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PPPM STFT Widya Sasana Malang – Tahun 2017  

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Pemikiran   

  

Tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi 

adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana salah satu bagiannya adalah pengabdian 

kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai tahun 2013 

melaksanakan kebijakan desentralisasi pengelolaan program pengabdian kepada 

masyarakat. Tujuan dari desentralisasi pengabdian kepada masyarakat adalah 

perwujudan kontribusi kepakaran ilmu kepada masyarakat, meningkatkan jumlah 

partisipasi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan 

meningkatkan kapasitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan 

tinggi. Implikasi kebijakan ini melimpahkan sebagian tugas dan wewenang dalam 

pengelolaan program pengabdian kepada masyarakat secara bertahap kepada 

perguruan tinggi.  

Untuk mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk 

mendesentralisasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi 

di atas maka arahan kebijakan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di 

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT)  Widya Sasana dituangkan dalam Rencana 

Induk Pengabdian kepada masyarakat (RIPKM) yang dibuat untuk jangka waktu 4 

tahun  (Tahun 2016-2020). RIPKM adalah dokumen formal yang berisi visi, strategi 

pencapaian dan tema pengabdian kepada masyarakat yang harus diacu oleh pengabdi 

di dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. RIPKM 2016-2020 merupakan 

dokumen formal perencanaan jangka menengah yang mengacu kepada statuta, renstra, 

dan rencana induk pengembangan yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.  

RIPKM ini ditujukan bagi dosen di lingkungan STFT Widya Sasana Malang  yang 

akan menyusun usulan pengabdian kepada masyarakat, sehingga hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang diperoleh dapat diterapkan dalam memecahkan masalah 

pembangunan yang disesuaikan dengan visi dan misi STFT Widya Sasana yaitu 

Komunitas Akademik, pencerah budi dan hati, pembentuk calon pemimpin Gereja dan 

dunia. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat STFT Widya Sasana Malang  

akan dijalankan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang dihasilkan dari 

evaluasi diri dan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

dengan melibatkan seluruh unit-unit pendukung dan sumber daya dalam 

pelaksanaannya.  

Menyadari pentingnya pengabdian kepada masyarakat bagi pengembangan 

kualitas SDM Perguruan Tinggi maka STFT Widya Sasana Malang dalam rencana 

strategik tahun 2016-2020 salah satu tujuannya adalah menyelenggarakan program 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang lebih terarah dan lebih berkualitas 

dalam rangka meningkatkan kontribusi STFT Widya Sasana dalam proses pelaksanaan 
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pembangunan. Rencana strategik tersebut mengarah pada Lembaga Penelitian STFT 

Widya Sasana Malang.  

Rencana Strategis P3M STFT Widya Sasana ini mengacu atau disusun 

berdasarkan arahan Renstra STFT Widya Sasana Malang  2013-2017 dengan 

pendekatan humaniora yang dimaksudkan sebagai upaya menjawab tantangan P3M 

dan STFT Widya Sasana Malang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan 

masyarakat saat ini dan mendatang, sekaligus mencoba mengikuti dan memajukan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Program penyusunan Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat (RIPKM) 

diharapkan menjadi basis peningkatan mutu perguruan tinggi dan atmosfir akademik 

yang kondusif. Produk pengabdian ini ke depan menjadi acuan pengembangan kampus 

humaniora. Memperhatikan betapa pentingnya pengabdian kepada masyarakat bagi 

pengembangan Perguruan Tinggi seperti diuraikan di atas maka untuk mewujudkan 

pengabdian kepada masyarakat yang berkesinambungan dan tepat guna maka diperlukan 

Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPKM) STFT Widya Sasana Malang 

sebagai panduan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat unggulan di lingkup 

STFT Widya Sasana Malang serta dapat memberikan arah terhadap pengabdian kepada 

masyarakat, yang melibatkan antar disiplin ilmu serta mensinergikan  dengan program 

studi  yang ada di lingkungan STFT Widya Sasana Malang yang dapat mempercepat 

peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan pencapaian sasaran yang 

ditetapkan dalam Renstra STFT Widya Sasana Malang. 

