


 

VISI DAN MISI STIE 

Pancasetia Banjarmasin 

 
Visi dan Misi merupakan landasan utama dalam penyusunan Renstra STIE PANCASETIA 

Tahun 2016-2020. Visi dan misi STIE PANCASETIA tersebut ditetapkan secara rasional, 

tetapi tetap bersifat fleksibel agar memungkinkan melakukan perubahan sebagai akibat 

adanya hal-hal yang tidak terantisipasi dalam proses pencapaiannya. Oleh karena itu, 

Renstra STIE PANCASETIA juga bersifat dinamis, dapat berubah setiap saat sesuai 

dengan keadaan dan kebutuhan tanpa mengubah tujuan akhir. 
 

Visi 
“Terwujudnya perguruan tinggi yang terkemuka dan unggul dalam bidang manajemen dan 
akuntansi dengan penguasaan informasi & teknologi komunikasi terkini pada tahun 2025 di 
Kalimantan, berlandaskan Semangat Gila Marketing”. 

 
Penjelasan Visi  : 

1. Termuka sebagai Perguruan Tinggi yang berkualitas dalam penyelenggaraan 
Tridharma Perguruan Tinggi melebihi Standar Nasional Perguruan Tinggi, di regional 
Kalimantan. 

2. Unggul sebagai Perguruan Tinggi yang memiliki kelebihan dengan Semangat Gila 
Marketing dan diharapkan para mahsiswa dan lulusan memiliki kemampuan bidang 
manajemen maupun akuntansi, baik dalam perkuliahan maupun ketika memasuki 
dunia kerja, dibandingkan dengan Perguruan Tinggi lain di Kalimantan.  

3. Informasi & Teknologi Komunikasi (ICT = Information & Communication 
Technology) Terkini adalah sarana pembelajaran yang digunakan melengkapi 
kurikulum dan proses pembelajaran, sehingga diharapkan para lulusan dapat 
menguasai sistem informasi dan teknologi komunikasi yang sudah menjadi tuntutan 
dunia kerja. 

4. Gila Marketing adalah spirit atas etos yang menjadikan marketing sebagai jiwa dan 
nafas organisasi bagi insan-insan STIE PANCASETIA yang diimplementasikan dalam 
cara berpikir dan bertindak secara aktif dan kreatif, bahkan unik dan berbeda dalam 
merespon persaingan dan memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa dan 
para pemangku kepentingan.  

 
Misi 

Berdasarkan rumusan visi di atas, maka untuk dapat mewujudkan visi tersebut disusunlah 
rumusan misi sebagai berikut :  

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen 
dan Akuntansi secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan stakeholders. 

2. Melaksanakan Penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Manajemen 
dan Akuntansi secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di 
Kalimantan. 

3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat dalam upaya 
mengimplementasikan ilmu pengetahuan Manajemen dan Akuntansi bagi 
kesejahteraan masyarakat di Kalimantan. 

4. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dibidang 
Manajemen dan Akuntansi dengan karakter semangat Gila Marketing. 

 

 

 



Landasan Filosofis 

Spirit atas Etos Gila Marketing adalah “Brand” yang menjadi ikon STIE PANCASETIA, 

mempunyai filosofi dan kemudian menjadi nilai-nilai organisasi (Corporate Values), tersusun 

dalam sebuah motto “TAKTIK” yang mempunyai arti sebagai berikut : 

1) Tangguh dan Mandiri adalah sikap dan kemampuan pantang menyerah serta 

profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bagi pejabat, dosen dan 

tenaga kependidikan serta para marketer. 

2) Adaptif adalah kemampuan menyesuaikan diri dalam setiap keadaan dan kondisi ril 

yang terkini, dalam merespon kebutuhan stakeholders. 

3) Komunikatif adalah kemampuan dalam menyampaikan maksud dan tujuan secara 

efektif dan mencapai sasaran, dimiliki oleh pejabat, dosen dan tenaga kependidikan 

serta para marketer dalam menjalan peran dan fungsi masing-masing. 

4) Totalitas dan Fokus adalah bekerja dengan penuh semangat, serius dan terarah, 

sehingga mencapai tujuan. 

