Pengembangan UNAIR dan Renstra UNAIR.  Sementara dokumen lain sebagai 

pendukung adalah RPJMD Provinsi Jawa Timur dan dokumen lain yang relevan 

khususnya dokumen yang diterbitkan DRPM tentang PPM. 
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BAB II 
Landasan Pengembangan PPM Universitas Airlangga 

 
2.1. Visi dan Misi Universitas Airlangga 

2.1.1. Visi 

Menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional 

dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

humaniora berdasarkan moral agama. 

2.1.2. Misi 

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, 

dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai 

kebangsaan dan moral agama. 

2. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan 

yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai 

kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan 

pendidikan dan PPM. 

3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan 

humaniora kepada masyarakat. 

4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik 

melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan 

mampu bersaing di tingkat internasional. 

2.2 Visi dan Misi LP4M Universitas Airlangga 

Sesuai dengan butir 3 Misi Universitas Airlangga yaitu 

“Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan humaniora 

kepada masyarakat”, maka LP4M merumuskan visi dan misi sebagai berikut. 

 

2.2.1 Visi 

“Menjadi lembaga yang mandiri, inovatif, dan terkemuka baik di tingkat 

nasional maupun internasional serta unggul dan dinamis dalam penerapan ilmu 
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pengetahuan teknologi dan humaniora berdasarkan moral agama bagi 

masyarakat”. 

 

2.2.2. Misi 

1. Meningkatkan budaya pengabdian masyarakat sivitas akademika yang 

menjunjung tinggi nilai etika dan moral agama. 

2. Menerapkan produk ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora secara 

terencana untuk kepentingan masyarakat. 

3. Mengembangkan program pengabdian, pendidikan, pelatihan, dan 

pengembangan berbasis riset sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

4. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring yang memberi nilai tambah 

baik secara internal maupun eksternal di tingkat lokal, nasional, regional, 

dan internasional secara efektif dan efisien. 

 

2.3. Kebijakan Umum UNAIR tentang Arah Strategi Pengembangan PPM 

Berdasarkan Peraturan Senat Akademik No. 05/H3/SA/P/2008, pasal (2) 

dan (3), arah pengembangan PPM ditetapkan sebagai berikut.  

1. Pemberdayaan masyarakat secara inovatif,  integratif, dan komprehensif. 

2. Pengkategorian jenis PPM dan pengelolaannya disesuaikan dengan visi, misi 

dan tujuan Universitas serta kebutuhan masyarakat. 

3. Peningkatan kerjasama dan jejaring (networking) dalam bidang PPM yang 

dilakukan di tingkat nasional dan internasional, diarahkan untuk 

pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.4 Analisis Kondisi Saat Ini 

Pengembangan PPM UNAIR mengacu pada pengembangan PPM yang 

diarahkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) 

Kementerian Riset dan Pendidikan Tingggi. Pengembangan PPM pada saat ini 

dikonsepstualisasikan sebagai (1) kegiatan yang memposisikan masyarakat 
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sebagai mitra pembangunan, (2) dana investasi jangka panjang, (3) sinergi 

berkelanjutan antar program, (4) gabungan inovasi IPTEKS strategis, (5) adanya 

insentif publikasi dan penelitian, serta (6) peluang bagi mitra untuk berinvestasi. 

Skema PPM dengan paradigma terbaru untuk PPM dimasa depan 

diarahkan pada kegiatan yang berfungsi sebagai (1) pendukung kemandirian 

bangsa, (2) sinergi implementasi tri dharma perguruan tinggi, (3) implementasi 

melalui berbagai kegiatan PPM, (4) adanya nilai tambah dari luaran berbagai 

PPM, dan (5) peluang kerjasama nasional dan internasional. 

Sejalan dengan kebijakan DRPM dan paradigma terbaru PPM, UNAIR 

menjadikan PPM sebagai motor penggerak perubahan masyarakat menjadi lebih 

berdaya dan mandiri melalui penerapan IPTEKS secara optimal. PPM harus 

mampu menjadi wahana bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara. Oleh karena itu, UNAIR harus mampu mendorong 

tumbuhnya budaya pengabdian bagi civitas akademika dengan berbekal 

semangat daya juang, daya tahan, berjiwa entrepreneurship, serta didukung oleh 

softskill dan karakter yang terpuji. 

Keunggulan UNAIR dalam berbagai bidang keilmuan telah memperoleh 

pengakuan secara nasional maupun internasional. Di tingkat nasional telah 

banyak prestasi yang dicapai UNAIR, diantaranya adalah akreditasi institusi oleh 

BAN-PT dengan peringkat A serta pengakuan lainnya. Sedangkan di tingkat 

internasional, UNAIR unggul melalui penilaian QS-World University dan 

Webometric, peringkat dalam World’s Top University versi QS-WUR, serta 

prestasi lainnya. 

Berdasarkan hasil analisis situasi yang memperhitungkan faktor internal 

dan eksternal, maka dapat dikatakan bahwa UNAIR telah mempunyai reputasi 

baik di tingkat nasional maupun internasional terutama di bidang ilmu-ilmu 

kesehatan, kehidupan, sosial, dan humaniora (health, life, social, and humanity 

sciences). Pengembangan keunggulan di bidang tersebut telah dilakukan secara 

terintegrasi melalui pendidikan, riset, dan pelayanan atau PPM. Hal ini ditunjang 
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dengan meningkatnya kualitas pengelolaan institusi melalui Airlangga Integrated 

Management Systems (AIMS) melalui sertifikasi ISO dengan menggunakan 

guideline IWA-2, surveilance berbasis kriteria MBNQA maupun status WTP atas 

laporan keuangan. 

 

2.4 Kondisi PPM UNAIR 

2.4.1 Riwayat Perkembangan PPM UNAIR 

LP4M UNAIR dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor UNAIR 

Nomor 1279/UN3/KR/2015. LP4M merupakan pengembangan kelembagaan dari 

Lembaga Penelitian dan PPM UNAIR. 

Sebagai suatu unit kerja di perguruan tinggi, LP4M UNAIR merupakan 

wadah bagi menumbuhkembangkan budaya pengabdian di kalangan civitas 

akademika, mendorong pendayagunaan hasil kegiatan untuk mendukung misi 

pendidikan tinggi dan pembangunan nasional secara berkelanjutan, serta 

pengamalan IPTEKS berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah. 

Fungsi utama pembentukan LP4M UNAIR memfasilitasi civitas akademika 

mencakup 4 (empat) program yaitu: (a) PPM, (b) pendidikan dan pelatihan, (c) 

pengembangan masyarakat, dan (d) Kuliah Kerja Nyata atau KKN reguler dan 

tematik. 

Program PPM diarahkan pada kreatifitas, inovasi, dan penerapan IPTEKS 

yang mencakup kegiatan dari berbagai skema pendanaan yaitu dari DRPM, 

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), IPTEKDA LIPI, serta pihak 

lainnya baik yang bersifat mono tahun maupun multi tahun. 

Arah program pendidikan dan pelatihan adalah perwujudan dari upaya 

menghasilkan kemandirian masyarakat, kemampuan civitas akademika publikasi 

nasional dan internasional, penyusunan bahan/materi pendidikan, pelatihan, 

penyuluhan, dan bimbingan untuk masyarakat, serta peningkatan budaya 

mengabdi kepada masyarakat yang produktif. 
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Sedangkan program pengembangan masyarakat terkait dengan kebijakan 

publik yang diarahkan pada untuk membantu pemerintah khususnya pemerintah 

daerah berkaitan dengan otonomi daerah, swasta dalam dan luar negeri, serta 

lembaga lainnya. Termasuk dalam program ini adalah pemberdayaan 

masyarakat. 

KKN reguler da tematik merupakan mata kuliah yang wajib diikuti 

mahasiswa UNAIR. Program ini dinamakan KKN BBM atau KKN Belajar Bersama 

Masyarakat sebagai ciri khas atau pembeda dengan lainnya. Mahasiswa tidak 

hanya didorong penguasaan hard skill namun juga soft skill. KKN BBM UNAIR 

yang bersifat reguler berfokus pada tema-tema kesehatan, ekonomi, dan 

pendidikan. Sementara KKN BBM tematik melibatkan pula pihak luar, misalnya 

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat untuk tema Sanitasi, Lingkungan, dan Penyediaan Air Bersih; BKKBN 

untuk tema Kependudukan, dan Kementerian Kesehatan untuk tema yang 

berkaitan dengan Keluarga Sehat. 

 

2.4.2 Capaian Rencana yang Telah Dirancang Sebelumnya 

Secara umum, tujuan LP4M UNAIR adalah untuk (1) membangun budaya 

akademik berorientasi pelayanan didukung oleh ketrampilan teknis dalam 

penerapan IPTEKS dan humaniora berdasar atas kepakaran individu dan/atau 

kelompok, (2) membuka peluang bagi terwujudnya transfer IPTEKS dan 

humaniora oleh civitas akademika untuk kepentingan masyarakat, dan (3) 

membuka peluang kerjasama kemitraan dan jaringan kerjasama baik secara 

internal maupun eksternal pada tingkat nasional maupun internasional untuk 

kepentingan pengembangan masyarakat. 

Budaya akademik beorientasi pelayanan yang sudah terbangun di 

lingkungan UNAIR dapat dilihat dari adanya minat tinggi para dosen untuk 

melakukan kegiatan PPM. Sebagai bukti empiris adalah banyaknya jumlah 
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proposal yang disusun dosen serta kegiatan PPM yang telah, sedang, dan akan 

dilakukan. 

Sementara peluang bagi terwujudnya transfer IPTEKS dan humaniora 

terbuka bagi semua civitas akademika UNAIR dengan banyaknya jumlah unit 

usaha atau lembaga pemerintah/swasta sebagai partner atau mitra bagi 

terlaksananya PPM. Hal ini merupakan wujud nyata bahwa civitas akademika 

UNAIR memiliki kesempatan luas untuk menerapkan bidang keahliannya. 

Keberlangsungan PPM di masa mendatang berkaitan erat dengan jejaring 

atau networking yang membuka kesempatan bagi kerjasama bahkan hingga skala 

internasional. Bukti nyata capaian kerjasama ini adalah terjalinnya jumlah pihak 

baik dalam maupun luar negeri yang bermitra dengan UNAIR untuk 

melaksanakan berbagai kegiatan PPM.   

Dengan menggunakan data dengan baseline tahun 2016, maka dapat 

digambarkan beberapa capaian. Bahwa LP4M UNAIR mampu mencapai tujuan 

dan target yang telah dirancang sebelumnya seperti terlihat pada tabel 2.1. 



Renstra PPM 2016-2021  10 

 

 

 
Tabel 2. 1. : Capaian Rencana Berdasarkan Sasaran Mutu LP4M UNAIR 

Tahun 2016 - 2021 

Sasaran Mutu Baseline 
2016 

Target Tahun Metode Pengukuran 
Sasaran  Mutu 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Peningkatan Kepuasan 
stakeholder  

3.25 3,25 3,35 3,45 3,55 3,65 Tingkat Kepuasan 
stakeholder terhadap 
kinerja LP4M 

Peningkatan Kepuasan 
Pelayanan KKN – BBM 

3.25 3,25 3,35 3,45 3,55 3,65 Kepuasan Pengguna 
terhadap layanan KKN  -
BBM 

Peningkatan 
Tercapainya roadmap 
LP4M dengan Renstra 
UNAIR (%) 

60 65 70 80 90 100 Tercapainya roadmap 
LP4M dengan Renstra 
Universitas Airlangga 

Peningkatan PPM DIKTI 200(17) Usulan Diterima Usulan Diterima Usulan Diterima Usulan Diterima Usulan Diterima Jumlah proposal PPM 
yang didanai baik 
merupakan lanjutan dari 
penelitian maupun bukan 
dari penelitian 

IPTEK bagi Masyarakat  45 15 50 17 54 18 60 20 66 22 
IPTEK bagi 
Kewirausahaan 

 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 

IPTEK bagi Produk 
Ekspor 

 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 

IPTEK bagi Inovasi dan 
Kreativitas Kampus 

 6 2 7 2 7 2 8 3 9 3 

Ipteks bagi Produk 
Unggulan Daerah 
(IbPUD) 

 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 

IPTEK bagi Wilayah  15 5 17 6 18 6 20 7 22 7 
IPTEK bagi Wilayah  3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 
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antara PT-CSR atau PT-
Pemda-CSR 
Iptek bagi desa 
mitra(IbDM) 

 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 

Program Hi-Link  3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 
Program Hibah KKN-
PPM 

 12 4 13 4 15 5 16 5 18 6 

Program PPM BPPTNBH  99 33 109 36 120 40 132 44 145 48 
Jumlah   65  71  79  88  96  
Jumlah PPM pada level : (%)  

a. Lokal 50,85 50,77 50,70 50,63 50,57 50,00 PPM pada level tersebut 
dibagi total PPM b. Regional 33,90 33,85 33,80 34,18 34,48 34,38 

c. Nasional 15,25 15,38 15,49 15,19 15,91 15,63 
Tingkat penyerapan 
anggaran (%) 

100 100 100 100 100 100 Serapan dana untuk 
pelaksanaan kegiatan 
dalam satu tahun 

 

Lanjutan Tabel 2.1. 
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Gambar 2. 1. Rencana Target Kegiatan Pengmas Tahun 2016 – 2021 

 

Gambar 2.2. Rencana Target Kegiatan Pengmas Dikti Tahun 2016 – 2021 

2.4.3. Key Fasilitator 

 Keahlian merupakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

mampu melakukan penyelesaian terhadap persoalan kehidupan khususnya yang 

berkaitan dengan bidang ilmu dan teknologi. Keahlian yang dimiliki UNAIR sesuai 

dengan bidang yang ada di Fakultas dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2.: Bidang Keahlian Sesuai Fakultas Yang Ada Di Universitas Airlangga 

No. Fakultas 
 

Bidang Keahlian 

1. Kedokteran 1 Anatomi Histologi 

    2 Biokimia Kedokteran 

    3 Kesehatan Masyrakat-Kedokteran Pencegahan 

    4 Mikrobiologi Kedokteran 

    5 Biologi Kedokteran 

    6 Patologi Anatomi 

    7 Fisiologi 

    8 Farmakologi 

    9 Parasitologi 

    10 Penyakit Dalam 

    11 Obstetri dan Ginekologi 

    12 Kesehatan Anak 

    13 Bedah 

    14 Orthopedi dan Traumatologi 

    15 Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika 

    16 Urologi 

    17 Bedah Saraf 

    18 Anastesiologi dan Reanimasi 

    19 Kesehatan Mata 

    20 Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler 

    21 Penyakit Saraf 

    22 Pulmonologi dan Respirasi 

    23 Kesehatan Kulit dan Kelamin 

    24 Radiologi 

    25 Kedokteran Forensik dan Medikolegal 

    26 Patologi Klinik 

    27 Kesehatan THT-KL 

    28 Kesehatan Fisik dan Rehabilitasi 

    29 Kedokteran Jiwa 

2 Kedokteran Gigi 1 Konservasi Gigi 

    2 Bedah Mulut dan Maksilofasial 

    3 Penyakit Mulut 

    4 Ortodonsia 

    5 Prostodonsia 

    6 Radiologi Gigi 

    7 Material Kedokteran Gigi 

    8 Periodonsia 

    9 Kesehatan Gigi Masyarakat 

    10 Biologi Oral 
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    11 Kedokteran Gigi Anak 

    12 Patologi Mulut dan Maksilofasial 

    13 Odontologi Forensik 

3 Hukum 1 Hukum Perdata 

    2 Hukum Pidana 

    3 Hukum Administrasi Negara 

    4 Hukum Internasional 

    5 Hukum Tata Negara 

    6 Dasar Ilmu Hukum 

4 Ekonomi dan Bisnis 1 Ilmu Ekonomi 

    2 Manajemen 

    3 Akuntansi 

    4 Ekonomi Syariah 

5 Farmasi 1 Farmakognosi dan Fitokimia 

    2 Kimia Farmasi 

    3 Farmasi Komunikasi 

    4 Farmasi Klinik 

    5 Farmasetika 

6 Kedokteran Hewan 1 Anatomi Veteriner 

    2 Patologi Veteriner 

    3 Peternakan Veteriner 

    4 Reproduksi Veteriner 

    5 Kesehatan Masyarakat Veteriner 

    6 Parasitologi Veteriner 

    7 Mikrobiologi Veteriner 

    8 Kedokteran Dasar Veteriner 

    9 Klinik Veteriner 

7 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1 Antropologi 

    2 Politik 

    3 Administrasi Negara 

    4 Hubungan Internasional 

    5 Sosiologi 

    6 Komunikasi 

    7 Informasi dan Perpustakaan 

8 Sains dan Teknologi 1 Kimia 

    2 Matematika 

    3 Biologi 

    4 Fisika 

9 Kesehatan Masyarakat 1 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 

    2 Biostatistik dan Kependudukan 

    3 Kesehatan Lingkungan 

    4 Epidemiologi 

Lanjutan Tabel 2.2. 
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    5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

