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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan perkenannya Rencana 

Strategis (RENSTRA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2019 – 2021 

dapat tersusun. 

 

Renstra ini merupakan strategi, rencana kerja dan rencana kegiatan LPPM STKIP Kusuma 

Negara Jakarta sebagai salahsatu intitusi yang menunjang kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam upaya mendukung arah pengembangan STKIP Kusuma Negara 

Jakarta menuju perguruan tinggi yang  Sehat, Unggul, dan Sejahtera termasuk di dalamnya 

mencakup produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional. 

 

Dengan tersusunnya Renstra 2019-2021 diharapkan kinerja LPPM akan semakin meningkat 

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 

 
 
Jakarta, 7 Januari 2019 
 
 
 
 

Dr. Hj. Nursiah Sappaile, M.Pd  
Kepala LPPM STKIP Kusuma Negara 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Arah Kebijakan  

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai unit pelaksana terdepan 

dalam pengembangan dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, lembaga 

ini dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui kegiatan 

riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih 

dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan negara. 

 

Melihat kondisi STKIP Kusuma Negara Jakarta yang saat ini memiliki enam program 

studi, maka LPPM sebagai salah satu unit/bagian dari STKIP Kusuma Negara, harus 

sejalan dan memberikan kontribusi serta dukungan tercapainya arah pengembangan 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan. Dukungan yang diberikan 

oleh LPPM sebagai bagian dari institusi pada pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, maka LPPM harus menghasilkan penelitian sesuai prioritas pada 

roadmap, meningkatkan mutu penelitian yang relevan bagi masyarakat, meningkatkan 

publikasi karya dosen ke jurnal nasional dan internasional,  demikian juga pengabdian 

kepada masyarakat harus mampu menciptakan inovasi dalam bidang pendidikan, dan 

mampu melakukan pembinaan pada masyarakat dalam wujud aplikasi pengetahuan dosen 

dan mahasiswa yang diperoleh dari proses pembelajaran selama di STKIP Kusuma 

Negara. 

 

LPPM dalam mengelola Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat mengacu pada 

standar yang ditetapkan  oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Dit.Litabmas), Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan meliputi; 

1. Standar arah, kegiatan penelitian mengacu pada Renstra STKIP Kusuma Negara 

yang diturunkan ke dalam Renstra LPPM STKIP Kusuma Negara Jakarta. 

2. Standar proses, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan 

dengan tahap direncanakan, dilakukan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan 

SOP sistem peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berkelanjutan; 
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3. Standar hasil, kegiatan penelitian memenuhi kaidah ilmiah, didokumentasikan, 

didesiminasikan melalui forum ilmiah serta dipertanggungjawabkan. Standar hasil 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus menciptakan inovasi 

pembelajaran untuk dapat diimplementasikan kepada masyarakat. 

4. Standar kompetensi, kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten 

dibidangnya 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; 

6. Standar sarana dan prasarana, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan 

ilmiah dan solusi permasalahan di masyarakat; 

7. Standar outcome, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus 

berdampak mendukung pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Adapun penelitian yang dilakukan diarahkan pada Rencana Induk Penelitian dan Rencana 

Operasional yang telah ditetapkan sebagai arah kebijakan dan pengambilan keputusan 

pengelolaan penelitian meliputi bidang; inovasi pendidikan berkualitas dan kegiatan PPL 

(Program Pengalaman Lapangan). 

 

Inovasi pendidikan berkualitas sebagai komitmen STKIP Kusuma Negara Jakarta untuk 

berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Visi profesional menjadi warna 

dalam inovasi pendidikan yang akan memberi ciri khas dan unggulan  penelitian yang 

dihasilkan. Dalam bidang pendidikan empat kebijakan yang ingin direalisasikan oleh 

pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan. Empat kebijakan itu adalah; (1) 

Pendidikan nasional harus mampu menjamin perluasan akses masyarakat untuk mendapatkan 

layanan pendidikan, (2) Peningkatan mutu diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM agar 

memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global, (3) peningkatan relevansi 

diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan berbasis 

potensi sumber daya alam Indonesia, dan (4) peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan 

diarahkan pada pembaharuan  sistem pengelolaan pendidikan secara terencana, teratur dan 

berkesinambungan. Keempat kebijakan pendidikan itu tentu membutuhkan proses kajian 

kritis dan analitis di lapangan, oleh karenanya melalui LPPM STKIP Kusuma Negara Jakarta 

akan menjadikan keempat kebijakan pendidikan tersebut sebagai pilar dalam memetakan 
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wilayah problematika setiap aktivitas civitas akdemika, baik dalam bentuk penelitian, 

pengabdian, forum diskusi maupun pengembangan di masyarakat. 

Kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan  masyarakat dapat ditingkatkan melalui 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat  yang dilakukan dosen maupun mahasiswa. 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 empat tahun ke depan, karena Renstra sangat penting untuk 

menetapkan arah pengembangan agar kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

selalu terencana dan tercapai sesuai sasaran yang konkrit. 

 

1.2 Landasan Historis dan Filosofis 

Perguruan tinggi mengemban tugas yang terangkum dalam tri dharma perguruan tinggi 

yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga 

dharma itu dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu. Untuk 

melaksanakan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan lembaga 

yang dapat memfasilitasi dan mengembangkan program-programnya. 

 

Berdirinya LPPM  berdasarkan surat Keputusan Ketua STKIP Kusuma Negara Jakarta 

nomor Kep.026/PY/YMPBS/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengangkatan 

Pejabat Struktural Dilingkungan STKIP Kusuma Negara Jakarta. 

 

Penggabungan Lembaga Penelitian dan Lembaga  Pengabdian kepada Masyarakat 

didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Senat STKIP Kusuma Negara Jakarta 

No.005/KS/2015 tentang“Statuta” Pada bagian kesebelas Pasal 41 dan 42,  dan Statuta 

tahun 2019 dalam Peraturan Yayasan Masjid PB. Soedirman Nomor kep. 

90/PY/YMBS/X/2019 menyatakan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian 

tugas pokok dan fungsi STKIP Kusuma Negara yang berada dibawah ketua STKIP 

Kusuma Negara Jakarta  dibidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. LPPM 

di pimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada ketua STKIP Kusuma Negara 

Jakarta dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala bagian pusat penelitian dan 

kepala bagian Pengabdian Kepada Masyarakat.  
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1.3 Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan 

penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 

3. Permenristekdikti BAB III tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 43. 

4. Statuta STKIP Kusuma Negara Tahun 2019 yang memuat Organisasi dan Tata Kerja 

STKIP Kusuma Negara Jakarta Bagian ke dua Pasal 10 dan bagian ketiga Pasal 11 

menyatakan bahwa Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan 

dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah 

unsur pelaksana akademik dibawah ketua STKIP Kusuma Negara Jakarta yang 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi STKIP Kusuma Negara Jakarta dibidang 

penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. LPPM di pimpin oleh Kepala yang 

bertanggung jawab kepada STKIP Kusuma Negara Jakarta dan dalam melaksanakan 

tugas dibantu oleh kepala bagian pusat penelitian dan kepala bagian Pengabdian 

Kepada Masyarakat. 

5. SK Ketua STKIP Kusuma Negara Nomor: 081/A/2008 tentang Pembentukan 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) tertanggal 21 Agustus 

2008. 

6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) LPPM. 

7. Renstra LPPM Tahun 2019-2021 
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BAB II 

KONDISI UMUM AKHIR TAHUN 2018 

 

2.1. Analisis Situasi Internal 

STKIP Kusuma Negara Jakarta memiliki 6 Program Studi Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), 

Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan Pendidikan Olah Raga (POR). 

Jumlah dosen tetap di STKIP Kusuma Negara Jakarta sampai dengan akhir tahun 2018 

sebanyak 169 orang dengan kualifikasi seperti disajikan pada Tabel 2.1 - Tabel 2.4. 

