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KATA PENGANTAR 
 

 

Politeknik Negeri Batam berkewajiban melaksanakan kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat, sesuai azas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dianutnya. 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimilikinya guna 

pelaksanaan pengabdian masyarakat, maka disusun Rencana Strategis (renstra) 

Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Batam. Sebagai acuan, Renstra Pengabdian 

masyarakat akan menjadikan kegiatan pengabdian masyarakat menjadi terfokus, 

terarah, terencana, sistematis dan sinergis. 

 

Secara umum, kegiatan pengabdian masyarakat yang dituangkan dalam Renstra 

Pengabdian Masyarakat ini mengarah pada upaya penyediaan solusi penyelesaian 

masalah yang sesuai dengan karakteristik Batam dan Kepulauan Riau. Dengan 

demikian diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat yang bersumber dari hasil 

penelitian dari Politeknik Negeri Batam dapat memberikan nilai tambah dan outcome 

yang berdampak positif terhadap kemajuan insititusi, wilayah, bangsa dan negara. 

Seluruh kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan diharapkan dapat 

mempunyai kontribusi nyata bagi masyarakat. 

 

Semoga Renstra Pengabdian pada Masyarakat ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan kegiatan Pengabdian Masyarakat di Politeknik Negeri Batam pada 

khususnya serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya. 

 

 

Batam, 1 Oktober 2016 

 

 

Priyono Eko Sanyoto 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Pengertian dan Tujuan 
 

Rencana Strategis Pengabdian Pada Masyarakat Politeknik Negeri  Batam 2016 – 2020 

(Renstra Pengmas-Polibatam) merupakan pemutakhiran arahan kebijakan dalam 

pengelolaan dan pengembangan kegiatan pengabdian pada masyarakat Politeknik Negeri 

Batam dalam jangka waktu lima tahun ke depan.  Renstra Pengmas Polibatam 2016-2020, 

diharapkan mampu mengarahkan seluruh sumber daya pengabdian kepada masyarakat 

dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Politeknik Negeri Batam 

selama 5 tahun mendatang agar dapat berjalan lebih fokus, terencana, terarah, sistematis 

dan sinergis. Keberadaan RENSTRA PENGMAS  diharapkan juga akan memberikan 

kemudahan bagi pihak manajemen di dalam merencanakan, mengorganisasi, memonitor 

dan mengevaluasi berbagai program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

sivitas akademika dan kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya 

mampu mendukung terciptanya output pengabdian kepada masyarakat yang dapat 

memberikan nilai tambah dan outcome yang berdampak positif terhadap kemajuan 

institusi, wilayah, bangsa dan negara. 

 

Renstra Pengmas Polibatam 2016-2020 disusun secara bottom-up dan top-down. Bottom-

up artinya Renstra Pengmas disusun dengan memperhatikan potensi kompetensi, sumber 

daya,  dan dinamika perkembangan lingkungan strategis serta masukan dari sivitas 

akademika yang tergabung melalui kelompok keahlian dan  pusat studi serta kajian yang 

ada di Politeknik Negeri Batam. Sedangkan Top-down, Renstra Pengmas Polibatam 2016-

2020 tetap harus selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan 

Politeknik Negeri Batam dan arah kebijakan manajemen dan  kebijakan Kemenristekdikti.  

 

 

1.2 Tahapan Penyusunan 
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Tahapan Penyusunan Renstra-Polibatam 2016-2020 dilakukan melalui 4 tahapan dengan 

model siklus yaitu: (1) tahapan identifikasi; (2) tahapan Analisis; (3) tahapan formulasi; 

dan (4) tahapan monev.  Tahap identifikasi merupakan tahapan awal yang dilakukan 

dengan jalan mengumpulkan data dan informasi yang termuktahir dan lengkap terkait 

dengan kondisi sumber daya internal dan juga kondisi lingkungan eksternal yang dapat 

menjadi daya dukung dalam pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di 

Politeknik Negeri Batam.  

 

Hasil pada tahapan identifikasi akan menjadi bahan dasar pada tahapan analisis. 

Berdasarkan hasil pemutakhiran data dan informasi kondisi sumber daya internal dan 

lingkungan eksternal pada tahap identifikasi, disusun evaluasi diri dan analisis kekuatan, 

kelemahan , peluang dan ancaman (SWOT) khususnya yang terkait pengembangan 

pengabdian kepada masyarakat, pada tahapan analisis. Tahapan identifikasi dan analisis 

diharapkan dapat menghasilkan bahan mengenai Landasan Pengembangan Pengabdian 

kepada masyarakat  Politeknik Negeri Batam yang dituangkan di dalam Renstra Pengmas 

2016-2020.  

 

Pada tahap Formulasi, dilakukan perumusan dan penetapan output dan indicator kinerja 

pencapaian output pengabdian kepada masyarakat yang menjadi prioritas berdasarkan 

isu-isu strategis yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya. Topik-topik pengabdian 

kepada masyarakat unggulan yang diproyeksikan dapat menunjang pencapaian output dan 

juga pengabdian kepada masyarakat pendukung di tingkat kelompok keahlian dan pusat 

studi didefinisikan juga pada tahap ini. Selanjutnya, dilakukan penyusunan rencana aksi 

dalam bentuk program dan kegiatan beserta penjadwalan waktu dan sumber daya yang 

diperlukan untuk melaksanakan topik-topik pengabdian kepada masyarakat tersebut guna 

mencapai output yang telah ditetapkan. Pada tahap formulasi ini dapat dihasilkan bahan 

mengenai Sasaran, Program Strategis dan Indikator Kinerja yang dituangkan di dalam 

Renstra Pengmas 2016-2020.  