    6 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 

    7 Gizi Kesehatan 

10 Psikologi 1 Pendidikan dan Pengembangan 

    2 Klinis dan Kesehatan Mental 

    3 Kepribadian dan Sosial  

    4 Industri dan Organisasi 

11 Ilmu Budaya 1 Sastra Indonesia 

    2 Ilmu Sejarah 

    3 Sastra Jepang 

    4 Sastra Inggris 

12 Keperawatan 1 Keperawatan Medikal Bedah, Kritis 

    2 Jiwa dan Komunikasi 

    3 Meternitas Anak 

13 Perikanan dan Kelautan 1 Manajemen Kesehatan Ikan dan Budidaya Perairan 

    2 Kelautan 

14 Vokasi 1 Kesehatan 

    2 Teknik 

    3 Bisnis 
 

2.4.4. Pusat Kajian 

 Pembentukan pusat kajian bertujuan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi secara multi disiplin untuk membantu 

pemecahan persoalan yang ada di masyarakat. Rencana pembentukan pusat kajian 

dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3.: Rencana Pembentukan Pusat Kajian Universitas Airlangga 

 

No. Pusat Kajian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fakultas

1 Jaminan Sosial v FK, FKM, FEB, FH, FISIP

2 Pengembangan KKN v FKM, FKH, FISIP, FKG

3 Tata Kelola dan Daya Saing v FEB, FISIP, FIB, FH

4 Lingkungan Hidup v FKM, FST, FKH, FPK, FV

5 Pengembangan Bioteknologi TTG dan TI
v

FST, FKM, FKH, FK, FKG, 

FF

6 Wanita v FISIP, FKM, FK, FIB, FH

7 Bencana v Semua Fakultas

8 Energi dan Nuklir v FST, FH

9 Pancasila dan Kewarganegaraan v FISIP, FH, FIB

10 Kependudukan dan KB v FKM, FISIP, FKP, FK

11 Pangan dan Gizi v FKM, FKH, FST

12 Kebudayaan dan Pariwisata v FIB, FISIP, FV

13 Hukum v FH, FISIP

14 Rekayasa Sosial v FISIP, FH, FIB, FKM, FEB

Lanjutan Tabel 2.2. 
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2.4.3. KKN-BBM UNAIR 

 KKN–BBM adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan 

pengalaman belajar kepada mahasiswa di tengah-tengah kehidupan masyarakat, 

dengan secara nyata turut membantu memecahkan masalah masyarakat 

berdasarkan kompetensi keilmuan masing-masing peserta KKN-BBM. Kompentensi 

disesuaikan dengan situasi, kondisi, masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat di 

lapangan dengan pendekatan interdisipliner dan ilmiah. 

 Berdasarkan keluarnya Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 

8435/J03/PP/2008 tertanggal 31 Desember 2008 tentang Kuliah Kerja Nyata-Belajar 

Bersama Masyarakat maka KKN-BBM Universitas Airlangga ini wajib diikuti oleh 

seluruh mahasiswa program studi sarjana di Universitas Airlangga. Mahasiswa yang 

dapat mengikuti program KKN-BBM jika telah memiliki 110 sks atau menjelang 

semester ke-7. Proyeksi perkembangan hasil pelaksanann KKN – BBM dapat dilihat 

pada Grafik dibawah ini. 

 

Gambar 2. 3 Pengembangan Lokasi KKN – BBM per Kabupaten Tahun 2016 – 2021 

Bojonegoro Nganjuk Probolinggo Sampang Surabaya Lamongan Jember Banyuwangi

2016 73 75 48 50 48 0 0 0

2017 0 0 48 0 48 20 20 10

2018 0 0 48 50 48 20 20 10

2019 73 0 48 50 48 20 20 10

2020 73 75 48 50 48 20 20 10

2021 73 75 48 50 48 20 20 10
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Gambar 2. 4 Pengembangan KKN – BBM Tematik 2016 - 2021 

 

2.4.4 Peran Unit Kerja LP4M UNAIR 

Sebagai unit kerja di perguruan tinggi, LP4M UNAIR memiliki fungsi khusus 

dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, dan pengendalian, serta 

pengembangan program dan kegiatan PPM. 

Keberadaan dan peran LP4M UNAIR tidak terlepas dari Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga  yang 

menyatakan bahwa UNAIR merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-

BH) yang mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom. Pada Bab III 

tentang Penyelenggaraan Tridharma dalam statuta tersebut dapat dilihat bahwa 

UNAIR melaksanakan pendidikan, penelitian, dan PPM. Selengkapnya dalam Pasal 16 

dengan tegas dinyatakan bahwa:ayat (1) pengmas merupakan kegiatan sivitas 

akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

humaniora untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupanbangsa; dan ayat (2) PPM dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan 

sesuai budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika 

serta kondisi sosial budaya masyarakat, dengan tetap memenuhi prinsip 

penyelenggaraan UNAIR. 

294 

198 
148 

75 

0 0 

50 

146 
196 

269 

344 344 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2016 2017 2018 2019 2020 2021

KKN-BBM Reguler KKN-BBM Tematik KKN Kebangsaan



Renstra PPM 2016-2021 18 

 

Sebagai unit kerja yang mengemban amanah di bidang PPM, maka LP4M 

memiliki peran strategis dalam memfasilitasi semua pihak untuk mengamalkan dan 

mengaplikasikan IPTEKS dan humaniora demi kemandirian masyarakat, bangsa, dan 

negara; serta mengembangkan program dan kegiatan PPM sesuai kebutuhan 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

2.4.5 Kemitraan yang Pernah/Sedang Terlaksana 

Dalam mengembangkan program dan melaksanakan kegiatan PPM, LP4M 

UNAIR membuka peluang yang selebar-lebarnya bagi keterlibatan semua pihak baik 

internal maupun eksternal melalui pengembangan kerjasama dalam bentuk 

kemitraan. 

Berdasarkan data mulai tahun 2013 hingga 2015 dapat diidentifikasi kemitraan yang 

pernah dilaksanakan oleh LPPM UNAIR dan kemudian ditindalanjuti oleh LP4M 

UNAIR. Pada Tabel 2.4. berikut dapat dilihat pengalaman kemitraan sebagaimana 

dimaksud. 

Tabel 2. 4.: Pengalaman Kerjasama LP4M Universitas Airlangga 

Tahun Anggaran 2013 

NO.  PUSAT 
STUDI/PUSAT 

KAJIAN 

LEMBAGA MITRA KETUA TIM KEGIATAN JUDUL KEGIATAN 

    1  LP4M BKD Kota Kediri Prof.Dr.H. Sarmanu, MS. Pelatihan dan Ujian Sertifikasi 
Ahli Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Tahun 2013 di 
Kota Kediri 

    2  LP4M USAID  Dr. Cholichul Hadi Regional Workshops on 
Leadhership for Women 
Yogyakarta  

    3  LP4M PT. Pertamina (Persero) Dr. Windijarto, MS. Sosial Mapping Wilayah 
Operasi Desa/Kelurahan 
Pulopancikan Kecamatan 
Gresik Kabupaten Gresik 

    4  LP4M PT. Pertamina (Persero) Dr. Windijarto, MS. Studi Lokasi Grass Root 
Refinery & Petrochemical 
Complex di Jawa Timur 

    5  LP4M PT. Bank Jatim  Prof.Dr.H. Sarmanu, MS. In House Training Pelatihan & 
Ujian sertifikasi Pengadaan 
Barang/Jasa 

    1  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon IV-
Angkatan I (15 - 19 April 2013) 
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    2  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon IV-
Angkatan II (13 - 17 Mei 2013) 

    3  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon IV-
Angkatan III (10 - 14 Juni 2013) 

    4  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon IV-
Angkatan IV (30 Sept - 4 Okt 
2013) 

    2  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon IV-
Angkatan V 18-22 Nop 2013) 

    3  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Ledhership & 
Managerial Eselon V Angkatan 
I (29 April - 3 Mei 2013) 

    4  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Ledhership & 
Managerial Eselon V Angkatan 
II (27 - 31 Mei 2013) 

    6  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Ledhership & 
Managerial Eselon V Angkatan 
III (24- 28 Juni 2013) 

    7  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Ledhership & 
Managerial Eselon V Angkatan 
IV (9 - 13 Sept 2013) 

    8  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Ledhership & 
Managerial Eselon V Angkatan 
V (28 Okt - 1 Nop 2013) 

    9  LP4M BKD Kabupaten Sampan Prof.Dr.H. Sarmanu, MS. Pendidikan dan Pelatihan 
Serta Ujian Sertifikasi Ahli 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Tahun 2013 

  10  LP4M PT. Pelindo III Cabang 
Tanjung Perak 

Prof.Dr.Bambang 
Tjahjadi, MBA 

Workshop Penyusunan 
Analisis Kelayakan Investasi 
Aspek Keuangan Pada PT. 
Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) Cabang Tanjung 
Perak 

  12  LP4M Bank Indonesia Dr. Wasiaturahma Workshop Ekonometri 
Permodelan dan Proyeksi 
Makroekonomi Regional 
Provinsi Jawa Timur 

  13  LP4M BKD Kabupaten 
Bojonegoro 

Prof.Dr.H. Sarmanu, MS. Penyelenggaraan Bimbingan 
Teknis Dan Ujian Sertifikasi 
Ahli Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Tahun 2013 

 

 

 

 

Lanjutan Tabel 2.4. 
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Kerjasama Tahun Anggaran 2014 

NO.  PUSAT 
STUDI/PUSAT 

KAJIAN 

LEMBAGA MITRA KETUA TIM KEGIATAN JUDUL KEGIATAN 

    1  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon IV - Angkatan 
I (20-24 Januari 2014)  

    2  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon I- Angkatan II 
(7-14 April 2014) 

    3  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon I- Angkatan 
III (5-9 Mei 2014) 

    4  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon I- Angkatan 
IV (2-6 Juni 2014) 

    5  LP4M BKD Kabupaten 
Bojonegoro 

Prof.Dr.H. Sarmanu, MS. Penyelenggaraan Pelatihan 
Penyusunan Harga Perkiraan 
Sendiri dan Kontrak 
Berdasarkan Perpres Nomor 70 
Tahun 2012 di Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2014 

    1  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon V-Angkatan I 
(10-14 Maret 2014) 

    2  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon V-Angkatan II 
(21-25 April 2014) 

    3  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon V -Angkatan 
III (16-20 Jun 2014) 

    4  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon V Angkatan 
IV (1 - 5 Sept  2014) 

    2  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon V -Angkatan 
V (15 - 19 Sept  2014) 

    3  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon V- Angkatan 
VI (29 Sept - 3 Okt 2014) 

    4  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon V -Angkatan 
VII (1 - 5 Des  2014) 

    6  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon V -Angkatan 
VIII (15 - 19  Des  2014) 

    7  LP4M Badan Kepegawaian dan 
Diklat Kabupaten 
Banyuwangi 

Prof.Dr.H. Sarmanu, MS. Penyelenggaraan Pelatihan dan 
Ujian Ahli Pengadaan 
Barang/Jasa dan Kontrak 
Berdasarkan Perpres Nomor 70 
Tahun 2012 di Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2014 

Lanjutan Tabel 2.4. 
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    8  LP4M JOB Pertamina - 
Petrochina East Java 

Dr. Windijarto, MS. Workshop and Discussion'S 
Forum Purposed To Formulating 
The Recommendation To 
Accelarate Oil And Production 
Of JOB - PPEJ 

    9  LP4M PT. Pelindo III Prof.Dr.Bambang 
Tjahjadi, MBA 

Workshop Penyusunan dan 
Analisa Kelayakan Investasi 
Aspek Keuangan pada PT. 
Pelindo III (Persero) Cabang 
Tanjung Perak 

 
 

Kerjasama Tahun Anggaran 2015 

NO.  PUSAT 
STUDI/PUSAT 

KAJIAN 

LEMBAGA MITRA KETUA TIM KEGIATAN JUDUL KEGIATAN 

    1  LP4M Unicef  Dr.Toto Purnomo, MS. USI-Law Enforcement IDD in 4   
District In EJ 

    2  LP4M Unicef  Dr. Cholichul Hadi ECD - Support Development HI 
ECD Grand Design 
Policy/Framework 

    3  LP4M Unicef  Dr. Arif Hargono EPI - Study Existing Pratice In 
Puskesmas, Monitor the 
Implementation New Guideline, 
Socialization New Guideline 

    4  LP4M Unicef  Suhernik, S.Sos.,M.Si. Coordination Meeting, Meeting 
Report Writing 

    5  LP4M Unicef  Dr. Nyoman Anita D.,MS. KIA (MCH) To Increase Pregnant   
Women, Family and Community 
Awareness Through 
Cooperation with CSO and Local 
University 

    6  LP4M Unicef  Purwaningsih, 
S.Kp.,M.Kep. 

PMTCT : Demonstration sites of 
PMTCT Oprational Guideline 
(HIV/AIDS) 

    7  LP4M Unicef  Dr. Cholichul Hadi SIPBM Advocacy to Support 
Implementation of CBEIS 

    8  LP4M Unicef  Dr. Cholichul Hadi SATAP: Support for Modelling of 
Innovative Alternative 
Education 

    9  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon V - angkatan 
I (13-17 April 2015) 

  10  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon V - Angkatan 
2 (25 - 29 Mei 2015) 

  11  LP4M PT. Petrokimia Gresik Prof.Dr.Hj. Sri Iswati, 
M.Si.,Ak. 

Pelatihan Leadhership & 
Managerial Eselon V - Angkatan 
3 (24 Agt - 2 Sept 2015) 

  12  LP4M PT. Terminal Teluk 
Lamong 

Prof.Dr.Bambang 
Tjahjadi, MBA 

Workshop Penerapan Good 
Corporate Governance 

Lanjutan Tabel 2.4. 
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  13  LP4M ExxonMobil Cepu Limited Prof.Jusuf Irianto, M.Com Implementasi Program 
Pelayanan Masyarakat di 
Kabupaten Bojonegoro 

 
 
2.4.6 Potensi Pendukung Bagi PPM 

Dalam menyusun kebijakan dan program PPM serta melaksanakan 

kegiatan pengabdian masyarakat, LP4M didukung oleh segenap potensi baik yang 

berasal dari internal maupun eksternal UNAIR. Potensi pendukung bagi PPM dari 

internal UNAIR berupa (a) SDM dari seluruh fakultas dan sekolah pascasarjana baik 

dosen tetap PNS, dosen tetap non-PNS, dan tidak tetap (luar biasa) maupun tenaga 

kependidikan (staf) dari semua unit kerja; (b) sarana dan prarasana milik sendiri; (c) 

sistem informasi manajemen dan database; (d) anggaran atau pendanaan; serta (e) 

dukungan pimpinan yang memiliki komitmen dalam mengembangkan kebijakan, 

program, dan kegiatan PPM. 

Sementara itu, potensi pendukung bagi PPM di UNAIR yang berasal dari 

lingkungan eksternal berupa (a) skema pembiayaan baik hasil kerjsama dengan 

pemerintah (pusat dan daerah) maupun perusahaan daerah nasional (BUMD dan 

BUMN) maupun swasta dan lembaga non pemerintah baik daerah, nasional, maupun 

internasional; (b) kebijakan pemerintah daerah (kabupaten, kota, provinsi) dan 

pemerintah pusat yang kondusif; (c) mitra binaan dan kerjsama yang tersebar di 

seluruh Indonesia dan bahkan internasional; serta SDM baik individu/perorangan 

atau kelompok dan lembaga profesional sebagai pendukung LP4M dalam 

mengemban misi PPM. 

