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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalaamu ‘alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh. 

 

Alhamdulillaahirabbil ’aalamiin, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 

karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan roadmap Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas 

Ekonomi Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan dengan baik. 

 

Penyusunan   roadmap   penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini mengacu   pada   

Visi   dan Misi universitas dan fakultas serta merupakan penjabaran dari kebijakan, skema, 

serta perjalanan Penelitian dan PkM khususnya dibidang Perpajakan. 

 

Dalam roadmap ini dijelaskan pula evaluasi diri mengenai kekuatan, kelemahan, tantangan 

dan peluang penelitian dan PkM Program Studi Diploma III Perpajakan yang dilakukan 

terhadap aset, program, dan capaian penelitian yang diharapkan. 

 

Tiada gading yang tak retak, dengan segala kerendahan hati, mohon maaf apabila ada 

kekurangan dan kelemahan dalam penulisan ini, dan untuk kesempurnaannya, masukan dan 

saran perbaikan pembaca yang budiman, sangat kami harapkan. 

 

Billaahi taufik wal hidayah, wassalaamu ‘alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh. 

 

 

Sukabumi, 15 Februari 2017 

Ketua Program Studi 

 

 

Ismet Ismatullah, SE., M.Ak 
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BAGIAN I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tahun 2011, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menghimbau agar setiap perguruan tinggi membuat dan 

mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tnggi (SPMPPT) 

untuk mendapatkan mutu penelitian yang makin berkualitas dan outcome yang terukur 

serta lebih bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat secara luas. 

 

Merespon kebijakan Dikti, Universitas Muhammadiyah Sukabumi melalui Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) telah berupaya menyusun 

roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang jelas, terarah, dan terukur, 

yang dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) untuk jangka waktu lima tahun 

kedepan. RIP tersebut adalah dokumen formal yang berisi visi, strategi pencapaian dan 

tema penelitian unggulan institusi, termasuk topik-topik riset yang harus diacu oleh 

seluruh peneliti di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam penyusunan RIP, 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi telah memperhatikan berbagai aspek strategis, 

antara lain: Visi dan Misi universitas, Capaian Penelitian dan Publikasi, Sumber Daya 

Penelitian (dosen, sarana dan prasarana, dan unit pengelola penelitian), dan potensi 

penelitian yang kapasitasnya dapat dikembangkan. 

 

Sebagaimana kegiatan penelitian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) juga 

mendapat perhatian yang sama dari institusi. Sebagai pilar-pilar utama tridharma 

perguruan tinggi, kedua kegiatan tersebut memiliki prioritas utama untuk direalisasikan di 

samping kegiatan pilar utama lainnya, yaitu pengajaran. Komitmen Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi untuk unggul dalam keilmuan dan keislaman mewarnai semua 

pilar-pilar tersebut. 

 

Untuk kelancaran teknis operasional kegiatan penelitian dan PkM di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, institusi telah membentuk unit khusus yaitu 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Tugas utama LPPM 

adalah melaksanakan perumusan kebijakan yang akan ditetapkan institusi sebagai 

pedoman pelaksanaan, pengelolaan administratif mulai dari evaluasi proposal penelitian 



dan PkM sampai dengan pendanaan pelaksanaannya, pengelolaan publikasi penelitian, 

serta pemantauan atas realisasi target-target penelitian dan PkM institusi untuk menjamin 

bahwa kebijakan institusi di bidang penelitian dan PkM dapat dan telah direalisasikan 

dengan sebaik-baiknya. 

 

Roadmap penelitian dan PkM Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai payung dari 

seluruh penyelenggaraan penelitian dan PkM di lingkungan universitas, dijabarkan ke 

dalam Roadmap seluruh bidang keahlian yang masing-masing dikoordinasikan oleh 

Ketua Program studi yang berada di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

Roadmap penelitian dan PkM pada program studi direalisasikan berdasarkan bidang 

kajian yang disesuaikan dengan Keilmuan masing-masing Program Studi.  

