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KATA PENGANTAR
Sebagai upaya meningkatkan kualitas hasil pengejawantahan salahsatu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa yang bernilai efektif dan
efisien maka di perguruan tinggi harus memiliki kedekatan dengan dunia
industri, pemerintahan serta mempunyai kontribusi yang nyata untuk
menyelesaikan masalah di masyarakat dan negara.
Untuk itu STIE Eka Prasetya menyusun dokumen Rencana Induk
Pengembangan

(RIPkM)

yang

dijadikan

sebagai

acuan

untuk

pengembangan sesuai visi dan misi STIE Eka Prasetya, yaitu “Menjadi
Perguruan Tinggi Yang Unggul Di Bidang Kewirausahaan Bestandar
Nasional Tahun 2026”
Rencana Induk (RIPkM) ini juga dimaksudkan sebagai pengarah
pengembangan keunggulan akademik STIE Eka Prasetya melalui . Rencana
Induk (RIPkM) STIE Eka Prasetya untuk Periode Tahun 2016 s/d 2025
mempunyai tema pokok: “ Menjadikan Lembaga Yang Unggul, Dan
Mandiri Di Bidang

Khususnya Pada Pengembangan Kewirausahaan

Tahun 2026” yang diuraikan ke dalam hal-hal:
Tahap jangka pendek lima tahun:
1) Dosen maupun mahasiswa terlibat secara aktif dalam kegiatan
pengabdian pada masyarakat,khususnya untuk mengentaskan
kemiskinan dan taraf hidup masyarakat Sumatera Utara;
2) Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan penerapan
Hasil pengabdian kepada masyarakat dan penguatan kegiatan
pendidikan dan pengajaran STIE Eka Prasetya
3) Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat harus dapat
dirasakan secara nyata oleh masyarakat untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat;
4) Kegiatan pengabdian masyarakat didanai oleh perguruan tinggi
dan sebagian kecil didanai melalui kerjasama dengan instansi
atau pemerintah.
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Tahap jangka menengah sepuluh tahun :
1) Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat bermanfaat secara
nyata untuk pengembangan UMKM.
2) Pendanaan kegaiatan pengabdian pada masyarakat diperoleh
dari berbagai sumber, baik dari universitas yang bersangkutan,
pemerintah maupun swasta.
3) Beberapa hasil pengabdian pada masyarakat dijadikan sebagai
model pembinaan masyarakat di tingkat lokal
Tahap jangka panjang dua puluh tahun :
1) Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dijadikan sebagi
model pembinaan dan pengembangan UMKM yang di patenkan
dan bermanfaat bagi kepentingan

masyarakat

khususnya

pengembangan UMKM.
2) Sumber Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari
pemerintah maupun swasta serta internasional semakin besar
jumlahnya dan signifikan
3) Hasil pengabdian pada masyarakat dalam pembinaan dan
pengembangan UMKM dirujuk oleh banyak lembaga baik
regional,nasional maupun internasional
Tema pokok RIPkM STIE Eka Prasetya dilatarbelakangi oleh visi dan misi STIE
Eka Prasetya. Selain itu tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan potensi dan
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki STIE Eka Prasetya.
Ketua LPPM

Dra. Pesta Gultom, MM
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BAB I
Pendahuluan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Eka Prasetya merupakan lembaga pendidikan
tinggi yang berdiri pada tanggal 23 Februari 1998 berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan dengan nomor : 11/D/O/1998. Nama Eka Prasetya yang
membawa arti mahasiswa merupakan siswa yang harus besar dalam pemikiran, besar
dalam bermimpi, dan besar dalam bertindak. Dan dengan pemikiran kritis, progresif,
dan inovatif, mahasiswa dapat menciptakan suatu hasil nyata untuk ikut serta dalam
menciptakan kemajuan pendidikan bangsa. STIE Eka Prasetya dibangun dengan citacita untuk menghasilkan insan cerdas dan berdaya saing untuk kejayaan bangsa. STIE
Eka Prasetya bertanggungjawab untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul,
produktif dan berjiwa entrepreneurship.

Tanggungjawab ini diemban oleh STIE Eka Prasetya dan dilakukan seiring dengan
peningkatan kemampuan sumberdaya yang dimiliki, baik sumber daya fisik, manusia,
finansial maupun sumber daya intelektual. Berbagai kontribusi telah diberikan oleh
STIE Eka Prasetya melalui pengabdian dosen, mahasiswa, dan alumni di berbagai
bidang, baik yang bergerak di sektor swasta, pemerintah, maupun lembaga
internasional.

