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KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu kami tim penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat

Allah SWT karena dengan izinNya jugalah Rencana Induk Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ini

dapat disusun. Rencana Induk penelitian dan pengabdian masyarakat ini

merupakan strategi, rencana kerja dan rencana kegiatan LPPM STIA LPPN Padang

sebagai salah satu institusi yang menunjang kegiatan penelitian dan pengabdian

masyarakat dalam upaya mendukung Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIA

LPPN Padang. Dengan tersusunnya Rencana IndukPenelitian dan Pengabdian

Masyarakat diharapkan nantinya kinerja LPPM STIA LPPN Padang semakin baik

untuk mewujudkan visi dan misi LPPM yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  LPPM

STIA LPPN Padang ini bermanfaat dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan

kebutuhan. Kami tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Rencana Induk

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini. Kritikan, saran dan masukan yang

bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Rencana Induk

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM STIA LPPN Padang .

Padang,

Ketua LPPM STIA LPPN Padang

ttd

F.Yasmeardi,S.Sos,M.M.M.Si
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RIP (Rencana Induk Penelitian)
PENGEMBANGAN PENELITIAN

DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sasaran jangka panjang ketiga yang ingin dicapai oleh STIA LPPN Padang

sebagaimana dinyatakan dalam Bab 4 adalah peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat (PkM). Peningkatan kualitas penelitian dan PkM dalam kurun waktu 10

tahun ke depan tersebut didasarkan pada fakta internal bahwa kualitas penelitian dan PkM

oleh sivitas akademika STIA LPPN Padang pada kurun waktu sebelumnya (2008- 2012)

masih relatif rendah, bahkan dari aspek kuantitas pun masih relatif rendah. Kondisi tersebut

merupakan dorongan bagi STIA LPPN Padang untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas

penelitian dan PkM oleh sivitas akademika. Dalam pandangan STIA LPPN Padang,

penelitian dan PkM merupakan program strategis perguruan tinggi untuk mengembangkan

ilmu pengetahuan.

Perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian oleh sivitas akademika pada setiap

program studi (khususnya program studi penyelenggara pendidikan akademik) harus menjadi

perhatian STIA LPPN Padang dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Penelitian harus

dijalankan dengan berbasis pada kompetensi dosen dan diprioritaskan pada upaya untuk

memperkaya wawasan keilmuan yang dikembangkan oleh setiap program studi.

Upaya pengembangan kualitas penelitian dan PkM yang perlu dilakukan STIA LPPN

Padang dalam waktu 10 tahun ke depan adalah: (a) peningkatan jumlah anggaran pembiayaan

penelitian dan PkM secara internal; (b) penggalian dana penelitian dan PkM dari sumber

eksternal; (c) optimalisasi peran pusat studi dalam kegiatan penelitian dan PkM; (d)

peningkatan relevansi penelitian dan PkM dengan program studi; (e) pengembangan

kompetensi dosen dalam penelitian dan PkM; (f) pemanfaatan hasil penelitian dan PkM

dalam proses pembelajaran.

A. Peran LPPM

Unit satuan kerja yang berperan sebagai pengelola kegiatan penelitian dan PkM di

STIA LPPN Padang adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(LPPM). LPPM diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan di STIA

LPPN Padang yang mampu mengangkat kualitas hidup manusia dalam pengertian luas. Di

samping melalui kualitas pendidikan, citra STIA LPPN Padang di masyarakat juga

diharapkan makin terangkat melalui kuantitas serta kualitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat (PkM). Oleh karena itu, seluruh elemen sivitas akademika STIA LPPN Padang



diharapkan menyadari arti penting kegiatan penelitian dan PkM tersebut, serta berkomitmen

untuk melaksanakannya secara berkelanjutan.

Komitmen STIA LPPN Padang dalam penyelenggaran kegiatan PkM dinyatakan secara

eksplisit pada Statuta STIA LPPN Padang, yaitu mengembangkan penelitian yang

kontekstual, baik bersifat dasar maupun terapan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan

yang diperoleh dari penelitian tersebut melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Secara khusus, peran LPPM adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas sivitas akademika (peneliti dan pengabdi kepada masyarakat)

dalam penguasaan metodologi penelitian, penulisan proposal dan hasil penelitian,

serta penulisan paper/artikel. Peningkatan kualitas tersebut dilakukan melalui

kegiatan pendidikan, pelatihan, workshop, dan kegiatan lain yang sejenis;

b. Menyusun road map penelitian dan PkM, penjadwalan, pengendalian mutu dan

relevansi penelitian, alokasi dana, serta penetapan sasaran kegiatan pengabdian

kepada masyarakat.

