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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, 

atas selesainya Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE 

Gentiaras tahun 2020-2004 disusun sebagai perbaikan dari Rencana Induk Penelitian periode 

sebelumnya untuk merespon adanya beberapa perubahan kondisi internal dan eksternal STIE 

Gentiaras dan adanya perubahan pada organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

masyarakat STIE Gentiaras Bandar Lampung (LPPM STIE Gentiaras). Selain itu, perubahan 

kepemimpinan STIE  juga menjadi faktor diperlukannya Rencana Induk Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat ini. 

Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat untuk 

melakukan penyesuaian dengan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi 

XII yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian 

Riset Pengabdian kepada Masyarakat, dan adanya saran-saran asesor saat visitasi Akreditasi 

Perguruan Tinggi. Di samping itu, tuntutan eksternal dalam era digital yang semakin maju 

menuntut perlunya penyesuaian dalam arah dan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di lingkup institusi STIE Gentiaras. RIP ini berisi 6 bab yakni Pendahuluan, 

Landasan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat, Garis Besar Renstra Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Program Kegiatan, Indikator Dan Bidang Fokus Pengabdian Kepada 

Masyarakat, Pola Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat, 

dan Penutup. 

Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini selanjutnya 

akan menjadi bahan dalam menyusun Rencana Strategies Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat, Rencana Operasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

dalam Program Kerja (Ramja) STIE Gentiaras Bandar Lampung.  

Akhirnya semoga Renstra ini bermanfaat. 

 

Bandar Lampung,   Januari 2021 

Kepala LPPM STIE Gentiaras  

 

Irene Brainnita Oktarin, S.Pd., M.Pd 



BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras disusun dengan maksud menentukan dan 

merencanakan terlebih dahulu kegiatan penelitian yang akan dilakukan Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Gentiaras dalam waktu 5 tahun ke depan. Rencana Induk Pengembangan 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga sebagai pedoman bagi 

pelaksanaan penelitian strategis yang telah digariskan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

dalam rangka mendukung akselerasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras menuju 

pencapaian visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras. 

Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

STIE Gentiaras merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIE Gentiaras. Pengambilan 

keputusan dalam pengelolaan penelitian STIE Gentiaras dilakukan oleh Ketua STIE 

Gentiaras. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STIE 

Gentiaras adalah pelaksana Keputusan Ketua STIE Gentiaras di bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Rencana Induk Pengembangan Peneltian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

STIE Gentiaras sebagai acuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh peneliti/dosen STIE Gentiaras, tidak lepas dari Rencana Strategis STIE 

Gentiaras 2014-2018, Rencana Induk Pengembangan STIE Gentiaras 2014-2018, yang 

telah disahkan oleh Ketua STIE Gentiaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) 

 

2.1. Pendahuluan 

 

Kegiatan Penelitian STIE Gentiaras dilaksanakan oleh pusat penelitian yang ada 

di STIE Gentiaras, sejak awal keberadaannya pada tahun 2000 bersamaan dengan 

berdirinya STIE Gentiaras. Awal berdirinya, LPPM bernama Lembaga Aplikasi Pelatihan 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Gentiaras (LAP3M). Pada waktu 

itu, pusat penelitian yang ada hanya melaksanakan kegiatan pelatihan penelitian yang 

dilakukan oleh dosen dan bersifat multidisiplin ilmu. Sebagai salah satu unsur pelaksana 

Perguruan Tinggi di bidang penelitian, LAP3M bertugas mengkoordinasi, memantau dan 

menilai pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penelitian yang dilaksanakan. Pada tahun 

2019 LPPM seabagai pengganti LAP3M dan membawahi 2 (dua) unit yaitu Unit 

Penelitian & Jurnal Ilmiah dan Unit Pengabdian Kepada Masyarakat. 

LPPM STIE Gentiaras merupakan wadah untuk menumbuhkembangkan budaya 

penelitian di perguruan tinggi dan mendorong pendayagunaan hasilnya melalui kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat guna mendukung visi yang tertuang dalam Rencana 

Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 yakni "Indonesia 2045 Berdaya Saing 

dan Berdaulat Berbasis Riset" serta misi RIRN Tahun 2017-2045 yakni 1) Menciptakan 

masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 2) 

Menciptakan keunggulan kompetitif bangsa secara global berbasis riset. 