 

Sedangkan pada tahap monev, dilakukan penetapan metode kerja serta perumusan cara 

mengukur pencapaian kinerja output pengabdian kepada masyarakat aktual, termasuk 

bagaimana tindak lanjut terhadap setiap hasil pencapaian output beserta kinerja untuk 

periode berikutnya. Secara lengkap, pendekatan dan tahapan penyusunan Renstra 

Pengabdian Masyarakat dapat dilihat pada gambar 1. 
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Thp 1 : Identifikasi

•Sumber daya internal 

penelitian

•Kondisi  Lingkungan 

Eksternal Penelitian

Thp 2: Analisis

• Evaluasi Diri

• SWOT

Thp 3: Formulasi

• Penetapan Outcome dan 

Output  Strategis

•Penetapan rencanan Aksi  

mencapai outcome & 

output

Thp 4 : Monev

• Metode Pengukuran 

Kinerja

• Tindakan Improvement 

Manajerial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 . Pendekatan dan Tahapan Penyusunan RIP-Polibatam 

 

 

1.3 Road Map (Peta Jalan) Pengabdian kepada masyarakat  
 

Road Map atau peta jalan sumber daya dan bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang dikembangkan dan dituangkan di dalam Renstra Pengmas 2016-2020 Politeknik 

Negeri Batam secara umum akan mengarah kepada: 

a. Upaya meningkatkan mutu hasil-hasil penelitian yang berorientasi pada pemanfaatan 

kepada masyarakat 

b. Upaya penyediaan solusi permasalahan berbasis riset yang sesuai dengan karakteristik 

kawasan Batam dan Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.   

c. Sesuai dengan arah kebijakan Menristekdikti, pengabdian masyarakat pada akhirnya 

juga harus mendukung upaya hilirisasi dan komersialisasi berbagai hasil-hasil 

penelitian tersebut baik dalam bentuk produk, layanan jasa maupun kebijakan,  

Masukan & 

Dinamika 

KK & Pusat 

RENSTRA & 

RENSTRA 

PENGMAS 

Polibatam 

Kebijakan 

RIP DIKTI

Kondisi  

Internal 

& 

Eksternal 
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Dari sisi objek pengabdian nya, yang menjadi prioritas objek pengabdian masyarakat  

strategis yaitu: 

a. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pada Industri  

b. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta kebijakan dalam 

pengembangan potensi wilayah Kepulauan dan Kemaritiman khususnya wilayah 

terluar dan perbatasan  

c. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan kebijakan dalam pengembangan potensi dan daya 

saing motor penggerak ekonomi 

d. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan kebijakan dalam         pengembangan potensi dan 

daya saing kawasan ekonomi khusus termasuk di dalamnya daya saing usaha kecil dan 

menengah  

Tahapan umum peta jalan pengabdian masyarakat Politeknik Negeri batam yang 

diharapkan dapat tercapai pada periode 2016-2020 adalah pengabdian masyarakat yang 

dilakukan memberikan dampak nasional dan regional minimal di tingkat Asia Tenggara.  

Dan untuk merealisasikan peta jalan tersebut dibutuhkan literasi yang bersumber dari 

dokumen-dokumen renstra Institusi, renstra kemenristekdikti, RJPMN dan RJPMD, dan lain 

sebagainya. Semoga Renstra Pengmas Polibatam dapat diimplementasikan sesuai 

keinginan dan harapan. 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA 
 

 

 

2.1 Visi dan Misi  Institusi 
 

Visi Politeknik Negeri Batam:  

Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara 

 

Visi ini dijabarkan dalam kerangka waktu pencapaian sebagai berikut:  

a. Periode 2011-2015 – menjadi perguruan tinggi vokasi yang bermutu  

b. Periode 2016-2020 -  menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dan berdaya saing 

di tingkat Nasional 

c. Periode 2021-2025 – menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dan berdayasaing 

di Kawasan Asia Tenggara  

Sedangkan misi Politeknik Negeri Batam merupakan turunan dari Tri Dharma perguruan 

tinggi, yaitu: 

a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi terbaik di Indonesia 

b. Melakukan riset aplikatif berbasis kemitraan dengan industri dan masyarakat 

c. Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat  

d. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik 

 

2.2 Tujuan dan Sasaran Institusi 
 

Berikut tujuan dan sasarn institusi yang dijabarkan dari misi Polibatam 

 

No Tujuan Sasaran Strategis  

1 Mewujudkan Sistem 

Pembelajaran Vokasi 

Berbasis Kompetensi, 

Bermutu dan Relevan 

Meningkatnya Mutu Layanan Pembelajaran vokasi 

danSumber daya Pembelajaran  

Meningkatnya Relevansi, Daya Saing dan 

Kemandirian Lulusan  pada Pasar Kerja  

2 Menghasilkan riset 

aplikatif yang  bermutu 

dan  bermanfaat bagi 

stakeholder 

Meningkatnya  mutu penelitian dan publikasi 

penelitian yang dihasilkan  

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian oleh 

masyarakat 
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No Tujuan Sasaran Strategis  

3 Membangun 

kepekaan/kepedulian 

sivitas akademika 

terhadap kebutuhan 

masyarakat 

Meningkatnya Akses Masyarakat memperoleh 

pendidikan bermutu Politeknik 

Meningkatnya kontribusi sivitas akademik dalam 

memberikan solusi kepada masyarakat 

4 Meningkatkan Layanan 

dan Tata Kelola Organisasi 

Yang Bermutu, Efektif, 

Efisien dan Akuntabel  

Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja 

dan keuangan 

Meningkatnya Sistem Manajemen Mutu  secara 

berkelanjutan 

Meningkatkan Efisiensi Layanan berbasis 

pemanfaatan TIK 

 