1.1. Definisi Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPkM)
Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
dan disamping melaksanakan pendidikan sesuai amanah Undang- undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan kewajiban tersebut,
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45
menegaskan bahwa merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan
membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di dalam Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga menyebutkan bahwa Standar Nasional
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Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan,
Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat, dan Standar Nasional . Dalam
pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Pengabdian kepada
masyarakat dan Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem
Pengabdian kepada masyarakat dan pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar tujuan dan standar
pengabdian kepada masyarakat dan

di perguruan tinggi dapat tercapai, maka

Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan (LPPM) STIE Eka Prasetya menyusun
Rencana Induk Tahun 2016-2025

Untuk mewujudkan efektivitas, integrasi, dan sinergitas kegiatan pengabdian kepada
masyarakat, pengembangan, dan pengabdian di STIE Eka Prasetya, maka dibutuhkan
adanya suatu strategi. Strategi dimaksud kemudian disajikan dalam bentuk roadmap
yang merupakan pijakan dari ragam bentuk aktivitas untuk mencapai tataran
peningkatan kualitas STIE Eka Prasetya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Induk STIE Eka Prasetya
Landasan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat STIE
Eka Prasetya adalah :

a. Undang-Undang Dasar 1945: Ps 31 (5) bahwa pemerintah memajukan IPTEK
dengan menjunjung tinggi nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan manusia.

b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Pengabdian kepada masyarakat, Pengembangan dan Penerapan IPTEK.

d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
e. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
f. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
g. Peraturan

Pemerintah

Nomor

66

Tahun

2010

tentang

Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan.

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

i. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139
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Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi STIE Eka
Prasetya.

j. Renstra STIE Eka Prasetya 2016-2020
1.3. Metode Penyusunan RIPkM STIE Eka Prasetya
Rencana Induk pada hakikatnya merupakan sistem Rencana Pengembangan Jangka
Menengah (RPJM). RPJM LPPM STIE Eka Prasetya Tahun 2016-2020 disusun dengan
metode partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder. Renstra ini berdasarkan
kerangka logis yang sistematis dan terarah. Tahap awal penyusunan Renstra adalah
pengumpulan informasi dari segenap stakeholders, baik internal maupun eksternal.
Informasi yang diperoleh dari stakeholders dijadikan bahan pertimbangan dalam
penyusunan kebijakan lima tahun ke depan. Sebagai sebuah institusi pendidikan yang
berada dalam lingkungan yang dinamis, STIE Eka Prasetya merancang visi dan misi
yang diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan agar
menemukan arah dan tujuan yang tepat.

Tahap kedua adalah membuat pernyataan visi dan misi yang didukung oleh kesamaan
persepsi dan nilai-nilai sumberdaya manusia, yaitu adanya nilai-nilai dasar dan falsafah
yang menjadi acuan bertindak (code of conduct) bagi setiap anggota institusi. Hal ini
mendorong komitmen dan integritas dosen dan tenaga kependidikan sebagai modal
dasar yang dapat membangun etos kerja institusi dalam rangka menetapkan sasaran
strategis.

Tahap ketiga menetapkan sasaran strategis dengan mempertimbangkan analisis
lingkungan

institusi,

dimana

terdapat

faktor-faktor

yang

menjadikan

kekuatan/kelemahan (faktor internal) dan kesempatan/peluang (faktor eksternal).
Terakhir, sasaran strategis yang telah didisain akan dioperasionalisasikan dalam
bentuk program-program yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas
anggaran. Untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang dicapai selama periode tahun
berjalan, maka perlu ditetapkan ukuran tertentu terhadap output, dengan kata lain
terdapat indikator kinerja.

Rencana Induk

STIE Eka Prasetya 2016-2025 dijalankan melalui penyusunan

program, kegiatan, dan anggaran. Hasil capaian rencana stategis dievaluasi secara
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periodik untuk mengetahui kemajuannya.
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BAB II
Landasan Rencana Induk Pengabdian
Kepada Masyarakat (RIPkM) STIE Eka
Prasetya
2.1. VISI dan MISI STIE EKA PRASETYA
A. VISI STIE Eka Prasetya
“Menjadi Perguruan Tinggi Yang Unggul Di Bidang Kewirausahaan Bestandar Nasional
Tahun 2026”
B. MISI STIE Eka Prasetya
Untuk mewujudkan visi tersebut, STIE Eka Prasetya telah menetapkan beberapa
aktivitas utama yang kemudian disebut sebagai misi. Adapun Misi STIE Eka Prasetya
1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan menghasilkan lulusan yang
memiliki kompetensi di bidang Ilmu Manajemen dan Akuntansi.
2. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel untuk
meningkatkan citra perguruan tinggi
3. Mengembangkan keahlian kewirausahaan.
4. Mengembangkan rekayasa usaha dan industri yang kreatif dan inovatif
5. Menciptakan iklim organisasi dan suasana pembelajaran yang kondusif.