 

2.1.1 Visi LPPM 

 

LPPM memiliki Visi seperti berikut: 

“Terwujudnya lembaga terkemuka yang menghasilkan sivitas akademika professional, 

inovatif, dan berkarakter melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.” 

 



2.1.2 Misi LPPM 

 

Dalam mewujudkan visi tersebut, LPPM memiliki misi: 

a. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi di 

masyarakat melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

b. Meningkatkan kapasitas sivitas akademika dalam melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat agar menghasilkan publikasi ilmiah 

c. Melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi atau lembaga lain 

dalam rangka pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

 

2.1.3 Tujuan LPPM 

 

Dalam mengemban tugasnya LPPM mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan 

kepada pengembangan, pemanfaatan, penuntasan permasalahan, terutama yang 

berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, 

teknologi, budaya, dan sosial kemasyarakatan; 

b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sivitas akademika yang melakukan 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung pencapaian visi 

dan misi, meningkatkan atmosfir akademik, serta daya saing nasional; 

c. Menjalin kemitraan dengan berbagai instansi atau lembaga lain dalam 

pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas; 

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat. 

 

 

 

 



2.1.4 Sasaran LPPM 

 

Untuk mencapai sasaran pencapaian kinerja LPPM memberikan beberapa sasaran 

yang dibagi dalam 2 (dua) bidang. Seperti yang dijelaskan dibawah ini. 

 

Sasaran Bidang Penelitian: 

Pemberdayaan sivitas akademika sebagai pengembang kelompok peneliti. 

1. Meningkatkan kapasitas sivitas akademika dalam penelitian dan penulisan karya 

ilmiah yang dapat diterbitkan pada jurnal nasional/internasional. 

2. Meningkatkan publikasi nasional dan internasional 

3. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah 

dan dunia usaha 

4. Meningkatkan relevansi penelitian dengan kebutuhan masyarakat. 

5. Mengembangkan penelitian berbasis multidisiplin. 

6. Meningkatkan budaya meneliti dan penulisan karya ilmiah melalui skema yang 

ditentukan Ristekdikti. 

7. Meningkatkan jumlah perolehan Kekayaan Intelektual. 

 

 

Sasaran Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat: 

Pemberdayaan sivitas akademika sebagai pengembang kelompok pengabdian kepada 

masyarakat. 

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi dosen dalam kegiatan pengabdian dan 

penulisan karya ilmiah tingkat nasional/internasional. 

2. Meningkatkan publikasi pada jurnal nasional dan internasional. 

3. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga mitra dan dunia usaha 

4. Meningkatkan relevansi pengabdian dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan 

masyarakat 

5. Mengembangkan terciptanya inovasi teknologi untuk mendorong 

pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat di semua strata dan 

di berbagai sektor. 



6. Meningkatkan jumlah perolehan Kekayaan Intelektual. 

 

2.2. Perkembangan dan Capaian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

 
 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Gentiaras 

memperoleh pengelompokan kluster Binaan. Perolehan kluster tersebut disebabkan 

karena kurangnya partisipasi Dosen dan jumlah besaran dana penelitian yang diperoleh 

STIE Gentiaras. 

Berbagai jenis penelitian telah dilakukan di STIE Gentiaras yang dikoordinasi 

secara langsung oleh LPPM STIE Gentiaras baik yang bersifat mandiri sampai kepada 

penelitian dengan dana pemenangan hibah kompetitif nasional. Beberapa program 

penelitian yang telah dilaksanakan antara lain pengembangan dan pembinaan komunitas 

riset berbasis kebutuhan stakeholder, peningkatan kualitas penelitian dan karya ilmiah 

secara berkala untuk mencapai karya ilmiah berstandar Paten/KI.  