                        

Tabel 2.1  Dosen berdasarkan Pendidikan Tertinggi 

 

                       Program Studi 
          Jenjang 

Jumlah 
S1 S2 S3 

Pendidikan  Bahasa Inggris 0 35 4 39 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  5 19 6 30 

Pendidikan  Matematika 2 35 9 46 

PAUD 0 7 2 9 

PGSD 0 17 4 21 

Pend. Olah Raga 0 7 2 9 

Jumlah 7 120 27 154 

 

Tabel 2.2  Dosen berdasarkan Jenis Kelamin 

 

                    Program Studi 
           JENIS KELAMIN 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

Pendidikan  Bahasa Inggris 17 22 39 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  28 12 30 

Pendidikan  Matematika 24 22 46 

PAUD 3 6 9 

PGSD 10 11 21 

Pend. Olah Raga 
7 2 9 

Jumlah 
82 72 154 
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Tabel 2.3  Dosen berdasarkan Jabatan Akademik 

 

Lembaga 

JABATAN AKADEMIK (*DOSEN TETAP) 

JUMLAH Asisten 
Lektor 

Lektor 
Profesor 

Tanpa 

Ahli Kepala Jabatan 

B. Inggris 18 3 2 0 16 39 

PKn 6 5 0 0 19 30 

Matematika 17 5 0 0 24 46 

PAUD 4 0 0 0 5 9 

PGSD 13 1 2 0 5 21 

Olah Raga 6 0 0 0 3 9 

Jumlah 64 14 4 0 72 154 

 

                               

 

Tabel 2.4  Dosen berdasarkan Status Dosen 

 

Lembaga 
STATUS DOSEN 

Jumlah 
Dosen Tetap Dosen Tidak Tetap 

B. Inggris 39 5 44 

PKn 30 4 34 

Matematika 46 7 53 

PAUD 9 3 12 

PGSD 21 4 25 

Olah Raga 9 5 14 

Jumlah 154 28 182 

 

Tugas pokok Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat STKIP Kusuma 

Negara Jakarta adalah merencanakan,   mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, 

dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen dan/mahasiswa, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan  

administrasi sumber daya yang dibutuhkan beserta instrumen-instrumennya. 

 

Secara khusus fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu 

meliputi pelaksanaan penelitian   bidang pendidikan formal dan informal. Dana penelitian 

STKIP Kusuma Negara Jakarta yang bersumber dari institusi berjumlah 169 judul  

dengan total dana sebesar 290 juta, disajikan pada Gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2.1  Sebaran Dana Penelitian 

2.  Dana pengabdian kepada masyarakat  yang bersumber dari institusi  berjumlah 169 judul 

dengan total dana 845 juta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Gambar 2.2  Sebaran Dana  Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017 
 
  

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STKIP Kusuma Negara Jakarta saat 

ini telah mengelola satu buah jurnal ilmiah untuk publikasi hasil penelitian dosen bernama 

Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) dengan nomor ISSN 2085-7144. Jurnal Ilmu Pendidikan(JIP) 
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sudah terbit sejak 2009 dengan SK ISSN tertanggal 21 Juli 2009 dan ditandatangani oleh Dra. 

Apallidya Sitepu sebagai Kepala Bidang Dokumentasi LIPI. Sejak tahun 2018 mulai 

ditingkatkan menjadi Jurnal On-line yang ber e-ISSN dan sedang pada tahap pembuatan OJS. 

Jurnal tersebut memang belum pernah diajukan untuk diakreditasi karena kami pengelola 

merasa belum percaya diri untuk mengajukan akreditasi dan merasa masih banyak 

kelemahaman-kelemahan yang harus dibenahi. 

Beberapa kelemahan atau permasalahan yang sering muncul adalah; minimnya naskah yang 

siap untuk dimuat, dan hal ini terkait dengan minat, pengetahuan, dan ketrampilan penulis 

dalam menulis artikel ilmiah, khususnya artikel hasil kegiatan penelitian. Selain itu proses 

rekam jejak pengiriman artikel masih manual, hal ini yang menghambat untuk mengajukan 

akreditasi. Hal ini merupakan tantangan bagi pengurus LPPM untuk periode 2019-2021. Pada 

Renop LPPM tahun 2019, 2020 diprogramkan untuk mengajukan JIP menjadi jurnal 

terindeks SINTA atau terakreditasi SINTA dan menerbitkan jurnal berikutnya sebagai wadah 

publikasi dosen di lingkungan STKIP Kusuma Negara. 
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BAB III 