 

Roadmap penelitian dan PkM Program Studi Diploma III Perpajakan disusun dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan keragaman subyek keilmuan yang berada pada 

program studi, sedangkan untuk subjek-subjek lain yang tidak berada dan tidak 

diprogramkan namun masih relevan, diselenggarakan melalui skema sinergi dan 

kolaborasi, baik antar prodi, antar fakultas, antar perguruan tinggi, atau antar 

kelembagaan pada skala yang lebih luas secara nasional maupun internasional. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan disusunnya roadmap penelitian dan PkM adalah untuk menjadi arah dan pedoman 

dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian dan PkM yang bersifat terpadu untuk 

mengoptimalkan potensi sumberdaya dosen dan infrastruktur yang dimiliki oleh program 

studi. Diharapkan, kegiatan penelitian dan PkM yang dilakukan secara terpadu, modern, 

bermutu, dan berbasis teknologi informasi, akan menjadi modal dan kekuatan dasar 

dalam mengembangkan dan dapat membantu pemerintah dalam proses pengambilan 

keputusan dibidang pajak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah..  

 

1.3 Landasan 

Landasan penyusunan Roadmap penelitian dan PkM Program Studi Diploma III 

Perpajakan adalah Visi Universitas, Visi Fakultas, dan Visi Program studi. 

 

 

 



Tabel 1 

VMTS Universitas, Fakultas dan Program Studi 

 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sukabumi 

Fakultas 

Ekonomi 

Program Studi 

Diploma III 

Perpajakan 

VISI 

  Menjadi Program Studi 

Manajemen Perpajakan 

yang Berdaya Saing 

dalam Bidang 

Perpajakan dan 

Keislaman Tingkat 

Nasional pada Tahun 

2022 

MISI 

  1. Menyelenggarakan 

program pendidikan 

secara profesional 

berdasarkan terapan 

ilmu penelitian 

dalam bidang 

perpajakan. 

2. Melaksanakan 

penelitian yang 

menunjang 

pengembangan ilmu 

perpajakan. 

3. Mengadakan 

kegiatan pengabdian 

mesyarakat secara 

edukatif, konsisten 

dan terprogram 

dalam bidang 

perpajakan. 

4. Menyelenggarakan 

kegiatan Al-Islam 

dan 

Kemuhammadiyaha

n berdasarkan 

Qur’an dan Sunnah 

pada setiap kegiatan. 

5. Menjalin kerjasama 

kelembagaan dengan 

stakeholder dalam 

rangka terserapnya 

lulusan yang 

berkualitas. 

TUJUAN 

  1. Dihasilkannya 

lulusan ahli madya 

yang berkualitas dan 



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sukabumi 

Fakultas 

Ekonomi 

Program Studi 

Diploma III 

Perpajakan 

berkepribadian 

Islami, memiliki 

kompetensi dan etos 

kerja yang baik serta 

memiliki daya saing 

yang memiliki 

kemampuan 

akademik dan dapat 

menerapkan, 

mengembangkan 

serta memperluas 

ilmu Perpajakan dan 

akuntansi. 

2. Dihasilkannya 

lulusan sebagai 

tenaga ahli madya 

yang mampu 

mengadakan 

penelitian dalam 

bidang ilmu 

Perpajakan dan 

akuntansi., yang 

hasilnya dapat 

diimplementasikan 

untuk memenuhi 

kebutuhan 

masyarakat di 

lapangan. 

Meningkatnya hasil-

hasil penelitian 

melalui 

pengembangan 

penelitian yang 

berorientasi kepada 

pemecahan masalah. 

3. Dihasilkannya 

lulusan sebagai 

tenaga ahli madya 

yang mampu 

mengabdikan / 

mengimplementasik

an pengetahuan dan 

keterampilannya 

dalam bidang ilmu 

Perpajakan dan 

akuntansi.secara 



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sukabumi 

Fakultas 

Ekonomi 

Program Studi 

Diploma III 

Perpajakan 

profesional. 

4. Dihasilkannya 

lulusan ahli madya 

perpajakan yang 

memiliki 

kepribadian, 

kejujuran dan 

berakhlak mulia 

sesuai dengan 

perkembangan 

IPTEK yang 

berdasarkan pada 

Alquran dan Sunnah.  