5) Inovatif & Kreatif adalah daya pikir dan kemampuan kerja yang dimiliki oleh para 

pejabat, dosen dan tenaga kependidikan serta para marketer yang inspiratif dan selalu 

memunculkan ide-ide baru serta kaya dengan kreasi dalam bekerja dan melayani para 

stakeholders. 

 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan perlu dilakukan secara sistematik, mulai 

dari hulu sampai ke hilir. Kualitas pendidikan di perguruan tinggi (PT), sebagai mesin 

pendidikan di daerah hulu, merupakan salah satu yang perlu diperhatikan. Sampai saat ini, 

pendidikan di PT belum sesuai dengan harapan. Untuk menghasilkan pendidikan yang 

berkualitas, dosen di PT wajib melaksanakan Tri Dharma PT, yaitu bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian. Bidang penelitian merupakan ranah yang paling lemah saat ini. 

Penelitian oleh dosen diperlukan agar bidang ilmu yang diajarkan oleh dosen senantiasa 

berkembang dan terbarukan berdasarkan hasil-hasil penelitian. 
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Latar Belakang 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI 

BAB III 

STANDAR NASIONAL PENELITIAN 

Bagian Kesatu, Ruang Lingkup Standar Nasional Penelitian, Pasal 42 

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas: 

a. standar hasil penelitian  

b. standar isi penelitian 

c. standar proses penelitian 

d. standar penilaian penelitian 

e. standar peneliti 

f. standar sarana dan prasarana penelitian 

g. standar pengelolaan penelitian 

h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

 

Bagian Kedua, Standar hasil Penelitian, Pasal 43 

1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian 

2) Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa 

3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua luaran yang dihasilkan 

melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai 

otonomi keilmuan dan budaya akademik 

Bagian Kedelapan, Standar Pengelolaan Penelitian, Pasal 49 

1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria mi-nimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendali-an, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 

2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilaksanakan oleh unit kerja 

dalam bentuk ke-lembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian 

3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) adalah lembaga penelitian, lembaga 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai 

dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi 

 

Tugas Perguruan Tinggi 
1. Menyusun Rencana Strategis Penelitian, Renstra Penelitian (tingkat Lembaga/Institusi) 

2. Menetapkan indikator kinerja penelitian mengacu pada IKUP yang ditetapkan oleh DRPM 

3. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian 

4. Mengembangkan secara bertahap skema peneliti-an sesuai Renstra Penelitian 

5. Mendorong terbentuknya kelompok-kelompok peneliti 

6. Memanfaatkan sistem database penelitian 

7. Mengelola dan melaporkan hasil kegiatan pe-nelitian desentralisasi, dengan berpedoman: 

a. Penelitian dilaksanakan berdasarkan visi, misi, strategi, dan kebutuhan perguruan 

tinggi; keperluan daerah dan nasional 

b. Penelitian dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi 

sumber daya dan sumber dana 



c. Diperlukan adanya program yang jelas dan terarah, yang dapat dituangkan dalam 

Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) dan dijabarkan dalam Peta Jalan 

atau Roadmap Penelitian 

 

Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) 

• Merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu 

panjang 

• Penelitian institusi dapat berupa Riset Unggulan Institusi dan turunannya 

• Renstra Penelitian dijabarkan antara lain dalam bentuk Topik-topik Penelitian, yang 

diperjelas dengan Road Map Penelitian 

• Penelitian dapat bersifat: 

o Eksplorasi 

o Aplikasi 

o Pengembangan 

o Rekayasa 

o Implementasi/pemantauan 

o Evaluasi 

• Road map berisi perspektif yang luas.  

• Road map menunjukkan posisi suatu institusi/grup tertentu dan arah pengembangannya.  

• Dalam kontek upaya pencapaian tujuan, road map merupakan sebuah dokumen rencana 

kerja rinci dan terintegrasi dengan pelaksanaan kegiatan untuk rentang waktu tertentu 

 

 

Prinsip dasar penyusunan roadmap penelitian: 
1. Jelas, ringkas, mudah dipahami 

2. Realistis dan dapat dilaksanakan 

3. Terukur (program, kegiatan, target, waktu, dan luaran) 

4. Lengkap/komprehensif. Roadmap bersifat menyeluruh dan spesifik baik dari segi 

pelaksanaan maupun hasil/luaran yang diharapkan 

5. Merupakan kesepakatan bersama semua unsur dalam Perguruan Tinggi, sehingga roadmap 

merupakan gambaran kesadaran dan tanggungjawab bersama 

6. Dijadikan dokumen resmi kelompok peneliti atau program studi. 

7. Tidak kaku, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan perbaikan yang diperlukan 

 