2.2. VISI, Dan MISI LPPM STIE Eka Prasetya
Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan

(LPPM) STIE Eka Prasetya yang

merupakan penggabungan Lembaga Pengabdian kepada masyarakat STIE Eka
Prasetya dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat STIE Eka Prasetya. Lembaga ini
merupakan wadah bagi sivitas akademika untuk melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat dan . Pembentukan LPPM merupakan strategi STIE Eka Prasetya dalam
upaya mengatasi ketidakseimbangan antara kemampuan IPTEKS di perguruan tinggi
dan peluang yang ada di masyarakat, dan sekaligus mewadahi pelaksanaan tugas Tri
Dharma yang meliputi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan
seimbang.
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secara

Dengan melihat dari Visi dan Misi Institusi, maka Pengabdian kepada masyarakat
merupakan unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi adalah wahana untuk
melatih, mendidik, mengembangkan dan membangun sikap dan kehidupan ilmiah.
Perguruan tinggi juga berperan untuk terus menggali ilmu pengetahuan dan teknologi
demi kepentingan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Perguruan tinggi harus dapat
menemukan solusi permasalahan bangsa sebagai kontribusi nyata dari ilmu
pengetahuan yang dimilikinya. Sikap dan kehidupan ilmiah di perguruan tinggi
diwujudkan dengan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta permasalahan- permasalahan sosial budaya.
Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan (LPPM) STIE Eka Prasetya adalah
unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta mengusahakan dan mengendalikan
administrasi sumber daya yang diperlukan.

Fungsi LPPM adalah sebagai lembaga koordinasi yang bertugas mengkoordinasi,
memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan
pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen, baik secara mandiri maupun
kelompok. LPPM juga mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang bersifat multi, antar, dan lintas bidang ilmu dan bersifat multidisipliner.
Di samping itu, juga berfungsi sebagai pusat konsultasi persoalan-persoalan
pengembangan masyarakat, terutama berkaitan dengan konsultasi kewirausahaan dan
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Adanya itu dimaksudkan agar dalam
pengembangan pengabdian kepada masyarakat terdapat kerja sama kelembagaan dan
kekhasan berdasarkan fungsinya.
A. V I S I LPPM STIE Eka Prasetya
Adapun Visi LPPM STIE Eka Prasetya “ Menjadikan Lembaga Yang Unggul, Dan
Mandiri Di Bidang

Pengabdian kepada masyarakat dan

Khususnya Pada

Pengembangan Kewirausahaan Tahun 2026”
B. M I S I LPPM STIE Eka Prasetya
Untuk mewujudkan visi tersebut, LPPM telah menetapkan beberapa aktivitas utama
yang kemudian disebut sebagai misi. Adapun Misi LPPM STIE Eka Prasetya :
1. Menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat dan yang berpayung pada
ilmu-ilmu manajemen, dan akuntansi.
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2. Mewadahi kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dan bagi para dosen
3. Mengikutsertakan mahasiswa untuk Penilitian dan bagi para dosen.
4. Menghimpun, mengkaji membangkitkan IPTEKS tepat guna yang dibutuhkan
masyarakat.
5. Memelihara relevansi Pengabdian kepada masyarakat dan dan memiliki kepekaan
terhadap mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industri serta masyarakat
pada umumnya.
6. Mengembangkan sistem manajemen mutu pengabdian kepada masyarakat, dan
publikasi ilmiah secara terstruktur dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan jalinan kerjasama internal dan eksternal guna upaya peningkatan
kualitas dan kuantitas Pengabdian kepada masyarakat, dan .
8. Mengembangkan sarana publikasi dan informasi.

Misi tersebut di atas dikembangkan secara strategis melalui enam langkah, sebagai
berikut.

1. Merumuskan pola kerja yang saling mendukung antara program studi yang ada di
STIE Eka Prasetya

2. Menjalin kerjasama yang bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah dan
lembaga pendidikan.

3. Mengembangkan akses untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan kegiatan
, termasuk juga peran serta para alumni.

4. Mendorong terselenggaranya komunikasi dan interaksi yang intensif antar
lembaga pengabdian perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di
lingkungan LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara.