Hibah penelitian internal dilakukan bukan hanya untuk meningkatkan 

kemampuan dosen dan staf penunjang dalam penerapan IT dan ICT tetapi juga penguatan 

kompetensi keilmuan dosen dan memfasilitasi terjadinya akselerasi publikasi nasional 

dan internasional. 

Selain itu, masih ada program penelitian yang dikelola langsung oleh Direktorat 

Riset  dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM) Kemenristek Dikti yaitu Penelitian 

Kompetitif Nasional. Dalam pelaksanaan program penelitian Kompetitif nasional, LPPM 

STIE Gentiaras membantu dalam manajemen penelitian diantaranya pelaksanaan 

administrasi untuk usulan penelitian, monitoring internal, diseminasi hasil penelitian, dan 

membantu dalam pelaporan dan tindak lanjut hasil penelitian. Sampai tahun  2019 

beberapa  hibah penelitian tingkat nasional yaitu penelitian Dosen pemula dapat diraih 

oleh dosen STIE Gentiaras. 

Perubahan dalam kebijakan penelitian telah dilakukan oleh DRPM tentang  

alokasi dana penelitian Desentralisasi. Dana tersebut merupakan bagian dari program 

desentralisasi sehingga penggunaannya harus mengikuti ketentuan skema hibah 

desentralisasi sebagaimana yang telah diatur pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019. Di samping itu, manajemen 



penelitian mulai dari pengajuan usulan penelitian dan desk evaluation, pemaparan 

proposal penelitian, pelaporan kemajuan hasil penelitian dan laporan akhir hasil 

penelitian, termasuk diantaranya pelaporan keuangan dilakukan secara online pada 

www.simlitabmas.dikti.go.id sehingga pengelolaan penelitian menjadi lebih akuntabel 

dan transparan. 

Penelitian di STIE Gentiaras dilakukan dengan menggunakan dana internal dan 

eksternal. Perolehan dana eksternal dari hibah penelitian kompetitif nasional dari 

Kemdikbud maupun lembaga pemerintah lainnya terus mengalami fluktuasi dalam tiga 

tahun terakhir.  

Berbagai jenis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan di 

STIE Gentiaras  yang dikoordinasi secara langsung oleh LPPM. Jenis penelitian yang 

dilakukan STIE Gentiaras dapat digambarkan dari bentuk penelitian yang bersifat 

mandiri sampai kepada penelitian dengan dana pemenangan hibah kompetitif nasional. 

 

2.3. Peran Unit Kerja  

 
 

LPPM adalah unsur pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(PKM) yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan 

menilai pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta ikut 

membangun kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan. Sejak berdirinya, LPPM 

STIE Gentiaras telah memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan 

STIE Gentiaras untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, baik secara 

berkelompok maupun individu. 

Untuk memenuhi fungsinya maka LPPM berupaya : 

1. Menjadi pusat manajemen penelitian dan penerapannya. 

2. Menjadi pusat informasi penelitian dan pengabdian yang interaktif dengan 

masyarakat sesuai dengan perkembangan isu-isu terbaru. 

3. Menjadi pusat dalam membantu peneliti menerbitkan hasil penelitiannya dalam 

bentuk artikel ilmiah. 

 
Upaya-upaya strategis yang dilakukan LPPM STIE Gentiaras dalam rangka 

http://www.simlitabmas.dikti.go.id/


menjalankan peran pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

agar optimal adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jurnal hasil-hasil penelitian, artikel 

ilmiah dan perkembangan metode riset terbaru. 

3. Menciptakan iklim dan budaya meneliti dengan berbagai pelatihan metodologis  

4. Mendorong kreativitas, inovasi, dan produktivitas dalam meneliti melalui 

berbagai kajian penelitian seperti dalam hibah bersaing, penelitian Dosen pemula 

dan penelitian kompetitif nasional lainnya. 

5. Memotivasi dalam penulisan monograf dan buku ajar bagi dosen yang sudah 

menyelesaikan penelitiannya dan dalam pelaksanaan tugas sebagai pengajar. 

6. Mendorong peneliti untuk mendaftarkan hasil penelitiannya untuk mendapatkan 

hak kekayaan intelektual. 