 
2.4.6.1 SDM 

LP4M Umemiliki hubungan yang sangat erat dengan SDM baik dosen 

maupun tenaga kependidikan yang berasal dari lingkungan internal UNAIR. Dosen-

dosen tersebut berasal dari semua fakultas dan sekolah pasca sarjana dengan 

berbagai latar belakang disiplin ilmu yang senantiasa siap memprogram dan 

melaksanakan kegiatan PPM. 

Lanjutan Tabel 2.4. 
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Tenaga kependidikan di LP4M UNAIR juga tersedia untuk senantiasa siap 

mendukung dan mengadministrasikan semua kegiatan PPM yang terbagai ke dalam 

bagian administrasi keuangan dan umum, pengolahan data, pengembangan 

program, serta urusan rumah tangga. 

Di samping dosen dan tenaga kependidikan, LP4M UNAIR juga didukung 

oleh dosen atau tenaga ahli/profesional dari luar berdasarkan kebutuhan dan 

ketersediaan. Hubungan antara LP4M UNAIR dengan tenaga profesional tersebut 

didasari oleh prinsip terbuka partisipasi semua pihak dan saling menguntungka yang 

diatur dalam kerjasama atau kontrak kerja. 

 

2.4.6.2 Prasarana & Sarana 

Dalam melaksanakan kegiatannya, LP4M UNAIR didukung oleh sejumlah 

prasarana yaitu gedung tersendiri dan ruang. Gedung tersendiri tersebut berada di 

Kampus C Mulyorejo Surabaya yaitu Gedung Kahuripan Lantai 2.  Lahan kampus C 

adalah milik UNAIR sendiri. Di dalamnya terdapat beberapa ruang yaitu (1) 1 buah 

ruang Ketua LP4M, (2) 1 buah ruang Sekretaris LP4M, (3) 2 buah ruang tenaga 

administrasi, (4) 2 buah ruang sidang; (5) 1 buah mushala, (6) 1 buah dapur; dan (7) 3 

buah ruang istirahat (rest room) atau toilet. 

Adapun sarana yang tersedia sebagai pendukung LP4M antara lain berupa 

(1) meja dan kursi untuk pimpinan, staf, dan tamu; (2) fasilitas ruang rapat berupa 

kursi dan meja rapat, papan tulis, LCD projector; (3) pengeras suara dan sound 

system, (4) televisi, (5) lemari pendingin, (6) pengatur udara ruangan (AC), (7) 

komputer dan laptop, (8) alat cetak atau printer,serta (8) telepon, fax, serta 

peralatan/perabot rumah tangga. 

 

2.4.6.3 Biaya 

Biaya operasional LP4M didukung oleh skema Rencana Kegiatan Anggaran 

Tahunan (RKAT) yang ditetapkan oleh Rektor UNAIR untuk penggajian dan 

pelaksanaan program PPM. Selain itu LP4M juga mendapat bantuan pembiayaan dari 

lembaga lainnya yang bersifat tidak mengikat. 
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2.4.6.4 Informasi 

Secara berkala LP4M menyajikan data atau informasi yang dapat diakses 

dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan baik secara tertulis (cetak) 

maupun secara elektronik (internet). LP4M UNAIR menerbitkan company profile, 

buletin, dan jurnal serta publikasi lainnya sesuai kebutuhan (leaflet). Secara 

elektronik, LP4M dapat diakses melalui website remsi yaitu www.lp4m.unair.ac.id.   

Informasi dari dan ke LP4M UNAIR dapat dilakukan melalui surat resmi, 

SMS, email atau memanfaatkan media sosial dan teknologi lainnya sesuai kebutuhan 

dan memenuhi aspek ketepatan dan kecepatan. 

 

2.4.6.5 Manajemen Organisasi 

Pengelolaan LP4M UNAIR dilakukan dengan organisasi yang terdiri dari: 

Ketua, Sekretaris, Keuangan dan Administrasi Umum, Pengolahan Data, dan Rumah 

Tangga. 

 

2.4.7 Analisis SWOT 

2.4.7.1 Kondisi Internal  

Kondisi internai yang mempengaruhi keberadaan dan kelancacara 

pelaksanaan tugas-tugas LP4M yaitu: 

(a) Kekuatan 

Kekuatan (strength) yang ada dalam LP4M UNAIR mencakup 3 (tiga) aspek yaitu 

keilmuan, SDM, dan prasarana sarana. 

1. Keilmuan dan Pengmas 

a. Terdapat berbagai bidang keilmuan (mono dan multidisiplin) di semua fakultas 

dan sekolah pascasarjana dengan unggulan bidang ilmu kesehatan, ilmu 

sosial/humaniora, dan life science  yang diperhitungkan baik tingkat nasional 

maupun internasional; 

http://www.lp4m.unair.ac.id/
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b. Program Studi (PS) baik diploma/vokasi, Sarjana (S1), Magister (S2)/Spesialis 1, 

dan Doktor (S3)/Spesialis 2 sebagai pusat pengembangan keilmuan cukup 

beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 

c. Jumlah dan mutu program dan kegiatan PPM cenderung meningkat berbasis 

pengembangan dan aplikasi IPTEKS; 

2. Sumber Daya Manusia (SDM)  

a) Tenaga pengajar atau dosen berasal dari berbagai fakultas dan sekolah 

pascasarjana dengan berbagai latar belakang keilmuan (mono dan 

multidisiplin) yang siap menyusun berbagai program dan melaksanakan 

kegiatan PPM; 

b) Jumlah, mutu, dan kemampuan dosen sangat memadai dengan kualifikasi dan 

keunggulan bertaraf nasional dan bahkan internasional; 

c) Komitmen, dedikasi, dan integritas dosen; 

d) Relevansi komeptensi dosen dengan kebutuhan masyarakat dan 

pembangunan.  

e) Staf pendukung atau tenaga kependidikan dengan jumlah yang memadai, 

berkualitas dan kompeten. 

3. Prasarana dan Sarana 

a) Memiliki gedung tersediri di lokasi yang sangat strategis; 

b) Memiliki berbagai ruangan yang dapat digunakan untuk keperluan pimpinan, 

staf, dan rapat atau pertemuan. 

c) Memiliki fasilitas sangat memadai untuk mendukung kegiatan PPM dalam 

bentuk berbagai peralatan untuk rapat/pertemuan maupun kebutuhan 

lainnya. 

4. Dana 

a) Dukungan dan komitmen pimpinan UNAIR dalam penyediaan dana  yang 

sangat memadai untuk program dan kegiatan PPM. 

b) Memiliki kemandirian dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian 

keuangan berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan UNAIR. 
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c) Fleksiibilitas dalam pengelolaan dana dengan adanya mekanisme perubahan 

penggunaan anggaran dan sumber-sumber pendanaan. 

 

(b) Kelemahan 

Sejalan dengan kekuatan LP4M UNAIR yang terdiri dari potensi bidang ilmu, 

SDM, serta prasarana dan sarana, maka terdapat pula sejumlah kelemahan sebagai 

berikut. 

1. Keilmuan dan PPM bidang tertentu masih terbatas 

a)  Bidang keilmuan di sebagian besar fakultas kurang menonjol sehingga 

kurang diperhitungkan baik di tingkat nasional maupun internasional; 

b) Sebagian besar PS masih belum memiliki kemampuan dalam memanfaatkan 

hasil penelitian sebagai media pengembangan PPM; 

c) PPM melalui LP4M terbatas pada fakultas tertentu atau pusat 

penelitian/kajian tertentu. 

2.    Sumber Daya Manusia (SDM) 

a)  Kerja tim antar dosen dalam kegiatan PPM rendah termasuk hubungan 

positioning dosen senior dan yunior belum menunjukkan keterpaduan dan 

kohesivitas; 

b)  Para dosen senior dengan kualitas nasional maupun internasional belum 

mampu membina dosen yunior dalam bentuk kerja tim; 

c)  Dosen belum mengintegrasikan tridharma yakni memanfaatkan hasil 

penelitian sebagai bahan untuk pendidikan dan pengajaran serta PPM; 

d) Jumlah staf/tenaga kependidikan yang mendukung kegiatan LP4M sangat 

terbatas. 

e) Kemampuan dosen dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal 

beragam/berbeda sehingga pengembangan kerjasama dengan pihak di luar 

negeri di bidang PPM belum optimal;  

f) Waktu/jadwal atau agenda kegiatan internal UNAIR berbeda dengan pihak 

luar atau counterpart sehingga realisasi program kerjasama belum optimal; 
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g) Realisasi kesepakatan bersama atau MOU untuk kerjasama belum dapat 

direalisasikan; 

h) Terdapat banya kegiatan dengan pihak luar yang belum bersifat formal dan 

terstruktur serta kurang rinci dalam kegiatan nyata sehingga sulit dilacak 

dan dikendalikan; 

h)  Kemampuan mewujudkan kerjasama seringkali hanya berupa sekadar 

kunjungan kerja namun tanpa disertai dengan tindak lanjut yang nyata. 

3. Prasarana dan Sarana  

a) Jumlah ruangang terbatas khususnya untuk tenaga kependidikan dan 

rapat/pertemuan sehingga seringkali terjadi overlapping dalam pengguaan 

ruangan; 

b) Kualitas bangunan yang mengganggu kegiatan PPM sehingga perlu ada 

perawatan dan perbaikan secara periodik dan berkelanjutan; 

c) Fasilitas komputer terbatas dan belum memiliki perangkat lunak (software) 

lengkap dan memadai. 

 

2.4.7.2 Kondisi Eksternal 

Kondisieksternal yang mempengaruhi dan dihadapi LP4M UNAIR  terutama 

dalam rangka merealisasikan visi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan sebagai 

berikut. 

(a) Peluang 

Terdapat berbagai peluang atau kesempatan terbuka luas bagi LP4M untuk 

mengembangkan program dan kegiatan PPM. Peluang atau (opportunity) tersebut 

sebagai berikut. 

1. Pemerintah 

a) Peluang dari DRPM memberi kepercayaan kepada para dosen UNAIR 

menjadi tim reviewer atau evaluator kegiatan PPM; 

b) Kebijakan yang memberikan kesempatan luas dalam kegiatan PPM; 

c) Tersedia dana sangat besar dan dalam berbagai bentuk skema pendanaan

 untuk kegiatan PPM. 
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2. Teknologi 

a) Perkembangan teknologi terutama di bidang informasi dan komunikasi 

relevan penggunaannya dalam mendukung kegiatan PPM; 

b) Tersedia berbagai macam teknologi tepat guna sehingga transfer IPTEKS 

kepada masyarakat menjadi semakin lebih mudah. 

c) Berkembangnya teknologi dalam berbagai bentuk yang mudah diakses 

sehingga biaya untuk proses mengubah (konversi) input menjadi output  

semakin murah atau low cost. 

3. Otonomi daerah (Otoda) 

a) Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran lebih dominan sehingga lebih 

mudah menjalin kerjasama dengan UNAIR dalam menentukan arah 

kebijakan pembangunannya; 

b) Pemda membutuhkan banyak tenaga ahli dari UNAIR untuk turut 

membantu pengembangan berbagai kebijakan; 

c) Pemda menyediakan skema pendanaan untuk kegiatan PPM dalam jumlah 

besar yang dapat dimanfaatkan oleh UNAIR. 

4. Dunia Usaha/Industri 

a) Perusahaan baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar di era 

persaingan yang semakin tajam membutuhkan peran UNAIR untuk turut serta 

membantu menjaga keberlangsungan usahanya melalui inovasi dan PPM; 

b) Perusahaan menyediakan dana baik berupa CSR maupun skema pendanaan 

lainnya untuk kegiatan PPM dalam jumlah yang relatif besar; 

c) Perusahaan menyediakan fasilitas berupa prasarana, sarana, dan bahkan 

dukugan teknologi yang dimilikinya untuk mendukung program dan kegiatan 

PPM. 

5. Alumni 

a) Jumlah alumni UNAIR sangat besar yang siap membantu pengembangan 

program dan kegiatan PPM; 

b) Alumni UNAIR tersebar mulai dari dari Sabang sampai Merauke dan bahkan 

banyak yang berada di luar negeri; 
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c) Membantu dalam mengembangkan jejaring pada tingkat wilayah, nasional, 

bahkan internasional di bidang PPM. 

6. Lembaga Nasional dan Internasional 

a) Terdapat berbagai lembaga atau institusi pemerintah maupun non 

pemerintah (NGO) dari dalam maupun luar negeri yang membutuhkan peran 

UNAIR sebagai mitra kerja dalam pencapaian tujuan dan sasarannya; 

b) Berbagai lembaga menyediakan dana dalam berbagai skema untuk 

mendukung kegiatan PPM; 

c) Transfer teknologi untuk mendukung kegiatan PPM. 

 

(b) Ancaman 

Di samping peluang, dalam lingkungan eksternal juga terdapat sejumlah 

ancaman atau tantangan dalam berbagai bentuk. Beberapa ancaman yang 

mengganggu pengembangan program dan kegiatan PPM dapat diidentifikasi sebagai 

berikut. 

1. Hadirnya Perguruan Tinggi asing yang juga memiliki program PPM; 

2. Persaingan dalam memperoleh sumber daya pendukung bagi PPM terutama dari 

segi pendanaan; 

3. Persyaratan ketat dan terstandarisasi dari pihak mitra yang harus dipenuhi 

UNAIR; 

4. Tumpang tindih program dan kegiatan PPM yang dilakukan pihak lain sehingga 

menyebabkan tidak optimal dalam memberikan dampak bagi perubahan 

masyarakat yang lebih baik. 
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BAB III 
GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS PPM 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 Berdasar atas uraian latar belakang dan prinsip-prinsip penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra) PPM, serta visi, misi, dan analisis situasi dan kondisi yang dihadapi 

ytang telah diuraikan sebelumnya, dapat disusun dan dikembangkan Garis Besar 

Renstra PPM UNAIR. Garis Besar Renstra tersebut terdiri dari unsur-unsur tujuan dan 

sasaran pelaksanaan, serta strategi dan kebijakan LP4M UNAIR dalam mengemban 

misi di bidang PPM. 

Tujuan dan sasaran pelaksanaan, serta strategi dan kebijakan yang 

dirumuskan dan nantinya akan diimplementasikan LP4M diuraikan sebagai berikut. 

 

3.1 Tujuan 

Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan secara terukur, maka ditetapkan 

tujuan PPM UNAIR yaitu: 

1. Membangun budaya akademik yang memiliki ketrampilan teknis dalam 

penerapan IPTEKS dan humaniora berdasar atas kepakaran individu dan/atau 

kelompok; 

2. Membuka peluang yang seluas-luasnya bagi terwujudnya transfer IPTEKS dan 

humaniora oleh sivitas akademika untuk kepentingan masyarakat; 

3. Membuka peluang kerjasama kemitraan dan jaringan kerjasama baik secara 

internal maupun eksternal baik pada tingkat nasional maupun internasional 

untuk kepentingan pengembangan masyarakat. 

 

Berdasarkan rumusan tujuan, melalui PPM UNAIR diharapkan dapat memberikan 

kontribusi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan sekaligus mencerdaskan 

kehidupan masyarakat.  
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3.2 Sasaran 

Berdasarkan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman 

atau tantangan dirumuskan sasaran sebagai berikut. 