VISI, MISI DAN TUJUAN STKIP KUSUMA NEGARA 

 

3.1 Visi, Misi, dan Tujuan STKIP Kusuma Negara Jakarta 

Dalam mengemban Tugas dan Fungsi, STKIP Kusuma Negara Jakarta 

menyelenggarakan pendidikan tinggi, bertanggung jawab secara vertikal kepada Yayasan 

Masjid Panglima Besar Sudirman. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi STKIP 

Kusuma Negara Jakarta menyelenggarakan jenjang pendidikan  Strata 1 dengan enam 

program studi (Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Pendidikan Matematika, PAUD, Pendidikan Guru Olah Raga (POR), dan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar (PGSD). 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya STKIP Kusuma Negara Jakarta merumuskan 

Visi atas dasar dua komitmen yaitu; (1) Komitmen untuk membangun organisasi yang 

sehat dan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika, 

alumni, masyarakat, bangsa dan negara, dengan berbasis pada kinerja layanan yang 

prima. Kedua komitmen ini diharapkan dapat bermuara pada terwujudnya STKIP 

Kusuma Negara yang mampu berprestasi pada taraf nasional. Atas dasar pemikiran di 

atas, maka Visi STKIP Kusuma Negara seperti tertuang dalam Statuta STKIP Kusuma 

Negara tahun 2019 adalah; 

 “Mewujudkan Sekolah Tinggi yang unggul, menghasilkan lulusan yang memiliki 

kompetensi keguruan berkarakter Islami, berdaya saing global, serta berjiwa Entrepreneur 

pada tahun 2030”. 

 

Implementasi operasional Visi STKIP Kusuma Negara Jakarta diuraikan dalam Surat 

Keputusan Ketua Senat STKIP Kusuma Negara Jakarta tentang Rencana Induk 

Pengambangan STKIP Kusuma Negara  sebagai berikut; 

1. Sehat 

Faktor utama dari Visi STKIP adalah sehat. Dimaklumi bersama bahwa eksistensi 

sebuah Perguruan Tinggi tidak bisa dipaksakan dari tiga fungsi utamanya, 

sebagaimana terangkum dalam konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi , yaitu; 1) 

pendidikan dan pengajaran, 2) penelitian, dan 3) pengabdian kepada masyarakat. 

Ketiga fungsi ini bersifat; taat asas,  universal dan harus dilakukan secara simultan. 

Taat asas berarti pengelolaan Tridarma berdasarkan perundangan dan peraturan 
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kopertis. Universal artinya bahwa fungsi-fungsi tersebut pada dasarnya menjadi 

kewajiban bagi seluruh perguruan tinggi. Secara simultan artinya pelaksanaan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat harus 

dilakukan secara bersama-sama dan tidak terpisah satu sama lain.  

2. Unggul  

STKIP Kusuma Negara yang unggul hanya bisa dicapai manakala STKIP yang sehat 

telah dicapai. Dimensi keunggulan yang dikembangkan STKIP mengarah pada lima 

pilar keunggulan yakni; (1) akademik, (2) penelitian, (3) pengabdian pada 

masyarakat, (4) kemahasiswaan, dan (5) kelembagaan. Setiap pilar didorong untuk 

memiliki keunggulan spesifik sehingga memiliki nilai kompetisi yang tinggi.  

3. Profesional 

Guru profesioanal diharapkan dapat menguasai ilmu pengetahuan dan kemampuan 

manajemen beserta strategi penerapannya lebih merupakan sikap yang bukan hanya 

memiliki ketrampilan yang tinggi tetapi memiliki tingkah laku yang dipersyaratkan, 

yaitu dengan kompetensi yang harus dimiliki; (1) kompetensi pedagogik, (2) 

kompetensi  profesional, dan (3) kompetensi sosial. Karenanya diperlukan adanya 

paradigma baru untuk melahirkan profil guru profesional yaitu; memiliki kepribadian 

yang matang dan berkembang, penguasaan ilmu yang kuat, ketrampilan untuk 

membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi, serta (4) pengembangan 

profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan 

utuh yang tidak dapat dipisahkan dan harus ditambah dengan usaha lain yang ikut 

mempengaruhi perkembangan profesi guru yang profesional. Untuk menjadi 

profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal.(1) guru mempunyai 

komitmen pada siswa dan proses belajarnya, (2) guru menguasai secara mendalam 

bahan/mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarnya kepada siswa, (3) guru 

bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, (4) 

guru mampu berfikir sistimatis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari 

pengalamannya. (5) guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar 

dalam lingkungan profesinya.  