7. Mendorong Dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian 

masyarakat di Jurnal Nasional maupun Internasional. 

 

2.4 Potensi dalam Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

 
 

2.4.1 Potensi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

 
 

Ketersediaan sumber daya manusia di STIE Gentiaras cukup untuk menjamin 

keberlanjutan penelitian dan memiliki SDM yang kompeten di bidang ilmunya. Jumlah 

dosen tetap yang dimiliki oleh STIE Gentiaras berdasarkan kepangkatan dapat dilihat 

pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Jumlah dosen berdasarkan kepangkatan 
 

Prodi Jabatan Akademik Jumlah orang 

Manajemen 

Guru Besar 0 

Lektor Kepala 0 

Lektor 4 

Asisten Ahli 4 

Tenaga Pengajar 4 

Akuntansi Guru Besar 0 



Lektor Kepala 0 

Lektor 2 

Asisten Ahli 7 

Tenaga Pengajar 3 

 Total 24 

 

Kekuatan tenaga dosen berdasarkan gelar akademik di lingkungan STIE Gentiaras 

seperti ditunjukkan dalam tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2 Jumlah dosen berdasarkan gelar akademik 

 

Prodi Gelar akademik Jumlah 
orang 

Manajemen 

Doktor (S3) 2 

Master (S2) 10 

Akuntansi 

Doktor (S3) 0 

Master (S2) 12 

 Total 24 

 
2.4.2 Potensi bidang sarana dan prasarana 

 

STIE Gentiaras saat ini memiliki fasilitas sarana dan prasarana belajar yang 

memadai, namun dengan bertambahnya mahasiswa, dan tuntutan kebutuhan masyarakat 

kedepan perlu mendapatkan perhatian yg seksama. 

Saat ini, STIE Gentiaras mempunyai 3 ruang kelas besar, 5 ruang kelas kecil, 1 

ruang laboraturium, dan 1 ruang pojok bursa. 

Kesesuaian sarana dan prasarana pembelajaran pada STIE Gentiaras cukup baik, 

setiap kelas mempunyai sarana AC, LCD Projector, White board, dan OHP 

 

2.4.3 Organisasi manajemen 

 
 

Untuk pelaksanaan kinerja LPPM harus berdasarkan SPMI (Standard Penjamin 

Mutu Internal) STIE Gentiaras yang telah dihasilkan oleh lembaga penjamin mutu (LPM) 

STIE Gentiaras dimana dalam SPMI terdapat standard pengelolaan penelitian dan 

standard pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. LPPM merupakan lembaga yang 



berada dibawah ketua. Struktur organisasi LPPM terdiri dari 2 (dua) bagian seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar 2.1.  

Semua kegiatan penelitian dan pengabdian dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan 

oleh LPPM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi LP2M 

 

 

2.4.4 Analisis SWOT 

 

Variabel Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Keterangan 

Sumber 

daya 

manusia 

a. memiliki SDM 

yang kompeten 

di bidang 

ilmunya 

b. Jumlah SDM 

70,83% 

mempunyai 

jabatan 

akademik 

c. minat dosen 

a. produktifitas 

dosen dalam 

melakukan 

penelitian 

dan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

masih 

kurang 

a. banyaknya hibah 

yang ditawarkan 

bersumber dari 

Kemdikbud dan 

dana eksternal 

lainnya. 

b. meningkatnya 

kebutuhan 

sumberdaya 

manusia yang 

a. peningkatan 

jumlah dan 

kualitas SDM 

dalam 

melakukan 

penelitian dan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

b. tuntutan 

 

Kepala LPPM 

Sekretaris 

LPPM  

 

L 

Bagian Penelitian 

& Jurnal Ilmiah  

 

L 

Bagian Pengabdian 

Kepada Masyarakat  

 

L 



dalam kegiatan 

penelitian 

semakin 

meningkat dari 

waktu ke waktu 

seiring dengan 

adanya 

peningkatan 

pemahaman 

terhadap 

tugasnya 

sebagai 

pelaksana Tri 

Dharma PT dan 

didukung iklim 

penelitian yang 

kondusif. 