Implementasi ini berdasarkan pada beberapa komponen dalam proses 

pengabdian kepada masyarakat yaitu:   

1. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

2. Kebijakan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi.   

3. Kebijakan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.   

4. Statuta STFT Widya Sasana Malang.   

5. Organisasi dan Tata Kelola STFT Widya Sasana.   

6. Kebijakan Ketua STFT Widya Sasana.  

7. Renstra STFT Widya Sasana.  

8. Renstra P3M STFT Widya Sasana Malang.  

 

B. Tujuan dan Arah Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat   

  

Arah penyusunan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPKM) 

P3M STFT Widya Sasana adalah:  

1. Menetapkan arah dan kebijakan serta payung pengelolaan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Unggulan STFT Widya Sasana.  

2. Meningkatkan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat.  

3. Mendorong gairah dosen untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dan 

berbagi hasil temuan yang dilakukan selama ini agar dapat terimplementasi di 

tengah-tengah masyarakat luas.  
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4. Menyelenggarakan program Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih terarah 

dan lebih berkualitas dalam rangka meningkatkan kontribusi dan sumbangsih 

STFT Widya Sasana dalam proses menuju kampus humaniora yang unggul dan 

berdaya guna bagi masyarakat secara luas.  

5. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sumberdaya manusia STFT Widya Sasana 

melalui kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.  

6. Meningkatkan sistem pemberdayaan seluruh elemen Civitas Akademika dalam 

mendesain seluruh program kerja STFT Widya Sasana untuk mendukung 

terwujudnya atmosfir akademik yang kondusif di bidang Pengabdian Kepada 

Masyarakat.   

  

C. Rencana Strategis Institusi  

  

1. Visi STFT Widya Sasana: 

 STFT, sebagai Perguruan Tinggi swasta Katolik, membentuk sarjana-sarjana bijak 

 yang peka akan realitas dan kebenaran 

 yang mampu merefleksikan iman kristianinya secara kontekstual; 

 yang menjadi pelayan Gerejawi yang handal 

 

2. Misi STFT Widya Sasana: 

 Menyelenggarakan pendidikan filsafat teologi demi memajukan nilai-

nilai kemanusiaan universal 

 Mengembangkan penelitian filsafat teologi yang kontekstual 

 Mewujudkan pengabdian masyarakat dalam persaudaraan sejati 

 

3. Tujuan STFT Widya Sasana   

Sebagai kegiatan konkrit untuk mewujudkan misi tersebut, tujuan STFT 

menyelenggarakan Program Studi Filsafat Keilahian, jenjang program Sarjana 

Strata Satu (S-1) Filsafat dapat dirinci sebagai berikut:  

 Melakukan dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam bidang filsafat 

teologi; 

 Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu filsafat teologi; 

 Melaksanankan pengabdian kepada masyarakat; 

 Melaksanakan pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan 

lingkungan agar peserta didik menjadi sarjana yang handal di bidang filsafat 

teologi [bdk. Statuta ps.3 (3)] 

 

 

  D. Rencana Induk Pengembangan  

Memperhatikan bidang ilmu, program studi, dan sumber daya yang dimiliki 

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana serta dengan memperhatikan kebutuhan 

pemenuhan tridharma perguruan tinggi, maka prioritas pengembangan pengabdian 
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kepada masyarakat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana diarahkan pada 

Revolusi Mental Meningkat Daya Saing Bangsa. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi 

Widya Sasana memiliki dua Prodi, yaitu :  

1. Prodi Sarjana 

2. Prodi Magister 

 

Dengan memperhatikan kekuatan tersebut setidaknya ada enam bidang rencana 

pengabdian kepada masyarakat yang akan diimplentasikan yaitu:  

1. Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan dalam pendekatan model dialog dengan 

berbagai teknik dan pendekatan yang relevan.   

2. Pelatihan, sosialisasi dan pemetaan partisipasi masyarakat dalam menggali nilai-

nilai kearifan lokal. 

3. Penyuluhan dan pembinaan masyarakat yang simpatik, peduli, partisipatif dan 

berbagi.  

4. Informasi, sosialisasi dan pelatihan terhadap anggota masyarakat untuk 

menemukan identitas dalam mengembangan karakter.  

5. Sosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan yang berpusat pada pembentukan 

manusia integral. 

 

 E. Langkah Penyusunan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPKM)  

 

Penyusunan RIP dilakukan melalui beberapa langkah dan informasi, 

perumusan serta proses sosialisasi bertahap, yaitu:  

1. Pertemuan–pertemuan dan diskusi arah RIPKM antara P3M dengan Ketua dan 

Wakil Ketua I STFT Widya Sasana.  