5. Pengembangan mutu sumberdaya manusia pengabdi dengan dedikasi tinggi
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

6. Penciptaan atmosfir yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian yang
dilakukan oleh sivitas akademika STIE Eka Prasetya.
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2.3. Tujuan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPkM)
Tujuan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPkM) STIE Eka Prasetya
disusun dengan maksud menentukan dan merencanakan terlebih dahulu kegiatan
PKM yang akan dilakukan STIE Eka Prasetya pada waktu yang akan datang.
RIPkM

merupakan

arahan

kebijakan

dan

pengambilan

keputusan

dalam

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat STIE Eka Prasetya dalam jangka waktu
10 tahun. Arahan kebijakan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
ditetapkan oleh Senat STIE Eka Prasetya. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua STIE Eka Prasetya. Lembaga
Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
adalah pelaksana Keputusan Ketua STIE Eka Prasetya di bidang pengabdian kepada
masyarakat dan . Jati diri dari LPPM STIE Eka Prasetya tidak lepas dari visi, misi dan
tujuan STIE Eka Prasetya, tujuan utama yang ingin dicapai oleh STIE Eka Prasetya
salah satunya adalah Peningkatan Pengabdian kepada masyarakat dan yang relevan
dan berdaya guna. Penyusunan Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (RIP)
ini didasarkan pada

Renstra STIE Eka Prasetya 2016-2025, Kebijakan Mutu

Akademik, Standar Mutu Akademik, dan Peraturan Akademik, Pengabdian kepada
masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk didalamnya mengatur
tentang pengabdian kepada masyarakat, etika dan norma pengabdian kepada
masyarakat serta indikator mutu pengabdian kepada masyarakat yang digunakan
untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian
kepada masyarakat
Dasar Pemikiran Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian
kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat selain menyelenggarakan
pendidikan

dan pengajaran.

Pengabdian kepada masyarakat

dan pengabdian

kepada masyarakat adalah bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam Pasal
20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
disebutkan

sebagai

berikut

“Perguruan

Tinggi

berkewajiban

menyelenggarakanpendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan .” Sejalan dengan
Tridharma Perguruan Tinggi tersebut, Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 Pendidikan Tinggi menyebutkan “Pengabdian kepada masyarakat di
Perguruan
[Type here]

Tinggi

diarahkan

untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan
[Type here]

[Type here]

Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga menyebutkan bahwa Standar Nasional
Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan,
Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat, dan Standar Nasional . Dalam pasal
tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat dan
Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Pengabdian kepada
masyarakat dan pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Agar tujuan dan standar pengabdian kepada masyarakat
dan di perguruan tinggi dapat tercapai, maka Lembaga Pengabdian kepada masyarakat
dan

(LPPM) STIE Eka Prasetya menyusun Rencana Induk Pengabdian Kepada

Masyarakat (RIPkM) tahun 2016-2025

Tujuan disusunnya RIPkM adalah sebagai berikut:
1. Memastikan arah pengabdian kepada masyarakat di STIE Eka Prasetya sesuai
dengan prioritas riset nasional dan dapat menyelesaikan permasalahan
masyarakat.
2. Menjamin pengembangan riset unggulan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan
Rencana Strategis yang ada serta kepakaran dan fasilitas yang tersedia di STIE
Eka Prasetya.
3. Meningkatkan kuantitas, dan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan
publikasi, serta meningkatkan kualitas pengelolaan PKM sehingga sesuai
dengan standar mutu PKM di STIE Eka Prasetya.

2.4. Landasan dan Pertimbangan Penetapan Fokus PKM
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Eka Prasetya merupakan lembaga pendidikan
tinggi yang berdiri pada tanggal 23 Februari 1998 berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan dengan nomor : 11/D/O/1998. Nama Eka Prasetya yang
membawa arti mahasiswa merupakan siswa yang harus besar dalam pemikiran, besar
dalam bermimpi, dan besar dalam bertindak. Dan dengan pemikiran kritis, progresif, dan
inovatif, mahasiswa dapat menciptakan suatu hasil nyata untuk ikut serta dalam
menciptakan kemajuan pendidikan bangsa. STIE Eka Prasetya dibangun dengan citacita untuk menghasilkan insan cerdas dan berdaya saing untuk kejayaan bangsa. STIE
[Type here]

[Type here]

[Type here]

Eka Prasetya bertanggungjawab untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul,
produktif dan berjiwa entrepreneurship.
Tanggungjawab ini diemban oleh STIE Eka Prasetya dan dilakukan seiring dengan
peningkatan kemampuan sumberdaya yang dimiliki, baik sumber daya fisik, manusia,
finansial maupun sumber daya intelektual. Berbagai kontribusi telah diberikan oleh STIE
Eka Prasetya melalui pengabdian kepada masyarakat dosen, prestasi mahasiswa, dan
alumni di berbagai bidang, baik yang bergerak di sektor swasta, pemerintah, maupun
lembaga nasional.

Penetapan fokus PKM didasarkan pada Renstra STIE Eka Prasetya 2016-2020 yang
menetapkan prioritas pengembangan di bidang PKM yaitu untuk meningkatkan
keunggulan pengabdian untuk kepentingan masyarakat dan dapat dilaksanakan
secara berkelanjutan, serta mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas dan angka
partisipasi dosen dalam melakukan pengabdian. Hal-hal yang menjadi pertimbangan
adalah sebagai berikut:
1. Dari sisi internal
a. Kekuatan atau keunggulan STIE Eka Prasetya
b. Kelemahan atau kekurangan STIE Eka Prasetya
2. Dari sisi eksternal
a. Agenda Riset Nasional, Kebijakan DIKTI di Bidang Pengabdian kepada
masyarakat, Masterplan Perkembangan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI)
c. Masalah atau tantangan baik ditingkat lokal maupun nasional
d. Perkembangan ilmu pengetahuan kedepan
e. Perkembangan teknologi kedepan

2.5.