c. Mengembangkan kegiatan penelitian dan PkM melalui kerjasama dengan

instansi/badan/lembaga pemerintah maupun swasta.

d. Menyediakan informasi bagi sivitas akademika (peneliti) tentang media publikasi

dan diseminasi hasil penelitian, misalnya forum seminar, simposium, jurnal ilmiah,

atau media massa lainnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

B. Peran Pusat Studi

Pusat Studi merupakan kelompok peneliti dan kelompok pelaksana pengabdian kepada

masyarakat (PkM) untuk suatu bidang ilmu atau bidang kajian yang lebih spesifik, sehingga

Pusat Studi dapat menghasilkan karya penelitian dan kajian yang terfokus. Pusat Studi ini

dibentuk dalam rangka peningkatan relevansi penelitian pada setiap program studi yang ada

di STIA LPPN Padang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Pusat Studi

diorganisasi oleh beberapa dosen yang berasal dari program studi yang sama atau dosen-

dosen lintas program studi.

Pusat studi mempunyai kebebasan dalam memperoleh pendanaan dari luar STIA LPPN

Padang, sehingga kesempatan untuk membentuk jejaring kerjasama dan mengembangkan diri

akan lebih terbuka.

Dalam rangka peningkatan relevansi penelitian pada setiap program studi serta

peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan



(2008-2023), Pusat Studi diharapkan dapat bersinergi dengan LPPM melalui perannya

sebagai berikut:

a. Menggairahkan atmosfir akademik di antara dosen dan mahasiswa dalam melakukan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Mempertajam arah pengembangan suatu bidang ilmu yang menjadi fokus kajian.

c. Membangun ide-ide dan melakukan kegiatan penelitian dengan topik-topik yang

terarah, serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian sebagai feedback untuk

memperkaya bahan pengajaran.

d. Pengumpulan informasi, bahkan knowledge, yang berhubungan dengan bidang

keilmuan dan melakukan diseminasi atas informasi dan knowledge tersebut.

e. Membentuk kelompok diskusi untuk melakukan diskusi rutin anggota komunitas

Pusat Studi, terutama membahas hal teknis bidang keilmuan atau mengulas

permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat.

f. Mengembangkan kemampuan penelitian bagi sivitas akademika, sehingga mampu

berkompetisi untuk mendapatkan hibah penelitian dari sponsor nasional maupun

internasional.

g. Melakukan diskusi dan menjalin hubungan baik dengan teman sejawat yang

memiliki minat sejenis, baik dari STIA LPPN Padang maupun dari luar STIA LPPN

Padang.

C. Arah Dan Fokus Penelitian

(1) Arah Penelitian

Kegiatan penelitian oleh sivitas akademika STIA LPPN Padang harus

diarahkan pada penelitian fundamental dan penelitian terapan. Penelitian

fundamental (penelitian dasar) dilakukan untuk memperoleh “model ilmiah” yang

dapat dikembangkan menjadi landasan bagi penelitian terapan. Penelitian

fundamental merupakan penelitian yang berorientasi mendasar, yaitu “penelitiann

untuk ilmu”. Penelitian fundamental berorientasi pada penjelasan atau antisipasi

suatu fenomena, dengan hasil akhir suatu model atau postulat baru atas suatu feno-

mena. Oleh karena itu, keberhasilan penelitian fundamental tidak diukur berdasarkan

wujud produk pada waktu singkat, tetapi diukur berdasarkan “model ilmiah” atau

“teori baru” yang diformulasikan.

Penelitian aplikatif (penelitian terapan) adalah penelitian yang bertujuan untuk

memberikan solusi atas permasalahan tertentu dalam tataran praktis. Penelitian



terapan tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi

lebih berfokus kepada penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian terapan berorientasi pada manfaat atau dampak penelitian yang dapat

dirasakan secara langsung dalam jangka pendek.