2. Ketua STFT Widya Sasana menetapkan pembentukan Tim Penyusun RIPKM.  

3. Pengumpulan data potensi penelitian dan Rencana Induk Pengabdian Kepada 

Masyarakat (RIPKM) di masing-masing program studi di STFT Widya Sasana 

Malang  dengan rapat dan diskusi oleh tim yang diambil dari masing-masing 

program studi bekerjasama dengan Ketua I dan P3M STFT Widya Sasana  

4. Pertemuan dalam bentuk lokakarya Rencana Induk Pengabdian Kepada 

Masyarakat (RIPKM) STFT Widya Sasana.   

5. Pertemuan dan Perumusan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat 

(RIPKM) di lingkungan STFT Widya Sasana.   

6. Penyempurnaan hasil rumusan RIPKM oleh Tim Perumus bersama Tim Penyusun 

RIPKM.  

7. Penetapan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPKM) STFT Widya 

Sasana.  
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BAB II  

LANDASAN PENGEMBANGAN PPPM STFT WIDYA SASANA 

 

A. Visi dan Misi PPPM  

  

Visi PPPM 

Civitas peneliti dalam bidang filsafat yang ilmiah dan handal. 

 

Misi LPPM: 

1. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian bidang filsafat yang 

interdisipliner dan kontekstual. 

2. Memotivasi konsistensi penerbitan seri filsafat Widya Sasana, Studia 

Philosophica et Theologica dan Forum. 

3. Meningkatkan penyebarluasan hasil-hasil penelitian melalui berbagai wadah 

baik dalam skala nasional maupun internasional. 

4. Membuka diri untuk selalu bekerja sama dengan berbagai lembaga 

penelitian dan pemerintah. 

  

B. Analisis Isu Srategis PPPM  

Isu strategis untuk rencana strategis PPPM STFT Widya Sasana mengacu pada 

isu internal dan isu eksternal.   

1. Isu Internal  

Isu internal merupakan identifikasi umum terhadap permasalahan-

permasalahan yang berhubungan secara signifikan dengan pengembangan STFT 

Widya Sasana Malang. STFT Widya Sasana sebagai sebuah lembaga pendidikan 

tinggi yang sedang berpacu memasuki masa depan, dihadapkan dengan berbagai 

tantangan yang sedang dihadapi maupun yang dapat diprediksi terjadi di masa yang 

akan datang. Identifikasi terhadap tantangan yang tengah dihadapi maupun prediksi 

tentang tantangan beberapa tahun ke depan, menjadi salah satu prasyarat yang penting 

dan strategis.  

Secara garis besar isu internal adalah terkait tata kelola baru di STFT Widya 

Sasana berupa kampus terdepan dalam mengembangkan dialog. Kondisi kekinian 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah STFT Widya Sasana 

telah terprogram melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa secara individual ataupun berkelompok 

dengan pembiayaan bersumber dari swadaya (dana mandiri) maupun dari instansi 

pemerintah/swasta (dana hibah). Sebagian besar dari kegiatan tersebut dipublikasikan 

melalui jurnal ilmiah yang dimiliki sekolah Tinggi.  Sebagian juga dipublikasikan di 

jurnal ilmiah di perguruan tinggi dan lembaga lain.   
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Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan antara lain, sebagian Dosen Tetap 

belum memiliki jabatan akademik dan harus didukung oleh aktivitas penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Sebagian dosen aktivitas penelitian dan 

pengabdiannya masih rendah. Bidang pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa 

STFT Widya Sasana Malang masih terfokus berupa kuliah kerja nyata (KKN) di 

lingkungan Sekolah Katolik dan masyarakat sekitar Kota Malang, belum memiliki 

perencanaan kegiatan yang lebih luas dan berkembang.  

2. Isu Eksternal  

Isu eksternal merupakan identifikasi terhadap stakeholders atau kelompok yang 

harus diuntungkan dengan keberadaan STFT Widya Sasana Malang.  Untuk 

merumuskan isu eksternal, terlebih dulu dilakukan identifikasi terhadap harapan 

stakeholders. Secara umum, isu eksternal meliputi bidang-bidang ilmu filsafat dan dan 

lingkungan hidup.  

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat 

saat ini menjadi rawan terhadap persoalan kemasyarakatan. Lemahnya pengawasan 

dan pengendalian terhadap penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan 

persoalan degradasi dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini. Perubahan 

pada lingkungan hidup sekaligus mengarah ke keadaan krisis energi saat ini perlu 

membekali dosen dan mahasiswa tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan aksi 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pemeliharaan lingkungan hidup.  

