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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Arahan Kebijakan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIA Lancang
Kuning Dumai sebagai institusi pelaksana terdepan dalam pengembangan
dibidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat, dituntut untuk berperan aktif
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan
pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam
upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat
dunia.
LPPM

dalam

mengelola

Penelitian

dan

Pengabdian

Masyarakat

berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (Sim.Litabmas), Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi :
1. Standar arah, kegiatan penelitian mengacu pada Renstra

STIA Lancang

Kuning Dumai;
2. Standar proses, kegiatan penelitian dan pengabdian direncanakan, dilakukan,
dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan;
3. Standar hasil, kegiatan penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal,
didokumentasikan, didesimenasikan melalui forum ilmiah di tingkat nasional,
internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan, Standar hasil kegiatan
pengabdian kepada masyarakat harus berhasil menciptakan inovasi teknologi
untuk mendorong ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Standar kompetensi, kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang
kompeten di bidangnya dan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dilakukan dari hasil penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah;
5. Standar

pendanaan,

kegiataan

penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat dilakukan melalui mekanisme hibah blok dan kompetisi yang
didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas;
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6. Standar Sarana dan Prasarana,

kegiatan

penelitian

dan pengabdian

kepada masyarakat didukung oleh sarana daan prasarana yang mampu
menghasilkan temuan ilmiah dan solusi masalah dalam masyarakat
7. Standar outcome, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat bangsa dan negara di
berbagai sektor.
Adapun riset unggulan yang dilakukan diarahkan pada Rencana Strategi
Penelitian yang telah ditetapkan sebagai arah kebijakan dan pengambilan
keputusan pengelolaan penelitian meliputi bidang (1) Administrasi dan kebijakan
publik (2) Administrasi bisnis yang meliputi bidang marketing, keuangan dan
perbankan, serta administrasi perkantoran.
Sejalan dengan peran aktif yang diemban oleh LPPM dalam mendukung
visi dan misi STIA Lancang Kuning Dumai, LPPM memiliki tugas yang diemban
adalah:
1.

Menyusun program kerja dalam kegiatan penelitian dan pengabdian
masyarakat

2.

Mengkoordinasi, memantau atau mengevaluasi kegiatan penelitian dan
pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

3.

Membuat laporan pertanggung jawaban kepada Ketua

4.

Menentukan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5.

Melakukan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

penelitian

dan

pengabdian kepada masyarakat.
6.

Mengkoordinasikan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi.

7.

Mengkoordinasikan

penelitian

untuk

mengembangkan

konsepsi

pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerjasama antar
perguruan tinggi sekolah ekonomi dan atau badan ekonomi lainya, baik di
dalam dan di luar negeri. Melakukan kegiatan penyebarluasan hasil
penelitian melalui publikasi ilmiah.
8.

Mengkoordinasikan penerapan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan,
teknologi dan atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan.

9.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk
mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah
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melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di
dalam dan di luar negeri.
10. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan semua aktifitas pelaksanaan
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di STIA Lancang Kuning
Dumai
11. Mengkoordinasikan,

memantau

dan

menilai

pelaksanaan

kegiatan

pengkajian dan pengembangan penelitian yang diselenggarakan oleh pusatpusat di bawah koordinasinya.
12. Menghimpun para peneliti di STIA Lancang Kuning Dumai dalam klaster
lintas disiplin ilmu.
13. Melakukan koordinasi dengan jurusan guna menjamin relevansi antara
kegiatan
14. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan kegiatan pendidikan. l.
Mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
Peran serta dan tanggung jawab yang diemban oleh LPPM tersebut
perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) yang cerdas dan dinamis untuk
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk masa lima tahun
ke depan, karena Renstra sangat penting untuk menetapkan arah pengembangan
agar kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selalu terencana
dan tercapai sesuai dengan sasaran yang kongkrit.