4. Berjiwa Enterprenur  

Berjiwa entrepreneurship bermakna lulusan yang berani dan tidak takut dengan resiko 

untuk membuka sebuah bisnis dan mencari setiap peluang yang ada 

didepannya. Memilki mental baja, tidak mudah putus asa dan selalu percaya bahwa 

setiap kesempatan yang diambil nantinya akan memilki hasil yang menguntungkan 
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bagi dirinya baik secara finansial maupun knowladge. 

5. Sejahtera 

Sejahtera akan dapat dirasakan manakala upaya sehat telah dilakukan. Sejahtera 

adalah sebuah konsekwensi dari upaya, usaha, yang telah dilakukan. Sejahtera harus 

diambil, diupayakan melalui langkah-langkah yang terencana, sistimatis, dan 

memperhatikan aspek norma dan kepatuhan. 

Pada hakikatnya kesejahteraan merujuk pada derajat kualitas psikologis, sebagai 

kondisi terpenuhinya sejumlah kebutuhan rokhani amat bersifat relatif bagi tiap 

individu, namun kesejahteraan menggambarkan terpenuhinya batas standar yang 

diharapkan oleh individu. Kesejahteraan yang baik menggambarkan ketercapaian 

kualitas psikologis yang baik pula. Dalam perspektif fungsional, sejahtera adalah 

kondisi atau keadaan yang memungkinkan bagi setiap individu untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaannya sehingga mampu mengembangkan potensi 

dirinya, keluarga dan masyarakat untuk berkembang lebih optimal. 

Dalam konteks organisasi perguruan tinggi, kesejahteraan berdimensi lebih luas. 

Kesejahteraan menggambarkan derajat keterpenuhan kebutuhan mahasiswa, 

karyawan, dosen, alumni dan masyarakat dalam kaitannya dengan layanan perguruan 

tinggi, baik layanan akademik, administratif maupun layanan pendukung lingkungan 

fisik dan non fisik atau sosial. Bagi seorang dosen dan tenaga administrasi yang 

menggantungkan hidup dan kehidupannya, seringkali sejahtera diukur dengan 

indikator ketercapaian kondisi finansial pada tingkat maupun jumlah tertentu bagi 

seseorang. Ungkapan tersebut bukan ungkapan yang salah, namun tidak selamanya 

benar, karena sejahtera merupakan hal yang komprehensif yang mencakup dimensi 

jasmani, rohani dan sosial. 

 

Visi sejahtera bagi STKIP Kusuma Negara, memuat makna berupa cita-cita terencana 

dan terarah untuk mewujudkan kesejahteraan mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, 

alumni, dan masyarakat, dalam dimensi jasmani, rohani dan sosial. Sejahtera pada 

hakikatnya adalah harmonisasi antara hak dan kewajiban seluruh sivitas akademika. 

Tatkala kewajiban telah mampu ditunaikan dengan baik, begitu pula tatkala hak telah 

diterima sesuai proporsi kewajiban yang ditunaikan, tidak kurang dan juga tidak 

lebih. Hak seseorang melampaui proporsi yang seharusnya pastilah akan memotong 

kesejahteraan orang lain. Sejahtera yang ditunjukkan dengan harmonisasi hak dan 
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kewajiban harus diukur pada dimensi orang secara keseluruhan, bukan orang seorang. 

Layanan akademik yang prima akan menghasilkan kepuasan yang optimum, tidak  

hanya bagi mahasiswa, namun juga bagi orang tua dan masyarakat. Hal ini akan 

mencerminkan derajat kesejahteraan yang optimal bagi mereka. 

Secara umum indikator kesejahteraan adalah; (1) terpenuhinya kondisi sosial dan 

pemenuhan kebutuhan dasar, (2) terpenuhinya kesempatan untuk belajar, bekerja atau 

berusaha, (3) terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, (4) perwujudan 

tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab 

bersama dalam kehidupan sehari-hari, (5) menyediakan lingkungan yang kondusif 

untuk aktualisasi pengembangan diri dan sosial. 