  

C. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)  

Kekuatan (Strenght) Kelemahan (Weakness) 

1. Banyak tenaga dosen yang handal. 1. Keterbatasan dana. 

2. Minat dosen dalam penelitian masih 

tinggi. 

2. Konsentrasi para dosen kebanyakan 

masih pada bidang pengajaran. 

3. Perpustakaan yang lengkap untuk 

mendukung penelitian. 

3. Prosentasi terbesar penelitian masih 

penelitian monodisipliner dengan biaya 

sendiri. 

4. Kerja sama interdisipliner yang baik. 4. Belum memiliki kesadaran 

perencanaan penelitian jangka panjang. 

5. Memiliki Website 5. Semangat membuat publikasi ilmiah 

pada jurnal terakreditasi nasional 

maupun internasional kurang. 

6.Localareanetwork (IT)  

7. Penguasaan software 6. Kerja sama penelitian antara 

mahasiswa dan dosen kurang. 

8. Memiliki Web Jurnal Studia 7. Mahasiswa kurang termotivasi dalam 



Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat STFT Widya Sasana Malang (2016-2020)   12  
  

 

Philosopica et Theologia. bidang karya ilmiah. 

9. Memiliki Web Forum  

 

Kesempatan (opportunity) 

 

Tantangan (Threat) 

1. Banyak tawaran dari instansi 

pemerintah maupun swasta. 

1. Dana penelitian dari Dikti dan 

sponsor kurang memadai/terbatas. 

2. Banyak permintaan penulisan ilmiah 

dari redaksi jurnal ilmiah dan jurnal 

populer. 

2. Masyarakat dan pemerintah kurang 

mengetahui hasil penelitian bidang 

humaniora. 

3. Semakin banyak masyarakat percaya 

bahwa pemecahan masalah di 

masyarakat dimulai dari sebuah 

penelitian. 

- 

4. Kebutuhan lembaga pemerintah dan 

swasta meningkatkan peluang bagi 

tenaga akademik untuk melaksanakan 

penelitian. 

-  

5. Komitmen pemerintah untuk 

melakukan revolusi mental bagi 

masyarakat.   
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BAB III.  

Garis Besar Rencana Induk Pengabdian 

Kepada Masyarakat (RIPKM) 

 

A.  Tujuan, Tugas Pokok, Fungsi dan Sasaran Pelaksanaan   

1. Tujuan  

Tujuan adanya P3M STFT Widya Sasana Malang adalah menyiapkan dan 

memberdayakan potensi sumberdaya akademik dosen dan mahasiswa sebagai peneliti 

dan pengabdi kepada masyarakat, dan sumberdaya lainnya sebagai faktor pendukung 

peran pengembangan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara 

langsung maupun tidak langsung bagi berbagai kondisi kemasyarakatan dengan 

berlandaskan  nilai-nilai Kristiani.  

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Sasaran Pelaksanaan  

Tugas pokok, fungsi dan sasaran pelaksanaan di lembaga P3M STFT Widya 

Sasana Malang adalah:  

a. Melakukan berbagai kajian teori keilmuan, pengetahuan dan seni untuk melahirkan 

konsep, paradigma, pendekatan, metode, teknik, dan strategi baru, dalam bentuk 

penelitian dan pengabdian kepaada masyarakat;  

b. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta pengembangan 

dan pemberdayaannya terhadap khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

dalam segala bidang;  

c. Memberikan layanan konsultasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

beserta pengembangan dan pemberdayaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni dalam segala dimensi;   

d. Menyelenggarakan berbagai paket pendidikan dan pelatihan metodologi penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat beserta pengembangan dan pemberdayaannya 

terhadap khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan  

e. Mengembangkan sistem dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hasil 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta pengembangan dan 

pemberdayaannya terhadap khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.  

  

B.   Strategi dan Kebijakan Unit Kerja   

1. Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja  

  

P3M STFT Widya Sasana Malang  meningkatan kualitas dan kuantitas penelitian 

dengan cara terus mengembangkan budaya penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam brbagai dimensi dan program dengan mendorong (memotivasi), 

menyiapkan dan menjalankan program pengabdian kepada masyarakat, dan 

memberikan fasilitas bagi para dosen untuk meningkatkan kepekaan, kuantitas 

maupun kualitas dari pengabdian tersebut, untuk selanjutnya menyelenggarakan 

pengabdian dan mengembangkan teknologi tepat guna yang bermanfaat langsung bagi 

pembangunan nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni 

yang bernafaskan iman dan taqwa.  
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2.Formulasi Strategi Pengembangan.  