5. Dihasilkannya 

lulusan ahli madya 

perpajakan yang 

melakukan 

pengembangan dan 

penyebarluasan Ilmu 

Pengetahuan dan 

Teknologi dipadukan 

dengan keislaman 

kepada masyarakat 

dalam rangka 

meningkatkan 

kualitas hidup 

masyarakat dan 

kemajuan 

persyarikatan 

Muhammadiyah. 

SASARAN 

  1. Pencapaian visi, 

misi;  

2. Tatapamong, 

kepemimpinan, dan 

sistem penjamin 

mutu; 

3. Kemahasiswaan dan 

lulusan;  

4. Sumberdaya 

manusia;  

5. Kurikulum, 

pembelajaran, dan 

suasana akademik;  

6. Pendanaan, sarana 

dan prasarana dan 

sistem informasi;  



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sukabumi 

Fakultas 

Ekonomi 

Program Studi 

Diploma III 

Perpajakan 

7. Pendidikan, 

penelitian, 

pengabdian kepada 

masyarakat dan 

kerjasama  

8. Pemahaman Al-

Islam dan 

Kemuhammadiyaha

n 

 

 

 

 

 

BAGIAN II 

TUJUAN, NILAI-NILAI, DAN STRATEGI  

PENELITIAN DAN PKM PEPAJAKAN 

 

2.1 Tujuan Penelitian dan PkM Perpajakan 

Penelitian dan PkM pada bidang keilmuan pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai-

nilai kehidupan sosial masyarakat secara universal, yang terkait dengan bidang kajian 

keilmuan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Kedua kegiatan ini adalah 

perwujudan nyata dari tanggungjawab dunia akademik terhadap pencapaian dan 

kelangsungan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Hasil penelitian 

dan PkM ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

 

2.2 Nilai-nilai Penelitian dan PkM Perpajakan 

2.2.1 Nilai-nilai Penelitian 

a. Orisinalitas,  bahwa  penelitian  yang  dilakukan  benar-benar  adalah  hasil  karya 

intelektual sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, 

b. Humanis, bahwa penelitian ditujukan untuk memberikan manfaat bagi 

peningkatan nilai-nilai kehidupan manusia secara universal, 



c. Kejujuran,  bahwa  penyelenggaraan  penelitian  harus  dilakukan  berdasarkan  

nilai kejujuran dan diolah benar-benar berdasarkan fakta dan data yang ada, 

d. Ilmiah, bahwa penyelenggaraan penelitian dilakukan berdasarkan metodologi 

yang lazim dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawaban kebenarannya 

berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan, 

e. Aplikatif, bahwa hasil penelitian harus dapat direalisasikan dan dimanfaatkan 

untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 

2.2.2 Nilai-nilai Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 

a. Humanis, bahwa kegiatan PkM ditujukan untuk memberikan manfaat bagi 

peningkatan nilai-nilai kehidupan manusia sebagai bentuk tanggung jawab dunia 

akademik terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan 

b. Aplikatif, bahwa kegiaan PkM yang dilakukan benar-benar dapat diterapkan 

masyarakat sebagai solusi permasalahan sosial yang dihadapi, baik dalam bentuk 

perbaikan suatu kondisi sosial maupun upaya perbaikan yang bermanfaat secara 

berkelanjutan, yang dapat meningkatkan   taraf   hidup dan kesejahteraan dari 

komunitas yang menjadi sasaran PkM. 

 

2.3 Strategi yang dikembangkan  

Dalam mengembangkan penelitian dan PkM, Program Studi Diploma III Perpajakan 

mengembangkan strategi berbasis Analisa SWOT, yaitu sebagai berikut: 

2.3.1 Analisa SWOT 

Strenght (Kekuatan) 

1. Dosen yang berada dilingkungan Program Studi Diploma III Perpajakan seluruhnya 

telah mempunyai Pendidikan strata 2 (S-2) dan sebagian besar telah memiliki jabatan 

fungsional berjenjang 

2. Kesadaran dosen dalam melaksanakan penelitian sudah dimulai sejak Program Studi 

berdiri. 