1.2. Visi, Misi, dan Tujuan
Visi
Menjadi Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat yang modern
dan bermutu serta menjadi mitra terpercaya dalam pemberdayaan masyarakat yang
berbasiskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Misi
1. Menjadikan Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat
sebagai lembaga yang mampu memberi nilai tambah kepada STIA Lancang
Kuning dengan tetap memegang teguh etika akademik dan profesi.
2. Membangun dan mengembangkan kegiatan penelitian yang terarah dan intens
untuk mewujudkan peningkatan keilmuan di lingkungan STIA Lancang Kuning
Dumai.
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3. Mengembangkan kemampuan untuk menerapkan hasil-hasil penelitian yang dapat
menghasilkan produk-produk unggulan.
4. Memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasiskan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang relevan untuk memajukan dan memberdayakan
masyarakat.
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan masyarakat, pelaku usaha,
lembaga keuangan dan pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa dan negara.
6. Membangun dan mengembangkan kerjasama dan kerjasama dalam bidang
kelimuan dengan komunitas ilmiah.
Tujuan
1. Membantu STIA Lancang Kuning Dumai dalam menyusun kebijakan,
perencanaan dan program yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa;
2. Meningkatkan kemampuan SDM (dosen dan mahasiswa) baik kualitatif maupun
kuantitatif dalam melakukan kagiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat baik berasal dari sumber dana internal maupun Eksternal
3. Menerapkan

dan

mengembangkan

ilmu

pengetahuan

langsung

kepada

masyarakat melaluii sosialisasi maupun melalui IPTEK.
4. Merancang dan membangun bentuk kerjasama dalam bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat baik dengan dinas perekonomian, perorangan
maupun Lembaga kemasyarakatan lainnya.

1.3 Sasaran
1. Memberdayakan pusat-pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di
lingkungan LPPM STIA Lancang Kuning Dumai serta mengembangkan kelompok
bidang keilmuan dan lintas keilmuan di masing-masing program studi yang
merupakan bagian integral dalam pelaksanaan pendidikan,
2. Meningkatkan SDM dosen dan mahasiswa STIA Lancang Kuning Dumai dalam
hal penerapan IPTEK dan seni sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat
3. Memberdayaan potensi kelompok-kelompok masyarakat serta pemanfaatan
potensi STIA Lancang Kuning Dumai secara sinergis dan bekerjasama dengan
pihak luar dalam rangka penggalangan dana untuk kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
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1.4 Rencana Pencapaian
1. Menyusun kalender tahunan aktivitas LPPM yang berisi informasi permintaan
penyusunan proposal, waktu persiapan penyusunan proposal dan batas akhir
pemasukan proposal, kegiatan-kegiatan pelatihan, kunjungan-kunjungan lapangan,
PKL dan lain-lain.
2. Secara periodik melaksanakan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan
pengabdian pada masyarakat baik yang sumber dananya berasal dari STIA
Lancang Kuning Dumai maupun Dikti.
3. Mengembangkan sistim dokumentasi dan informasi berbasis internet untuk
mempercepat dan memperkaya informasi bagi para dosen dan mahasiswa yang
akan melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menjalin komunikasi intensif dengan prodi-prodi di lingkungan STIA Lancang
Kuning Dumai yang secara rutin telah melaksanakan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari proses pendidikan
agar pelaksanaannya terpantau oleh LPPM dan bila memungkinkan dapat
disupport pendanaannya dari pihak luar STIA Lancang Kuning Dumai.
5. Memantapkan jejaring kerjasama dengan PTN/PTS lain, dunia usaha, instansi
pemerintah maupun swasta melakukan penjajagan kerjasama dengan lembagaLembaga internasional.
6. Pemberdayaan potensi kelompok-kelompok masyarakat.
7. Pemanfaatan potensi STIA Lancang Kuning Dumai secara sinergis melalui
kerjasama dengan pihak luar dalam rangka penggalangan dana untuk kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

1.5 Strategi
1. Pengembangan penelitian dan pelayanan pengembangan bertaraf nasional
maupun internasional berbasis kearifan lokal yang mampu memenuhi dan
memberikan solusi masalah yang dibutuhkan masyarakat baik ditingkat
Perguruan Tinggi maupun Prodi.
2. Mengupayakan/ meningkatkan jumlah perolehan HKI.
- Pemetaan hasil riset yang layak diusulkan mendapatkan HKI.
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- Meningkatkan hasil riset untuk mendapatkan lisensi.
3. Meningkatkan kerjasama Penelitian

dan Pengabdian kepada Masyarakat

dengan Lembaga nasional maupun internasional
- Pemantapan dan peningkatan jejaring dengan Lembaga nasional

maupun

internasional di bidang penelitian.
- Pemantapan dan peningkatan kerjasama dengan pihak eksternal kampus,
misalnya perusahaan-perusahaan.
4. Peningkatan budaya peneliti dan pengabdi serta penulisan jurnal melalui hibah
secara kompetisi.
- Meningkatkan dana hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- Memanfaatkan hasil penelitian untuk kepentingan bahan ajar.
- Memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan dan memberi solusi permasalahan masyarakat.
- Peningkatan buku ajar dan buku teks.
- Peningkatan teknologi tepat guna, inovasi teknologi,modul,dll.
- Memanfaatkan hasil-hasil riset berupa buku untuk kepentingan publikasi
masyarakat luas.
6. Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan pengabdian
masyarakat.
- Workshop penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
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kepada