Sesuai dengan SK Rektor UNAIR Nomor 4661/UN3/KR/2013 tentang Rencana 

Induk Penelitian (RIP) pada Lembaga Penelitian dan PPM UNAIR Tahun 2012 – 2016 

khususnya dalam Lampiran pada  halaman 2 – 3 bahwa secara umum sasaran PPM 

difokuskan pada: 

1. Arah Pengembangan PPM sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan humaniora, 

kebutuhan masyarakat, dan pembangunan;  

2. PPM secara inovatif, integratif, dan komprehensif sesuai kebutuhan kelompok 

sasaran; 

3. Pengkategorian jenis PPM dan pengelolaannya disesuaikan dengan visi, misi, dan 

tujuan UNAIR serta kebutuhan masyarakat; 

4. Peningkatan kerjasama dan jejaring (networking) dalam bidang PPM yang 

dilakukan di tingkat nasional dan internasional, diarahkan untuk pemberdayaan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diarahkan pada (a) peningkatan 

pendapatan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat sebagaimana acuan dalam 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (b) peningkatan critical mass para dosen 

pelaksana PPM; dan (c) peningkatan daya saing bangsa Indonesia. Untuk itu secara 

khusus sasaran PPM dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Berdasarkan visi, misi, dan arah pengembangan strategi LP4M UNAIR, maka 

sasaran PPM adalah: 

1. Terwujudnya program dan kegiatan PPM yang inovatif, unggul dan kompetitif 

secara integratif dan komprehensif di tingkat lokal/wilayah, nasional, dan 

internasional; 

2. Menghasilkan produk/model unggulan PPM yang produktif dan berdayasaing 

tinggi;  
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3. Terciptanya budaya ilmiah dan atmosfer akademik yang kondusif bagi 

terlaksananya kegiatan akademik (pendidikan dan pengajara), penelitian, dan 

PPM berbasis kebutuhan masyarakat dan pembangunan; 

4. Pengembangan jejaring semua pihak untuk mendukung perwujudan kemandirian 

bangsa. 

 

3.3 Strategi dan Kebijakan LP4M 

3.3.1 Strategi Pengembangan  LP4M UNAIR 

Dalam bagian ini diuraikan strategi pengembangan LP4M berbasis pada 

pendekatan sistem yang terdiri dari unsur-unsur masukan, proses, dan luaran.  

Berdasarkan pendekatan sistemik tersebut, LP4M merumuskan strategi 

pengembangan dari sisi input diarahkan pada peningkatan relevansi program dan 

kegiatan PPM dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang disertai 

dengan upaya pengembangan jejaring (networking). Sasaran pengembangan jejaring 

ini adalahsemua lembaga baik pemerintah, swasta, maupun organisasi non 

pemerintah (Non-Governmental Organizations atau NGO/LSM) baik yang berada di 

daerah/lokal, nasional, maupun internasional. 

Sisi input pelaksanaan PPM di UNAIR didasarkan atas pemenuhan sumber 

daya yang dilakukan bersama-sama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah 

di Jawa Timur sesuai RPJM. Hal ini dilakukan dengan menyadarkan asas kebhinekaan. 

Bersama semua pihak yang berkepentingan LP4M UNAIR menyusun pedoman 

pengelolaan PPM berbasis kewilayahan dan inisiatif UNAIR. 

Adapun strategi pengembangan dari sisi proses diarahkan pada upaya 

peningkatan atmosfir akademik melalui pengembangan aktivitas kelompok PPM atau 

Pusat Studi. Pengembangan atmosfor akademik yang kondusif perlu didukung oleh 

komitmen pimpinan dan kebijakan mampu mengakomodir semua pemangku 

kepentingan untuk mengembangan program dan kegiatan PPM. 

Kegiatan PPM di UNAIR melibatkan pula segenap potensi intelektual yang 

berada di suatu wilayah yaitu Provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama mengemban 

misi tanggung jawab bersama dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan, 
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kesehatan, dan pendidikan. Para intelektual dari berbagai disiplin ilmu 

mengembangkan program dan kegiatan PPM sesuai kebutuhan masyarakat atau 

pemerintah dalam meningkatkan IPM.  

Dari sisi proses pula dapat dilihat bahwa pengembangan strategi PPM di 

UNAIR mengandung unsur sinergi dengan berbagai keompok kepentingan terutama 

dengan berbagai perguruan tinggi yang mengacu pada pengembangan ilmu-ilmu 

kesehatan, sosial, dan humaniora sebagai unggulan UNAIR, isu global, isu nasional, 

dan isu lokal sebagaimana termaktub dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur dan semua 

kota/kabupaten yang ada di dalamnya.    

Proses PPM di UNAIR diharapkan berlangsung kontinyu, tidak bersifat tambal 

sulam dan hit and run, terprogram, dan berorientasi jangka panjang yang meliputi 

aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. 

Oleh karena itu PPM di UNAIR harus memandang dari sisi luaran dalam bentuk 

penetapan indikator kinerja mengacu pada ketentuan DRPM, peningkatan kinerja 

dan kontribusi dosen pelaksana PPM dalam berbagai tahapan, fasilitasi dan 

pembentukan kebhinekaan intelektual dosen pelaksana PPM, implementasi sistem TI 

dalam pengelolaan program PPM, menyebarluaskan atau diseminasi hasil PPM 

UNAIR dalam bentuk Jurnal Aplikasi IPTEK dan/atau melalui seminar PPM, laporan 

hasil dan dampak kegiatan perwilayahan PPM kepada DRPM, dan secara bersama-

sama dengan berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur meningkatkan critical mass 

dosen pelaksana kegiatan PPM.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan strategi LP4M 

dalam mengembangkan program dan kegiatan PPM diarahkan pada: 

1. Sinergi dan integrasi kelembagaan dengan perguruan tinggi lain dan pemerintah 

daerah (provinsi dan kota/kabupaten) di Jawa Timur; 

2. Peningkatan kinerja dan kontribusi dosen pelaksana PPM dalam setiap tahapan; 

3. Pennggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung sistem 

manajemen internal sehingga nantinya diharapkan terwujud nya peningkatan 

efisiensi, efektifitas, produktivitas, serta berdampak sosial melalui peningkatan 

kinerja input dan proses; serta 
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4. Mendiseminasikan informasi hasil atau produk PPM disertai dengan pengukuran 

dampaknya bagi pengembangan kualitas kehidupan masyarakat serta 

peningkatan daya saing bangsa. 

 

Dalam rangka mewujudkan tonggak-tonggak capaian akademis atau 

academic milestones yang telah ditentukan, maka kegiatan PPM didasarkan pada 

pengembangan budaya ilmiah di lingkungan UNAIR sebagai diilustrasikan dalam 

Gambar 3.1. berikut. Pengembangan PPM UNAIR berbasis pada health sciences, 

biosciences dan social sciences yang ketiganya bersifat interdependent namun 

terintegrasi. Roadmap PPM mengarah pada pencapaian tujuan mengembangkan 

budaya ilmiah berorientasi pada pencapaian hasil berupa produk unggulan dengan 

kriteria bioexcellent-product maupun model excellent sehingga memberi manfaat 

nyata baik bagi UNAIR, pemerintah, maupun semua kelompok masyarakat.  
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Gambar 3. 1. Integrasi Kelompok Ilmu Untuk Pengembangan Scientific Culture 

 
Pengembangan strategi PPM juga diarahkan pada pembetukan model 

kerjasama lokal/wilayah, nasional, dan internasional. Kerjasama yang dikembangkan 

berdasar pada prinsip simbiosis mutualisme untuk menghasilkan berbagai jenis 

produk unggulan. Program internasionalisasi di bidang PPM juga terus 

dikembangkan sebagai wujud nyata capaian tertinggi untuk ikut terlibat dalam 

memajukan kehidupan manusia sesuai amanat konstitusi yaitu Undang-undang 

Dasar 1945 (UUD 1945).  
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3.3.2.  Formulasi Strategi Pengembangan 

Rumusan strategi pengembangan PPM oleh LP4M dilakukan berdasarkan 

pada hasil evaluasi diri dan analisis SWOT. Hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa 

terdapat berbagai permasalahan dalam pencapaian 8 (delapan) standar pengelolaan 

kegiatan PPM yang mencakup: standar-standar (1) Hasil, (2) Isi, (3) Proses, (4) 

Penilaian, (5) Pelaksana, (6) Sarana dan Prasarana, (7) Pengelolaan, dan (8) 

Pendanaan dan Pembiayaan. 

Di antara permasalahan utama berkaitan dengan capaian ke-delapan standar 

tersebut, hasil evaluasi diri menunjukkan realitas sebagai berikut. 

 

3.3.2.1 Standar Hasil 

 Standar hasil PPM secara normatif merupakan kriteria minimal hasil PPM 

dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEKS guna memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil PPM berupa: (a) 

penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian 

sivitas akademika yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan 

pengembangan IPTEKS; atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan 

sumber belajar.  

Dari evaluasi diri dapat ditemukan fakta bahwa Hasil PPM belum terpublikasikan 

secara optimal dalam arti tidak semua hasil kegiatan yang telah dilakukan diterbitkan 

untuk konsumsi masyarakat. Sementara evaluasi keberhasilan berupa dampak 

kegiatan PPM terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan juga belum 

dilaksanakan secara berkala dan komprehensif. Dengan demikian apakah PPM 

UNAIR telah mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan 

memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan belum dapat diketahui 

secara tepat. 
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3.3.2.2 Standar Isi 

Standar isi PPM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan 

materi. Kedalaman dan keluasan materi PPM mengacu pada standar hasil yang 

bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEKS sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Sementara hasil PPM atau pengembangan IPTEKS meliputi: 

(a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna; (b) Pengembangan IPTEKS dalam rangka memberdayakan masyarakat; (c) 

Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat; (d) Model pemecahan masalah, rekayasa 

sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau (e) Kekayaan 

intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri. 

Meskipun UNAIR merupakan perguruan tinggi yang memiliki keunggulan 

dalam bidang ilmu-ilmu kesehatan, bioscience, dan sosial/humaniora namun 

kegiaatan PPM cenderung lebih didominasi oleh dosen-dosen yang berasal dari 

bidang ilmu kesehatan. Dengan demikian isi PPM UNAIR terbatas pada bidang 

kesehatan yang yang selama ini masih menjadi permasalahan dalam pembangunan 

manusia di Indonesia. Demikian pula dengan produk-produk akademik berupa KI 

yang telah memperoleh HaKI masih dalam jumlah terbatas. 

3.3.2.3 Standar Proses 

Standar proses PPM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PPM, yang 

terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.Kegiatan PPM dapat 

berupa: (a) Pelayanan kepada masyarakat; (b) Penerapan IPTEKS sesuai dengan 

bidang keahliannya; (c) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau (d) Pemberdayaan 

masyarakat. 

Kegiatan PPM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan 
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lingkungan.Kegiatan PPM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari 

bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.Kegiatan PPM yang dilakukan 

oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.Kegiatan PPM harus diselenggarakan 

secara terarah, terukur, dan terprogram. 

Berdasarkan evaluasi diri menunjukkan bahwa PPM UNAIR mencakup kegiatan-

kegiatan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEKS 

terutama di bidang kesehatan dan veteriner dan bidang ilmu lainnya, peningkatan 

kapasitas masyarakat, pendidikan dan pelatiihan, serta pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat. Namun demikian di sisi lainnya, PPM UNAIR belum 

didukung oleh sistem yang dapat memastikan bahwa pelaksana PMM dapat dijamin 

kenyamanan dan keamanannya. 

 

3.3.2.4 Standar Penilaian 

Standar penilaian PPM merupakan kriteria minimal tentang penilaian 

terhadap proses dan hasil PPM. Penilaian proses dan hasil PPM dilakukan secara 

terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: (a) Edukatif, yang merupakan penilaian 

untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PPM; (b) Objektif, yang 

merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh 

subjektivitas; (c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan 

kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PPM; dan (d) 

Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat 

diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

Penilaian proses dan hasil PPM harus memenuhi prinsip penilaian dan 

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses 

PPM. Kriteria minimal penilaian hasil PPM meliputi: (a) Tingkat kepuasan 

masyarakat; (b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran program; (c) Dapat dimanfaatkannya IPTEKS di 

masyarakat secara berkelanjutan; (d) Terciptanya pengayaan sumber belajar 
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dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil 

pengembangan IPTEKS; atau (e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi 

kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 

Penilaian PPM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen 

yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses 

serta pencapaian kinerja hasil PPM. 

Fakta empiris menunjukkan bahwa kegiatan PPM telah mengandung unsur-unsur 

edukasional, obyektifitas, akuntabilitas, dan transparansi. Unsur PPM yang mendidik 

ditandai dengan kegiatan yang tidak hanya melakukan transfer IPTEKS kepada 

masyarakat namun ke dalam juga kepada para mahasiswa dan dosen untuk 

bersama-sama membangun budaya pengabdian. Sementara unsur obyektifitas 

ditunjukkan dengan adanya dipilihnya usulan PPM terbaik berdasarkan penilaian 

yang dilakukan oleh tim penilai independen serta menentukan kelompok sasaran 

berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi. Unsur akuntabilitas dapat dinyatakan 

sebagai kemampuan LP4M UNAIR dalam mempertanggungjawabkan semua program 

dan kegiatan serta pengelolaannya kepada semua pihak yang berkepentingan. 

Sedangkan unsur transparansi ditunjukkan dengan adanya sistem dan mekanisme 

yang dapat diakses semua pihak serta laporan kinerja yang dipublikasikan. 

Namun demikian harus diakui bahwa LP4M belum melaksanakan kegiatan 

monitoring dan evaluasi secara berkala dalam melaksanakan survey terhadap tingkat 

kepuasan masyarakat; perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran program; pemanfaatan IPTEKS di masyarakat 

secara berkelanjutan; pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan IPTEKS; dan juga 

teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh 

pemangku kepentingan. Demikian halnya dengan tindaklanjut yang harus dilakukan 

untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. 
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3.3.2.5 Standar Pelaksana 

Standar pelaksana PPM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana 

untuk melaksanakan PPM. Pelaksana PPM wajib memiliki penguasaan metodologi 

penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta 

tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 

Kemampuan pelaksana PPM ditentukan berdasarkan (a) Kualifikasi akademik; 

dan (b) Hasil PPM. Kemampuan pelaksana PPM menentukan kewenangan 

melaksanakan PPM. Adapun pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PPM 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 

Secara empiris dapat ditemukan fakta bahwa pelaksana PPM di UNAIR telah 

memiliki kemampuan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing didukung dengan 

penguasaan metodologi PPM yang relevan. Pelaksana PPM UNAIR didukung oleh 

dosen-dosen yang rata-rata memiliki kualifikasi memadai dengan pendidikan 

minimal magister (S2) dan doktor (S3) serta guru besar. Demikian pula hasil-hasil 

PPM UNAIR yang mampu memberi harapan dan prospek yang bermutu baik pada 

saat ini maupun masa mendatang. Sekalipun demikian harus diakui pula bahwa 

terdapat beberapa dosen yang memiliki persepsi atau pandangan bahwa kegiatan 

PPM hanya sekadar pelengkap dan oleh karena itu inisiatif dan motivasi memiliki 

kecenderungan berada pada level yang rendah. 

3.3.2.6 Standar Sarana dan Prasarana 

Standar sarana dan prasarana PPM merupakan kriteria minimal tentang 

sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PPM dalam rangka 

memenuhi hasil PPM. Sarana dan prasarana PPM merupakan fasilitas perguruan 

tinggi yang digunakan untuk: (a) Memfasilitasi PPM paling sedikit yang terkait 

dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi 

dan area sasaran kegiatan; (b) Proses pembelajaran; dan (c) Kegiatan penelitian. 

Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan. 
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Berdasarkan hasil evaluasi diri ditemukan fakta bahwa sarana dan prasarana 

untuk PPM di UNAIR dapat dikatakan relatif memadai untuk kegiatan operasional.  

Untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana telah memenuhi syarat keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan; UNAIR telah memiliki bagian khusus 

yaitu K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja) di bawah Direktorat Sarana, Prasarana, 

dan Lingkungan yang setiap tahun melakukan audit kepatuhan. Hasil audit tersebut 

kemudian ditindaklanjuti untuk perbaikan dan dipantau secara terus menerus. 

Namun demikian harus diakui pula bahwa hingga saat ini tidak semua program studi 

atau fakultas yang dapat difasilitasi untuk menerapkan bidang ilmunya karena 

berbiaya mahal terutama dari bidang ilmu kesehatan dan bioscience. 

3.3.2.7. Standar Pengelolaan  

Standar pengelolaan PPM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

PPM. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat dilaksanakan oleh unit kerja dalam 

bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PPM. 