(2) Fokus Penelitian

Kegiatan penelitian STIA LPPN Padang harus difokuskan pada dua bidang

ilmu yang menjadi kajian utama pada berbagai jenjang (strata) program studi yang

ada di STIA LPPN Padang, yaitu Bidang Administrasi. Lebih spesifik, penelitian

difokuskan pada area pengembangan ilmu dan aplikasi sebagai berikut:

(1) Bidang Administrasi  Negara :

 Fokus 1 : Administrasi Publik/ Pemerintah

 Fokus 2 : Pelayanan Publik

 Fokus 3 : Kinerja Organisasi

(2) Bidang Administrasi Niaga

 Fokus 1 : Pemasaran

 Fokus 2 : kewirausahaan

 Fokus 3 : Kinerja Organisasi

D. Pendanaan Penelitian

Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan (2008-2023), kegiatan penelitian STIA LPPN

Padang diprogramkan untuk dibiayai dari dua sumber pendanaan, yaitu sumber pendanaan

internal atau sumber pendanaan eksternal. Pendanaan Internal disediakan oleh STIA LPPN

Padang bagi para peneliti berdasarkan alokasi anggaran tahunan untuk kegiatan penelitian;

sedangkan Pendanaan Eksternal berasal dari pihak luar STIA LPPN Padang yang biasanya

diperoleh melalui kompetisi, misalnya dalam bentuk sponsorship dan/atau research grant.

Jumlah dana penelitian internal yang disediakan untuk setiap proposal penelitian

ditentukan pada setiap tahun anggaran oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) STIA LPPN Padang. Dana penelitian internal hanya disediakan untuk

proposal penelitian yang telah disetujui oleh LPPM (STIA LPPN Padang). Sedangkan

ketentuan dan prosedur pembiayaan penelitian dana eksternal mengikuti semua ketentuan dan

prosedur yang ditetapkan oleh pihak eksternal pemberi/penyedia dana.



E. Arah Dan Orientasi Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Arah Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat

Kebijakan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika STIA LPPN

Padang harus diarahkan kepada kegiatan PkM yang dampak dan manfaatnya dapat

secara langsung dirasakan oleh masyarakat, dengan tujuan mengangkat derajat hidup

dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dilaksanakan dengan sifat humanistik dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang

berlaku. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi seperti tertuang

dalam PP No. 60 Tahun 1999 bab II pasal 2 ayat 1b, yaitu: “...mengembangkan dan

menyebarluaskaan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian, serta

mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat....”.

Kebijakan tersebut juga dilandasi oleh makna pengabdian kepada masyarakat

oleh perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 60 Tahun 1999 bab III

pasal 3 ayat 4, bahwa: “...pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi

kemajuan masyarakat....”

Dengan memperhatikan makna pengabdian kepada masyarakat (PkM) tersebut

di atas, maka implementasi PkM oleh sivitas akademika STIA LPPN Padang dalam

waktu 10 tahun ke depan (2008-2023) harus disesuaikan dengan bidang keilmuan

yang dikaji dan dikembangkan di STIA LPPN Padang yaitu pengabdian kepada

masyarakat dalam bentuk penyebarluasan pengetahuan Administrasi.

Penyebarluasan pengetahuan tersebut tidak hanya terbatas pada masyarakat industri

atau organisasional, tetapi juga kepada masyarakat personal.

(2)Orientasi dan Sifat Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan orientasinya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM)

yang dilakukan oleh sivitas akademika STIA LPPN Padang dapat dikategorikan ke

dalam:

a. Perintisan, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merintis

hal-hal baru dalam mengatasi sesuatu permasalahan masyarakat, baik

institusi (organisasional) maupun individu (personal).

b. Pengembangan, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

berorientasi pada pengembangan kegiatan yang sudah dilaksanakan

sebelumnya, baik pada aspek manajerial maupun teknis.



c. Penunjang, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menunjang berbagai pihak

lain dengan tujuan mempercepat dan meningkatkan jalannya proses

pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan berdasarkan sifatnya, kegiatan PKM yang dilakukan oleh sivitas

akademika STIA LPPN Padang dapat dikategorikan ke dalam:

a. Kegiatan PKM berbasis Inisiatif Pribadi.

Pelaksanaan PKM ini dilakukan atas dasar inisiatif pribadi sivitas

akademika STIA LPPN Padang untuk berbagi pengetahuan atau

menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Kegiatan PKM

diusulkan secara pribadi oleh sivitas akademika kepada LPPM untuk

memperoleh persetujuan, yang ditindaklanjuti dengan surat tugas dari Ketua

STIA LPPN Padang.

b. Kegiatan PKM berbasis Program Kerja.

Kegiatan PKM ini menjadi bagian dari program kerja tahunan LPPM.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika STIA

LPPN Padang direncanakan oleh LPPM dengan menyusun matriks (road

map) tentang tujuan, sasaran, pelaksana, dan jadwal PKM. Berdasarkan

matriks tersebut, sivitas akademika melaksanakan kegiatan PKM sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan surat tugas resmi dari Ketua

STIA LPPN Padang.

c. Kegiatan PKM berbasis Kerjasama Institusional.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan atas dasar program kerjasama LPPM

STIA LPPN Padang dengan pihak luar seperti Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun

Swasta, dan lain-lain. Pelaksana PKM berbasis kerjasama institusional

ditetapkan oleh LP2M dengan mempertimbangkan keahlian dan kompetensi

yang dimiliki oleh pelaksana.

