









Perguruan Tinggi mengemban fungsi tridarma: pendidikan dan pengajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Ketiga darma saling berkaitan: darma pertama (pendidikan: teoretik) dan kedua
(penelitian: inovasi) harus secara konkret mendukung darma ketiga
(pengabdian: transformasi)
PT antara lain berfungsi sebagai agent of changing,
Tugas dan fungsi itu mulia, membanggakan, tetapi sekaligus menuntut tanggung
jawab yang tidak ringan
Tugas dan fungsi itu antara lain dapat dicapai lewat kerja penelitian, dan PT
harus sebagai pelopor di bidang penelitian
Hasil penelitian tidak hanya dimanfaatkan secara sepihak oleh PT, kelompok,
atau individu yang bersangkutan
Hasil penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan
dua darma yang lain: pendidikan dan pengabdian

Hakikat Program Pengabdian kepada Masyarakat
(PPM)
PPM adalah program pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni (Ipteks) secara langsung kepada masyarakat secara
melembaga dan ilmiah
 PPM merupakan suatu bentuk tanggung jawab PT dalam
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
 PPM sebagai sarana untuk penerapan dan penyebarluasan ipteks
yang dikembangkan PT demi kemajuan dan pemberdayaan
masyarakat
 Program ipteks yang di-PPM-kan sesuai dengan kemampuan dan
atau yang dimiliki oleh PT
 PT yang kurang otimal ber-PPM: egois, tidak peduli kepada
lingkungan/masyarakat, menara gading
 Pelaku PPM: dosen, mahasiswa, dan dibantu tenaga
kependidikan


LPPM - UNWIR
Visi
Terwujudnya LPPM yang unggul dan kompetitif dalam penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat berbasis iptek dengan
berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan dan kearifan
lokal.

1. Mewadahi dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
2. mengembangkan relevansi penelitian dan PkM untuk meningkatkan mutu
pendidikan, ketahanan pangan, kebutuhan dunia usaha dan industri serta
masyarakat pada umumnya;
3. Meningkatkan daya saing dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat di tingkat nasional dan internasional.
4. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di
tingkat nasional dan internasional.
5. Meningkatkan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
6. Mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Membangun sistem informasi hasil penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
8. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat

TUJUAN LPPM UNWIR
Tujuan Umum


Berperan aktif membantu tercapainya kesejahteraan masyarakat
dengan mengoptimal-kan sumber daya yang ada

Tujuan Khusus
Mengoptimalkan sumber daya lembaga untuk melaksanakan program
pengabdian kepada masyarakat.
 Meningkatnya potensi masyarakat melalui penyadaran, pelatihan,
pembinaan, pendampingan, dengan menerapkan iptek, sehingga
terjadi perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku untuk mencapai
kesejahteraan hidup.
 Menjalin kerjasama dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas program pengabdian kepada masyarakat.


