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A. Visi dan misi 
 
Visi  : Pada tahun 2025 menjadi perguruan tinggi swasta terbaik dan unggul dalam penyelenggaran 

pendidikan berskala nasional 
Misi : 1. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (good university); 

2. Mewujudkan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas; 
3. Mewujudkan budaya akademik yang kondusif dan dinamis; 
4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kompetensi lulusan; 
5. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal; 
6. Mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain pemerintah, masyarakat, dunia 

usaha, lembaga nonpemerintah, dalam dan luar negeri, yang saling memberikan manfaat 
secara berkelanjutan; 

7. Memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi sivitas akademika. 
 
B. Rasionale 
Untuk mewujudkan misi STIM Sukma yakni penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas, 
maka harus memiliki pengelolaan penelitian yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional 
penelitian. Pengelolaan penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar 
pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 
 
C. Definisi istilah 

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, 
ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian masyarakat;  

2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi 
yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;  

4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 
suatu cabang pengetahuan dan teknologi;  

5. Kelembagaan adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang sesuai dengan ketentuan 
STIM Sukma ; dan 

6. STIM Sukma adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 
 
D. Pernyataan isi standar 

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) melaksanakan revisi rencana strategis 
penelitian maksimal satu tahun pada tahun 2025; 

2. LPPM  melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelitian 2 kali dalam setahun pada tahun 2025; 
3. LPPM mekalukan pameran hasil penelitian dengan cara menempelkan flyer setiap hasil penelitian di 

area kampus setiap tahun pada tahun 2025; 
4. LPPM melaksanakan pelaporan kinerja penelitian minimal 1 kali dalam setahun melalui laman 

simlitabmas pada tahun 2025; 
5. LPPM melaksanakan pelatihan penelitian minimal 2 kali setahun pada tahun 2025; 
6. LPPM melaksanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah minimal 2 kali setahun pada tahun 2025. 

 
 
E. Strategi pencapaian 

1. LPPM melakukan semiloka dengan mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion 
revisi rencana strategis penelitian; 

2. LPPM menyususn pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian; 
3. LPPM melakukan sosialisasi dan pelaporan pameran penelitian; 
4. LPPM melakukan sosialisasi dan pelaporan pelatihan penulisan artikel ilmiah. 
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F. Indikator pencapaian 
1. Pelaksanaan revisi rencana strategis penelitian; 
2. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penelitian; 
3. Pelaksanaan pameran penelitian; 
4. Pelaksanaan pelatihan penelitian; 
5. Pelaksanaan pelatihan penulisan artikel ilmiah; dan 

 
G. Pihak yang terlibat 

1. Ketua  LPPM; 
2. Dosen; dan 
3. Mahasiswa 

 
H. Referensi 

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
2. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 
3. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

 
 