Sesuai dengan peta strategi pengembangan, maka formula strategi 

pengembangan di P3M STFT Widya Sasana Malang difokuskan pada beberapa 

strategi, yaitu :  

a. Meningkatkan pengembangan sumberdaya dan pendekatan pendidikan;  

b. Memperkuat sistem penjaminan mutu;  

c. Menata kelembagaan dan kepegawaian;   

d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tatakelola keuangan;  

e. Memperluas dan implementasi kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga 

lain yang bermutu melalui berbagai program;  

f. Mengembangkan riset dan solusi tepat guna untuk menghadapi berbagai tantangan 

keberlanjutan untuk masa depan;  

g. Meningkatkan aktivitas pelayanan;  

h. Mengembangkan pelayanan sistem informasi;  
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BAB IV 

KEBIJAKAN STRATEGIS, PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR 

KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Berdasarkan keterpaduan antara Rencana Strategis dan Rencana Operasional 

STFT Widya Sasana maupun Rencana Strategis dan Rencana Operasional PPPM 

STFT Widya Sasana Malang  maka disusunlah Kebijakan Strategis, Program  

Kegiatan dan Indikator  Kinerja yang diterjemahkan ke dalam agenda tahunan sebagai 

berikut :   

Agenda tahunan sebagai berikut :   

  

Kebijakan 

Strategis  
Program  

Kegiatan  

Indikator  

Kinerja  

 Tahun   

2017  2018  2019  2020  

Meningkatkan 

pengembangan 

sumberdaya 

dan 

pendekatan 

dialog (1)  

Pemberdayaan 

program  

kreativitas, 

penalaran, minat, 

bakat dan 

kewirausahaan 

mahasiswa (1.1)  

Pelaksanaan  

program 

kreativitas 

mahasiswa 

(PKM) dibantu 

pembiayaan 

oleh STFT 

(1.1.1)  

11  15  15  15  

Memperkuat 

sistem 

penjaminan 

mutu (2)  

Peningkatan 

sistem 

manajemen  

penjaminan mutu  

internal (2.1)  

Kelengkapan  

dokumen mutu  

(2.1.1)  

50%  75%  90%  100%  

Penataan 

kelembagaan 

dan 

kepegawaian 

(3)  

Melakukan 

penataan 

organisasi STFT 

Widya Sasana 

yang memenuhi 

standar good 

governance (3.1)  

Struktur 

organisasi yang 

mengacu pada 

standar good 

governance 

(3.1.1)  

100%  -  -  -  

  

  

Penyusunan 

analisis dan 

evaluasi 

kompetensi dan 

deskripsi tugas 

jabatan (3.2)  

Adanya 

pedoman  

tentang  analisis 

dan evaluasi 

kompetensi dan 

deskripsi tugas 

jabatan (3.2.1)  

50%  100%  -  -  

  Adanya 

pedoman 

evaluasi 

pelaksanaan 

tugas  

oleh pejabat di 

lingkungan 

50%  100%  -  -  
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STFT Widya 

Sasana 

(3.2.2)  

Kebijakan 

Strategis  
Program  

Kegiatan  

Indikator  

Kinerja  

Tahun  

2017  2018  2019  2020  

  

  

  

Pengembangan  

sistem 

monitoring dan 

penilaian untuk 

evaluasi karir 

dan kinerja dosen 

dan karyawan 

(3.3)  

Instrumen 

penilaian kinerja  

(3.3.1)  

50%  100%  -  -  

Evaluasi dan 

peningkatan 

pengarsipan data 

dosen dan 

karyawan (3.4)  

Sistem 

informasi data 

dosen dan 

karyawan 

(3.4.1)  

50%  100%  -  -  

Penyempurnaan 

manajemen 

sistem informasi 

sekolah tinggi 

yang lengkap, 

akurat dan 

mutakhir (3.5)  

Meningkatnya 

persentase 

penggunaan  

jaringan internet 

untuk 

mendukung 

pekerjaan 

(3.5.1)  

50%  75%  100%  -  

    Pengembangan 

dan 

pelembagaan  

pengelolaan 

web (3.5.2)  

50%  75%  100%  -  

Meningkatkan 

transparansi 

dan 

akuntabilitas 

tatakelola 

keuangan (4)  

  