Kriteria Fokus Pengabdian Kepada Masyarakat

Yang dijadikan sebagai kriteria dalam penetapan pengabdian kepada masyarakat
unggulan di STIE Eka Prasetya adalah:
1.Kekuatan yang sudah dimiliki, baik dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur
2.Kekuatan, teknologi dan issue masa depan
3.Teknologi

Informasi

dan

ilmu

pengetahuan

yang

dapat

membantu

menyelesaikan persamalahan masyarakat, lembaga pemerintah maupun lembaga
swasta.
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2.6. Standar Pengabdian kepada masyarakat STIE Eka Prasetya
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan LPPM STIE Eka
Prasetya dilaksanakan dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh
Direktorat

Pengabdian kepada masyarakat

dan Pengabdian kepada Masyarakat

(Ditlitabmas). Standrad pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan
Direktorat

Jenderal

Pendidikan

Tinggi

Kementerian

Pendidikan

dan

diarahkan

untuk

Kebudayaan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Standar

hasil,

kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat

pengembangan IPTEK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
daya saing bangsa. Bentuk Diseminasi (Luaran): Publikasi Ilmiah (Jurnal, Proseding).
Produk yang langsung dapat dimanfaatkan, Teknologi Tepat Guna (TTG), Rekayasa
sosial, model, dll. Buku ajar, bahan ajar, Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
2. Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi
pengabdian kepada masyarakat berfokus pada pengabdian kepada masyarakat
dosen pemula

dan

pengabdian kepada masyarakat

dasar.

Materi pada

pengabdian kepada masyarakat dosen pemula merupakan penerapan dari teori
untuk sebuah permasalahan. Selain untuk mengarahkan dan membina kemampuan
meneliti, program ini juga diharapkan dapat menjadi sarana latihan bagi dosen
pemula untuk mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakatnya dalam
jurnal ilmiah baik lokal maupun nasional terakreditasi. Materi pada peneliti dosen
pemula, dan pengabdian kepada masyarakat dasar mencakup materi kajian khusus
untuk kepentingan nasional. Pengabdian kepada masyarakat Dasar berorientasi
kepada

penjelasan

atau

penemuan

(invensi)

untuk

mengantisipasi

suatu

gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses
teknologi, dan lain-lain dalam rangka mendukung pengabdian kepada masyarakat
terapan. Termasuk dalam pengabdian kepada masyarakat dasar adalah pencarian
metode atau teori baru.
3. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat. Standard ini merupakan standard
untuk

memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

dilaksanakan LPPM STIE Eka Prasetya memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat. Standard ini merupakan
standard untuk melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada
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masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif,
akuntabel,

transparan

dan

juga

harus memperhatikan kesesuaian dengan

standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar Pengabdian. Standarad ini merupakan standard untuk memastikan
bahwa pengabdian kepada masyarakat memiliki kemampuan tingkat penguasaan
metode pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan,
objek pengabdian kepada masyarakat, serta tingkat kerumitan dan tingkat
kedalaman pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pengabdi ditentukan
berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat. Standard ini
merupakan standard untuk memastikan bahwa pengabdian kepada masyarakat
dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi untuk

memfasilitasi

pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program
studi. Fasilitas pengabdian kepada masyarakat tersebut juga merupakan fasilitas
perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan
kegiatan .
7. Standar pengelolaan, kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dikelola dengan baik oleh suatu lembaga pengabdian kepada masyarakat dengan
kewajiban kelembagaan pengabdian kepada masyarakat meliputi :
(1) Menyusun dan mengembangkan program pengabdian kepada
masyarakat sesuai Renstra Pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi;
(2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI pengabdian kepada
masyarakat Perguruan Tinggi;
(3) Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
(4) Melaksanakan monev pengabdian kepada masyarakat;
(5) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
(6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti;
(7) Sistem penghargaan; dan
(8) Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8.Standar pendanaan dan pembiayaan, kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dilakukan dengan sumber dana
peneliti dari :
(1) Dana pemerintah;
(2) Dana internal perguruan tinggi ;
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(3) Dana kerjasama dengan industri

2.7. Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat
Program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM untuk
dosen/peneliti di STIE Eka Prasetya meliputi kategori dan skema pengabdian kepada
masyarakat diperlihatkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Skema Pengabdian kepada masyarakat Internal STIE Eka
Prasetya