2.3 Misi dan Tujuan Pengabdian Pada Masyarakat 
 

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa kegiatan pengabdian masyarakat merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari rencana strategis institusi. Misi institusi terkait 

pengabdian masyarakat secara tersurat disebutkan yaitu Melakukan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dengan tujuan strategis adalah Membangun 

kepekaan/kepedulian sivitas akademika terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan tersebut 

dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa sasaran strategis diantaranya meningkatnya 

pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat, meningkatkan kontribusi sivitas akademika 

dalam memberikan solusi kepada masyarakat sehingga hasilnya memberikan nilai tambah 

yang maksimal 

 

2.4 Analisis Kondisi Saat ini 
 

Sebagai salah satu perguruan tinggi pemerintah di Wilayah Kepulauan Riau, kontribusi 

Politeknik Negeri Batam terhadap pengembangan wilayah khususnya yang berdampak 

terhadap pembangunan nasional sangat diharapkan. Politeknik Negeri Batam tentunya 

tidak hanya diharapkan kiprahnya dalam menyediakan proses pendidikan dan pengajaran 

khususnya pendidikan vokasi yang berkualitas, tetapi sesuai dengan misi Tridarma yang 

diembannya, Politeknik Negeri Batam juga diharapkan dapat berkiprah menghasilkan 

solusi-solusi kebangsaan melalui kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada 

masyarakat, berorientasi nilai tambah yang dilakukannya. 

  

Di satu sisi, posisi geografis Politeknik Negeri Batam yang berada di lokasi yang cukup 

strategis membawa manfaat dan keunggulan komparatif bagi Politeknik dibanding 
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Perguruan tinggi pemerintah lainnya di Indonesia. Diantaranya, Politeknik Negeri Batam 

terletak di Kota Batam yang merupakan salah satu pusat kawasan industri terbesar di 

Indonesia. Artinya akses dan potensi interaksi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan dunia industri termasuk industri multinasional yang cukup banyak di 

Batam, akan sangat terbuka. Politeknik Negeri Batam juga berada di wilayah kepulauan 

Riau yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki potensi keanekaragaman sumber daya 

hayati kelautan yang masih sangat besar potensinya untuk dikembangkan. Selain itu, 

keberadaan Politeknik Negeri Batam juga berada di wilayah yang berbatasan langsung 

dengan negara-negara tetangga juga membawa keuntungan terhadap akses informasi dan 

teknologi serta budaya yang lebih maju.  

 

Namun di sisi lain, keunggulan lokasi secara geografis juga melahirkan konsekuensi berupa 

tantangan dan ancaman yang serius bagi Politeknik Negeri Batam. Diantaranya, terkait 

dengan lokasi yang berada di sekitar kawasan industri besar di Batam serta adanya 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada tahun 2015, Politeknik Negeri 

Batam dihadapkan secara langsung pada permasalahan kesenjangan kuantitas dan 

kompetensi tenaga kerja Indonesia yang dibutuhkan industri multinasional di Batam. 

Selain kesenjangan di bidang SDM, terjadi juga kesenjangan teknologi antara teknologi yang 

dipelajari dan dimiliki SDM Indonesia dengan teknologi yang telah diterapkan di Industri.  

 

Di sisi lain, terkait dengan keberadaannya di wilayah kepulauan  dengan melimpahnya 

sumber daya hayati kelautan, Politeknik Negeri Batam dihadapkan pada permasalahan 

eksploitasi hasil laut oleh pihak asing, rendahnya teknologi yang dapat menghasilkan nilai 

tambah sumber daya hayati kelautan yang dikelola nelayan dan penduduk pulau, dan lain-

lain. Sedangkan dari sisi lokasinya yang berada di wilayah perbatasan terluar negara, 

Politeknik Negeri Batam juga dihadapkan pada permasalahan yang tidak kalah strategis 

dan sangat berpengaruh terhadap martabat bangsa di mata negara lain seperti misalnya 

rendahnya daya saing wilayah, tidak meratanya pertumbuhan ekonomi , akses ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang terbatas untuk penduduk pada wilayah dan banyak lagi.  

 

Berkaca dari berbagai permasalahan tersebut, Politeknik Negeri Batam harus 

membuktikan eksistensinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan 

berbagai solusi bernilai tambah melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat 
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berdasarkan hasil-hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang 

dihadapi masyarakat di wilayah sekitarnya.  

 

2.5 Tinjauan Terhadap Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah berjalan 
 

Kegiatan Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Politeknik Negeri Batam sendiri, baru 

mulai menemukan bentuk dan format yang sesuai dalam 1 tahun terakhir ini. Sebelumnya 

banyak kegiatan pengabdian masyarakat yang lebih menyasar pada calon mahasiswa baru 

dan pelaksanaannya dilakukan di kampus, sehingga beberapa prinsip   dasar  dalam 

pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tidak terpenuhi antara lain:  kegiatan tidak 

berbasis kewilayahan , tidak benar-benar berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau 

tantangan Masyarakat, kurang terlihat sinergitas lintas disiplin ilmu dan tidak 

mengembangkan kemitraan dengan pihak luar.  