3. Aturan Universitas tentang pembiayaan penelitian dan pengabdian masyarakat 

memberikan motivasi yang baik terhadap minat dosen untuk membuat proposal 

penelitian 

4. Rekam jejak dosen yang berada di Program Studi Diploma III Perpajakan cukup  

memadai. Hal ini terlihat dari perolehan hibah bersaing berupa penelitian dan 



pengabdian masyarakat yang setiap tahun pasti dapat walaupun secara kuantitatif 

belum seluruhnya melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat. 

5. Program Studi Diploma III Perpajakan memiliki tax center sebagai unit penunjang 

kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat 

6. Pembagian bidang kajian  memungkinkan dosen di Program Studi Diploma III 

Perpajakan dapat melakukan penelitian tidak hanya bidang perpajakan, namun dapat 

mengandeng dengan dosen lain sehingga lintas keilmuan. 

7. Adanya kesamaan pandangan dosen di Program Studi Diploma III Perpajakan bahwa 

penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi hal yang utama untuk meningkatkan 

nilai program studi di mata masyarakat. 

8. Jaringan    Muhammadiyah    yang luas dapat menjadi sarana untuk penelitian 

maupun    pengabdian    masyarakat    terutama dalam bidang pertanian. 

 

 

Weakness (Kelemahan) 

1. Rekam jejak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak selalu diakhiri 

dengan publikasi. 

2. Stimulus dana yang disisihkan baik oleh lembaga, fakultas maupun oleh program 

studi untuk pembiayaan penelitian dan pengabdian masyarakat masih belum optimal. 

3. SDM belum mampu mengakses skim penelitian yang beraneka ragam sumber 

pendanaannya. 

4. Fasilitas penelitian seperti sarana dan prasarana  laboratorium  belum  dapat 

menunjang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sempurna. 

5. Publikasi ilmiah berupa jurnal belum menjadi budaya sehingga sulit untuk diakui 

rekam jejak dosennya. 

6. Alokasi biaya penelitian dan pengabdian kepada    masyarakat    masih    

mengandalkan pemasukan dari internal lembaga 

7. Akses biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari eksternal 

masih harus ditingkatkan 

Opportunity (Peluang) 



1. Jaringan (networking) kerjasama dengan pihak lain menjadi hal yang menguntungkan 

bagi Program Studi Diploma III Perpajakan dalam penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

2. Teknologi   informasi   yang   semakin   mudah diakses baik oleh Stakeholder maupun 

civitas akademika 

3. Tax center yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Universitas dapat di manfaatkan untuk 

pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Perpajakan 

4. Kerjasama yang dibangun oleh program studi dapat menjadi sarana untuk mengakses 

dana dari berbagai sumber untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

Threath (Tantangan) 

1. Peningkatan   akses   dana   yang   tersedia   dari berbagai sumber untuk penelitian 

memotivasi dosen Program Studi Diploma III Perpajakan untuk bersaing sehat 

2. Meningkatkan kapasitas dosen Program Studi melalui penelitian dan pengabdian 

masyarakat sampai menjadi jurnal sehingga dapat meningkatkan jabatan 

fungsionalnya sangat susah karena kesibukan dosen 

3. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

4. Akses dana penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan oleh institusi dalam hal 

ini adalah LPPM, sehingga aad fee yang harus dikeluarkan 

2.3.2 Peta strategi pengembangan (peta strategi digambarkan berdasarkan input, proses dan 

output) 

Peta strategi pengembangan penelitian dan PkM di Program Studi Diploma III 

Perpajakan dilakukan berdasarkan input sumberdaya manusia baik dosen maupun 

mahasiswa. Misi Program Studi yang berkeinginan untuk menciptakan suasana atau 

atmosfer akademik menjadi hal dasar untuk pengembangan penelitian dimana 

prosesnya meliputi  sosialisasi  tentang  skim  penelitian  dosen yang dapat  diakses 

sesuai dengan tingkatan fungsional,  juga  kepada  mahasiswa  sesuai  dengan skim 

PKM yang dapat dilakukan.  Selain itu juga selalu menginformasikan dan mendorong 

dosen untuk mengikuti kegiatan seminar sebagai pembicara dan mahasiswa untuk 

mengikuti lomba karya ilmiah di tingkat nasional sehingga mendapatkan wawasan 

dan pembanding di perguruan tinggi lainnya  seperti apa mengenai pengembangan 

penelitian tersebut. Program Studi Diploma III Perpajakan   memberikan dorongan 



untuk melanjutkan hasil penelitian tersebut untuk dipublikasikan  agar  dapat  diakui  

serta  digunakan untuk kepentingan kenaikan pangkat dosen sehingga kualitas 

sumberdaya dapat meningkat pula. 