 

 

 

b. beban dosen 

masih 

terfokus 

pada 

pengajaran 

dan 

administratif 

c. STIE 

Gentiaras 

termasuk 

dalam 

Klaster 

Binaan 

sehingga 

terbatas 

dalam 

mengikuti 

hibah 

kompetitif 

nasional 

d. kurangnya 

publikasi 

hasil 

penelitian 

dan 

pengabdian 

masyarakat 

berkualitas dan 

bersinergi dengan 

kebutuhan 

pembangunan 

nasional  

 

terhadap 

standarisasi 

dosen  

 

Sarana- 

prasarana 

a. hardware dan 

software 

memiliki 

potensi 

mendukung 

sistem 

administrasi 

akademik dan 

non akademik. 

b. adanya 

a. banyak 

prasarana 

tidak 

beroperasi 

optimal 

b. kurangnya 

sosialisasi 

penggunaan 

IT bagi 

sivitas 

a. terbukanya 

kerjasama 

penelitian antar 

perguruan tinggi, 

instansi 

pemerintah atau 

swasta  

b. terbukanya peluang 

kerjasama dengan 

perguruan tinggi 

a. pesaing 

bergerak lebih 

cepat dalam 

pengembanga

n ilmu 

pengetahuan 

dan 

kepemilikan 

teknologi  

 

 



publikasi 

ilmiah berupa 

jurnal yang 

diterbitkan 

STIE 

Gentiaras 

c. semakin 

bertambahnya 

jumlah 

kerjasama 

antara STIE 

Gentiaras 

dengan 

lembaga 

eksternal 

akademika asing untuk 

pengembangan 

standar mutu 

pendidikan.  

c. cepatnya 

perkembangan 

teknologi untuk 

pencapaian 

organisasi yang 

produktif dan 

efisien.  

 

Sumber 

daya 

finansial 

penelitian 

 

a. penyediaan 

dana 

penelitian 

dan yang 

terkait 

dengannya 

yang selalu 

ditingkatkan 

dari waktu ke 

waktu 

a. minimnya 

jumlah 

dana 

penelitian 

dan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

b. belum 

adanya 

otonomi 

pengelolaan 

dana 

tersendiri 

oleh LPPM. 

a. banyaknya 

hibah yang 

ditawarkan 

bersumber dari 

Kemdikbud 

dan dana 

eksternal 

lainnya 

a. ketatnya 

seleksi 

mendapatkan 

dana 

penelitian 

eksternal 

menuntut 

adanya usaha 

meningkatkan 

kapasitas 

lembaga dan 

peneliti secara 

terus 

menerus. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

GARIS BESAR RIP LPPM 

 

 
3.1. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan 

 

3.1.1. Tujuan pelaksanaan 

Tujuan ditetapkannya Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat adalah: 

1) Mengarahkan semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

2) Memberikan panduan dan pertimbangan kepada stakeholders internal dan 

eksternal untuk pengajuan pelaksanaan dan kerjasama penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

3.1.2. Sasaran pelaksanaan 

Ada 5 (lima) sasaran pelaksanaan dari RIP Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat LPPM STIE Gentiaras yaitu: 

1) Penetapan dasar, yaitu landasan pencapaian 

2) Penentuan sumberdaya yang dibutuhkan 

3) Alokasi sumberdaya 

4) Penetapan jadwal waktu pelaksanaan 

5) Monitoring dan evaluasi 

 

3.2. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja 

Tercakup di dalamnya 

1) Peta strategi pengembangan unit kerja (peta strategi digambarkan berdasarkan 

input, proses, dan output) 

2) Formulasi strategi pengembangan (didasarkan pada EVALUASI DIRI- SWOT) 

 

 

 



Proses 

Sistem (termasuk sistem 

manajemen: 

pengendalian/pengawasan 

Output 

1) Material publikasi: buku 

termasuk referensi, citasi 

2) Pengembangan masyarakat 

3) Pengakuan 

3.2.1. Peta strategi pengembangan 
 

 

 

 

 

 
 

3.2.2. Formulasi strategi pengembangan 

Untuk mencapai sasaran RIP Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

LPPM STIE Gentiaras memerlukan formulasi strategi pengembangan seperti berikut: 

1. Peningkatan jumlah kualifikasi SDM pada tingkat pendidikan doktor dan 

jenjang akademik Lektor Kepala serta  kemampuan penulisan proposal 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Pengembangan sarana prasarana mengikuti bahkan bila mungkin

mendahului kebutuhan. 