 

• Oleh karena itu Roadmap perguruan tinggi perlu disusun secara kombinasi top-down (mewakili 

kepentingan yang lebih besar) dan bottom-up (memperhatikan potensi resources yang dimiliki) 

• Karena sumber daya manusia tersebar di prodi-prodi, maka secara bottom-up Roadmap 

Perguruan Tinggi disusun berdasar Roadmap Prodi yang harus mengacu pada Visi dan Misi 

Perguruan Tinggi serta trend dan kebutuhan penelitian 

• Roadmap penelitian dosen/kelompok penelitian (research group) disusun mengacu pada 

roadmap penelitian Prodi dengan memperhatikan : 

o Bidang keahlian dosen/kelompok penelitian 

o Ketersediaan peralatan dan sarana pendukung lainnya 

 

 

 



Unsur yang harus ada pada road map yang komprehensif penelitian: 

• Topik-topik besar penelitian yang akan dilaksanakan 

• Tujuan atau target capaian 

• Waktu pelaksanaan 

• Tahapan penelitian (fundamental, aplikatif, prototyping/ rekayasa model, perbaikan 

prototipe/model, implementasi) 

 

Pengembangan Roadmap 

Renstra STIE Pancasetia → Roadmap Perguruan Tinggi 

Renstra Prodi → Roadmap Prodi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

topik-topik yang Diperlukan

Pemecahan 
Masalah

Konsep 
Pemikiran
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Kopetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 



Kearah Penelitian Unggul 

 

 

 

 

 

Merumuskan Penelitian Unggulan 

 

 

 

 

Pengajaran 
dan 

Penelitian

Publi
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Visi dan 
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Pancasetia

Unggulan 
Prodi

Unggulan 
antar Prodi

Unggulan 
Perguruan 
TInggi

2011-2016 2016-2021 2021-2026



Penguatan roadmap dan kultur 
penelitian di prodi Jurusan

Akselerasi kelulusan mahasiswa 
melalui skema penelitian dosen

Peningkatan jumlah HKI di STIE 
Pancasetia

Terbentuknya kluster penelitian 
dan research group

Jumlah publikasi internasional 
terindeks SCOPUS dan ISI

 

 

 

     Program     Target 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hibah Penelitian 

Penelitian unggulan prodi 

Penelitian Kemitraan 

Penelitian pusat Studi 

Penelitian berbasis HKI

Hibah Buku Ajar & Jurnal

Pengelolaan jurnal menuju jurnal 
terakreditasi nasional   
Pengelolaan jurnal reguler

Hibah Publikasi
Penulisan artikel ilmiah di jurnal 
(peer reviewed) berskala 
internasional                           
Insentif penulisan di jurnal 
internasional, jurnal nasional 
terakreditasi, jurnal nasional belum 
terakreditasi ber ISSN

Hibah Pengabdian Masyarakat

KKN PPM 
Pengabdian unggulan mandiri 
(skema IbM, IbW)

LP2M

Penelitian Unggulan 

Prodi 

Penelitian Kemitraan 

Penelitian Kluster 

Penelitian HKI 

Sk
e

m
a 

P
en

e
lit

ia
n

 L
P

2
M

 

Penelitian Kemitraan 

Luar Negeri 



Penelitian Unggulan STIE 
Pancasetia

Penelitian Unggulan Prodi

Penelitian Unggulan 
Individu

2011 – 2016  2016 – 2021  2021 - 2026 

Sudah 
Diteliti

Sedang 
Diteliti

Akan 
Diteliti

 

 

 

Ke Arah Penelitian Unggulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roadmap Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Artikel Ilmiah 

• Buku Ajar 

• Buku Teks 

• Penelitian 

Individu 

• Penelitian 

Kolektif 

• Penelitian antar 

Prodi 

• Kluster Penelitian 

• Antar Perg tinggi 

Target 
Jumlah Penerima Hibah 

Riset 

Jumlah Publikasi Artikel 

Jumlah Publikasi Buku 

Jumlah Penerima 

Pengabdian 

Kenaikan Pangkat 

Dosen 

Individu Prodi Sekolah Tinggi 



 

 

Alur Pelaksanaan 

 

 

 

Kebutuhan Roadmap Penelitian 

• Penelitian individual lebih terarah 

• Potensi dosen dan orientasi program studi (jurusan) bisa diselaraskan 

• Kesesuaian roadmap individu, prodi dan Perguruan Tinggi dapat terbaca. 