 

2.3.3 Formulasi Strategi Pengembangan 

Strategi pengembangan dalam bidang penelitian dan PkM di Program Studi Diploma 

III Perpajakan terbagi menjadi  dua  yaitu  periode  2012  - 2016 dan periode 2017-

2020.  

1. Periode Pertama (Tahun 2012-2016) 

Strategi yang akan dijalankan pada periode pertama yaitu pengenalan dan 

penguatan pentingnya penelitian melalui kebijakan- kebijakan yang disepakati 

untuk dilaksanakan di Program Studi Diploma III Perpajakan. Program ini 

meliputi : 

a. Peningkatan daya nalar ilmiah bagi mahasiswa yang bertujuan untuk 

membangun atmosfer akademik di lingkungan program studi.      

b. Pengembangan minat dan bakat mahasiswa untuk melakukan penelitian 

sehingga diharapkan mahasiswa terbiasa dengan lingkungan akademik 

perguruan tinggi dimana tridarma PTM yang berbasis AIK dapat terlaksana.  

2. Periode Kedua (Tahun 2017-2022) 

Strategi yang akan dilakukan pada periode kedua adalah pengembangan dan 

penguatan riset dimana penelitian yang sudah dilakukan tidak hanya menjadi 

hiasan di perpustakaan, namun dapat diimplementasikan melalui pengabdian 

kepada masyarakat dan terpublikasikan dengan teratur baik secara nasional 

maupun internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN III 

POTENSI  

 

3.1 Tenaga Pendidik Program Studi Diploma III Perpajakan dan Tenaga Kependidikan 

Fakultas 

Tenaga Pendidik atau dosen pada Program Studi Diploma III Perpajakan berjumlah 6 

orang dengan status kepegawaian sebagai dosen tetap yayasan. Kualifikasi pendidikan 

minimal S2 dari berbagai bidang kajian keilmuan yang relevan dengan bidang kajian 

Perpajakan. 

 

Untuk memperlancar pelaksanaan penelitian Program Studi Diploma III Perpajakna 

sebagai salah satu program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi, didukung tenaga 

kependidikan, meliputi: pustakawan, laboran, teknisi dan petugas pelaksana administratif 

lainnya, yang merupakan karyawan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

Tabel 2 

Tenaga Pendidik yang Berada di Program Studi Diploma III Perpajakan UMMI 

 

No Nama Pendidikan 
Jabatan 

Fungsional 
Bidang Ilmu Sertifikasi 

1 Darmo H Suwiryo S-3 Lektor Manajemen Sudah 

2 Ismet Ismatullah S-2  Asisten Ahli Audit, 

Perpajakan 

Sudah 



No Nama Pendidikan 
Jabatan 

Fungsional 
Bidang Ilmu Sertifikasi 

3 Venita Sofiani S-2 Asisten Ahli Ekonomi 

Pembangunan 

Sudah 

4 Hj Eris Darsawati S-2 Lektor Manajemen Sudah 

5 Rinaldi S-2 Asisten Ahli Akuntansi, 

Pepajakan 

Sudah 

6 Risma Nurmilah S-2 Staff 

Pengajar 

Ekonomi  Belum 

 

3.2 Mahasiswa   

Dalam pelaksanaan tugas-tugas penelitian pada Program Studi Diploma III Perpajakan, di 

samping tenaga pendidik atau dosen yang berada pada Program Studi, mahasiswa 

program studi Diploma III Perpajakan juga merupakan potensi sumber daya manusia 

lainnya yang tidak kalah penting. 