Kelembagaan pengelola PPM adalah lembaga PPM, lembaga penelitian dan PPM, 

atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan 

tinggi. Kelembagaan pengelola PPM wajib: (a) Menyusun dan mengembangkan 

rencana program PPM sesuai dengan rencana strategis PPM perguruan tinggi; (b) 

Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu 

internal kegiatan PPM; (c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPM; (d) 

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPM; (e) Melakukan 

diseminasi hasil PPM; (f) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana 

PPM; (g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana PPM yang berprestasi; (h) 

Mendayagunakan sarana dan prasarana PPM pada lembaga lain melalui kerja sama; 

(i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana PPM; dan (j) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat yang dikelolanya. 
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Sementara itu dalam setiap pengelolaan program dan kegiatan PPM, UNAIR 

sebagai perguruan tinggi wajib: (a) Memiliki rencana strategis PPM yang merupakan 

bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; (b) Menyusun kriteria dan prosedur 

penilaian PPM paling sedikit menyangkut aspek hasil PPM dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan IPTEKS guna memajukan kesejahteraan umum 

serta mencerdaskan kehidupan bangsa; (c) Menjaga dan meningkatkan mutu 

pengelolaan lembaga atau fungsi PPM dalam menjalankan program PPM secara 

berkelanjutan; (d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau 

fungsi PPM dalam melaksanakan program PPM; (e) Memiliki panduan tentang 

kriteria pelaksana PPM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar 

proses PPM; (f) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui 

kerja sama PPM; (g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, 

dan spesifikasi sarana dan prasarana PPM; dan (h) Menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi PPM dalam menyelenggarakan program PPM paling sedikit 

melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 

Berdasarkan telaah yang dilakukan dalam evaluasi diri ditemukan fakta bahwa 

program PPM telah sesuai dengan Renstra UNAIR. LP4M UNAIR juga telah menyusun 

dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal 

kegiatan PPM; memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPM untuk semua dosen dari 

semua fakutlas; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPM yang 

dilakukan oleh Badan Penjaiman Mutu (BPM) UNAIR melalui Audit Internal; 

mendiseminasikan hasil PPM ke khalayak; memfasilitasi kegiatan peningkatan 

kemampuan pelaksana PPM dalam bentuk pelatihan untuk dosen dan mahasiswa di 

bidang PPM; mendayagunakan sarana dan prasarana PPM pada lembaga lain melalui 

kerja sama secara optimal baik internal maupun eksternal UNAIR; dan menyusun 

laporan kegiatan. 

Namun demikian harus diakui pula bahwa LP4M UNAIR belum pernah 

memberikan penghargaan kepada pelaksana PPM yang berprestasi dan melakukan 
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analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan 

prasarana PPM. 

3.3.2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan 

 Standar pendanaan dan pembiayaan PPM merupakan kriteria minimal 

sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PPM. UNAIR wajib 

menyediakan dana internal untuk PPM. Selain dana internal, pendanaan PPM juga 

bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana dari masyarakat. 

Pendanaan PPM bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: (a) 

Perencanaan PPM; (b) Pelaksanaan PPM; (c) Pengendalian PPM; (d) Pemantauan dan 

evaluasi PPM; (e) Pelaporan PPM; dan (e) Diseminasi hasil PPM. 

Secara normatif, mekanisme pendanaan dan pembiayaan PPM diatur oleh 

pemimpin UNAIR. Dalam hal ini pimpinan juga menyediakan dana pengelolaan PPM 

yang digunakan untuk membiayai (a) Manajemen PPM yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PPM; dan (b) 

Peningkatan kapasitas pelaksana. 

Fakta menunjukkan bahwa UNAIR terlah mengalokasikan dana internal untuk 

PPM dalam bentuk RKAT atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang bersifat 

fleksibel. Dana PPM UNAIR juga berasal dari pemerintah dalam bentuk skema BOPTN 

atau Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI), pemerintah daerah dan pusat, serta lembaga lain baik dari dalam 

maupun luar negeri melalui skema kerjasama. Dana PPM berasal dari luar negeri di 

antaranya adalah dari UNICEF dan EXXON Mobile. 

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dialokasikan untuk 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evauasi, pelaporan, serta 

diseminasi hasil-hasil kegiatan PPM. 
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Pimpinan UNAIR juga berkomitmen untuk menyediakan pengelolaan dana 

PPM untuk digunakan dalam membiayai manajemen PPM yang terdiri atas seleksi 

proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil-hasil PPM serta 

peningaktan kapasita pelaksana. LP4M UNAIR menyediakan berbagai bentuk skema 

program dan kegiatan dalam bentuk proses seleksi proposal sesuai prosedur serta 

pemantauan kegiatan dan evaluasinya. LP4M UNAIR juga menerbitkan bulletin dan 

jurnal untuk publikasi hasil PPM. Laporan kegiatan PPM disusun oleh LP4M UNAIR 

setiap tahun sebagai pertanggung jawaban pengelolaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Sementara dari analisis SWOT menunjukkan fakta sebagaimana disajikan 

dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1: Analisis SWOT PPM UNAIR 

Kondisi Internal 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

1. Keilmuan dan Pengmas 

i. Terdapat berbagai bidang keilmuan (mono dan 

multidisiplin) di semua fakultas dan sekolah 

pascasarjana dengan unggulan bidang ilmu 

kesehatan, ilmu sosial/humaniora, dan life 

science  yang diperhitungkan baik tingkat 

nasional maupun internasional; 

ii. Program Studi (PS) baik diploma/vokasi, 

Sarjana (S1), Magister (S2)/Spesialis 1, dan 

Doktor (S3)/Spesialis 2 sebagai pusat 

pengembangan keilmuan cukup beragam dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 

iii. Jumlah dan mutu program dan kegiatan PPM 

cenderung meningkat berbasis pengembangan 

dan aplikasi IPTEKS; 
2. Sumber Daya Manusia (SDM)  

b) Tenaga pengajar atau dosen berasal dari 

berbagai fakultas dan sekolah pascasarjana 

dengan berbagai latar belakang keilmuan 

(mono dan multidisiplin) yang siap menyusun 

berbagai program dan melaksanakan kegiatan 

PPM; 

c) Jumlah, mutu, dan kemampuan dosen sangat 

memadai dengan kualifikasi dan keunggulan 

bertaraf nasional dan bahkan internasional; 

d) Komitmen, dedikasi, dan integritas dosen; 

e) Relevansi komeptensi dosen dengan 

1. Keilmuan dan PPM bidang tertentu masih terbatas 

a)  Bidang keilmuan di sebagian besar fakultas kurang 

menonjol sehingga kurang diperhitungkan baik di 

tingkat nasional maupun internasional; 

b) Sebagian besar PS masih belum memiliki 

kemampuan dalam memanfaatkan hasil penelitian 

sebagai media pengembangan PPM; 

c) PPM melalui LP4M terbatas pada fakultas tertentu 

atau pusat penelitian/kajian tertentu. 
2.    Sumber Daya Manusia (SDM) 

a)  Kerja tim antar dosen dalam kegiatan PPM rendah 

termasuk hubungan positioning dosen senior dan 

yunior belum menunjukkan keterpaduan dan 

kohesivitas; 

b)  Para dosen senior dengan kualitas nasional 

maupun internasional belum mampu membina 

dosen yunior dalam bentuk kerja tim; 

c)  Dosen belum mengintegrasikan tridharma yakni 

memanfaatkan hasil penelitian sebagai bahan 

untuk pendidikan dan pengajaran serta PPM; 

d) Jumlah staf/tenaga kependidikan yang mendukung 

kegiatan LP4M sangat terbatas. 

e) Kemampuan dosen dalam menjalin hubungan 

dengan pihak eksternal beragam/berbeda 

sehingga pengembangan kerjasama dengan pihak 

di luar negeri di bidang PPM belum optimal;  

f) Waktu/jadwal atau agenda kegiatan internal 
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kebutuhan masyarakat dan pembangunan.  

f) Staf pendukung atau tenaga kependidikan 

dengan jumlah yang memadai, berkualitas dan 

kompeten. 
 

5. Prasarana dan Sarana 

d) Memiliki gedung tersediri di lokasi yang sangat 

strategis; 

e) Memiliki berbagai ruangan yang dapat 

digunakan untuk keperluan pimpinan, staf, dan 

rapat atau pertemuan. 

f) Memiliki fasilitas sangat memadai untuk 

mendukung kegiatan PPM dalam bentuk 

berbagai peralatan untuk rapat/pertemuan 

maupun kebutuhan lainnya. 

 

6. Dana 

d) Dukungan dan komitmen pimpinan UNAIR 

dalam penyediaan dana  yang sangat memadai 

untuk program dan kegiatan PPM. 

e) Memiliki kemandirian dalam perencanaan, 

pengelolaan, dan pengendalian keuangan 

berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang 

ditetapkan UNAIR. 

f) Fleksiibilitas dalam pengelolaan dana dengan 

adanya mekanisme perubahan penggunaan 

anggaran dan sumber-sumber pendanaan. 
 

UNAIR berbeda dengan pihak luar atau 

counterpart sehingga realisasi program kerjasama 

belum optimal; 

g) Realisasi kesepakatan bersama atau MOU untuk 

kerjasama belum dapat direalisasikan; 

h) Terdapat banya kegiatan dengan pihak luar yang 

belum bersifat formal dan terstruktur serta kurang 

rinci dalam kegiatan nyata sehingga sulit dilacak 

dan dikendalikan; 

h)  Kemampuan mewujudkan kerjasama seringkali 

hanya berupa sekadar kunjungan kerja namun 

tanpa disertai dengan tindak lanjut yang nyata. 

 
3. Prasarana dan Sarana  

a. Jumlah ruangan terbatas khususnya untuk tenaga 

kependidikan dan rapat/pertemuan sehingga 

seringkali terjadi overlapping dalam pengguaan 

ruangan; 

b. Kualitas bangunan yang mengganggu kegiatan PPM 

sehingga perlu ada perawatan dan perbaikan secara 

periodik dan berkelanjutan; 

c. Fasilitas komputer terbatas dan belum memiliki 

perangkat lunak (software) lengkap dan memadai; 

Kondisi Eksternal 

Peluang (Opportunity) Ancaman(Threat) 

1. Pemerintah 

d) Peluang dari DRPM memberi kepercayaan 

kepada para dosen UNAIR menjadi tim 

reviewer atau evaluator kegiatan PPM; 

e) Kebijakan yang memberikan kesempatan 

luas dalam kegiatan PPM; 

f) Tersedia dana sangat besar dan dalam 

berbagai bentuk skema pendanaan

 untuk kegiatan PPM. 

  
2. Teknologi 

d) Perkembangan teknologi terutama di 

bidang informasi dan komunikasi relevan 

penggunaannya dalam mendukung kegiatan 

PPM; 

e) Tersedia berbagai macam teknologi tepat 

guna sehingga transfer IPTEKS kepada 

masyarakat menjadi semakin lebih mudah. 

f) Berkembangnya teknologi dalam berbagai 

bentuk yang mudah diakses sehingga biaya 

a) Hadirnya Perguruan Tinggi asing yang juga memiliki 
program PPM; 

b) Persaingan dalam memperoleh sumber daya 
pendukung bagi PPM terutama dari segi pendanaan; 

c) Persyaratan ketat dan terstandarisasi dari pihak 
mitra yang harus dipenuhi UNAIR; 

d) Tumpang tindih program dan kegiatan PPM yang 
dilakukan pihak lain sehingga menyebabkan tidak 
optimal dalam memberikan dampak bagi perubahan 
masyarakat yang lebih baik. 
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untuk proses mengubah (konversi) input 

menjadi output  semakin murah atau low 

cost. 

 
3. Otonomi daerah (Otoda) 

d) Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran 

lebih dominan sehingga lebih mudah 

menjalin kerjasama dengan UNAIR dalam 

menentukan arah kebijakan 

pembangunannya; 

e) Pemda membutuhkan banyak tenaga ahli 

dari UNAIR untuk turut membantu 

pengembangan berbagai kebijakan; 

f) Pemda menyediakan skema pendanaan 

untuk kegiatan PPM dalam jumlah besar 

yang dapat dimanfaatkan oleh UNAIR. 

 

4. Dunia Usaha/Industri 

d) Perusahaan baik dalam skala kecil, 

menengah, maupun besar di era persaingan 

yang semakin tajam membutuhkan peran 

UNAIR untuk turut serta membantu menjaga 

keberlangsungan usahanya melalui inovasi 

dan PPM; 

e) Perusahaan menyediakan dana baik berupa 

CSR maupun skema pendanaan lainnya untuk 

kegiatan PPM dalam jumlah yang relatif 

besar; 

f) Perusahaan menyediakan fasilitas berupa 

prasarana, sarana, dan bahkan dukugan 

teknologi yang dimilikinya untuk mendukung 

program dan kegiatan PPM. 

 
5. Alumni 

d) Jumlah alumni UNAIR sangat besar yang siap 
membantu pengembangan program dan 
kegiatan PPM; 

e) Alumni UNAIR tersebar mulai dari dari Sabang 
sampai Merauke dan bahkan banyak yang 
berada di luar negeri; 

f) Membantu dalam mengembangkan jejaring 
pada tingkat wilayah, nasional, bahkan 
internasional di bidang PPM. 

 
6. Lembaga Nasional dan Internasional 

d) Terdapat berbagai lembaga atau institusi 
pemerintah maupun non pemerintah (NGO) 
dari dalam maupun luar negeri yang 
membutuhkan peran UNAIR sebagai mitra 
kerja dalam pencapaian tujuan dan 
sasarannya; 

e) Berbagai lembaga menyediakan dana dalam 
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berbagai skema untuk mendukung kegiatan 
PPM; 

f) Transfer teknologi untuk mendukung 
kegiatan PPM. 

 
Berdasarkan evaluasi diri dan analisis SWOT, maka dapat dirumuskan strategi 

sebagaimana tertera dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2.: Strategi Pengembangan PPM UNAIR 
Berdasarkan Evaluasi Diri dan Analisis SWOT 

No. Dasar Pengembangan Strategi 

I. Evaluasi Diri  

1. Standar Hasil 
a. Hasil belum terpublikasi. 
b. Evaluasi dampak belum 

terprogram.  

a. Pengembangaan minat dan kemampuan pelaksana 
PPM dalam mempublikasikan hasil karyanya. 

b. Mengembangkan perangkat bagi publikasi dan 
diseminasi hasil PPM. 

c. Mengembangkan dan kebijakan, program, dan 
kegiatan serta instrumen untuk evaluasi PPM. 

 

2. Standar Isi 
a. PPM didominasi dosen 

bidang tertentu;  
b. HaKI terbatas. 

Penyebaran informasi tentang peluang dan skema PPM 
serta proses HaKI kepada semua dosen dari semua bidang 
ilmu. 

3. Standar Proses 
a. Mencakup 

program/kegiatan 
berorientasi layanan; 

b. Penerapan IPTEKS; sesuai 
bidang ilmu; 

c. Peningkatan kapasitas 
masyarakat dan diklat; 

d. Pengemb. & pemberdayaan 
masyarakat; 

e. Belum didukung sistem 
untuk memastikan 
pelaksana PPM nyaman 
dan aman. 

a. Penguatan proses PPM mulai dari perencanaan hingga 
monitoring dan evaluasi serta rencan tindak lanjutnya. 

b. Pengembangan budaya PPM kepada sivitas akademika 
untuk penerapan IPTEKS yang dikuasainya. 

c. Pengembangan paradigma baru PPM yang 
berorientasi pada kebutuhan menuju kemandirian 
bangsa. 

d. Pengembangan sistem PPM secara terintegrasi. 

4. Standar Penilaian 
a. Kegiatan berunsur edukatif, 

obyektif, akuntabel, dan 
transparan. 

b. Monev secara berkala 
belum dilaksanakan.  

a. Pemantaban program dan kegiatan yang edukatif, 
oyektif, akuntabel, dan transparan. 

b. Pengembangan sistem manajerial mulai dari 
perencanaan hingga pengendalian dan mekanisme 
tindak lanjut. 