Program

Dana

Gambaran Umum

Maksimum
1. Program Kemitraan Masyarakat

5 jt

Membentuk/mengembangkan
sekelompok masyarakat yang
mandiri secara ekonomi; membantu
menciptakan ketentraman, dan
kenyamanan dalam kehidupan
bermasyarakat & meningkatkan
keterampilan berpikir, membaca
dan menulis atau keterampilan lain
yang dibutuhkan masyarakat luas

10 jt

Menciptakan
wirausaha
baru
mandiri yang berbasis ipteks;
meningkatkan
keterampilan
manajemen usaha bagi masyarakat
industri;
menciptakan metode
pelatihan kewirausahaan yang
cocok bagi masyarakat yang sedang
merintis usaha.

(PkM)

2Program Pengembangan
Kewirausahaan (PPK)

Dalam mengembangkan skema pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan
di STIE Eka Prasetya, maka terdapat 2 sumber pendanaan pengabdian kepada
masyarakat, yaitu hibah internal yang berasal dari Dana Internal STIE Eka Prasetya
melalui kegiatan Program Hibah Kompetisi Internal Kreativitas dan Inovasi Dosen
STIE Eka Prasetya yang dialokasikan untuk 9 kegiatan yang bisa dilakukan oleh dosen
STIE Eka Prasetya, yaitu melalui pengabdian kepada masyarakat, , publikasi di jurnal
nasional, nasional terakreditasi, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat di
seminar internal, dan nasional,serta publikasi di media cetak dan penulisan buku
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ajar.

2.8. Pengabdian kepada masyarakat Unggulan STIE Eka Prasetya.
Jejaring Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Eka Prasetya meliputi perguruan tinggi
negeri dan perguruan tinggi swasta, serta pemerintah daerah dan dunia usaha/industri.
Adapun jejaring yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Saat ini STIE Eka Prasetya memiliki jejaring dengan beberapa perguruan tinggi yang
ada di lingkungan LLDIKTI Wil. I Sumatera Utara baik perguruan tinggi negeri, seperti
Universitas Sumatera Utara (USU), dan UNIMED, dan perguruan tinggi swasta
seperti, Univ. Panca Budi, Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Dimana jejaring
yang berlandaskan pada payung hukum MoU. Jejaring dengan perguruan tinggi
terbangun secara formal dan informal. Jejaring formal dilakukan melalui Institusi,
sedangkan jejaring informal dilakukan secara personal oleh dosen peneliti melalui
kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaannya difasilitasi
oleh LPPM.

2. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha/Industri
STIE Eka Prasetya memiliki kesepakatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat
dengan instansi dan dinas terkait, seperti instansi pemerintah daerah dan perusahaan
yang berlandaskan pada payung hukum MoU. Kerjasama beberapa lembaga yang
telah menjalin dengan STIE Eka Prasetya adalah PT. Toba Pulp Lestari, PT.
Dextonindo Persada, PT. Capella Dinamik Nusantara, PT. Surveyor Indonesia
Persero, dan Bisa Grub.. Berbagai bentuk kegiatan kemitraan dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan.

2.9. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama Dosen Dan
Mahasiswa
Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen telah
menjadi kewajiban. Pada hampir seluruh skim pengabdian kepada masyarakat, seorang
dosen pengabdi yang mengajukan usul kegiatan dipersyaratkan untuk mengikutsertakan
mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan dosen
dimaksudkan sebagai bagian dari proses pendidikan dan pembelajaran tanggungjawab
serta mandiri dan menanamkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa, dan
sekaligus pembelajaran mahasiswa yang terintegrasi dari semua program studi di
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tengah masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan
menciptakan atmosfir pengabdian di kalangan dosen dan mahasiswa, terdapat enam
agenda pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dan terus
dikembangkan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan.
2. Peningkatan Jumlah dan Mutu Program Kemitraan Masyarakat, dan
Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)

3. Penguatan Publikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
4. Peningkatan Kerjasama dengan Mitra.
5. Meningkatkan Kepedulian kepada Lingkungan / Masyarakat.
6. Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Penunjang PKM.

Dari keenam agenda di atas, diturunkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang
relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa program yang sudah
dilaksanakan dan akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Menaikkan status pengabdian kKepada masyarakat ke kluster memuaskan.
2. Pengelolaan dan penjaminan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dengan dana Yayasan, dan Ristekdikti.

3. Diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melalui publikasi di OJS dengan
link : jurnal.eka-prasetya.ac.id

4. Mengikutsertakan minimal 2 orang mahasiswa dalam setiap kegiatan PKM oleh para
dosen.

5. Pelaksanaan dan pengembangan Entrepreneurship Day setiap bulan Januari
setiap tahunnya (berbasis siswa, mahasiswa, dan masyarakat)

6. Kemitraan dengan instansi pemerintah dan dinas terkait termasuk dunia usaha dan
industri
Jumlah kegiatan PKM berdasarkan sumber pembiayaan selama tiga tahun terakhir
yang dilakukan oleh institusi ada pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015-2017
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No.

Sumber Pembiayaan
Kegiatan PKM

2015

2016

Jumlah
1

Jumlah
Dana
(Juta)

Jumlah Kegiatan PKM Dan Biaya

Biaya
(juta)
-

2017

Jumlah Biaya
(juta)
-

Jumlah Biaya
(juta)
-

-

2

Pembiayaan Mandiri
dosen
Yayasan

8

12

7

18

7

12

42

3

Kemristek Dikti

-

-

-

-

-

-

-

4

Pemerintah Daerah

-

-

-

-

-

-

-

5

Dunia Usaha/Industri

-

-

-

-

-

-

-

Tabel 3. Rencana Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2018-2022
Sumber Pembiayaan
Kegiatan PKM

No.
1.

2018

Jumlah Judul Kegiatan PKM
2019
2020
2021
2022

Jumlah

5

5

5

5

5

25

14

14

14

14

14

70

2.

Pembiayaan Mandiri
Dosen
Yayasan

3.

Kemristek Dikti

2

2

2

3

4

13

4.

Pemerintah Daerah

2

2

2

3

4

13

5.

Dunia Usaha/Industri

2

2

2

4

4

14

25

25

25

29

31

13 5

Total

2.10. Kebijakan Dan Upaya Menjamin Keberlanjutan Kegiatan PKM.
Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh STIE Eka Prasetya dalam menjamin
keberlanjutan dan mutu kegiatan PKM mencakup informasi tentang agenda PKM,
dukungan SDM, prasarana dan sarana, jejaring PKM, dan pencarian berbagai sumber
dana PKM. Civitas akademika STIE Eka Prasetya disadarkan akan Tridharma
Perguruan Tinggi terutama akan tanggung jawab pendidikan dan pembinaan
masyarakat. Untuk itu, kapasitas dosen selalu ditingkatkan melalui penelitian dan
Program Kemitraan Masyarakat, dan Program Pengembangan Kewirausahaan yang
selanjutnya didharmabaktikan kepada masyarakat.
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STIE Eka Prasetya memiliki kebijakan untuk menjalankan program dan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan karena hal ini sesuai dengan
tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan misi serta tujuan strategis STIE Eka Prasetya
dalam mencapai visi “Menjadi Perguruan Tinggi Yang Unggul Di Bidang Kewirausahaan
Berstandar Nasional Tahun 2026”. Untuk menjamin keberlanjutan program dan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan bidang ini dilakukan oleh LPPM

dan

dana dari Yayasan, Kemristek Dikti dan kerjasama dunia usaha/industri.

Penjaminan mutu dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, secara
teknis dan substansial dikawal melalui sistem penjaminan mutu oleh LPPM dan
Program Studi. Tahapan- tahapan penjaminan mutu kegiatan pengabdian kepada
masyarakat tersebut meliputi seleksi usul pelaksanaan kegiatan, monev (monitoring
dan evaluasi) kegiatan, pelaksanaan seminar hasil kegiatan, pelaporan, dan
pengawalan tindak lanjut hasil kegiatan.

Agenda pengabdian kepada masyarakat jangka panjang merupakan bentuk
penjaminan keberlanjutan dan penjaminan mutu PKM. Agenda PKM tersebut bersifat
fleksibel

dan

senantiasa

dievaluasi

dan

direvisi

sesuai

dengan

tuntutan

perkembangan internal dan kebutuhan stakeholder/masyarakat. Informasi ini dapat
diperoleh oleh stakeholder internal dan eksternal, baik di LPPM sendiri maupun di
website LPPM.
Hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen STIE Eka Prasetya
setiap tahun direncanakan diseminasikan. Diseminasi hasil pengabdian

akan

dilakukan melalui penerbitan Warta Pengabdian yang diterbitkan oleh LPPM setiap
enam bulan sekali melalui Jurnal cetak dan media Open Jurnal Sistem dengan link :
jurnal.eka-prasetya.ac.id.
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Kebijakan Dan Upaya Menjamin Keberlanjutan Kegiatan
Pengabdian kepada masyarakat Dosen
Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh STIE Eka Prasetya dalam menjamin
keberlanjutan dan mutu kegiatan Pengabdian kepada masyarakat Dosen mencakup
informasi tentang agenda Pengabdian kepada masyarakat, dukungan SDM, prasarana
dan sarana, jejaring Pengabdian kepada masyarakat, pencarian berbagai sumber dana
Pengabdian kepada masyarakat, dan pengadaan disimanasi. Civitas akademika STIE
Eka Prasetya disadarkan akan Tridharma Perguruan Tinggi terutama akan tanggung
jawab pendidikan dan pembinaan masyarakat. Untuk itu, kapasitas dosen selalu
ditingkatkan

melalui

pengabdian

kepada

masyarakat

yang

selanjutnya

didharmabaktikan kepada masyarakat.