 

Sesuai yang tertuang dalam PERATURAN YAYASAN MASJID PANGLIMA 

BESAR SOEDIRMAN NOMOR: KEP. 93/PY/YMPBS/X/2019, Misi STKIP 

Kusuma Negara Jakarta adalah: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang unggul, menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, berkarakter islami 

serta berjiwa Entrepreneur. 

(2)  Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pendidikan 

untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, berkarakter islami serta 

berjiwa Entrepreneur. 

(3)  Membangun kemitraan yang berkesinambungan dengan stakeholder dalam rangka 

meningkatkan mutu Pendidikan, daya saing global, berkarakter islami dan 

berjiwa Entrepreneur. 

(4)  Mengembangkan STKIP Kusuma Negara sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga 

Keguruan (LPTK) unggul dalam pendidikan dalam bidang pendidikan bahasa 

inggris, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan matematika, 

pendidikan guru anak usia dini, pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan 

olah raga. 

 

Tujuan STKIP Kusuma Negara;  

(1) Terselenggaranya program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang unggul, menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, 

berkarakter islami serta berjiwa Entrepreneur. 

(2) Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pendidikan untuk 
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menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, berkarakter islami serta berjiwa 

Entrepreneur  

(3) Terjalinnya kemitraan yang berkesinambungan dengan stakeholder dalam rangka 

meningkatkan mutu Pendidikan, daya saing global, berkarakter islami dan 

berjiwa Entrepreneur 

(4) Terwujudnya STKIP Kusuma Negara sebagai LPTK unggul dalam pendidikan 

dalam bidang pendidikan bahasa inggris, pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan, pendidikan matematika, pendidikan guru anak usia dini, 

pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan olah raga. 

 

 

3.2 Visi, Misi dan Tujuan LPPM 

Sejalan dengan visi dan misi STKIP Kusuma Negara Jakarta yang termaktub di dalam 

STATUTA STKIP Kusuma Negara Tahun 2019, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) STKIP Kusuma Negara memiliki visi, misi, dan tujuan 

sebagai berikut: 

 

Visi 

Menjadikan LPPM STKIP Kusuma Negara Jakarta sebagai  Lembaga unggulan yang 

profesional dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta 

mengembangkan inovasi baru yang mensejahterakan dan berlandaskan pada manajemen 

berkualitas dan sehat. 

 

Misi 

Mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada; 

1. Ketaatan pada asas meliputi; kepatuhan pada perundangan, dilakukan sesuai prosedur 

dan pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat di STKIP Kusuma Negara. 

2. Keunggulan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang inovasi pendidikan 

dan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan hasil penelitian. 

3. Profesionalisme guru diasah melalui pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat untuk menghasilkan profil guru profesional. 

4. Kesejahteraan tercermin dalam pemberian kesempatan yang sama bagi dosen dan 

mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.  
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Tujuan 

 Memperkuat STKIP Kusuma Negara sebagai lembaga pendidikan kependidikan 

berciri taat pada asas, profesional melalui publikasi hasil-hasil penelitian yang unggul 

dan berkualitas, serta berkontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan 

bangsa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil-hasil penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang dikelola LPPM juga mendukung tugas dan peran 

STKIP Kusuma Negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan 

pembangunan karakter bangsa. 

Roadmap Penelitian 

Adapun roadmap penelitian STKIP Kusuma Negara sebagai perguruan tinggi bidang 

pendidikan sampai tahun 2030 sebagai berikut: 

 

Sedangkan road map atau peta jalan untuk pengabdian kepada masyarakat sebagai 

berikut: 

 

 



Renstra LPPM 2019-2021 | 20  

 

BAB IV 

TUJUAN, SASARAN, SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 2019-2021 

 

Pencapaian visi STKIP Kusuma Negara Jakarta  memerlukan kerja keras seluruh unit dan 

lembaga di lingkungan STKIP Kusuma Negara untuk berkontribusi nyata melalui capaian 

kinerja yang terukur. Untuk memberi arah yang jelas dan terukur pada pencapaian visi dan 

misi STKIP Kusuma Negara telah ditetapkan Renstra STKIP Kusuma Negara tahun 2019-

2021. Sasaran dan indikator capaian tiap bidang telah dituangkan secara rinci dalam renstra 

STKIP Kusuma Nagera yang implementasinya memerlukan penahapan dan penjabaran lebih 

lanjut di setiap unit dan lembaga. 