• Mencetak para spesialist atau pakar di bidang yang khusus 

 

 

ROADMAP LP2M 

     2016 - 2021 

 

 

 

 

Prodi

•Merumuskan penelitian unggulan

•mengajukan

•menentukan PIC

•output: 2 draft publikasi di Jurnal terakreditasi

Antar Prodi

•mengkoordinasikan Prodi di lingkungannya

•merumuskan Tema Penelitian Unggulan antar Prodi berdasarkan potensi Prodi

•memberikan pengesahan usulan Prodi

LP2M

•Meriview usulan PRodi dan memfasilitasi proses pendanaan

•mengevaluasi output dan menfasilitasi proses diseminasi

• Penyempurnaan Sistem Informasi Penelitian STIE 

Pancasetia 

• Penguatan penelitian dasar dan terapan 

• Peningkatan kerjasama penelitian berbasis 

pemasaran 

• Diseminasi hasil penelitian di dunia internasional 

• Penguatan kapasitas praktik 



 

 

  2011 – 2016        2021-2026 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian indikator penelitian unggulan strategis 

Pertahun 2016 - 2021 2021 - 2026 

Penelitian • Terlaksananya 3-6 penelitian antar 
Perguruan Tinggi 

• Terlaksananya 2-4 penelitian 
kerjasama luar negeri 

• Terlaksananya 5-10 penelitian 
kerjasama industri/pemerintah 

• Terkirimnya 2 dosen melakukan 
penelitian di kampus mitra luar 
negeri 

• Terbentuknya kluster penelitian 

• Terlaksananya 6-8 penelitian antar 
Perguruan Tinggi 

• Terlaksananya 5-7 penelitian 
kerjasama luar negeri 

• Terlaksananya 10-20 penelitian 
kerjasama industri/pemerintah 

• Terkirimnya 4dosen melakukan 
penelitian di kampus mitra luar negeri 

• Terbentuknya Group penelitian 
(research group) 

Publikasi • 10-15 % dosen STIE Pancasetia 
mempublikasi hasil penelitian 
dalam berskala internasional 

• 10-20 persen dosen STIE 
Pancasetia mempublikasi hasil 
penelitian dalam berkala nasional 
terakreditasi. 

• 10-30 persen dosen STIE 
Pancasetia memiliki/ mempubli-
kasikan buku teks/ajar berbasis 
penelitian 

• 12-18 persen dosen mempublikasi 
hasil penelitian dalam berkala 
internasional 

• 30-40 persen dosen STIE Pancasetia 
mempublikasi hasil penelitian dalam 
berkala nasional terakreditasi 

• 30-65 persen dosen STIE Pancasetia 
memiliki/mempublikasi buku teks/ajar 
berbasis penelitian. 

Pengabdian • Terlaksananya KKN berbasis riset 
di 6 desa 

• Terlaksananya KKN regional 
berbasis riset di 2 pulau/daerah 
terpencil 

• Terlaksananya KKN internasional di 
wilayah ASEAN 

• Terlaksananya KKN berbasis riset di 8 
desa 

• Terlaksananya KKN regional berbasis 
riset di 4 pulau/daerah terpencil 

• Terlaksananya KKN internasional di 
beberapa negara Asia 

• Pembentukan kluster-kluster 

penelitian 

• Penyusunan Roadmap Unggulan 

Prodi 

• Pembentukan kluster penelitian 

• Perluasan diseminasi hasil penelitian 

• Peningkatan kualitas penelitian dasar 

dan terapan 

• Pemasaran produk-produk penelitian 

unggulan 

• Kerjasama dengan duania industri 

• Peningkatan jumlah publikasi dalam 

jurnal bereputasi 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roadmap STIE Pancasetia Selaras Dengan Kajian Indikator Sustainable 

Development Goals (SDGs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