 

Pola ini dalam setahun terakhir telah mengalami perubahan sehingga memenuhi prinsip 

dasar dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Namun demikian, sampai saat ini kegiatan-

kegiatan  pengabdian masyarakat masih belum  benar-benar berperan sebagai sarana 

aktualisasi kegiatan pemanfaatan hasil-hasil penelitian terapan yang telah dilakukan oleh 

sivitas akademika Politeknik Negeri Batam. Hal ini lebih disebabkan karena pelaksanaan 

kegiatan pengabdian masyarakat selama ini lebih bertumpu pada keaktifan dan sumber 

daya Jurusan/Program studi dan bukan diinisiasi oleh Pusat Kajian dan Kelompok Keahlian 

Terapan yang telah melakukan berbagai jenis penelitian sesuai dengan lingkup kajian dan 

keahliannya. Ditambah lagi dengan sebab bahwa masing-masing Pusat kajian dan 

Kelompok Keahlian Terapan masih belum mempunyai roadmap atau payung kegiatan 

pengabdian masyarakat yang jelas. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang telah 

dilakukan secara spesifik juga belum secara tegas mengacu pada hal apa, apakah mengacu 

kepada bidang unggulan Politeknik Negeri Batam, isu global, isu nasional atau RPJMN. 

Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang dihasilkan 

mempunyai dampak yang sangat besar dan luas bagi masyarakat yang menjadi mitra 

pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut. Oleh karena itu diharapkan ke depan 

dengan adanya Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat  2016-2020 yang saat ini telah 

disusun dapat memberikan arahan yang jelas bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang 
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BAB III 

GARIS BESAR RENSTRA PENGMAS 
 

 

 

3.1 Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan 
 

Sesuai dengan salah satu misi Politeknik Negeri Batam yang terkait dengan kegiatan 

Pengabdian Masyarakat yaitu Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat, 

maka telah ditetapkan tujuan strategis pada periode 2016 - 2020 adalah Membangun 

kepekaan/kepedulian sivitas akademika terhadap kebutuhan masyarakat.  Untuk mencapai 

tujuan tersebut, dikembangkan beberapa sasaran strategis yaitu: 

a. meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat,  

b. meningkatkan peran/kontribusi sivitas akademika dalam pemberdayaan  kepada 

masyarakat  

Untuk mengukur sejauh mana ketercapaian dari sasaran strategis di atas, dikembangkan 

indikator kinerja pencapaian masing-masing sasaran strategis yaitu: 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis 

meningkatnya 

pemanfaatan hasil 

penelitian oleh 

masyarakat 

• Jumlah teknologi tepat guna hasil penelitian yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat 

• Jumlah kebijakan dan program yang direkomendasikan 

dari hasil penelitian yang dimplementasikan di 

masyarakat  

• Jumlah HKI dari hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat 

Meningkatnya 

peran/kontribusi 

sivitas akademika 

dalam 

pemberdayaan 

masyarakat  

•  % jumlah dosen yang aktif terlibat dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat 

• Jumlah skema hibah Pengabdian Masyarakat yang 

diperoleh 

• Jumlah anggota masyarakat yang memperoleh diklat 

peningkatan iptek/keterampilan kerja/ kewirausahaan 

• Jumlah UKM Binaan melalui inkubator bisnis 

• Jumlah Desa Binaan 
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3.2 Strategi dan Kebijakan 
 

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui penetapan jenis 

indikator kinerja pencapaian dengan target capaian secara bertahap, beberapa strategi di 

tingkat unit kerja Pusat P2M yang secara teknis mengelola kegiatan pengabdian 

masyarakat, diantaranya yaitu: 

 

Strategi Input Proses Output 

Memperkuat peran 

Pusat Kajian dan 

KKT dalam 

menghasilkan 

penelitian yang 

berorientasi pada 

produk  teknologi 

tepat guna, atau 

rekomendasi 

kebijakan hasil 

kajian yang 

bermanfaat bagi 

masyarakat 

Sumber daya 

peneliti, 

Anggaran 

pendukung 

Workshop 

meningkatkan  

kemampuan 

penelitian terapan   

Penelitian yang 

berorientasi 

Produk teknologi 

tepat guna 

Memanfaatkan 

secara maksimal 

peluang dalam 

mengajukan  skema-

skema pengabdian 

masyarakat yang 

ditawarkan Dikti  

Narasumber 

atau tenaga ahli, 

anggaran 

pendukug 

Workshop atau 

pelatihan menyusun 

proposal skema 

hibah pengabdian 

dan pengenalan 

skema hibah 

pengabdian 

Proposal yang siap 

diajukan kepada 

mitra atau 

pemberi hibah 

Memperluas 

jaringan kemitraan 

dengan pihak 

eksternal khususnya 

untuk kegiatan 

Tim ad hoc 

kerjasama/ 

kemitraan , 

anggaran 

pendukung 

Roadshow ke mitra 

untuk penjajakan 

sebagai mitra dalam 

kegiatan masyarakat 

Jumlah mitra yang 

bekerja sama 

dalam kegiatan 

pengabdian 

masyarakat  
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Strategi Input Proses Output 