5. Standar Pelaksana 
a. Pelaksana kompeten sesuai 

dengan bidang ilmu dan 
penguasaan metodologi; 

b. Pelaksana berkualifikasi;  
c. Hasil PPM prospektif;  
d. Persepsi negatif dosen 

terhadap PPM; 
e. Inisiatif dan motivasi dosen 

a. Pengembangan dan pemantaban skill, knowledge, 
dan ability serta kualifikasi para dosen/pelaksana 
tentang program dan metodologi PPM. 

b. Jaring aspirasi masyarakat dan relevansi PPM. 
c. Perubahan mindset pelaksana PPM 
d. Diseminasi informasi tentang paradigma  
e. Peningkatan motivasi pelaksana dalam PPM. 
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relatif rendah. 

6. Standar Sarana Prasarana 
a. Sarana dan prasarana 

memadai; 
b. Audit sarana dan prasarana 

memenuhi syarat selamat, 
sehat, nyaman, dan aman;  

c. Belum semua pihak dapat 
difasilitasi.  

a. Penyediaan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana 
secara sistematis. 

b. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi 
sarana dan prasarana. 

c. Pengembangan kapasistas kelembagaan. 

7. Standar Pengelolaan 
a. Program PPM sesuai 

dengan Renstra UNAIR.  
b. LP4M telah menyusun dan 

mengembangkan dokumen 
lengkap pengelolaan PPM. 

c. LP4M belum memberikan 
penghargaan kepada 
pelaksana PPM berprestasi. 

d. LP4M UNAIR belum 
melakukan analisis 
kebutuhan yang 
menyangkut jumlah, jenis, 
dan spesifikasi sarana dan 
prasarana PPM. 

a. Komunikasi intensif dengan semua pihak (internal dan 
eksternal). 

b. Pemantaban kelembagaan dalam memberikan 
layanan. 

c. Pengembangan sistem penghargaan. 
d. Penyusunan program berbasis pada analisis 

kebutuhan. 

8. Standar Pembiayaan dan 
Pendanaan 
a. Alokasi dana internal PPM. 
b. Dana dari pemerintah 

dalam bentuk BOPTN 
c. Dana berbagai sumber. 
d. Dana untuk keseluruhan 

proses PPM. 
e. Komitmen pimpinan 

sediakan dana untuk 
manajemen PPM. 

f. LP4M sediakan program 
dan kegiatan.  

g. LP4M terbitkan bulletin dan 
jurnal untuk publikasi hasil 
PPM.  

h. Laporan kegiatan disusun 
setiap tahun. 

a. Penyusunan program dan kegiatan PPM yang bernilai 
strategis dan layak pembiayaan. 

b. Penggunaan dana sesuai program (money follow 
programs). 

c. Pengembangan jejaring dan informasi untuk 
difersifikasi sumber dana PPM. 

d. Komunikasi intensif dengan pimpinan untuk 
penguatan kelembagaan dan penentuan prioritas 
PPM. 

e. Pengelolaan PPM berdasarkan prinsip tata kelola yang 
baik (good governance). 

II. Analisis SWOT  

1. Kekuatan 
a. Keilmuan dan Pengmas 
b. Potensi SDM  

c. Prasarana dan Sarana 

d. Dana 

Penyusunan program dan kegiatan PPM yang inovatif  dan 
kompetitif dengan sistem manejemen yang integratif dan 
komprehensif dilakukan melalui: 
1. Penyelenggaraan PPM berpedoman pada roadmap 

PPM  secara konsisten; 
2. Fasilitasi semua program dan kegiatan terutama yang 

inovatif dan kompetitif;   
3. Pengembangan dan penerapan secara konsisten 

sistem manajemen PPM yang integratif dan 
komprehensif dengan dukungan kebijakan ditingkat 
fakultas dan universitas; 
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4. Melakukan PPM dengan pendekatan kewilayahan 
untuk penguatan knowledge based economy 
masyarakat; 

5. Membangun model unggulan PPM mengacu potensi 
daerah/wilayah binaan berbasis hasil penelitian 
inovatif dan terapan secara integratif dan 
komprehensif; 

6. Peningkatan atmosfer akademik melalui pubilkasi hasil 
PPM; 

7. Fasilitasi percepatan perolehan paten/HKI bagi produk 
dan model/produk unggulan PPM. 

2. Kelemahan  

a. Dominasi bidang ilmu 

tertentu; 

b. Integrasi tridharma belum 

berjalan; 

c. Jumlah staf/tenaga 

kependidikan sangat 

terbatas; 

e. Pengembangan kerjasama 

belum optimal;  

f. Jadwal beda dengan 

mitrasehingga program 

belum berjalan optimal; 

g. Gap antara potensi jumlah 

kerjasama dengan 

realisasi;  

h. Terdapat kegiatan 

kerjasama yang bersifat 

informal dan tidak 

terstruktur sehingga sulit 

dilacak dan dikendalikan; 

i. Jumlah ruangan terbatas 

untuk staf dan pertemuan 

sehingga terjadi 

overlapping penggunaan 

ruangan; 

j. Fasilitas komputer 

terbatas dan belum ada 

perangkat lunak 

(software) lengkap dan 

memadai. 

Penyusunan program dan kegiatan PPM berbasis hasil 
penelitian inovatif dan terapan secara konsisten melalui:  
1. Pembuatan kebijakan di tingkat fakultas dan 

universitas yang mendukung kegiatan PPM berdasar 
hasil penelitian inovatif dan terapan secara integratif 
dan komprehensif; 

2. Membentuk jaringan pelayanan prima berbasis core 
science dengan melibatkan masyarakat,pemerintah 
pusat dan daerah, dunia usaha, industri, 
institusi/lembaga non pemerintah lainnya, yang 
bersifat permanen dan fleksibel sesuai dengan 
perkembangan keilmuan dan kebutuhan; 

3. Pelaksanaan PPM yang intensif dan berkelanjutan 
secara integratif dan komprehensif guna mendorong 
peningkatan kinerja masyarakat dalam rangka menuju 
masyarakat yang mandiri (knowledge based economy) 
melalui penerapan hasil penelitian yang inovatif dan 
kompetitif. 

 

3. Peluang 
1. Pemerintah 

a. DRPM mempercayakan 

kepada dosen UNAIR 

menjadi tim reviewer atau 

evaluator kegiatan PPM 

nasional; 

b. Kebijakan kondusif untuk 

PPM; 

Mengembangkan dharmabakti keahlian pelaksana di 
bidang IPTEKS dan humaniora kepada masyarakat melalui: 
1. Pemetaan potensi keahlian seluruh sumberdaya civitas 

akademika Universitas. 
2. Pemberdayaan potensi keahlian seluruh sumberdaya 

civitas akademika Universitas.  
3. Pembentukan kelompok/ unit keahlian (peer group) 

yang dapat memfasilitasi secara terstruktur dan 
berkelanjutan untuk mengembangkan potensi 
sumberdaya, diseminasi dan implementasi teknologi 
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c. Tersedia dana sangat 

besar untuk kegiatan 

PPM.  
2. Teknologi 

a. Perkembangan TIK relevan; 

b. Teknologi tepat guna untuk 

transfer IPTEKS lebih 

mudah. 

c. Kemudahan akses sehingga 

biaya semakin murah.  
3. Otonomi daerah (Otoda) 

a. Peran Pemda untuk 

kemudahan kerjasama; 

b. Pemda butuh ahli UNAIR 

membantu pengembangan 

kebijakan; 

c. Pendanaan dari Pemda utuk 

PPM. 

4. Dunia Usaha/Industri 

a. Dunia usaha membutuhkan 

ahli untuk keberlangsungan; 

b. Tersedia dana CSR maupun 

skema lain relatif besar; 

c. Dukungan dunia usaha 

dalam bentuk prasarana, 

sarana, dan teknologi. 

 
5. Alumni 
a. Jumlah alumni sangat besar; 
b. Alumni tersebar di 

dalamdan luar negeri; 
c. Pengembangan jejaring. 
6. Lembaga Nasional dan 
Internasional 
a. Berbagai lembaga atau 

institusi pemerintah 
maupun non pemerintah 
(NGO) dalam & luar negeri 
butuh peran UNAIR; 

b. Lembaga menyediakan 
dana;  

c. Transfer teknologi. 

hasil pengmas kepada masyarakat. 
4. Pembentukan tim PPM yang bersifat interdisipliner 

dalam membantu dan mengatasi munculnya krisis 
dalam masyarakat. 

5. Pengembangan kegiatan PPM dengan melibatkan 
mahasiswa secara aktif. 

6. Pelaksanaan aktivitas pengabdian masyarakat yang 
memacu tumbuhnya jiwa kewirausahaan. 

7. Pelaksanaan aktivitas pemberdayaan kepada 
masyarakat di perdesaan atau di perkotaan agar 
mampu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat 
dalam era globalisasi. 

 

4. Tantangan/Ancaman 
a. Perguruan Tinggi asing; 
b. Persaingan sumber daya 

pendukung terutama dana; 
c. Syarat ketat & 

terstandarisasi pihak mitra; 
d. Tumpang tindih program 

dan kegiatan dengan pihak 
lain. 

Pengembangan jejaring yang kuat dengan semua 
stakeholders yakni pemerintah, dunia usaha, industri, 
lembaga non pemerintah lainnya dalam menyelenggarakan 
kegiatan PPM hingga tingkat internasional dilakukan 
melalui:   
1. Diseminasi dan promosi produk unggulan PPM secara 

berkelanjutan, guna meningkatkan jumlah dan kualitas 
mitra kerjasama; 

2. Mengembangkan daerah binaan PPM dan PPM 
unggulan yang terintegrasi dengan 
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mempertimbangkan kekhasan daerah binaan tersebut; 
3. Pembuatan sistem informasi yang mendukung 

optimalisasi, sosialisasi dan pembentukan jejaring 
dengan stakeholders berdasarkan pemanfaatan 
produk/model unggulan; 

4. Meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan 
stakeholders dalam aktualisasi program-program PPM 
sehingga relevan dengan kebutuhan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat; 

5. Membentuk forum dan media baik permanen maupun 
temporer yang digunakan untuk menginformasikan 
seluruh potensi institusi agar dapat dimanfaatkan dan 
dikembangkan bersama masyarakat baik di tingkat 
nasional maupun internasional. 

6. Membentuk unit khusus yang bertugas untuk 
mempromosikan produk/model unggulan dari hasil 
PPM kepada stakeholders. 
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BAB IV 
PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA 

 

Berdasarkan uraian dalam Bab III maka dapat dirumuskan program dan jenis 

kegiatan PPM UNAIR Pedoman dan arah dari kegiatan PPM dari civitas akademika 

Universitas Airlangga. Dalam bab ini juga tercakup di dalamnya organisasi dan 

manajemen, serta indikator kinerja PPM.  

 

4.1.  Tujuan, Sasaran, dan Program PPM UNAIR 

4.1.1.  Tujuan 

Secara umum tujuan PPM UNAIR adalah mewujudkan adanya peningkatan 

kesejateraan masyarakat secara berkelanjutan. PPM UNAIR juga bertujuan untuk 

mendorong kemandirian bangsa berdasarkan kemampuan daya saing yang tinggi. 

 

4.1.2. Sasaran 

Berdasarkan tujuan umum tersebut, maka sasaran PPM UNAIR diarahkan 

pada pencapaian: 

1. Meningkatkan kemampuan LP4M dalam mengelola PPM; 

2. Meningkatkan daya jangkau UNAIR dalam ikut serta mengatasi masalah-masalah 

pembangunan dan kemasyarakatan; dan 

3. Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan hasil PPM. 

 

4.1.3. Program 

Program dan kegiatan PPM UNAIR bersifat sinergis dan berbasis kebhinekaan 

kewilayahan. Program dan kegiatan tersebut disusun dengan memperhatikan isu 

strategis global, nasional, wilayah, RPJM Jawa Timur, persoalan prioritas, solusi 

IPTEKS bagi masalah, kebutuhan, atau tantangan masyarakat, kemitraan UNAIR, 

UMKM, CSR/PKBL, dan Pemda. 

Selain itu program dan kegiatan PPM UNAIR mempertimbangkan kompetensi 

atau keahlian berdasarkan bidang ilmu masing-masing pelaksana. Bidang ilmu yang 
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tercakup dalam program dan kegiatan PPM UNAIR adalah ilmu kesehatan, 

bioscience, dan ilmu sosial/humaniora. 

Keberhasilan pelaksanaan PPM UNAIR diukur dengan menggunakan indikator 

kinerja sesuai Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan oleh DRPM. Indikator 

tersebut meliputi 8 (delapan) standar yaitu hasil, isi, proses, penilaian, pelaksana, 

sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pendanaan dan pembiayaan. 

 

Program PPM UNAIR dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Penguatan LP4M berbasis SDM dalam mengelola PPM serta pengembangan 

kerjasama sinergis dengan berbagai pihak dalam program dan kegiatan PPM; 

2. Pengembangan program PPM berbasis intelektual kewilayahan  dengan 

mempertimbangkan isu-isu strategis global, nasional, dan wilayah; 

3. Peningkatan peran sivitas akademika dalam PPM; 

4. Pengembangan program kemitraan; 

5. Fasilitasi kerjasama dengan semua mitra (partners) dalam pegembangan dan 

penerapan hasil-hasil tridharma perguruan tinggi terutama hasil penelitian tepat 

guna. 

 

4.2. Kegiatan 

Kegiatan PPM Unait dibagi dlam dua jenis yaitu (1) kegiatan PPM unggulan, 

dan (2) kegiatan berdasar kompetensi keilmuan civitas akademika UNAIR. Sedangkan 

bidang garap utama dikelompokkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, 

sosial kemasyarakatan, dan lingkungan.  kegiatan pengabdian antara lain meliputi: 

1. Sosialisasi/ penyuluhan. 

2. Pendampingan. 

3. Pendidikan dan pelatihan. 

4. Pembimbingan. 

5. Tindakan/ aksi. 

6. Pratikum atau praktek lapangan. 

7. Uji laboratorium. 
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8. Pemanfaat produk.  

9. Penyusunan dan Pengembangan model. 

10. Penerapan model. 

 

4.2.1.  Kegiatan PPM Unggulan 

Kegiatan PPM unggulan UNAIR adalah serangkaian aktivitas yang memiliki 

potensi untuk dipatenkan dan merupakan Model Simultan Pengembangan 

Kewilayahan atau Kawasan. Model ini pada dasarnya merupakan suatu pola 

penanganan dan pembentukan karakter masyarakat kawasan secara mandiri 

berdasar potensi lokal yang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh baik pada 

wilayah perdesaan maupun perkotaan. 

 
 

Kewilayahan: 
Penetapan Daerah Binaan : 
1. Pesisir dan Kelautan 
2. Pariwisata 
3. Industri Kecil dan Rumah 
Tangga 
4. Wilayah Rawan Bencana 
5. Pertanian dan Peternakan 
 

Bidang Ilmu: 
1. Pendidikan 
2. Kesehatan 
3. Ekonomi 
4. Sains dan Teknologi 
5. Sosial Kemasyarakatan 
6. Lingkungan 
 

 

Gambar 4. 1. Skema Pengabdian Pada Masyarakat 
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Yang dimaksud dengan wilayah atau kawasan adalah seluruh komunitas masyarakat 

yang terhimpun dalam sebuah wilayah dengan segala karakteristik serta aktivitas 

yang ada di dalamnya yaitu: 

1. Kawasan lingkungan pesisir/ pantai. 

2. Kawasan lingkungan industri kecil dan rumah tangga. 

3. Kawasan lingkungan bantaran sungai. 

4. Kawasan lingkungan pariwisata. 

5. Kawasan lingkungan pertanian dan peternakan. 

 Sesuai dengan model kewilayahan tersebut, terdapat kegiatan PPM yang 

terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu: 

1. Tahap pertama adalah prakondisi atau (precondition) dalam bentuk penetapan 

kondisi awal yang meliputi:  

a. Penetapan wilayah atau kawasan 

b. Identifikasi dan pemetaan masalah 

c. Perancangan program dan penetapan kegiatan 

d. Pengembangan dan penetapan parameter 

2. Tahap kedua yaitu intervensi dalam bentuk perlakuan atau treatment yang 

meliputi serangkaian tindakan atau pelaksanaan bidang garap dengan melibatkan 

semua tim pelaksana dan kelompok sasaran. 

3. Tahap ketiga adalah pemantauan dan evaluasi atau monitoring & evaluation 

(monev) untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan parameter yang 

telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi: 

a. Pemantauan di lapangan 

b. Evaluasi dengan melibatkan stakeholders terkait. 