 

Involving (keterlibatan) mahasiswa program studi Diploma III Perpajakan dalam 

penelitian yang dilingkungan program studi, dapat berupa: 

a. Tulisan ilmiah dari tugas akhir penyelesaian studi berupa Laporan Tugas Akhir (LTA) 

mahasiswa dijadikan referensi internal atas nama program studi melalui perpustakaan 

institusi. 

b. Tulisan ilmiah dari tugas akhir penyelesaian studi berupa Laporan Tugas Akhir (LTA) 

mahasiswa dijadikan referensi eksternal atas nama program studi dengan cara 

dibuatkanya book chapter. 

c. Dosen menunjuk seorang atau lebih mahasiswa untuk melakukan kerjasama 

penelitian dosen dan mahasiswa, dimana dosen sebagai penulis pertama dan 

mahasiswa sebagai penulis berikutnya. 

d. Mahasiswa dapat mengajukan Proposal Penelitian untuk Pekan Kreatifitas Mahasiswa 

(PKM), dimana Program studi akan menunjuk dosen pendamping dalam kegiatan 

tersebut. 

 

3.3 Unit Kerja 

Keberhasilan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

dosen Program Studi Diploma III Perpajakan UMMI tidak lepas dari berbagai macam 

kebijakan yang telah diberikan oleh pihak Lembaga. Selain itu, peranan unit kerja yang 

berada dibawah universitas mempunyai peranan yang sangat besar. Universitas 



Muhammadiyah Sukabumi mempunyai unit kerja khusus dalam pengembangan 

Perpajakan yaitu Tax Center. Tax Center UMMI berada dibawah universitas yang 

dititipkan kepada Program Studi Diploma III Perpajakan dan bekerjasama dengan 

Direktorat Jenderal Pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN IV 

ROADMAP PENELITIAN DAN PKM PERPAJAKAN SERTA PELAKSANAAN 

 

4.1 Capaian Penelitian dan PkM Perpajakan 

Setiap penelitain dan PkM yang dilaksanakan pada Program Studi Diploma III 

Perpajakan harus diarahkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan fakultas, baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif, yaitu: 

a. Secara kuantitatif (jumlah), yaitu banyaknya hasil penelitian dan realisasi program 

PkM yang dilaksanakan untuk selanjutnya dihitung rasionya terhadap jumlah dosen 

tetap. Secara kumulatif, pencapaian target realisasi penelitian PkM adalah sebanyak 

jumlah dosen tetap, atau setiap dosen tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan 

PkM minimal satu kali dalam satu tahun akademik. 

b. Secara kualitatif, hasil penelitian dilihat dari mutu penelitian dosen dan atau 

mahasiswa dengan mengukurnya melalui outcome (manfaat) penelitian bagi 

peningkatan nilai kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai 

manfaat dan semakin luas masyarakat yang dapat memanfaatkan hasil penelitian dan 

PkM, maka semakin baik kualitas penelitian dan PkM yang dilakukan. 



Guna mengukur implementasi dan efektivitas RIP Program Studi, diperlukan indikator 

kinerja    baik yang bersifat kuantitaif maupun kualitatif, yang mencakup  aspek 

input,proses, output, dan outcome. 

1. Capaian terhadap mutu hasil penelitian, yaitu jumlah publikasi meningkat (baik 

regional nasional maupun internasional) dan meningkatnya hasil penelitian dijadikaan 

referensi bahan ajar dan disitasi oleh banyak komunitas ilmuwan dunia. 

2. Capaian terhadap relevansi hasil pengabdian yaitu meningkatnya institusi yang 

bekerjasama dalam penelitian dan PkM dengan Program Studi Diploma III 

Perpajakan. 

3. Capaian terhadap budaya penelitian, yaitu meningkatnya partisipasi dosen dalam 

penelitian dan kualitas penelitian 

4. Kinerja implementasi RIP diukur berdasarkan indikator kinerja yang lebih 

menitikberatkan pada output dan outcome hasil Penelitian dan PkM.  