BAB II
EVALUASI DIRI

2.1. Pengantar
Merupakan analisis yang dilakukan oleh

Lembaga Penelitian dan

Pengabdian secara internal untuk mendeskripsikan gambaran capaian/kualitas
institusi Lembaga saat ini, sekaligus merupakan analisis kesenjangan antara
keadaan saat ini dengan gambaran masa depan yang diinginkan, dan hasil
evaluasi diri merupakan isu strategis yang perlu disikapi untuk mencapai visi
dan misi yang telah ditetapkan

2.2. Peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berperan sebagai
fasilitator dan Koordinator berbagai kegiatan Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat yang dikelola di lingkungan STIA Lancang Kuning
Dumai.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIA Lancang
Kuning Dumai telah menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam
kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat regional.
Kegiatan kerjasama sejak awal kelahirannya, LPPM STIA Lancang Kuning
Dumai telah menjalin beberapa kerjasama penelitian dengan pemerintah
provinsi dan daerah, perguruan tinggi lain dan masyarakat serta industri.

2.3. Capaian Kinerja
LPPM STIA Lancang Kuning Dumai telah mencapai standar kualitas
kelembagaan dan kinerja yang cukup baik. Hal ini ditandai oleh prestasiprestasi sebagai berikut : Publikasi ilmiah dalam bentuk buku ber-ISBN
mengikuti standar buku SNI meningkat drastis dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2019 ada 3 buku yang ber-ISBN.
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2.4. Potensi yang Dimiliki
a. Potensi bidang SDM
Jumlah tenaga peneliti dan pengabdian kepada masyarakat cukup besar.
STIA Lancang Kuning Dumai mempunyai 30 dosen, dan 17

tenaga

kependidikan.

b. Potensi organisasi dan manajemen
Struktur organisasi yang ramping dan desentralistis memungkinkan
pengambilan keputusan secara cepat dan tepat
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BAB III
ANALISIS SWOT

3.1. SWOT Analisis
Evaluasi diri dianalisis dengan analisis SWOT dengan prinsip analisis
apakah kekuatan (Strengths) sebagai faktor internal yang dimiliki LPPM telah
dipergunakan untuk menangkap peluang (opportunities) dan mengantisipasi
ancaman/tantangan (Threats) sebagai faktor eksternal, dan apakah kelemahan
(Weaknessess) sebagai faktor internal yang dimiliki dapat dipergunakan untuk
memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman eksternal. Adapun
penjabaran dari analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Kekuatan:
1. Komitmen dan kebijakan STIA Lancang Kuning Dumai di bidang penelitian
dan pengabdian
2. Keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Kualitas dosen sebagai peneliti dan pengabdi, yang terus mengembangkan
diri
4. Struktur organisasi yang sederhana dan terdesentralisasi
5. Adanya kerjasama dengan berbagai instansi di tingkat kabupaten/kota.
Kelemahan:
1. Peningkatan ketrampilan dosen dalam mengakses hibah penelitian dan
pengabdian baik internal maupun eksternal masih perlu ditingkatkan
2. Penataan beban kerja dosen, sebagai pengajar dan peneliti/pengabdi
masih perlu disempurnakan
Peluang:
1. Berbagai skema hibah penelitian dan pengabdian, misalnya dari Direktorat
Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi dan berbagai
perusahaan swasta melalui tanggung jawab Corporate Social Responsibilitynya.
2. Terbangun relasi dengan berbagai stakeholders dengan bagus
3. Tawaran dan kesempatan kerjasama cukup banyak.
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Ancaman:
1. Kompetisi dengan Perguruan Tinggi lain, sebagai konsekuensi peraturan
dan kebijakan penelitian di tingkat nasional
2. Peningkatan jumlah dan kualitas dari kompetitor dalam/ luar negeri
dengan kualifikasi kompetitif.
3. Perkembangan dan kemajuan perguruan tinggi lain.
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BAB IV
STRATEGI, DAN RENCANA PROGRAM