4. Tahap keempat adalah pelaporan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi 

yang telah dilakukan. 

Ke-empat tahap kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

1.  Prakondisi (precondition) 

a.  Penetapan Wilayah atau Kawasan 

Penetapan wilayah atau kawasan ditentukan melalui koordinasi dengan 

Pemda atau otoritas setempat.  

b.  Identifikasi dan Pemetaan Masalah 
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1) Identifikasi mencakup bidang-bidang kesehatan, ekonomi,  lingkungan, 

politik, hukum, pertahanan dan keamanan, tata kelola dan informasi 

birokrasi, kesejahteraan rakyat, kewilayahan, dan pembangunan kelautan 

yang terdapat di wilayah atau kawasan sasaran. Identifikasi masalah 

mencakup situasi, kondisi, dan potensi sebagai acuan orientasi bidang 

garapan. 

2) Pemetaan masalah dilakukan melalui observasi dan pencatatan berbagai 

masalah di antaranya berfokus pada implementasi kebijakan yang telah 

dilakukan Pemda di lokasi sasaran. 

c. Perancangan program dan penetapan kegiatan 

1) Ketersediaan sumber daya (manusia dan alam) yang berpotensi 

mendukung kegiatan yang akan dilakukan. 

2) Kondisi lingkungan dan sosial. 

3) Kebijakan pendukung terhadap pemberdayaan. 

4) Keberadaan (peran dan fungsi) organisasi dan kelembagaan sosial 

kemasyarakatan. 

d. Pengembangan dan penetapan parameter 

1) Penyusunan kisi-kisi parameter sesuai dengan kondisi. 

2) Penetapan ukuran keberhasilan kegiatan. 

3) Perumusan pola-pola kerjasama dan pembagian beban kerja dengan 

kelompok partisipan lainnya. 

4) Perumusan berbagai kebijakan pendukung sebagai perkuatan dan 

legitimasi terhadap aktivitas yang dikembangkan oleh program. 

2. Intervensi (perlakuan atau treatment) 

a. Penerapan model 

1) Menyusun kertas kerja menurut kisi-kisi bidang garap sesuai dengan 

situasi dan kondisi berdasar prioritas kebutuhan. 

2) Pelaksanaan kegiatan berdasarkan kisi-kisi bidang garap sesuai prioritas. 

3) Penetapan tim pelaksana  
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b. Tim pelaksana 

1) Berdasar jenis kegiatan yang telah ditetapkan kemudian dibentuk tim 

pelaksana kemudian dikelompokkan dalam kisi bidang garap sesuai 

keahlian. 

2) Tim pelaksana pada setiap kisi bidang garap bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. 

3) Tim pelaksana juga bertanggung jawab untuk menemukan berbagai 

masalah dan  faktor penyebab permasalahan. 

4) Pengukuran keberhasilan kegiatan. 

 

3.  Pemantauan dan evaluasi atau monitoring & evaluation (monev) 

a. Pemantauan (Monitoring) 

1) Pemantauan kegiatan dengan tujuan meminimalisasi penyimpangan 

penerapan model. 

2) Melakukan perbaikan sedini mungkin jika ditemukan penyimpangan atau 

kesalahan. 

b.  Evaluasi (Evaluation) 

Terdapat 3 (tiga) evaluasi terhadap kegiatan: 

1) Evaluasi jangka pendek (evaluasi formatif) yang dilakukan pada setiap sesi 

kegiatan. 

2) Evaluasi jangka menengah yakni evaluasi yang akan dilakukan dalam 

setiap tahun, dan. 

3) Evaluasi akhir program (evaluasi sumatif) dilakukan seluruh anggota tim 

dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat. 

 4. Pelaporan 

a. Penyusunan Draft Laporan 

b. Diskusi Draft Laporan 

c. Penyusunan Laporan Akhir 

d. Pencetakan Laporan Akhir 

e. Publikasi Laporan Akhir 
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f.  
g.  
h.  
i.  

 
 
 
 

j.  
 

k.  
l.  
m.  

PENELITIAN 

IMPLEMENTASI 

TREATMENT 

 

PEMETAAN 

MASALAH 

PREKONDISI 

KAWASAN 

MoU/ 

KESEPAKATA

N KERJA 

SAMA 

DENGAN 

PEMDA 

Bidang Ilmu: 
1. Pendidikan 
2. Kesehatan 
3. Ekonomi 
4. Sains dan 

Teknologi 
5. Sosial 

Kemasyarakatan 
6. Lingkungan 

PENGEMBANGAN 
PARAMETER 

Kewilayahan: 
Pembentukan Daerah Binaan : 
1. Pesisir dan kelautan 
2. Pariwisata 
3. Industri Kecil dan Rumah Tangga 
4. Wilayah Rawan Bencana 
5. Pertanian dan Peternakan 

KAWASAN  UNGGUL 

DAN MANDIRI 

Monitoring 
dan Evaluasi 

 
TINDAKAN PPM 

LUARAN 

 

PENETAPAN 

 
PENETAPAN MODEL 

 MONEV 

PENGEMBANGAN 
BENTUK 

PPM 

 
Pengembangan 

Kawasan 

KAWASAN  UNGGUL 

DAN MANDIRI 

Gambar 4. 2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi PPM 
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4.2.2.  Kegiatan PPM Berdasar Kompetensi Sesuai Bidang Keilmuan 

Kegiatan PPM berdasar kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan atau 

keahlian dikelompokan dalam 4 (empat) bidang yaitu: 

1. Bidang Pendidikan 

a. Peningkatan kesadaran pendidikan. 

b. Penguatan pendidikan karakter anak sejak dini. 

c. Pendampingan pendidikan anak putus sekolah. 

d. Pemberantasan buta aksara pada masyarakat. 

e. Peningkatan literasi masyarakat. 

f. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris pada daerah wisata. 

g. Peningkatan IMTAQ. 

h. Sosialisasi Bidik Misi. 

 

2. Bidang Kesehatan 

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Manajemen Kesehatan 

1) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang kesehatan  

2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 

3) Pengembangan sistem informasi kesehatan. 

4) Peningkatan kemampuan surveilans epidemiologi dan penanggulangan 

wabah. 

5) Fasilitasi peran sektor swasta dalam upaya peningkatan pembangunan 

kesehatan. 

b. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

1) Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, 

informasi dan edukasi (KIE) 

2) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan 

pemberantasan penyakit menular dan pengendalian faktor resiko 

penyakit tidak menular 

3) Fasilitasi pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat  

4) Penguatan masyarakat dalam melakukan advokasi kesehatan 

5) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan bahan 

makanan tambahan, bahan berbahaya, dan zat adiktif lainnya 
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6) Peningkatan pengetahuan masyarakat untuk dapat memanfaatkan TOGA 

yang ada di sekitar tempat tinggal. 

c. Peningkatan Lingkungan Sehat 

1) Peningkatan kesadaran penyediaan sanitasi dasar. 

2) Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan yang berbasis 

masyarakat. 

3) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan. 

4) Pengembangan wilayah sehat. 

d. Perbaikan Gizi Masyarakat 

1) Peningkatan pendidikan gizi masyarakat. 

2) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan 

akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat 

gizi mikro lainnya. 

3) Peningkatan surveilans gizi. 

4) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 

(kadarzi). 

 

3.  Bidang Ekonomi 

a. Revitalisasi peran UMKM bagi perekonomian daerah 

1) Pengembangan industri kecil dan menengah. 

2) Fasilitasi akses usaha masyarakat. 

3) Pengembangan akses pemasaran hasil produksi. 

4) Pembinaan dan pendampingan UMKM untuk peningkatan manajemen 

usaha dan manajemen keuangan. 

5) Membentuk Kemitraan UMKM dengan BUMN, BUMD, Swasta dan pihak 

lainnya seperti; pengadaan Temu usaha koperasi dan UKM dengan 

BUMN, BUMD Swasta dan pihak lainnya secara periodic. 

b. Peningkatan dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan 

1) Pelatihan kewirausahaan. 

2) Pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam bidang kewirausahaan. 

c. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; 

1) Penataan struktur industry. 
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2) Peningkatan iklim dan realisasi investasi 

3) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan produk unggulan 

daerah. 

4) Peningkatan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelaksanaan 

kegiatan dalam fasilitasi pengembangan sarana dan prasana penunjang 

pengembangan industri berbasis potensi local. 

5) Fasilitasi pengembangan pertanian, perkebunan,  peternakan, perikanan  

rakyat terpadu yang bercirikan lokal. 

6) Fasilitasi informasi terhadap produk-produk unggulan daerah 

7) Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin perkotaan, sub-urban, pesisir, 

dan pedesaan. 

 

4.  Bidang Sains dan Teknologi  

a. Teknologi tepat Guna 

1) Pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai ekonomis. 

2) Pemantapan pemanfaatan sumber daya alam daerah. 

b. Diseminasi sains dan Teknologi bagi Masyarakat 

1) Pengembangan industri kecil dan menengah. 

2) Pengembangan pasar tradisional. 

3) Meningkatkan kapasitas produksi. 

4) Pemanfaatan limbah rumah tangga bernilai ekonomi. 

 

5. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan  

a. Pendidikan masyarakat  

1) Peningkatan angka melek huruf: 

a) Pengembangan model pembelajaran. 

b) Pengembangan metode pengajaran. 

2) Pengembangan budaya gemar membaca: 

a) Pengembangan model budaya gemar membaca. 

b) Pengembangan sumber bacaan. 

3) Pengembangan pendidikan alternatif untuk orang miskin (terutama anak-

anak dan perempuan). 
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4) Pendidikan anak usia dini. 

5) Pengembangan metode pembelajaran anak berkebutuhan khusus. 

b. Gender dan seksualitas 

1) Pengembangan modul kesehatan reproduksi. 

2) Peningkatan pengarusutamaan (mainstreaming) gender. 

3) Pengembangan pendidikan seksualitas untuk remaja dan remaja dewasa. 

4) Pengembangan lingkungan kerja yang berwawasan gender. 

5) Politik berwawasan gender. 

6) Pengembangan gerakan bebas penyakit menular seksual (PMS). 

7) Penanggulangan trafiking dan pelacuran anak. 

8) Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. 

9) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang efek negatif kawin dini dan 

perceraian. 

10) Peningkatan kualitas hidup perempuan. 

11) Peningkatan pelayanan informasi dan kesehatan di wilayah pelacuran. 

12) Perlindungan terhadap penyalahgunaan obat dan kosmetik. 

c. Pengentasan Kemiskinan 

1) Pengembangan model pengentasan kemiskinan. 

2) Pemberdayaan keluarga. 

3) Mengembangkan model penanganan pekerja anak dan anak jalanan. 

d. Kebijakan dan Pelayanan Publik  

1) Pengembangan model kebijakan pelayanan publik. 

2) Peningkatan akses pelayanan publik. 

e. Budaya hukum dan kriminalitas 

1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 

2) Pengembangan hukum lingkungan. 

3) Pengembangan hukum kelautan dan wilayah pesisir. 

4) Pengembangan hukum perlindungan wilayah hutan. 

5) Pengembangan pluralisme hokum. 

6) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang tradisi dan aspek hokum. 

7) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya menurunkan angka 

kriminalitas. 
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f. Lansia 

1) Peningkatan kualitas hidup lansia. 

2) Pemberdayaan lansia. 

3) Peningkatan akses pelayanan publik bagi lansia. 

4) Optimalisasi implementasi kebijakan publik bagi lansia. 

 

6. Bidang Lingkungan 

a. Manajemen Krisis dan Bencana  

1) Peningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali tanda 

peringatan dini terhadap bencana (early warning system). 

2) Peningkatan kemampuan aparat pemerintah dan lembaga swadaya 

masyarakat dalam penanganan bencana dan pasca bencana. 

3) Simulasi penanganan pasca bencana. 

4) Tindakan pasca bencana. 

b. Manajemen Lingkungan 

1) Pengelolaan limbah industri, domestik dan pertanian. 

2) Pengelolaan lingkungan pesisir,laut dan perairan. 

3) Pengelolaan lingkungan perkotaan dan pedesaan. 

4) Pemodelan pola pencemaran lingkungan (buangan limbah cair dan gas). 

5) Pengendalian Ekotoksikologi. 

6) Pemantauan dan monitoring kualitas lingkungan: AMDAL, UKL-UPL 

(Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantuan Lingkungan). 

7) Penyusunan kebijakan yang berwawasan lingkungan. 

c. Pengembangan Kawasan dan Budidaya Masyarakat Yang Ramah Lingkungan 

1) Pemanfaatan limbah menjadi bahan yang ramah lingkungan dan 

bermanfaat. 

2) Pembenahan kawasan kumuh. 

3) Peningkatan kesadaran tentang kelestarian lingkungan hidup. 

4) Pemanfaatan lingkungan hidup secara produktif. 

5) Penguatan lembaga sosial kemasyarakatan yang berwawasan lingkungan.
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Tabel 4.1.: Program dan Kegiatan PPM Universitas Airlangga 

Bidang Ilmu 
(Isu Utama) 

Isu - Isu 
Prioritas 

Persoalan 
Prioritas 

Solusi 
Persoalan 
Prioritas 

Program dan Jenis 
Kegiatan 

Kemitraan 
PT/UMKM/CSR
/PKBL/Pemda 

Sumber Dana 

      PT CSR Pemda Dikti Sumber Lainnya 

Bidang 
Kesehatan 

 Gizi lebih  
 Gizi kurang 
 Gizi Ibu hamil dan 

menyusui 
 Penyakit 
 Sosial ekonomi 
 Kesetaraan jender 
 Pemanfaatan 

sumber daya 
keluarga dan 
masyarakat 

 

Pengetahuan 
masyarakat yang 
kurang terhadap isu 
prioritas 

1. Peningkatan 
Pendidikan 

2. Pengetahuan 
tentang Gizi 

3. Peningkatan 
Kualitas Posyandu 

4. Peningkatan SDM 
5. Pengembangan 

Kesehatan 

1. Pendidikan dan 
Pelatihan 

2. Pendampingan 
3. Skreening 
4. Pembentukan Kader 

Kesehatan 
5. Revitalisasi Kader 
6. Pemberian makanan 

tambahan 
7. Pengobatan terpadu 
 

1. Kementrian 
Kesehatan 

2. BKKBN 
3. Dinas 

Kesehatan 
4. Industri 

Farmasi 
5. Pemda 
6. Industri 

Makanan 
7. Laboratoriu

m Industri 
8. Pelindo 
9. Uniliver 
10. Pertamina 
11. Exxon 

Mobile 
12. Semen 

Gresik 
13. Petrokimia 
14. Petro China 
15. Unicef 

v v v v  

Bidang 
Pendidikan 

Pemahaman 

Makna 

Pendidikan 

Kesadaran 

masyarakat 

kurang  

Penyuluhan Sadar 

Belajar 

Dialog, Ceramah, 

Pemutaran film, 

motivasi belajar 

     

 Pendidikan 

Karakter Anak 

Pendidikan 

karakter anak 

sejak dini 

(prasekolah) 

Membentuk dan  

memberdayakan 

PAUD 

Pemberdayaan      

 Pendidikan 
Anak Putus 
Sekolah 

Kesadaran anak 
tentang 
pentingnya 
sekolah dan 
ketrampilan hidup 

Mengembalikan 

anak putus sekolah 
sesuai jenjangnya, 
memasukkan ke 
PKBM bagi yang usia 
tidak sesuai jenjang 

Penyelenggaraan 

kegiatan 

pendidikan melalui 

kerjasama 

     

 Buta Aksara Buta Huruf Mendirikan rumah 

belajar bagi 

Tutorial      
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masyarakat 

 Budaya Literasi 

masyarakat 

Budaya gemar 
membaca dan 
menulis belum ada 

Mendirikan rumah 

baca/perpustakaan 

di desa/sekolah 

Tutorial, 

Penyuluhan 

     

 Kemampuan 
Bahasa asing 
(Inggris)  

Kemampuan Bahasa 
Inggris masyarakat di 
daerah wisata masih 
rendah 

Kursus Bahasa 

Inggris 

Tutorial dan 

Pendampingan 

     

 IMTAQ Kualitas keimanan dan 

ketaqwaan perlu 

ditingkatkan 

Pengajian, baca 

Tulis Al-Quran 

Tutorial, ceramah      

 Bidik Misi Masyarakat 

belum paham 

program bidik 

misi 

Sosialisasi program 
bidik misi  

Promosi dan dialog      

Bidang 
Ekonomi 

Wirausaha baru Wirausahawan baru di 

tingkat rumah tangga 

Mengembangkan 

usaha rumah tangga 

dan industry kecil 

berbasis lokal 

1. Penyusunan proposal 

usaha 

2. Identifikasi potensi 

usaha 

3. Pengajuan modal 
usaha 

4. Pemanfaatan 

potensilokal 

5. Pelatihan dasar 

manajemen produksi, 

pemasaran,permodal

an dan keuangan 

     

 Kualitas 

manajemen 

usaha 

1. Penguasaan 

manajemen 

usaha yang 

berkualitas 

Peningkatan kualitas 

manajemen usaha 

UMKM dan koperasi 

1. Pelatihan tingkat 

lanjut manajemen 

produksi, 

pemasaran,permodal

     

Lanjutan Tabel 4.1 
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masih kurang 

2. Perluasan pasar 

an dankeuangan 

2. Penyuluhan 

perijinan usaha 

3. Pendampingan 

4. Penguasaan 

informasi pasar 

  1. Kapasitas 

produksi 

2. Labau saha 

3. Kualitas produk 

4. Perluasan pasar 

Profil dan performan 

usaha ternak hewan 

1. Penelitian 

2.Penyuluhan 

3. Praktek 

4. Pendampingan 

     

          

 Disainprodukung

gulandaerah 

masih kurang 

1. 