 

 

 

 

 

Tabel 3 

Indikator Capaian Penelitian dan PkM  

pada Program Studi Diploma III Perpajakan UMMI 

 

No Luaran 
Indikator Capaian  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Publikasi 

Lokal 80% 70% 60% 50% 40% 

Nasional Tidak 

Terakreditasi  
50% 60% 70% 80% 85% 

Nasional 

Terakreditasi 
50% 65% 75% 85% 100% 

Internasional 0% 10% 25% 35% 50% 

2 Referensi Bahan Ajar 50% 60% 75% 85% 95% 

3 

Kerjasama 

Penelitian dan 

PkM 

Regional 2 3 4 5 6 

Nasional 1 2 3 4 5 

Internasional 0 1 2 3 4 

4 
Angka 

Partisipasi Dosen 

Dana Internal 75% 60% 50% 45% 30% 

Dana Ekternal 30% 40% 50% 60% 70% 

 

4.2 Strategi Penelitian dan PkM Perpajakan 



Strategi penelitian dan PkM Program Studi Diploma III Perpajakan adalah sejalan dengan 

keilmuan program studi yang diselenggarakan di atas 5 platform, yaitu: 

a. Kurikulum, 

b. Potensi Sumber Daya yang dimiliki, 

c. Sumber Pendanaan 

d. Kajian Bidang Keilmuan, dan 

e. Profesionalisme berbasis Teknologi Informasi 

 

Strategi penelitian dan PkM Program Studi Perpajakan adalah sebagaimana digambarkan 

pada Gambar 1 dan Gambar 2 di halaman berikut. 

 
 

Gambar 1 

Longterm Penelitian Program Studi Diploma III Perpajakan 

 



 

Gambar 2 

Longterm Penelitian Program Studi Diploma III Perpajakan 

 

 

4.3 Skema Pelaksanaan dan Pendanaan Penelitian dan PkM Program Studi Diploma 

III Perpajakan 

Pelaksanaan tugas-tugas penelitian dan PkM pada Program Studi Diploma III Perpajakan 

dilakukan melalui berbagai skema, yaitu sebagai berikut: 

a. Penelitian dilakukan oleh seorang dosen program studi sebagai peneliti utama(peneliti 

tunggal), 

b. Penelitian dilakukan oleh lebih dari satu dosen program studi, 

c. Penelitian dilakukan oleh seorang atau lebih dosen program studi berkolaborasi 

dengan peneliti dari luar program studi, tetapi masih pihak internal institusi, baik pada 

tingkat fakultas maupun universitas, 

d. Penelitian dilakukan oleh seorang atau lebih dosen program studi berkolaborasi 

dengan peneliti dari luar institusi. 

 

Sumber pendanaan pelaksanaan penelitian pada Program Studi Diploma III Perpajakan, 

dapat diperoleh melalui beberapa skema, yaitu: 

a. Dana penelitian mandiri (peneliti),  

b. Dana internal universitas, 

c. Dana internal penelitian kemitraan,  

d. Dana internal penelitian unggulan, 

VISI PROGRAM 

STUDI DIPLOMA 

IIII PERPAJAKAN 



e. Dana internal penelitian internasional, 

f. Dana penelitian hibah Dikti dan lembaga lainnya 

 

Sumber pendanaan pelaksanaan PkM pada Program Studi Diploma III Perpajakan, dapat 

diperoleh melalui dua skema, yaitu: sumber dana internal dan eksternal universitas. 

 

4.4 Bidang Kajian Penelitian dan PkM Program Studi Diploma III Perpajakan 

Pada Program Studi Diploma III Perpajakan, bidang penelitian difokuskan pada aspek-

aspek atau fenomena yang relevan dengan bidang atau subjek keilmuan dibidang 

ekonomi pada umumnya serta keilmuan kekhususan dibidang Perpajakan dan 

Kewirausahaan, sebagaimana disajikan pada Tabel di halaman berikut. 