4.1 Strategi
1. Pengembangan penelitian dan pengabdian bertaraf Lokal, nasional maupun internasional
berbasis kearifan lokal yang mampu memenuhi dan memberikan solusi masalah yang
dibutuhkan masyarakat baik ditingkat Perguruan Tinggi maupun Prodi.
2. Mengupayakan/ meningkatkan jumlah perolehan HKI.
- Pemetaan hasil riset yang layak diusulkan mendapatkan HKI.
- Meningkatkan hasil riset untuk mendapatkan lisensi.
3. Meningkatkan kerjasama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan
Lembaga lokal, nasional maupun internasional
- Pemantapan dan peningkatan jejaring dengan Lembaga lokal, nasional maupun
internasional di bidang penelitian.
- Pemantapan dan peningkatan kerjasama dengan pihak eksternal kampus, misalnya
dinas perekonomian.
4. Peningkatan budaya peneliti dan pengabdi serta penulisan jurnal melalui hibah secara
kompetisi.
- Meningkatkan dana hibah penelitian dan pengabdian kepada ma- syarakat.
5. Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan pengabdian kepada
masyarakat.
- Memanfaatkan hasil penelitian untuk kepentingan bahan ajar.
- Memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan
memberi solusi permasalahan masyarakat.
- Peningkatan buku ajar dan buku teks.
- Peningkatan teknologi tepat guna, inovasi teknologi,modul,dll.
- Memanfaatkan hasil-hasil riset berupa buku untuk kepentingan publikasi masyarakat
luas.
6. Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Workshop penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
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4.2 Rencana Program
Renstra Penelitian
Kegiatan
Merumuskan
aturan
dan
kebijakan
penelitian

Penelitian
tenaga
pendidik dan
mahasiswa

Melakukan
peningkatan
kualitas
dan
kauantitas
produk
penelitian
Manfaat
penelitian
tenaga
kependidikan
Tingkat
kesesuaian
bidang
ilmu
dengan tema
penelitian
Tingkat
pelaksanaan
MOU
Tingkat
pelaksanaan
penelitian

Indikator
memiliki
panduan, peta
jalan, renstra,
standar
operasional
prosedur
penelitiann
Peningkatan
keterlibatan
mahasiswa
dalam kegiatan
penelitian
tenaga
pendidik
Peningkatan
produk
penelitian
berupa buku,
jurnal, artikel
dan lain-lain
Sebagai ilmu
baru
untuk
mahasiswa dan
masyarakat
Kesesuaian
tema penelitian
dan
bidang
ilmu
Peningkatan
Mou
bidang
Penelitian
Peningkatan
pelaksanaan
penelitian

Baseline
2018
√

2019
√

Tahun Pencapaian
2020
2021
2022
√
√
√

2023
√

45%

53%

63%

72%

81%

91%

35%

40%

45%

55%

60%

65%

Integrasi

Integr
asi

Integ
rasi

Integ
rasi

Integ
rasi

Integ
rasi

Sesuai

Sesuai

Sesu
ai

Sesu
ai

Sesu
ai

Sesu
ai

73%

76%

82%

91%

93%

97%

74%

83%

92%

96%

99%

100
%
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Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat
Kegiatan
Merumuskan
aturan
dan
kebijakan
penelitian

PKm tenaga
pendidik dan
mahasiswa

Melakukan
peningkatan
kualitas dan
kauantitas
produk PKm
Manfaat
PKm tenaga
kependidikan

Tingkat
kesesuaian
bidang ilmu
dengan tema
PKm

Indikator
memiliki
panduan,
peta jalan,
renstra,
standar
operasional
prosedur
PKm
Peningkatan
keterlibatan
mahasiswa
dalam
kegiatan
PKm tenaga
pendidik
Peningkatan
produk PKm
berupa
buku, jurnal,
artikel dan
lain-lain
Sebagai
ilmu baru
untuk
mahasiswa
dan
masyarakat
Kesesuaian
tema PKm
dan bidang
ilmu

Baseline
2018
√

2019
√

Tahun Pencapaian
2020
2021
2022
√
√
√

2023
√

45%

53%

63%

72%

81%

91%

35%

40%

45%

55%

60%

65%

Integrasi

Integrasi Integrasi

Integrasi

Integrasi

Integrasi

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai
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Tingkat
pelaksanaan
MOU
Tingkat
pelaksanaan
PKm

Peningkatan
Mou bidang
PKm
Peningkatan
pelaksanaan
PKm

73%

76%

82%

91%

93%

97%

74%

83%

92%

96%

99%

100%

Menyetujui:
Ketua STIA Lancang Kuning Dumai

10 September 2018
LPPM STIA Lancang Kuning Dumai,

LATIP, S.Sos., M.Si

Fara Shaliza, SP.,M.Si
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