Kualitasprodukbe

rcirilokal 

2. Memilkihakpaten 
3. Penguasaan 

terhadap informasi 

produk- produk 

sejenis 

4. Pengayaan jenis 

produk usaha 

perikanan 

5. Peningkatan 

ketrampilan 

Pengembangan 

produk unggulan 

UMKM 

1. Penyuluhan 

perijinan produk 

2. Pelatihan teknik 

pengemasan 

3. Penguasaan 

informasi ragam 

produk sejenis 

4. Penyuluhan pengajuan 
HAKI 

     

Bidang 
Lingkungan 

Kawasankumuh Kawasan dan 

lingkungan 

perumahan yang 

kumuh 

Pembenahan kawasan 

perumahan kumuh, 

green and clean 

1. Pembuatan disain 

kawasan sehat 

2. Memberikan saran 

dan contoh rumah 

sehat 

3. Penataan 

     

Lanjutan Tabel 4.1. 
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lingkungan tempat 

tinggal 

4. Pengelolaan 

limbah padat 

5. Penataan sanitasi 

lingkungan rumah 

6. Pemilahan dan 

pengolahan sampah 

  Kawasan dan 

Lingkungan PKL 

Penataan kawasan 

dan lingkungan PKL 

sehat 

1. Pembuatan disain 

kawasan dan lingkungan 

PKL sehat 

2. Penataan lingkungan 
PKL 

3. Pengelolaan limbah 

4. 

Penataansanitasilingkun

ganPKL 

     

 Budaya 

lingkungan hidup 

sehat 

1. Kelestarian 
lingkungan 

2. Jumlah contoh 

rumah sehat 

3. Rendahnya angka 

kesakitan karena 

factor lingkungan 

4. Angka 

cakupan (RT 

ber PHBS) 

Mengembangkan 

budaya lingkungan 

hidup sehat 

1. Menyusun disain 

lingkungan rumah 

sehat dan menarik 

2. Penyuluhan 

pemanfaatan 

lingkungan rumah 

     

  1. Kurang 

terciptanya 

lingkungan rumah 

yang sehat dan 

menarik 

       

Lanjutan Tabel 4.1. 
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2. Pendap

atan 

rendah 

3. Angka kesakitan 

karena faktor 

lingkungan 

 Pemberdayaan 

lingkungan rumah 

1. Kurangnya 

lingkunganrumah

yangsehatdanme

narik 

2. Pendapatan 

rendah Angka 

kesakitan karena 

factor 

lingkungan 

Pemanfaatan 

lingkungan rumah 

yang produktif dan 

sehat 

1. Menyusun disain 

lingkungan rumah 

sehat dan menarik 

2. Penyuluhan 

pemanfaatan 

lingkungan rumah 

     

 Pemberdayaan 

lingkungan fasum 

dan fasos 

1. Kepuasan dan 

kenyamanan 

masyarakat 

2. Banyaknya 

potensi 

konflik antara 

masyarakat 

dengan 

aparatur 

daerah 

Peningkatan 

kesadaran 

pemanfaatan fasum 

dan fasos 

1. Penyuluhan 

menjaga 

kelestarian fasum 

dan fasos 

2. Penyuluhan hokum 

ttg pemanfaatan 

fasum dan fasos 

     

  1. Teridentifikasi 

persepsi 

masyarakat 

sempa dan/ 

bantaran sungai 

2. Wilayah pesisir 

1. Studi pemulihan 

kerusakan 

sempadan 

sungai 

2. Pengelolaan 
wilayah pesisir 

1. Penghijauan pada 

sepanjang 

sempadan sungai 

2. Penghijauan pada 

wilayah pesisir 

3. Penyuluhan dan 

pelatihan 

     

Lanjutan Tabel 4.1. 
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3. Rancangan 

strategi 

pemulihan 

kerusakan 

sempadan 

sungai 

4. Wilayah pesisir 

pengelolaan 

sempadan sungai 

yang berkelanjutan 

4. Pemanfaatan 

potensi pesisir 

  Tersusunnya konsep 

pengembangan 

pariwisata yang 

ramah lingkungan 

Pengembangan 

pariwisata yang 

ramah lingkungan 

1. Penataan kawasan 

pariwisata 

2. Menyusun grand 

disain pariwisata 

daerah 

     

 Pemeliharaan 

kesehatan 

lingkungan rumah 

atau kawasan 

pemukiman 

Banyaknya angka 

kesakitan karena 

faktor lingkungan 

rumah seperti; 

diare,tipes, 

leptosirosis,fluburung

, toksoplasma,dsb 

Pemeliharaan 

kesehatan 

lingkungan rumah 

atau kawasan 

pemukiman karena 

factor eksternal 

1. Penyuluhan TTG 

gangguan kesehatan 

karena factor hewan 

pemeliharaan 

2. PenyuluhanTTG 

gagguan kesehatan 

akibat polusi dan 

limbah industri 

     

Lanjutan Tabel 4.1. 
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BAB V 
POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI 

RENSTRA PPM UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

Keberhasilan kegiatan PPM UNAIR erat kaitannya dengan ketersediaan 

sumber daya baik dari UNAIR secara mandiri, anggaran pemerintah (APBN dan 

APBD), dunia usaha dalam bentuk CSR atau PKBL, dan sumber-sumber eksternal lain 

baik dalam maupun luar negeri. 

Dalam bab ini disajikan perkiraan angka-angka (nominal) dana PPM yang 

diperlukan dan yang diperkirakan dapat diperoleh untuk mencapai sasaran selama 

periode 5 (lima) tahun ke depan. 

Selain pola pelaksanaan, dalam bab ini juga disajikan tentang pola 

pemantauan dan evaluas kegiatan PPM. 

 

5.1. Pola Pelaksanaan 

Pola pelaksanaan PPM, LP4M UNAIR mengacu pada siklus PDCA (plan – do – 

check – action). Semua kegiatan PPM yang dilakukan harus mengacu pada hasil 

perencanaan. Semua kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dikaji ulang (check 

and recheck) dan kemudian dilakukan tindakan perbaikan. Demikian terus dilakukan 

secara berulang sehingga semua program dan kegiatan PPM telah dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. 

Strategi pelaksanaan PPM selain mengacu pada siklus PDCA, LP4M UNAIR 

juga menerapkan pola pelaksaanaan yang kompetitif terutama dalam penyusunan 

proposal PPM sehingga dapat bersaing untuk memperoleh skema pendanaan dari 

berbagai sumber. Selain itu, kegiatan PPM juga memanfaatkan dana blockgrant yang 

disediakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan lainnya baik nasional maupun 

internasional. 

Pengembangan program dan kegiatan PPM mengacu pada proses top down 

dan bottom up. Perencanaan program dan kegiatan PPM di UNAIR dilakukan secara 

terpusat berdasarkan ketersediaan anggaran (sentralisasi anggaran), sementara 

inisiatif pengembangan program dan kegiatan dapat pula dilakukan secara bottom 

up sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing dosen (desentralisasi 

akademik). 
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5.2. Pola Pemantauan 

Pola pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi atau pelaksanaan 

Renstra PPM UNAIR dilakukan secara periodic yakni setiap tahun. Dalam 

pemantauan tersebut juga dilaksanakan kajian tentang dampak PPM yang telah 

dilaksanakan bagi masyarakat mitra. 

 

5.3. Pola Evaluasi 

Untuk mengukur capaian kegiatan PPM dalam matriks berikut ini akan 

disampaikan capaian-capaian dalam tiap tahunnya untuk masing-masing kegiatan 

PPM dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Rencana capaian kegiatan PPM dapat 

dilihat pada Tabel 5.1. dan Gambar 5.1., 5.2. dan 5.3. 

Tabel 5.1.: Rencana Capaian Kegiatan PPM 2016 - 2021 
 

 

 

Usulan Usulan 

Diterima

Rencana 

Usulan

Realisasi 

Rencana

Rencana 

Usulan

 

Realisasi 

Rencana

Rencana 

Usulan 

 

Realisasi 

Rencana

Rencana 

Usulan 

Realisasi 

Rencana

Rencana 

Usulan 

Realisasi 

Rencana

1 IbM 30 10 45 15 50 17 54 18 60 20 66 22

2 IbK 0 0 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1

3 Ibpe 0 0 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1

4 IbIKK 3 0 6 2 7 2 7 2 8 3 9 3

5 IbPUD 0 0 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1

6 IbW 3 1 15 5 17 6 18 6 20 7 22 7

7 ibW-PT CSR 0 0 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1

8 IbDM 0 0 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1

9 Hi-Link 0 0 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1

10 Hibah KKN 0 0 12 4 13 4 15 5 16 5 18 6

11 Pengmas BPPTNBH 60 20 99 33 109 36 120 40 132 44 145 48

12 Kerjasama 27 27 30 30 33 33 36 36 40 40 43 43

13 IPTEKDA 5 2 5 2 3 5 3 6 3 6 3 6

Jumlah 128 60 230 97 250 109 277 119 303 131 330 141

2021

No Skema Pengmas

2016 2017 2018 2019 2020
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Gambar 5. 1. Rencana Usulan Skema IbM, IbK, IbPE 

 

 

Gambar 5. 2. Rencana Usulan IbKIK, IbPUD, IbW, IbW-PTCSR, IbDM 
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Gambar 5. 3. Rencana Usulan Skema Hi-Link, Hibah KKN, Pengmas BPPTNBH, 
Kerjasama, IPTEKDA 

 
5.4 Pola Diseminasi 

Diseminasi atau penyebaran informasi tentang Renstra PPM UNAIR 

menggunakan pola sistematis dan terpadu. Secara sistematis, informasi tentang 

Renstra PPM UNAIR akan disebarkan dengan memanfaatkan struktur 

kepemimpinan. Sementara secara terpadu, informasi Renstra PPM UNAIR akan 

disebarkan dengan menggunakan berbagai media baik cetak maupun elektronik. 

 

5.5 Prospek Pengembangan PPM 

Kegiatan yang sedang dan akan dirintis untuk diprogramkan pada periode 

2016 dan seterusnya adalah: 

1. Pembentukan Policy & Legal Advisory Board bekerja sama dengan Direktorat 

Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan – Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia. 

2. KKN Tematik Kependudukan bekerjasama dengan BKKBN Jawa Timur. 

3. KKN Tematik Sanitasi, Permukiman, dan Penyediaan Air Minum bekerjasama 

dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian PUPR Republik Indonesia. 

4. Kajian Kependudukan/Demografi bekerjasama dengan Koalisi Kependudukan. 

5. Pengabdian Masyarakat di Gresik dan Sampang bekerjasama dengan Petronas, 

Malaysia dibidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi/kewirausahaan. 
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6. Pengabdian Masyarakat di Jawa Timur bekerjasama dengan UNICEF dibidang 

Kesehatan, gizi, dan Pendidikaan 

7. Pendidikan dan Pelatihan pengembangan kapasitas aparatur bekerjasama 

dengan pemerintah daerah. 

8. Pelatihan melibatkan dosen dari seluruh fakultas di Universitas Airlangga untuk 

memenuhi kebutuhan pengembangan masyarakat. 

9. Penyelenggaran bakti sosial dan pasar murah. 

10. Pembentukan Pusat Studi Rekayasa Sosial. 

11. Pembentukan Sekretariat Bersama Penggiat Masalah Kependudukan/ 

Demografi. 

12. Perluasan/Pengembangan Kerjasama dengan Mitra (lokal, nasional, dan 

internasional). 
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BAB VI 
PENUTUP 

 

Dengan telah disusunnya Renstra LP4M UNAIR 2016 – 2021 diharapkan 

menjadi dokumen rujukan sekaligus menjadi pengarah yang jelas bagi setiap 

pengembangan program dan pelaksanaan kegiatan PPM. Berdasarkan program dan 

kegiatan yang jelas diharapkan juga dapat memperoleh hasil lebih terukur dan 

berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian 

bangsa. 

Semua program dan kegiatan PPM di UNAIR menjadi lebih terintegrasi dan 

komprehensif, sinergis, didukung critical mass para pelaksana dari berbagai disiplin 

ilmu. Kegiatan PPM didukung dengan menggunakan pendekatan ilmiah dalam 

memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Program dan kegiatan 

PPM merupakan salah satu bentuk kepedulian UNAIR terhadap persoalan yang 

tengah dihadapi oleh masyarakat dan masalah-masalah dalam pembangunan.   

Melalui dokumen Renstra PPM UNAIR ini pula diharapkan mampu 

menstimulasi lahirnyacetak biru (blue print)dalam khususnya dalam memberdayakan 

dan mendorong kemandirian masyarakat,menumbuhkan kesadaran akan kelestarian 

lingkungan dan hasil-hasil pembangunan, mendorong pertumbuhan perekonomian 

lokal dan peningkatan pendapatan, serta memberipenguatan, pemberdayaan, dan 

partisipasi masyarakat u dalam setiap tahapan proses pembangunan. 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPM yang terukur tidak saja ditentukan 

oleh kemampuan dan komitmen sivitas akademika UNAIR tetapi juga perlu didukung 

oleh komitmen dan konsistensi kebijakan pimpinan di semua tingkat. Dukungan dari 

para stakeholders seperti  pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan 

industri, NGO, atau organisasi non pemerintah lainnya dan juga partisipasi dari 

seluruh lapisan masyarakat juga sangat diperlukan. Dengan dukungan semua pihak, 

diharapkan PPM UNAIR memiliki peluang yang sangat luas untuk menjaga 

keberlanjutan melalui berbagai program dan kegiatan PPM yang relevan sepanjang 

waktu. 
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Penyusunan dan penyelesaian naskah Renstra UNAIR ini tidak terlepas dari 

bantuan dan dukungan semua pihak terkait. Oleh karena itu ucapan terima kasih 

patut disampaikan kepada: 

1. Rektor dan Wakil Rektor UNAIR 

2. Gubernur Jawa Timur 

3. Walikota Surabaya 

4. Bupati Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Bojonegoro, 

Sampang, dan Kediri. 

5. Perwakilan Unicef di Jawa Timur 

6. Perwakilan Exxon Mobile di Indonesia 

7. Dekan dan Para Wakil Dekan di UNAIR 

8. Satuan Tugas PPM UNAIR (Task Force) 

9. Para dosen UNAIR 

10. Para mahasiswa UNAIR 

11. Para mitra yaitu semua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jawa Timur 

khususnya dan di Indonesia pada umumnya. 

 

Terdapat pula pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang 

telah memberikan kontribusi bermakna dalam rangka penyusunan Renstra PPM 

UNAIR.  
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