3. Alokasi sumber daya finansial untuk LPPM yang lebih besar dengan berpegang 

pada azas akuntabilitas. 

4. Meningkatkan pembentukan kelompok kelompok peneliti (Research group). 

 

 

 

 

 

 

 

Input 

1) Sumber daya 

manusia 

2) Sarana-prasarana 

3) Sumber daya 

finansial 

penelitian dan 

pengabdian 



BAB IV 

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR 

 

4.1 Perumusan topik riset dari riset unggulan  

 Tema-tema riset unggulan yang merupakan prioritas pengembangan STIE 

GENTIARAS Bandarlampung akan menjadi rujukan dalam penelitian dan pendanaan 

selama 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan peta jalan (roadmap) memberikan acuan 

mengenai capaian yang telah diperoleh serta arah pengembangan penelitian ke depan 

baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dan ditunjukkan dalam tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Perumusan topik riset 

No Bidang 

Penelitian 

Tim/Lintas 

Prodi 

Pemecahan 

Masalah 

Tema 

Penelitian/Riset 

Prioritas 

KPI 

1 Manajemen 

Pemasaran 

Manajemen Materi yang 

lebih actual dan 

lebih mendasar 

a. Perilaku 

Konsumen 

b. Periklanan 

c. Strategi 

Pemasaran 

d. Product 

Positioning 

Research 

e. Nilai Jasa dan 

Kualitas 

Layanan 

Menghasilkan 

penelitian 

yang 

kualitasnya 

lebih baik dan 

memiliki nilai 

yang dapat 

diterapkan 

dalam 

matakuliah 

2 Manajemen 

SDM 

Manajemen Issue issue yang 

lebih mengena 

pada masalah 

sumber daya 

manusia 

a. Perencanaan 

SDM 

b. Budaya 

Organisasi 

c. Pendidikan dan 

Pelatihan 

d. Kepemimpinan 

dan Motivasi 

Membentuk 

sistem baru di 

bidang 

sumberdaya 

manusia yang 

mengarah 

pada sistem 

SDM yang 



berlaku saat 

ini  

3 Akuntansi 

Keuangan 

Akuntansi Transparansi, 

Sustainability, 

Akuntabilitas 

serta Good 

Corporate 

Governance  

dalam penyajian 

laporan 

keuangan  

a. Pasar Modal, 

Saham dan 

Obligasi 

b. Analisa 

Laporan 

Keuangan 

perusahaan 

c. Akuntansi 

Lembaga 

Nirlaba 

d. Akuntansi 

Koperasi 

e. Sustanaibility 

Report 

Menghasilkan 

akuntabilitas 

dan 

transparansi 

penyajian 

laporan 

keuangan 

perusahaan 

4 Akuntansi 

Manajemen 

Akuntansi Penggunaan dan 

pengelolaan 

Anggaran Biaya 

dan Pendapatan 

dalam 

pengelolaan 3 E 

(Ekonomis, 

Efektivitas dan 

Efisiensi) 

melalui Sistem 

Informasi 

a. Sistem Informasi 

Akuntansi 

Manajemen 

b. Penganggaran 

Perusahaan 

c. Analisis Biaya 

d. Tata Kelola 

Lembaga 

(Corporate 

Gorvernance) 