 

 

 

Tabel 4 

Bidang Kajian Penelitian dan PkM Program Studi Diploma III Perpajakan 

 

Bidang Kajian Subjek Kajian Topik Kajian 

Ekonomi 1. Ekonomi Pembangunan 

2. Ekonomi Daerah 

3. Ekonomi Syariah 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

2. Pengangguran 

3. Moneter 

4. Indeks Pembangunan 

Manusia 

5. Perbankan Konvesional 

6. Perbankan Syariah 

7. Kemiskinan 

8. Kesejahtraan 

9. Keuangan Islam 

10. Pembangunan Daerah 

11. Kinerja Keuangan 

Daerah  

12. APBN/ APBD 

Pajak Pusat 1. PPh 

2. PPN 

3. PBB P3 

4. Bea Materai 

5. Pajak Digital 

6. Tax Amnesty 

7. Fasilitas Pajak 

 

 

1. NPWP 

2. Keberatan 

3. Banding  

4. Potensi Basis Pajak  

5. Kepatuhan Pajak 

6. Peraturan Pajak 

7. Teknologi Informasi 

Pajak 

8. SDM dan Organisasi 

9. Edukasi Perpajakan 



Bidang Kajian Subjek Kajian Topik Kajian 

10. Layanan Perpajakan 

11. Penegakan Hukum Pajak 

Pajak Derah 1. Pajak Provinsi 

2. Pajak Kota Kabupaten 

1. Pemetaan Pajak 

2. Potensi Basis Pajak 

3. Peningkatan Pajak 

4. Hubungan Pajak dan 

APBD 

Pajak Internasional 1. Tax Treaty 

2. Tax Heaven 

3. Base Erosion and Profit 

Shifting (BEPS) 

4. Automatic Exchange of 

Information (AEOI) 

5. Transfer Pricing 

6. Mutual Agreement 

Procedure (MAP) 

1. Persandingan Ketentuan 

2. Fasilitas yang diberikan 

3. Teknologi Informasi 

4. Globalisasi 

5. Underground Economy 

 

Kewirausahaan untuk 

UMKM/ Koperasi 

1. Akuntansi Keuangan 

2. Akuntansi Biaya 

3. Sistem Akuntansi 

4. Analisa Laporan 

Keuangan 

5. Manajemen Keuangan 

6. Manajemen Sumber Daya 

7. Manajemen Pemasaran 

 

1. Akuntansi Keuangan 

pada UMKM/ Koperasi 

2. Akuntansi Biaya pada 

UMKM/ Koperasi 

3. Sistem Akuntansi pada 

UMKM/ Koperasi 

4. Analisa Laporan 

Keuangan pada UMKM/ 

Koperasi 

5. Manajemen Keuangan 

pada UMKM/ Koperasi 

6. Manajemen Sumber Daya 

pada UMKM/ Koperasi 

7. Manajemen Pemasaran 

pada UMKM/ Koperasi 

 

4.5 Pelaksanaan Penelitian dan PkM 

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM sampai saat ini sangat bergantung pada sumber 

pendanaan yang ada pada Institusi.   Hal ini dikarenakan, program studi masih belum 

dapat mengalokasi dana khusus untuk dosen yang melakukan penelitian dan PkM.  Selain 

mengandalkan dana yang berasal dari Lembaga, program studi juga mencoba untuk dapat 

mengakses dana penelitian dan PkM dari institusi lain misalnya dana hibah riset baru 

dapat diperoleh dari Dikti dan Pemerintah Kota dan Kab Sukabumi.  Hibah riset yang 

berasal dari swasta dan kerjasama luar negeri belum dapat diperoleh.   Hal ini karena 

Sumberdaya Manusia yang berada di lingkungan Program Studi Diploma III Perpajakan 

masih belum  memenuhi persyaratan yang telah distandarkan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN V 

PENUTUP 

 

 

Alhamdulillaahirobbil ‘alamiin. 

 

Dengan selesainya Roadmap penelitian dan PkM Program Studi Diploma III Perpajakan ini, 

diharapkan setiap penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen Program Studi dapat 

mengacu pada subjek-subjek keilmuan yang telah digariskan, yang semuanya bermuara pada 

peningkatan dan penguatan subjek keilmuan Pajak di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 

Semoga bermanfaat. Amiin YRA. 

 

 

Sukabumi, 15 Februari 2017 

 

Tim Penyusun 

 

 