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana 

akademik di bawah ketua STKIP Kusuma Negara yang melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi STKIP Kusuma Negara dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

LPPM memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk pencapaian sejumlah sasaran 

terutama untuk mendukung terwujudnya STKIP Kusuma Negara sebagai institusi 

profesional. Karena itu,  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat perlu 

menetapkan sasaran yang lebih rinci hingga tahun 2021 dengan memperhatikan Renstra 

STKIP Kusuma Negara. 

4.1. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai di dalam Renstra ini adalah meningkatkan kuantitas dan 

kualitas, serta luaran penelitian dan pengabdian pada masyarakat di STKIP Kusuma 

Negara Jakarta. 

 

4.2  Sasaran 

Bidang Penelitian 

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan sasaran strategis bidang kelembagaan 

diperlukan sejumlah sasaran strategis beserta indikator  ketercapaian sasaran yang 

menggambarkan  dan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2021. Hasil-hasil penelitian 

diharapkan terus meningkat kuantitas dan kualitasnya sehingga dapat dipublikasikan di 

jurnal bereputasi dan memiliki keunggulan yang dapat mencapai ciri khas penelitian 

STKIP profesional. Untuk mempercapat peningkatan kualitas Penelitian ditetapkan 

sasaran berikut; 
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1. Meningkatkan jumlah penelitian  dengan publikasi hasil riset di jurnal nasional 

terakreditasi dan internasional. 

2. Meningkatkan jumlah penelitian kolaborasi dengan mahasiswa dan institusi lain 

3. Peningkatan dan pengembangan jurnal ilmiah yang dikelola oleh LPPM menjadi lebih 

dari 1 jurnal yang online. 

4. Pada tahun 2020 menjadi jurnal yang terakreditasi. 

5. Meningkatkan layanan administrasi penelitian 

6. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

7. Meningkatkan perolehan hibah penelitian dari Kemenristekdikti atau lembaga lainnya. 

8. Meningkatkan klaster LPPM yang pada akhir tahun 2018 masih klaster Binaan. 

 

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

Sasaran pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan LPPM adalah meningkatkan 

kontribusi perguruan tinggi pada pemberdayaan masyarakat. Sasaran bidang pengabdian 

kepada masyarakat dapat dirinci menurut sasaran sebagai berikut; 

1. Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan  jumlah pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 

3. Meningkatkan wilayah binaan 

Meningkatkan jumlah mitra baik institusi pemerintah maupun swasta dalam program 

pemberdayaan masyarakat. 

 

Pengembangan Pusat-pusat Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat; 

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan pusat-pusat penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat adalah: 

1. Mengembangkan penelitian kependidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

program studi. 

2. Merintis penelitian kolaborasi kelembagaan dengan institusi pemerintah maupun 

swasta. 

3. Mengaktifkan penelitian dan pengabdian masyarakat berkolaborasi antar prodi 

sehingga luaran berdayaguna. 

4. Meningkatkan profesionalitas peneliti melalui artikel berkualitas dari hasil penelitian 
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Sistem Administrasi dan Basis Data 

1. Meningkatkan layanan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Terbangunnya sistem layanan berbasis TIK. 

Sasaran umum LPPM STKIP Kusuma Negara adalah peningkatan kualitas penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kontribusi 

STKIP Kusuma Negara pada pembanguanan masyarakat. 

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan LPPM STKIP Kusuma Negara 

Program kerja dan strategi pelayanan LPPM STKIP Kusuma Negara meliputi; 

1. Menyelenggarakan pelatihan manajemen dan metodologi penelitian dan pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat, 

2. Memfasilitasi pengembangan kelompok penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu dan bidang antar disiplin. 