Menghasilkan 

laporan 

manajemen 

yang 

memberikan 

dampak 

dalam 

pengambilan 

keputusan 

5 Auditing Akuntansi Penyelenggaraan 

Audit yang 

memiliki 

kompleksitas 

dalam 

penerapannya 

sehingga 

a. Audit Sektor 

Publik  

b. Sistem 

Pengawasan 

Internal 

c.  Key Audit 

Matters  

Menghasilkan 

laporan 

mengenai 

hasil 

pemeriksaan 

laporan 

keuangan, 



menghasilkan 

laporan audit 

pendapat 

yang 

diberikan, 

bukti audit 

yang relevan, 

dan kinerja 

audit serta 

pemecahan 

atas key audit 

matter yang 

kompleks  

6 Akuntansi 

Keperilakuan 

Akuntansi Implementasi 

Penggunaan 

Sistem Informasi 

Akuntansi dalam 

perusahaan ole 

pengguna 

a. Pengendalian 

Manajerial 

b. Pemrosesan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

c. Perancangan 

SIA 

d. Audit 

Keperilakuan 

e. Sosiologi 

Organisasional 

 

Menghasilkan 

laporan 

analisis dan 

perancangan 

SIA dengan 

kegiatan 

perilaku 

pengguna 

system di 

perusahaan 

7 Perpajakan Akuntansi Pengelolaan 

pajak yang 

berkembang di 

Indonesia dengan 

peraturan dan 

ketentuan 

undang-undang  

yang 

menimbulkan 

Tax Gap, 

a. Reformasi 

Pajak di 

Indonesia 

b. Tax Gap 

c. Kepatuhan 

Wajib Pajak 

d. Relaksasi Pajak 

e. Aplikasi Pajak 

Menghasilkan 

ketentuan 

undang-

undang 

perpajakan, 

tarif pajak, 

perilaku 

wajib pajak 

serta 

pemberian 



Relaksasi Pajak 

serta 

pemanfaatan 

Aplikasi Pajak 

relaksasi dan 

penggunaan 

aplikasi pajak 

 

4.2 Pembuatan peta jalan untuk masing-masing bidang fokus 

 

Road Map Peneltitian Bidang Manajemen 2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Road Map Peneltitian Bidang Akutansi 2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V  

PELAKSANAAN RIP LPPM (5 Tahun) 

 

5.1. Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Dibutuhkan 

Selama 5 Tahun Pertama 

Pendanaan penelitian menjadi unsur penting dalam pelaksanaan penelitian. 

Sebagian besar penelitian yang dilakukan oleh dosen STIE Gentiaras digolongkan dalam 

penelitian dasar.  

Di sisi lain, sebagaimana penelitian, pendanaan internal pengabdian kepada 

masyarakat juga masih rendah.  

Tabel dibawah ini menunjukan jumlah dana penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat selama 5 tahun kedepan. 

 

Tabel 5.1 Jumlah dana Penelitian dan PKM T.A 2020-2024 

 

Jumlah Dana Penelitian dan PKM Tahun Anggaran 2020-2024 

SKIM 2020-2024 

DIYA STIE Gentiaras 

Penelitian 

100.000.000 

DIYA STIE Gentiaras 

PKM 

50.000.000 

Total 150.000.000 

 

 

5.2. Perolehan Rencana Pendanaan 

 

Dana penelitian direncanakan diperoleh dari Dana Internal Yayasan STIE 

Gentiaras serta DRPM – Dikti antara lain Skema Dosen Muda, Hibah Berbasis 

Kompetensi, Hibah Bersaing, dan Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi.  

 



BAB VI  

PENUTUP 

 
6.1.  Keberlanjutan setelah periode RIP penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dilaksanakan 

 
Dengan terlaksananya RIP penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

LPPM, maka penelitian perguruan tinggi dapat terus berlanjut dengan adanya 

dukungan dari berbagai stakeholder baik dari dalam maupun luar lingkungan STIE 

Gentiaras. Dukungan tersebut dapat berwujud berupa kebijakan, sarana prasarana serta 

sumber daya manusia yang ada di lingkungan STIE Gentiaras. Semoga dengan adanya 

RIP ini dapat menjadi panduan para dosen/peneliti di STIE Gentiaras agar produk-

produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan lebih berdaya 

guna, baik bagi masyarakat, industri, dan bagi STIE Gentiaras. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi 

hingga tersusunnya Rencana Induk Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat LPPM STIE Gentiaras, baik melalui komunikasi lisan maupun tertulis. 

 