Penyusunan 

sistem akuntansi 

yang transparan, 

akuntabel sesuai  

standar baku dan 

mampu 

mendukung  

pengembangan  

(4.1)  

Adanya Sistem 

pelaporan 

keuangan yang 

akuntabel 

(4.1.1)  

50%  100%  -  -  

Meningkatkan 

transparansi 

dan 

akuntabilitas 

tatakelola 

keuangan (4)  

Penyusunan 

sistem akuntansi 

yang transparan, 

akuntabel sesuai  

standar baku dan 

mampu 

mendukung  

pengembangan  

(4.1)  

Adanya Sistem 

pelaporan 

keuangan yang 

akuntabel (4.1.1)  

50%  100%  -  -  
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  Peningkatan 

fungsi dan 

kualitas sistem 

audit internal (4.2)  

Terselenggaranya 

sistem akuntansi 

yang standar 

(4.2.1)  

25%  50%  75%  100%  

 

 

Perluasan dan 

implementasi 

kerjasama 

dengan 

perguruan 

tinggi atau 

lembaga lain 

yang bermutu 

melalui 

berbagai  

program (5)  

Pengembangan  

jaringan 

kerjasama 

program magang 

pendidikan, 

penelitian dan 

latihan kerja 

dosen  

dan mahasiswa  

(5.1)   

Persentase dosen 

yang 

melaksanakan 

penelitian dan 

pengabdian  pada 

masyarakat 

(5.1.1)  

60%  70%  80%  90%  

  

 

  

 

 

Hasil penelitian 

yang dapat 

diaplikasikan ke 

masyarakat 

(5.1.2)  

≤10%  15%  15%  25%  

 

Kebijakan 

Strategis  
Program  

Kegiatan  

Indikator  

Kinerja  

 Tahun   

2017 2018  2019  2020  

  

  

  Jumlah riset 

yang 

mengangkat 

masalah dan 

keunggulan 

lokal  

(5.1.2)  

3  3  4  4  

  Jumlah hibah 

yang diperoleh 

pada tahun 

berjalan (5.1.3)  

1  2  3  3  

Mengembangkan  

riset dan solusi 

tepat guna untuk 

menghadapi 

berbagai 

tantangan 

keberlanjutan  

untuk masa 

depan  

(6)  

Peningkatan 

hasil kegiatan 

riset mengarah 

pada 

pengembangan, 

perluasan dan 

penggunaan 

sumberdaya 

yang 

berkelanjutan 

(6.1)  

Jumlah riset 

yang  

mengarah 

kepada   

isu-isu 

berkelanjutan 

(suistainability 

issues), studi 

lingkungan, 

pendidikan 

lingkungan 

dan human 

ecology  

(6.1.1)  

2  3  4  4  
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Jumlah dosen 

yang 

melakukan 

riset ke arah  

sumber-

sumber 

konservasi dan 

kehidupan 

berkelanjutan  

(6.1.2)  

2  3  4  4  

Jumlah 

kerjasama 

dengan 

pemerintah 

atau lembaga 

lain yang ahli 

dalam 

menangani 

lingkungan 

hidup untuk 

program green 

campus  

(6.1.3)  

2  3  3  4  

Meningkatkan 

aktivitas 

pelayanan  

(7)  

Pengembangan 

program 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

(7.1)  

Adanya desa  

(lokasi)  

pembinaan/ 

pendampingan/ 

pemberdayaan 

masyarakat 

(7.1.1)  

2  3  4  5  

 

Kebijakan 

Strategis  Program  

Kegiatan  

Indikator  

Kinerja  

 Tahun   

2017  201

8  

2019  2020  

  

  

  KKN sesuai 

kebutuhan 

masyarakat dan 

karakteristik 

program studi  

(7.1.2)  

25%  50%  75%  100%  

  Adanya 

pembinaan  

SD/SMP (7.1.3)  

1 

kali  

2 

kali  

2 

kali  

2 

kali  

  

  

  Adanya 

pembinaan 

keagamaan di 

Sekolah Negeri  

(7.1.4)  

1 

kali  

2 

kali  

2 

kali  

2 

kali  

  Pengajuan ISSN  

Jurnal 

Pengabdian 

100%  -  -  -  
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Kepada  

Masyarakat 

(7.1.5)  

Mengembangkan 

pelayanan Sistem  

Informasi (8)  

Peningkatan 

kualitas 

pelayanan  

Sistem 

Informasi  

(8.1)  

Jumlah riset dan 

karya ilmiah 

yang  

dipublikasikandi 

website STFT 

Widya Sasana.  