pengabdian 

masyarakat 

Mengidentifikasi 

kebutuhan pasar 

kerja terhadap 

tenaga kerja 

terampil 

Surveyor, 

anggaran 

pendukung 

Melaksanakan 

survey, dan 

pelatihan-pelatihan 

keterampilan yang 

bermanfaat buat 

masyarakat  

warga masyarakat 

yang siap dilatih 

Mengidentifikasi, 

dan menjajaki, UKM 

yang berpotensi 

untuk dibina secara 

berkesinambungan 

Tim Inkubator 

Bisnis 

Melaksanakan 

pemetaan, pelatihan 

dan pendampingan 

terhadap UKM 

UKM yang dibina 

Mengidentifikasi 

dan menjajaki desa 

yang berpotensi 

untuk dibina secara 

berkesinambungan  

Tim PK & KKT 

lintas disiplin, 

anggaran 

pendukung 

Melaksanakan 

pendampingan 

terhadap desa 

termasuk penerapan 

metode, teknik,  

teknologi tepat guna 

yang dapat 

dimanfaatkan warga 

desa 

Desa yang dibina 

Mendorong setiap 

dosen minimal 

memiliki satu 

program 

pengabdian 

masyarakat  per 

tahunnya 

Dosen, 

kebijakan,  

anggaran 

pendukung 

Memonitor beban 

kerja, melakukan 

sosialisasi, dsb 

Dosen aktif 

melaksanakan 

pengabdian 

masyarakat 
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Sedangkan kebijakan-kebijakan yang coba dijalankan untuk mendukung pencapaian 

sasaran dan pelaksanaan strategi di antaranya, yaitu: 

a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sedapat mungkin melibatkan sebanyak 

dosen dan juga melibatkan sebanyak mungkin mahasiswa 

b. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat mengacu kepada isu global, isu 

nasional, RPJMN mapun RPKMD 

c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ditujukan pada suatu wilayah 

seperti desa maupun entitas tertentu seperti UKM diupayakan terintegrasi lintas 

disiplin ilmu atau lintas unit kerja  

d. Seluruh dosen minimal menjadi anggota di salah satu Pusat Kajian atau KKT 

e. Pola penganggaran untuk Pusat Kajian dan KKT dalam menjalankan aktivitas 

penelitian dan pengabdian masyarakat dibuat lebih pasti dan teratur 
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BAB IV 

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR 

KINERJA 
 

 

Berdasarkan tujuan, sasaran , strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, berikut disajikan rumusan teknis program dan jenis kegiatan  yang 

diusulkan. 

 

 

  
PT CSR

Pemd

a
Dikti

Sumber 

Lainnya

Isu Global Masyarakat 

Ekonomi ASEAN

Kemampuan warga 

masyarakat dan para 

pekerja dalam berbahasa 

asing yang masih minim

Kursus Bahasa Asing bagi calon tenaga 

kerja/pekerja

Pembinaan Komunikasi Bahasa Asing 

di  Kampung Wisata Mangrove

Iptek bagi Masyarakat (IbM) KKT bahasa 

dan budaya

Pemda, CSR � � � �

Keterampilan/Skill warga 

masyarakat dan para 

pekerja masih belum sesuai 

kebutuhan

Pelatihan dan sertifikasi kompetensi 

bagi para calon pekerja, Pelatihan dan 

sertifikasi K3 bagi pekerja

Iptek bagi Masyarakat (IbM) Semua KKT 

yang relevan 

Pemda, CSR � � � �

Kebutuhan untuk 

mengembangkan usaha dan 

kemandirian usaha 

termasuk bagi Kaum Ibu 

Rumah tangga

Pelatihan Kewirausahan, Penyusunan 

Rencana Bisnis, Pelatihan e-commerce, 

Jualan Online,  Pengembangan 

inkubator bisnis, Perpajakan, 

manajemen keuangan  dsb

Iptek bagi Masyarakat (IbM) PK UMKM UMKM, CSR, 

Pemda

� � � �

Kebutuhan untuk 

pengembangan usaha 

denganproduk berorientasi 

ekspor

PelatihanPeningkatan dan Penjaminan 

Mutu Produk, Prosedur Ekspor, 

Packaging & Pemasaran Produk, 

Pemanfaatan teknologi Robotika, dsb

Iptek Bagi Produk Ekspor 

(IbPE)

PK UMKM UMKM, CSR, 

Pemda

� � � �

Unggulan PT Penguatan kapasitas 

inovasi dan 

teknologi

Mendorong lahirnya 

wirausaha baru berbasis 

Teknologi dari calon 

lulusan Perg Tinggi dan 

memicu lahirnya produk 

baru yang dihasilkan dosen 

di kampus

Pelatihan, workshop, magang, program 

inkubator teknologi dan bisnis

Iptek Bagi Kreativitas dan 

Inovasi Kampus (IbKIK)

PK Daya Saing PT, Pemda, CSR � � �

Penguasaan 

Teknologi Robotika 

dan Otomasi

Rendahnya penguasaan 

teknologi robotika dan 

otomasi SDM lokal 

dibandingkan SDM asing

“Robot Masuk Kampung”, yaitu 

pelatihan robotika dasar untuk siswa & 

guru SD/ SMP/ SMA/ SMK di pulau 

atau kampung sekitar Kota Batam, 

Pelatihan PLC dan Otomasi industri 

bagi masyarakat

Iptek Bagi Kreativitas dan 

Inovasi Kampus (IbKIK)

KKT Robotika Pemda, CSR � � � �

Pemanfaatan Teknologi 

Robotika dalam membantu 

penyandang Difabel dan 

pasca stroke

Desain, prototyping dan implementasi 

kursi roda pintar atau eksoskeleton 

untuk penyandang difabel dan terapi 

pasca stroke

Program Hi-Link KKT Robotika Pemda, CSR � �

Isu Wilayah Membangun desa 

mandiri

Aliran Listrik di desa yang 

masih terbatas terutama di 

pulau-pulau terpencil

Penerapan Sumber Energi Alternatif 

seperti panel surya dll

Iptek bagi Wilayah (IbW)/Iptek 

bagi Desa Mitra ( IbDM)