Sebagai upaya mengembangkan pengetahuan dan kemampuan sivitas

akademika STIA  LPPN Padang dalam kegiatan PkM, LPPM perlu

menyelenggarakan sejumlah kegiatan pembinaan antara lain melakukan

kegiatan pelatihan metodologi PkM dan workshop penyusunan proposal

PkM. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengintegrasikan kompetensi

keilmuan dosen yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan

masyarakat.



F. Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sumber dana pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika STIA LPPN

Padang dalam kurun waktu 10 tahun ke depan diprogramkan berasal dari dua sumber, yaitu

sumber dana internal dan sumber dana eksternal:

(1) Dana internal

a. Dana internal program PKM bersumber dari alokasi anggaran tahunan STIA

LPPN Padang yang khusus digunakan untuk kegiatan PKM dalam satu tahun

akademik.

b. Dana internal PKM disediakan terutama untuk pelaksanaan PKM berbasis

program kerja, dan bantuan dana bagi pelaksanaan PKM berbasis inisiatif pribadi

yang tidak dibiayai oleh pihak eksternal.

(2) Dana eksternal

a. Dana eksternal program PKM bersumber dari sponsorship atau grant yang pada

umumnya diperoleh STIA LPPN Padang melalui kontrak kerjasama atau melalui

kompetisi. Dana eksternal PKM ini misalnya diperoleh dari Ditjen Dikti,

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta.

b. Dana eksternal PKM digunakan terutama untuk pelaksanaan PKM berbasis

kerjasama institusional, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak

pemberi dana.

G. Keberlanjutan Dan Penjamin Mutu

Untuk menjamin keberlanjutan kegiatan penelitian dan PkM, LPPM STIA LPPN

Padang perlu melakukan hal-hal berikut:

(1)Menyelenggaran administrasi secara tertib atas kegiatan penelitian PkM, dengan

tujuan agar setiap sivitas akademika dapat mengetahui perkembangan kegiatan

penelitian dan PkM di bidangnya masing-masing.

(2)Menawarkan atau menginformasikan kepada pihak lain tentang produk/jasa PKM

yang dapat diberikan oleh sivitas akademika STIA LPPN Padang kepada

masyarakat.

(3) Menyediakan berbagai informasi kerjasama, grants, dan sponsorships yang tersedia

dari pihak eksternal.

Sedangkan untuk menjamin kualitas kegiatan penelitian dan PkM serta mendorong

semangat melaksanakan penelitian dan PkM oleh sivitas akademika, kebijakan yang perlu

diambil oleh LPPM STIA LPPN Padang adalah:



(1) Jumlah pelaksana kegiatan PKM maksimal sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri

atas seorang ketua, dan empat orang anggota.

(2) Anggota pelaksana PKM harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan substansi

kegiatan PKM yang dilaksanakan, dan memiliki peran yang jelas dalam kegiatan

PKM.

(3) Mahasiswa dilibatkan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan PKM agar

mereka memperoleh pengalaman penting dalam mengorganisasi kegiatan di

masyarakat.

H. Program Dan Indikator

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan kegiatan operasional yang konkrit serta indikator

capaian yang jelas. Kegiatan serta indikator capaian tersebut diikhtisarkan dalam tabel

berikut:

Rencana
Pengembangan

Program Kegiatan Indikator

Penelitian Dan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

(1). Peningkatan
Jumlah Penelitian
Dosen Dan
Mahasiswa

a. Mewajibkan Dosen
Melakukan Penelitian
Mandiri Dan Kelompok
Dalam 1Tahun Akademik
Dengan Dana Internal
> Penelitian Mandiri Jumlah Penelitian
> Penelitian Kelompok Jumlah Penelitian

b. Mendorong Dosen
Melakukan Penelitian
Dengan Dna Hibah Dikti
> Penelitian Hibah