STIE Eka Prasetya memiliki kebijakan untuk menjalankan program dan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dosen secara berkelanjutan karena hal ini sesuai
dengan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan misi serta tujuan strategis STIE Eka
Prasetya dalam mencapai visi “Menjadi Perguruan Tinggi Yang Unggul Di Bidang
Kewirausahaan Berstandar Nasional Tahun 2016”. Untuk menjamin keberlanjutan
program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
dilakukan oleh LPPM

pengelolaan bidang ini

dan dana dari Yayasan, Kemristek Dikti dan kerjasama dunia

usaha/industri.
Penjaminan mutu dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, secara
teknis dan substansial dikawal melalui sistem penjaminan mutu oleh LPPM dan
Program Studi. Tahapan- tahapan penjaminan mutu kegiatan pengabdian kepada
masyarakat tersebut meliputi seleksi usul pelaksanaan kegiatan, monev (monitoring
dan evaluasi) kegiatan, pelaksanaan seminar hasil kegiatan, pelaporan, dan
pengawalan tindak lanjut hasil kegiatan.
Agenda pengabdian kepada masyarakat jangka panjang merupakan bentuk
penjaminan keberlanjutan dan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.
Agenda pengabdian kepada masyarakat tersebut bersifat fleksibel dan senantiasa
dievaluasi dan direvisi sesuai dengan tuntutan perkembangan internal dan kebutuhan
stakeholder/masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh oleh stakeholder internal dan
eksternal, baik di LPPM sendiri maupun di website LPPM.
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Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen STIE Eka
Prasetya setiap tahun wajib diseminasikan. Diseminasi hasil pengabdian kepada
masyarakat akan dipublis melalui media Open Jurnal Sistem, dengan ISSN cetak ,
dan ISSN elektronik, atau di Jurnal nasional perguruan tinggi lainnya.
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BAB IV
SASARAN DAN PETA JALAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
4.1. Program Studi Manajemen
Sasaran dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi
Manajemen dapat diuraikan sebagai berikut:

2022-2024

Program
Pengembangan
Wilayah Terpadu

2020-2022

Program
Pengembangan Desa
Binaan (P2DM)

2018-2020

Program
Pengembangan
Kewirausahaan (PPK)

2016-2018

Program Kemitraan
Masyarakat (PKM)
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1. Desa Binaan
2. UMKM
3. Pemerintah

Program Studi Akuntansi
Sasaran dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi
Akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut:

2022-2024

Program
Pengembangan
Wilayah Terpadu

2020-2022

Program
Pengembangan Desa
Binaan (P2DM

2018-2020

Program
Pengembangan
Kewirausahaan (PPK)

2016-2018

Program Kemitraan
Masyarakat (PKM)

1. Desa Binaan
2. UMKM
3. Pemerintah

BAB V
PENUTUP

Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (RIP) menjadi hal yang sangat penting
dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengabdian
kepada masyarakat. Penyusunan RIP dilakukan dengan memperhatikan aspek internal
dan eksternal maupun analisis SWOT pada kondisi terkini. RIP menjadikan pengabdian
kepada masyarakat dosen di STIE Eka Prasetya menjadi terarah sesuai dengan
program studi. Selain itu dengan adanya RIP produk hasil-hasil pengabdian kepada
masyarakat seharusnya tidak berhenti pada laporan pengabdian kepada masyarakat
saja, tetapi menjadi rangkaian pengabdian kepada masyarakat yang terarah yang pada
akhirnya menghasilkan produk yang berdaya guna dan bermanfaat bagi perkembangan
masyarakat, bangsa dan negara. Pelaksanaan RIP memerlukan kerjasama yang baik
antara ketua STIE Eka Prasetya, Ketua Program Studi, Lembaga Pengabdian kepada
masyarakat dan (LPPM), maupun para dosen sebagai peneliti. Penyediaan sarana
prasarana menjadi hal yang sangat penting sehingga target RIP dapat dicapai.
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan koordinasi yang baik mulai
dari perencanaan proposal hingga pelaksanaan yang harus dilakukan sehingga
diperoleh target yang dikehendaki. Diharapkan peta jalan pengabdian kepada
masyarakat yang sudah digariskan dalam RIP dapat dilaksanakan dengan baik, dan
dapat dijadikan sebagai payung pengabdian kepada masyarakat yang terarah di STIE
Eka Prasetya.