(8.1.1)  

12   

judul  

18    

judul  

25   

judul  

30  

judul  
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BAB V 

PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT STFT WIDYA SASANA 

 

Pelaksanaan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPKM) di 

STFT Widya Sasana Malang  dilaksanakan dan dikembangkan secara melekat dan 

selaras dengan pelaksanaan penelitian sekaligus alih ilmu dan teknologi berupa 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen dan mahasiswa di masing-

masing rumah pembinaan/rumah studi dengan memperhatikan tema pengabdian 

kepada masyarakat yang secara rinci disusun sebagai berikut :  

 A.  Tema Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPKM) . 

  

Pelaksanaan penelitian merupakan pelaksanaan Rencana Induk Penelitian 

(RIP) yang dimiliki oleh STFT Widya Sasana Malang yang menyangkut program studi 

Filsafat dan Teologi, dengan uraian sebagai berikut. 

 

Fakultas/Prodi     :  Filsafat Agama Kristen  

Tema Pengabdian  Masyarakat : Revolusi Mental Meningkatkan Daya Saing 

Bangsa.   

  

A.  Rasional  

STFT Widya Sasana Malang selama ini sudah melaksanakan Caturdharma 

Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada 

masyarakat serta Gereja. Keunggulan perguruan tinggi tidak hanya dilihat dari proses 

pendidikan, pembelajaran dan pengajaran yang berlangsung taat standar nasional 

pendidikan. Tetapi juga dilihat dari kuantitas dan kualitas penelitian yang sesuai 

dengan program studi. Fakultas dalam hal ini Fakultas Filsafat dan Teologi  Widya 

Sasana  telah mempunyai renstra yang mendukung pendidikan, pembelajaran, dan 

pengajaran berbasis kearifan budaya lokal, IPTEK, dan Pusat Studi Dialog. Hal yang 

telah dilakukan STFT Widya Sasana Malang  yaitu dengan melengkapi dan 

membangun kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Laboratorium-

Laboratorium khususnya perpustakaan digital, e-learning, dan Laboratorium 

Pembelajaran Terpadu yang berdasarkan Program Studi.  

STFT Widya Sasana Malang dalam renstranya telah menganggarkan dana 

untuk penelitian pada program studi. Khusus program studi Filsafat dan Teologi telah 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian. Oleh karena pentingnya penelitian bagi 

program studi Filsafat dan Teologi, maka Ketua STFT Widya Sasana mewajibkan 

dosen-dosen terlibat aktif dalam setiap kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh 

sekolah Tinggi, Dikti maupun lembaga-lembaga terkait. Dengan dukungan alokasi 

anggaran dari pihak STFT Widya Sasana maupun hibah dari Dikti maka diharapkan 

menghasilkan baik jumlah penelitian dan peneliti yang bermutu tinggi dan bermanfaat 
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bagi pengembangan IPTEKS dan Kekristenan serta pembangunan.  Rencana Strategis 

STFT Widya Sasana menegaskan salah satu poin dalam misi adalah  

Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang mengacu pada 

Revolusi Mental  bagi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan rakyat sesuai salah satu 

poin fungsi  P3M  STFT Widya Sasana Malang adalah menyelenggarakan  penelitian 

dan pengabdian dalam bidang filsafat yang interdisipliner dan kontekstual. Hal 

tersebut juga sudah diimplementasikan oleh dosen STFT Widya Sasana Malang yaitu 

terlibat aktif dalam pengembangan kebijaksanaan revolusi mental yang tertuang dalam 

Program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK  dan memperhatikan kepentingan  Gereja 

lokal.   

Ketua STFT berharap semakin banyak penelitian jumlah penelitian dan 

penelitian yang berkualitas dan bervariasi yang dihasilkan oleh Civitas Akademika. 

Mendasarkan pada Renstra STFT Widya Sasana tersebut, khususnya untuk 

meningkatkan kuantitas, kualitas dan variabilitas penelitian, maka penelitian di 

lingkungan STFT Widya Sasana berfokus pada “Revolusi Mental Meningkatkan Daya 

Saing Bangsa”. Fokus tersebut dapat dikembangkan oleh dosen pemula dan bagi 

dosen-dosen yang telah berpengalaman dalam melakukan penelitian dan memiliki 

track record baik dalam menghasilkan karya-karya penelitian yang bermutu. Semua 

penelitian dosen akan diarahkan untuk dapat difasilitasi guna meraih hibah penelitian 

tingkat universitas, nasional dan lebih jauh untuk memperoleh HKI. STFT Widya 

Sasana Malang  dengan adanya fokus penelitian prodi Filsafat dan Teologi diharapkan 

mendukung studi lanjut S-3 dosen-dosen untuk mengambil bidang yang relevan 

dengan prodi Filsafat dan Teologi  agar ke depannya STFT Widya Sasana akan 

mempunyai peluang membuka Program S-3 Filsafat.  