Pekerti Jumlah Penelitian
> Penelitian Hibah

Bersaing Jumlah Penelitian
> Penelitian Fundamental Jumlah Penelitian

c. Pelibatan Mahasiswa
Dalam Penelitian Dosen Jumlah Penelitian

(2). Peningkatan
Kualitas Dan
Relevansi
Penelitian Dosen

a. Mengikutsertakan Dosen
Pada Training For Trainer
(TOT) Metodologi
Penelitian Jumlah Dosen

b. Menyelenggarakan
Pelatihan Metodologi
Penelitian Dan Analisis
Data

Frekuensi
Pelatihan

c. Menyelenggarakan Frekuensi



Kegiatan Pendampingan
Penyusunan Proposal
Penelitian

Pelatihan

d. Me-review Buku
Pedoman Penelitian Dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat Revisi Pedoman

e. Meningkatkan
Keterlibatan Pusat Studi
Dalam Kegiatan
Penelitian

Keterlibatan Pusat
Studi

(3). Peningkatan
Karya Penelitian
Dosen
memperoleh
Paten Dan HaKI

Merencanakan Penelitian
Unggulan Dosen Yang
Dapat Diajukan Untuk
Memperoleh HaKI

JUMLAH Hak
paten/HaKI

(4).Peningkatan
Jumlah ,
Kualitas, Dan
Relevansi
Kegiatan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

a. Mewajibkan Dosen
Melakukan PkM Mandiri
Dan Kelompok Masing-
Masing Minimal 1 Kali
Dalam 1Tahun Akademik
Dengan Dana Internal
Maupun Eksternal
> PkM Mandiri Jumlah Dosen

Jumlah Kegiatan
> PkM Kelompok Jumlah Dosen

Jumlah Kegiatan
b. Pelibatan Mahasiswa

Dalam Kegiatan PkM Jumlah Kegiatan
c. Menyelenggarakan

Kegiatan Pendampingan
Penyusunan Proposal
PkM

Frekuensi
Pendampingan

d. Meningkatkan
Keterlibatan Pusat Studi
Dalam Kegiatan
Pengabdian Kepada
Masyarakat

Keterlibatan Pusat
Studi

(2). Meningkatkan
Keterlibatan Dosen
Dan Mahasiswa Dalam
Kegiatan Ilmiah

a.Mengaktifkan Kegiatan
Diskusi Seminar Rutin
Berkaitan Dengan
Perkembangan Ipteks

Frekuensi
Diskusi

b. Mendorong Penulisan



Dan Presentasi Karya
Ilmiah Pada
Seminar/Simposium
Nasional
> Dosen Jumlah Artikel
> Mahasiswa Program

Studi Ilmu
Administrasi Negara Jumlah Artikel

> Mahasiswa Program
Studi Ilmu
Administrasi Niaga

Jumlah Artikel

c. Mendorong Penulisan
Dan Presentasi Karya
Ilmiah Pada
Seminar/Simposium
Internasional
> Dosen Jumlah Artikel
> Mahasiswa Program

Studi Ilmu
Administrasi Negara Jumlah Artikel

> Mahasiswa Program
Studi Ilmu
Administrasi Niaga Jumlah Artikel

d. Mengikutsertakan
Dosen Pada
Seminar/Simposium
Nasional/Internasional Jumlah Dosen

(3). Peningkatan
Produktifitas Dosen
Dan Mahasiswa Dalam
Penulisan Dan
Publikasi Karya Ilmiah

a. Mendorong Penulisan
Dan Publikasi Karya
Ilmiah Pada Jurnal
Terakreditasi Nasional
> Dosen Jumlah Artikel
> Mahasiswa Program

Studi Ilmu
Administrasi Negara Jumlah Artikel

> Mahasiswa Program
Studi Ilmu
Administrasi Niaga Jumlah Artikel

b. Mendorong Penulisan
Dan Publikasi Karya
Ilmiah Pada Jurnal
Terakreditasi
Internasional
> Dosen Jumlah Artikel
> Mahasiswa Program

Studi Ilmu
Administrasi Negara Jumlah Artikel

> Mahasiswa Program
Studi Ilmu Jumlah Artikel



Administrasi Niaga
(4). Publikasi Karya

Ilmiah
a. Mendaftarkan Jurnal

Stia Lppn Padang Ke
Lipi Untuk
Memperoleh Issn

Mendapatkan
Issn

b. Menjalin Kerjasama
Publikasi Ilmiah
Dnegan Perguruan
Tinggi Lain Dan
Kopertis Wilayah X

Jumlah
Kerjasama
Publikasi

(5).Memperluas
Kesempatan Dan
Akses Publikasi Karya
Ilmiah

a. Merancang Portal
Online Jurnal Ilmiah Kesiapan Online

b. Mendaftarkan Portal
Online Ke Lipi Untuk
Memperoleh Issn

Mendapatkan
Issn

c. Menjalin Kerjasama
Pengelolaan Jurnal Dan
Publikasi Ilmiah
Dengan Perguruan
Tinggi Lain

Jumlah
Kerjasama
Publikasi