PK Teknologi, 

PK 

Pemberdayaan 

Wilayah

Pemda, CSR � � �

Potensi Pariwisata Desa 

yang belum banyak tergali

Pengembangan Pemasaran dan 

pengelolaan tujuan wisata secara online 

Iptek bagi Wilayah (IbW)/Iptek 

bagi Desa Mitra ( IbDM)

PK Teknologi, 

PK 

Pemberdayaan 

Wilayah

Pemda, CSR � � �

Akses Informasi yang 

terbatas dan tata kelola 

pemerintahan desa yang 

belum efisien dan efektif

Pengembangan Aplikasi Perangkat 

lunak dan jaringan untuk layanan 

perkantoran dan publik di desa

Iptek bagi Wilayah (IbW)/Iptek 

bagi Desa Mitra ( IbDM)

KKT Software 

Development

Pemda, CSR � � �

Potensi Perikanan dan 

Budidayanya masih cukup 

besar

Pengembangan teknologi tepat guna 

dalam membantu penangkapan ikan dan 

budidaya

Iptek bagi Wilayah (IbW)/Iptek 

bagi Desa Mitra ( IbDM)

KKT AMAME Pemda, CSR � � �

Kualitas Pendidikan Dasar 

dan Menengah yang 

tertinggal di desa

Politeknik Batam Mengajar, Kursus, 

Pengembangan bahan ajar 

animasi/multimedia bagi SD dan 

Sekolah menengah,dsb

Iptek bagi Wilayah (IbW)/Iptek 

bagi Desa Mitra ( IbDM)

Semua KKT 

yang relevan 

BEM, Pemda � � �

Koord Program

Sumber DanaKemitraan 

PT/UMKM/CSR/ 

PKBL/Pemda

Program dan Jenis Kegiatan
Solusi Iptek Yang tepat untuk mengatasi 

Permasalahan Prioritas
Jenis Permasalahan PrioritasIsu Prioritas

Isu G-N-

W/RPJM
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BAB V 

PELAKSANAAN RENSTRA PENGMAS UNIT KERJA 
 

 

5.1 Potensi Pendanaan Renstra 
 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan bahwa Politeknik Negeri Batam memiliki potensi 

sumber pendanaan yang cukup untuk melaksanakan Renstra Pengmas-Polibatam, antara 

lain: 

a. Batam merupakan salah satu pulau yang memiliki populasi industri yang sangat besar 

di Indonesia. Per tahun 2008 terdapat sekitar 600 perusahaan besar dan menengah 

tergolong PMA yang beroperasi di Batam dan ribuan perusahaan PMDN dengan 

beragam skala dan jenis usaha. Pemerintah mengembangkan Batam sebagai daerah 

tujuan investasi di bidang manufaktur, galangan kapal, perdagangan dan pariwisata. 

b. Batam yang merupakan daerah yang sangat strategis karena berbatasan langsung 

dengan kawasan perdagangan dan industri dunia, Singapura dan Johor Baru-Malaysia, 

sehingga mempermudah melakukan kerjasama penelitian dengan negara tetangga.  

c. Dengan Berubah statusnya menjadi politeknik negeri maka Politeknik Negeri Batam 

memiliki alokasi anggaran penelitian dari DIPA satuan kerja Politeknik Negeri Batam. 

d. Merupakan satu-satunya politeknik negeri di Provinsi Kepulauan Riau. 

e. Banyaknya peluang hibah pengabdian Masyarakat yang disediakan pemerintah, 

khususnya dari Kementerian Riset,  Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi sumber pendanaan pelaksanaan Renstra 

Pengmas-Polibatam yaitu: 

a. Hibah pengabdian masyarakat yang disediakan pemerintah Kemenristekdikti (HIBAH). 

b. Kejasama dengan mitra industry melalui CSR  

c. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Maupun Provinsi 

d. Dana DIPA satuan kerja Politeknik Negeri Batam (DIPA) 
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5.2  Rencana Anggaran Pelaksanaan Renstra Pengmas 
 

Kebutuhan anggaran sampai 5 tahun ke depan berdasarkan program dan jenis kegiatan 

yang dilaksanakamn secara total berjumlah Rp 2.540.000.000, dengan rincian disajikan  

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kebutuan Anggaran Dalam Periode 5 Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  Perolehan Rencana Pendanaan. 
 

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian Masyarakat yang telah direncanakan dalam 

Renstra, dilakukan resource sharing pendanaan sesuai dengan potensi sumber pendanaan 

yang telah ditetapkan. Pada Tabel 4 diperlihatkan resource sharing pendanaan yang 

disesuaikan dengan kemampuan pemberi dana. 

2016 2017 2018 2019 2020

1 Iptek bagi Masyarakat 

(IbM)

Isu Global Masyarakat 

Ekonomi ASEAN

KKT bahasa 

dan budaya

Kursus Bahasa Asing bagi calon tenaga 

kerja/pekerja, Pembinaan Komunikasi 

Bahasa Asing di  Kampung Wisata 

Mangrove

2 1       50,000,000  50,000,000  50,000,000 

2 Iptek bagi Masyarakat 

(IbM)

Isu Global Masyarakat 

Ekonomi ASEAN

Semua KKT 

yang relevan 

Pelatihan dan sertifikasi kompetensi 

bagi para calon pekerja, Pelatihan dan 

sertifikasi K3 bagi pekerja

2 1       50,000,000  50,000,000  50,000,000 

3 Iptek bagi Masyarakat 

(IbM)

