( UPT ) PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(UP3M)

Unit Pengelola Teknis Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ( UP3M )
merupakan suatu unit kerja di bawah IKIP Veteran Semarang yang mempunyai
Kegiatan

utama

melakukan

aktivitas

Penelitian,

Penerapan

dan

pengabdian

masyarakat melalui Pengembangan IPTEKS di berbagai bidang.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pengelola Teknis Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat ( UP3M ) IKIP Veteran Semarang

memiliki fasilitas

personel yang kompeten, domisili serta sarana dan prasarana yang menunjang ruang
lingkup

kegiatan

penelitian,

pengabdian

masyarakat

melalui

penerapan

dan

pengembangan IPTEKS.
Visi
Terwujudnya UP3M yang unggul dan terkemuka dalam penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat berbasis ipteks dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
peningkatan kehidupan berlandaskan kemandirian.
Misi
1. Melakukan penelitian ilmiah dengan orientasi keilmuan multidisipliner dan antar
disiplin dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk publikasi,
produk atau program yang bermanfaat bagi kehidupan lokal, nasional, internasional,
dan kemanusiaan.
3. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pusat penelitian dan
pengembangan dan dosen-dosen IKIP Veteran Semarang.

4. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat
dan pembangunan nasional, khususnya bidang kependidikan yang didukung oleh
bidang non kependidikan yang berlandaskan kemandirian.
5. Menyelenggarakan tata kelola bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
yang handal dan terpercaya.

Tujuan
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, UP3M IKIP Veteran Semarang menetapkan tujuan
yang ingin dicapai sebagai berikut.
1. Terwujudnya penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta
berkontribusi pada pemecahan masalah global.
2. Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang mempunyai keunggulan berbasis
kemandirian.
3. Terwujudnya diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk
penerbitan, publikasi, produk atau program yang bermanfaat bagi kehidupan lokal,
nasional, internasional, dan kemanusiaan.
4. Terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang
mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada bidang kependidikan yang
didukung oleh bidang non kependidikan.
5. Terwujudnya tata kelola bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang
handal dan terpercaya.

Program dan kegiatan UP3M
Dalam meningkatkan kinerjanya, UP3M IKIP Veteran Semarang menyelenggarakan:
1. Program

penelitian,

pengembangan,

dan

penerapan

ipteks

Development and Diffusion Programs of Science and Technology)
a) Melakukan penelitian fundamental dalam bidang pendidikan.

(Research

b) Melakukan penelitian dan evaluasi kebijakan dalam bidang kebijakan publik dan
sosial agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di sektor
SDM, pendidikan dan bidang sosial terkait, sektor teknologi dan sumberdaya
alam.
c) Melakukan

kerjasama

dengan

industri/pengguna

dalam

pengembangan

model/prototip yang bermanfaat nyata untuk memecahkan berbagai problem
pembangunan.
d) Peningkatan iklim budaya meneliti di kalangan dosen, dengan melakukan
berbagai seminar yang berkaitan dengan penelitian, seperti; seminar proposal
penelitian, dan seminar hasil penelitian.
e) Peningkatan kemampuan meneliti dosen tingkat pemula dan tingkat madya
melalui kegiatan pelatihan, lokakarya dan seminar.
f) Peningkatan efektivitas koordinasi kegiatan penelitian yang didanai baik dari dana
internal maupun dana eksternal.

2. Program PPM ( Pengabdian Pada Masyarakat dalam rangka pemberdayaan
dan pengembangan masyarakat)
a) Meningkatkan kemampuan meneliti dan mengabdi civitas academica, dan
mendorong keaktifan civitas academica dalam penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
b) Melaksanakan kegiatan PPM dalam rangka penerapan hasil-hasill penelitian dan
pengkajian teknologi tepat guna.
c) Meningkatkan kegiatan PPM yang diselenggarakan atas kerjasama dengan
masyarakat dan pemerintah daerah.
d) Melaksanakan pemberdayaan dan pendidikan kepada masyarakat, terutama
masyarakat pedesaan melalui KKN.
e) Melakukan pemberdayaan potensi-potensi masyarakat dan pemanfaatan potensi
IKIP Veteran Semarang untuk mengembangkan potensi wilayah secara terpadu.

3. Program Penyebarluasan Hasil Penelitian dan Pengabdian
a) Penguatan manajemen Jurnal institut ( Jurnal Pawiyatan ), jurnal-jurnal yang
dikelola program studi/jurusan ( Gardan, ekonomi, dimensi, demokratia, KES ,
Geografi dan Belia ).
b) Pengajuan akreditasi jurnal.
c) Publikasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian melalui penerbitan jurnal maupun
melalui forum-forum ilmiah lainnya.
d) Pelayanan informasi tentang kegiatan penelitian berbasis teknologi komunikasi
dan informasi.

4. Progam Penguatan kapasitas kelembagaan
a) Penguatan layanan dan manajemen penelitian dan pengabdian.
b) Perluasan dan pengintensifan jaringan kerjasama dengan berbagai instansi
terkait, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dalam negeri, maupun luar
negeri dalam bentuk penelitian, pelatihan, penataran, evaluasi program dan
monitoring penyusunan modul.
c) Pendampingan dalam kompetisi hibah penelitian dan pengabdian.
d) Pengendalian/penjaminan mutu penelitian dan pengabdian.
e) Pelatihan berbagai metode penelitian, dan pengabdian.
f) Pemutakhiran dan perluasan wawasan substansi bidang kajian.
g) Penyediaan layanan konsultasi.