Dengan adanya RIP ini, pengklasifikasian dan pentahapan penelitian 

diharapkan mendorong proses pengembangan kompetensi peneliti dan linearitas 

bidang kajian (spesialisasi dan spesifikasi kompetensi), yang mengarah pada 

pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan latar 

belakang keahlian dan bidang ilmu peneliti. Selain itu, pengklasifikasian ini 

dimaksudkan untuk mendorong peneliti agar lebih kompetitif dalam meraih 

kesempatan penelitian yang lebih tinggi pada level nasional bahkan internasional. 

Dengan cara ini diharapkan banyak dihasilkan penelitian-penelitian unggul sesuai 

fokus penelitian, membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan dan prestasi 

dalam mengikuti hibah penelitian dan bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS.  

B.  Visi  

Berprestasi dalam penelitian dengan fokus Revolusi Mental Meningkatkan 

Daya Saing Bangsa.  

  

C.  Misi  

1. Melaksanakan penelitian yang berfokus pada tema revolusi mental  dalam 

mewujudkan pengembangan akademik dosen;   
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2. Meningkatkan kualifikasi pendidikan dosen ke jenjang S-3 sesuai dengan mata 

kuliah Filsafat dan Teologi;  

3. Mengembangkan jaringan penelitian dengan perguruan tinggi lain dan pemangku 

kepentingan hingga  memiliki penelitian yang unggul;  

4. Meningkatkan kinerja  pusat studi  dan Jurnal Studia Philosophica e Theologiae 

STFT Widya Sasana;  

 

D.  Tujuan  

    

1. Mensosialisasikan informasi yang terbaru dan jelas bagi dosen dalam membuat 

proposal penelitian, pelaksanaan, dan pelaporannya lewat website STFT Widya 

Sasana  dan kegiatan akademik;  

2. Mengembangkan kemampuan meneliti para dosen untuk menghasilkan proposal 

dan hasil penelitian yang berkualitas sesuai fokus penelitian;  

3. Mengembangkan konsentrasi bidang peminatan dosen untuk berkolaborasi dalam 

melakukan penelitian yang berkualitas;  

4. Menciptakan kerjasama dan jaringan penelitian antara prodi  dan lembaga 

penelitian dalam memfasilitasi dan mengelola penelitian dan pengabdian;  

5. Memantapkan mutu standar, prosedur, dan keluaran penelitian di lingkungan 

STFT Widya Sasana Malang 

 

  

E.  Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat  

Untuk mencapai pelaksanaan tema pengabdian kepada masyarakat, maka tema 

pengabdian kepada masyarakat diterjemahkan berupa tema besar pengabdian sehingga 

menjadi arah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang strategis sekaligus 

digunakan untuk perencanaan atau agenda pengabdian kepada masyarakat selama 5 

(lima tahun) ke depan. Penerjemahan rencana pengabdian kepada masyarakat juga 

menyangkut rencana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan potensi sumber 

pembiayaan setiap tahunnya maupun keberlanjutan program tersebut. Menyesuaikan 

dengan kemampuan sumber yang ada di STFT Widya Sasana Malang, maka tema 

pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan terfokus pada “Revolusi Mental 

Meningkatkan Daya Saing Bangsa“  
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BAB VI 
 PENUTUP 

 

Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat pengabdian Kepada 

Masyarakat ini disusun dalam upaya melakukan perencanaan dan pengawasan secara 

efektif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Arah pengembangan 

pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan menjadi upaya yang maksimal sebagai 

bentuk kontribusi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana dalam 

mengembangkan Revolusi Mental yang tertuang dalam Program Nawacita 

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.   

Keberadaan RIPKM ini semoga menjadi pedoman arah pengabdian kepada 

masyarakat bagi seluruh dosen yang akan melakukan kegiatan ini. Terima kasih yang 

tak terhingga kepada segenap Tim Penyusun RIPKM ini secara khusus, dan secara 

umum terima kasih disampaikan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya 

Sasana. 
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Lampiran:
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