3. Memfasilitasi pengembangan proposal penelitian yang bermutu dan berdaya saing 

tinggi 

4. Melakukan penelitian berkenaan dengan upaya meningkatkan kecerdasan bangsa, 

5. Menerapkan hasil penelitian khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan 

6. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penelitian yang akurat 

7. Mengembangkan jejaring penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

berbagai lembaga dan perguruan tinggi. 
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BAB V 

STRATEGI, RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN 

 

Dari analisis SWOT menunjukkan bahwa LPPM memiliki kondisi yang baik untuk 

menggunakan kekuatan internalnya dan dipergunakan untuk memanfaatkan peluang 

eksternal, mengatasi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal maka strategi 

yang digunakan adalah; 

1. Peningkatan terus-menerus kuantitas, kualitas dan loyalitas sumber daya manusia 

termasuk alokasi waktu untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Pengembangan sarana prasarana mengikuti bahkan mendahului kebutuhan 

3. Perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan institusi pemerintah 

maupun swasta. 

4. Alokasi sumber daya untuk  LPPM yang lebih besar dengan berpegang pada azas 

good governance. 

 
Rencana Program bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat : 

1. Pemberdayaan  Dosen senior bergelar doktor sebagai pengembang kelompok peneliti 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

lembaga-lembaga dan institusi pemerintah maupun swasta 

3 Mengembangkan dan meningkatkan jumlah jurnal elektronik dan meningkatkan 

mutu jurnal yang sudah ada. 

4.  Meningkatkan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetisi. 

5. Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan  

masyarakat. 

5. Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) dengan program studi. 

6. Mengembangkan terciptanya inovasi pembelajaran sesuai program studi, melalui; 

• Pemanfaatan hasil penelitian untuk kepentingan bahan ajar 

• Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

dan memberi solusi permasalahan masyarakat.  

• Peningkatan dalam menghasilkan buku ajar dan buku teks, baik fiksi maupun 

nonfiksi yang ber-ISBN. 

• Peningkatan jumlah paten atau HaKI dari karya dosen ataupun mahasiswa.  
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• Intensitas Workshop penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

Adapun strategi, rencana program, dan kegiatan serta pencapaian Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat terinci dalam Rencana Operasional (RENOP) LPPM yang 

dibuat setiap awal tahun dimulai dari tahun 2019. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat ilmiah di 

perguruan tinggi, karena penelitian merupakan prasyarat bagi peningkatan karir akademik 

dosen dan merupakan cara perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Renstra LPPM yang disusun berdasarkan visi dan misi STKIP Kusuma Negara akan menjadi 

acuan pengembangan riset baik dosen maupun mahasiswa agar hasil penelitian  dapat 

berguna bagi pengembangan  ilmu pengetahuan dengan memperkuat kualitas pembelajaran 

dan pengabdian masyarakat serta tercapainya indikator kinerja. Capaian indikator tersebut 

akan berkontribusi dalam mengantarkan  STKIP Kusuma Negara sebagai lembaga 

kependidikan yang dapat mencetak guru profesional. 

 

Perkembangan STKIP Kusuma Negara sebagai LPTK yang mencetak guru profesional dan 

kepercayaan masyarakat yang terus meningkat menjadi jaminan terhadap keberlanjutan 

pelaksanaan renstra, terlebih komitmen pimpinan  terhadap  penyediaan dana penelitian 

memadai. Kualitas sumber daya peneliti dan daya saing yang terus ditingkatkan serta  minat 

meneliti dosen dan mahasiswa menjadi faktor penting dalam keberhasilan peleksanaan 

renstra. 

 

Tema-tema penelitian yang diminati dosen harus diakomodasi melalui Panduan Penyusunan 

Proposal yang diterbitkan LPPM setiap tahun dan mengacu pada Panduan Pelaksanaan 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh 

DRPM Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (edisi X dan XI) atau edisi 

terbaru. Panduan penelitian dan pengabdian dosen akan diturunkan menjadi pedoman 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang lebih sederhana, operasional dan mudah 

dipahami. 

 

Setelah lima tahun pelaksanaan renstra harus dievaluasi dan dikembangkan sesuai dinamika 

dan perkembangan STKIP Kusuma Negara Jakarta. 
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