Isu Global Masyarakat 

Ekonomi ASEAN

PK UMKM Pelatihan Kewirausahan, Penyusunan 

Rencana Bisnis, Pelatihan e-

commerce, Jualan Online,  

Pengembangan inkubator bisnis, 

Perpajakan, manajemen keuangan  dsb

2 1       50,000,000  50,000,000  50,000,000 

4 Iptek Bagi Produk Ekspor 

(IbPE)

Isu Global Masyarakat 

Ekonomi ASEAN

PK UMKM PelatihanPeningkatan dan Penjaminan 

Mutu Produk, Prosedur Ekspor, 

Packaging & Pemasaran Produk, 

Pemanfaatan teknologi Robotika, dsb

1 3     175,000,000 60,000,000    60,000,000    55,000,000    

5 Iptek Bagi 

Kewirausahaan (IbK)

Unggulan PT Penguatan kapasitas 

inovasi dan 

teknologi

PK Daya 

Saing

Pelatihan, workshop, magang, program 

inkubator teknologi dan bisnis

1 3     175,000,000 60,000,000    60,000,000    55,000,000    

6 Iptek Bagi Kreativitas 

dan Inovasi Kampus 

(IbKIK)

Unggulan PT Penguasaan 

Teknologi Robotika 

dan Otomasi

KKT 

Robotika

“Robot Masuk Kampung”, yaitu 

pelatihan robotika dasar untuk siswa & 

guru SD/ SMP/ SMA/ SMK di pulau 

atau kampung sekitar Kota Batam, 

Pelatihan PLC dan Otomasi industri 

bagi masyarakat

1 3     240,000,000 80,000,000    80,000,000    80,000,000    

7 Program Hi-Link Unggulan PT Penguasaan 

Teknologi Robotika 

dan Otomasi

KKT 

Robotika

Desain, prototyping dan implementasi 

kursi roda pintar atau eksoskeleton 

untuk penyandang difabel dan terapi 

pasca stroke

1 3     400,000,000 150,000,000 150,000,000 100,000,000 

8 Iptek bagi Desa Mitra 

(IbDM)

Isu Wilayah Membangun desa 

mandiri

PK teknologi Penerapan Instalasi, Perawatan, 

Sumber Energi Alternatif seperti panel 

surya dll

1 3     275,000,000 90,000,000    90,000,000    95,000,000    

9 Iptek bagi Desa Mitra 

(IbDM)

Isu Wilayah Membangun desa 

mandiri

PK 

pemberdayaan 

Wilayah

Pengembangan Pemasaran dan 

pengelolaan tujuan wisata secara 

online 

1 3     275,000,000 90,000,000    90,000,000    95,000,000    

10 Iptek bagi Desa Mitra 

(IbDM)

Isu Wilayah Membangun desa 

mandiri

KKT 

Software 

Development

Pengembangan Aplikasi Perangkat 

lunak dan jaringan untuk layanan 

perkantoran dan publik di desa

1 3     275,000,000 90,000,000    90,000,000    95,000,000    

11 Iptek bagi Desa Mitra 

(IbDM)

Isu Wilayah Membangun desa 

mandiri

KKT 

AMAME

Pengembangan teknologi tepat guna 

dalam membantu penangkapan ikan dan 

budidaya

1 3     275,000,000 90,000,000    90,000,000    95,000,000    

12 Iptek bagi Desa Mitra 

(IbDM)

Isu Wilayah Membangun desa 

mandiri

Semua KKT 

yang relevan 

Politeknik Batam Mengajar, Kursus, 

Pengembangan bahan ajar 

animasi/multimedia bagi SD dan 

Sekolah menengah,dsb

1 3     275,000,000 90,000,000    90,000,000    95,000,000    

2,665,000,000    -                  230,000,000 900,000,000 850,000,000 685,000,000 

Solusi Iptek Yang tepat untuk mengatasi 

Permasalahan Prioritas

Waktu 

pelaksanaan 

per paket (thn)

Alokasi Anggaran 

per paket (Rp)
Isu Prioritas

Total 

Program dan Jenis Kegiatan Koord ProgramNo

Tahun Pelaksanaan (Rp)
Total Paket 

Kegiatan

Isu G-N-

W/RPJM
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Tabel 4. Resource Sharing Pendanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT CSR Pemda Dikti
Sumber 

Lainnya

Isu Global Masyarakat 

Ekonomi ASEAN

KKT bahasa 

dan budaya

Kursus Bahasa Asing bagi calon tenaga 

kerja/pekerja, Pembinaan Komunikasi 

Bahasa Asing di  Kampung Wisata 

Mangrove

2 1       50,000,000 100,000,000 

Isu Global Masyarakat 

Ekonomi ASEAN

Semua KKT 

yang relevan 

Pelatihan dan sertifikasi kompetensi 

bagi para calon pekerja, Pelatihan dan 

sertifikasi K3 bagi pekerja

2 1       50,000,000 100,000,000 

Isu Global Masyarakat 

Ekonomi ASEAN

PK UMKM Pelatihan Kewirausahan, Penyusunan 

Rencana Bisnis, Pelatihan e-

commerce, Jualan Online,  

Pengembangan inkubator bisnis, 

Perpajakan, manajemen keuangan  dsb

2 1       50,000,000 100,000,000 

Isu Global Masyarakat 

Ekonomi ASEAN

PK UMKM PelatihanPeningkatan dan Penjaminan 

Mutu Produk, Prosedur Ekspor, 

Packaging & Pemasaran Produk, 

Pemanfaatan teknologi Robotika, dsb

1 3     175,000,000 25,000,000   150,000,000     

Unggulan PT Penguatan kapasitas 

inovasi dan 

teknologi

PK Daya 

Saing

Pelatihan, workshop, magang, program 

inkubator teknologi dan bisnis

1 3     175,000,000 25,000,000   150,000,000     

Unggulan PT Penguasaan 

Teknologi Robotika 

dan Otomasi

KKT 

Robotika

“Robot Masuk Kampung”, yaitu 

pelatihan robotika dasar untuk siswa & 

guru SD/ SMP/ SMA/ SMK di pulau 

atau kampung sekitar Kota Batam, 

Pelatihan PLC dan Otomasi industri 

bagi masyarakat

1 3     240,000,000 40,000,000   200,000,000     

Unggulan PT Penguasaan 

Teknologi Robotika 

dan Otomasi

KKT 

Robotika

Desain, prototyping dan implementasi 

kursi roda pintar atau eksoskeleton 

untuk penyandang difabel dan terapi 

pasca stroke

1 3     400,000,000 150,000,000 250,000,000     

Isu Wilayah Membangun desa 

mandiri

PK teknologi Penerapan Instalasi, Perawatan, 

Sumber Energi Alternatif seperti panel 

surya dll

1 3     275,000,000 25,000,000   100,000,000 150,000,000     

Isu Wilayah Membangun desa 

mandiri

PK 

pemberdayaan 

Wilayah

Pengembangan Pemasaran dan 

pengelolaan tujuan wisata secara 

online 

1 3     275,000,000 25,000,000   100,000,000 150,000,000     

Isu Wilayah Membangun desa 

mandiri

KKT 

Software 

Development

Pengembangan Aplikasi Perangkat 

lunak dan jaringan untuk layanan 

perkantoran dan publik di desa

1 3     275,000,000 25,000,000   100,000,000 150,000,000     

Isu Wilayah Membangun desa 

mandiri

KKT 

AMAME

Pengembangan teknologi tepat guna 

dalam membantu penangkapan ikan dan 

budidaya

1 3     275,000,000 25,000,000   100,000,000 150,000,000     

Isu Wilayah Membangun desa 

mandiri

Semua KKT 

yang relevan 

Politeknik Batam Mengajar, Kursus, 

Pengembangan bahan ajar 

animasi/multimedia bagi SD dan 

Sekolah menengah,dsb

1 3     275,000,000 25,000,000   100,000,000 150,000,000     

2,665,000,000    490,000,000 275,000,000 400,000,000 1,500,000,000 

Sumber Dana
Solusi Iptek Yang tepat untuk mengatasi 

Permasalahan Prioritas

Waktu 

pelaksanaan 

per paket (thn)

Alokasi Anggaran 

per paket (Rp)
Isu Prioritas

Total 

Koord Program
Total Paket 

Kegiatan

Isu G-N-

W/RPJM
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5.4 Organisasi Pelaksana 
 

Pengarah/Penanggung 

Jawab 

: Direktur 

Pembantu Direktur I Bidang Akademik  

Pembantu Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Sumber Daya 

Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 

Ketua Pelaksana : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) 

Wakil Ketua Pelaksana : Seluruh Kepala Pusat Kajian 

Anggota : Selurh Kelompok Keahlian 

MonEv : Kepala Sub_bagian Perencanaan dan Kerjasama 

 

5.5 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 
 

Mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibagi dua: 

1. Monitoring dan evaluasi yang didasarkan pada pelaksanaan program 

2. Monitoring dan evaluasi yang didasarkan pada capaian indikator yang telah 

ditetapkan.  

 

Untuk mempermudah pelaksanaan proses ini, tahapan-tahapan yang disusun adalah: 

1. Melakukan penyusunan jadwal kegiatan program secara menyeluruh dengan 

menetapkan PIC pelaksana kegiatan 

2. Menyusun indikator keberhasilan program berdasarkan output (keterlaksanaan 

program), dan outcome (dampak pelaksanaan program) 

3. Menyusun jadwal rapat koordinasi bulanan untuk seluruh bagian sebagai media 

monitoring dan evaluasi 

4. Penyusunan laporan program antara yang dilakukan pada pertengahan 

pelaksanaan program. 

5. Penyusunan laporan akhir dari program yang telah dilaksanakan. 

 

Proses monitoring dan evaluasi secara sistematis dilakukan pada saat rapat 

koordinasi yang dilakukan tiap bulan. Pada rapat tersebut masing-masing pusat 

kajian wajib memberikan laporan baik secara tertulis maupun lisan mengenai 

ketercapaian pelaksanaan program. Identifikasi ketidaksesuaian disusun untuk 

dibuat tindakan perbaikan dan pencegahan (corrective and preventive action) sesuai 

dengan strandar penjaminan mutu internal yang ada. 
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Pada pertengahan dan diakhir pelaksanaan program, Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat membuat laporan antara dan laporan akhir serta 

menyerahkan kepada penganggung jawab program yaitu direktur dan para 

pembantu direktur (pimpinan).  
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BAB VI 

PENUTUP 
 

 

Seperti telah disebutkan juga, Renstra Pengmas Polibatam 2016-2020 ini merupakan 

bagian dari Rencana Pengabdian Masyarakat yang berkelanjutan di Politeknik Negeri 

Batam, sehingga di akhir periode 5 tahun ini, hasil pengabdian masyarakat akan 

dilanjutkan dalam periode berikutnya (2021-2025) yang diharapkan akan dapat 

menghasilkan kegiatan. 

 




