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1. Visi dan Misi
Universitas

Visi :
“Menjadi Universitas yang unggul,  bermutu, bermanfaat

dan bertaraf inetrnasional pada tahun 2029”

Misi :
“Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan

mampu bersaing pada tingkat nasional dan global, untuk

mewujudkan cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa”

Tujuan :
1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan

berbudi luhur.

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

seni untuk pengembangan ilmu dan kemakmuran

masyarakat.

2. Rasional Perguruan tinggi (PT) adalah lembaga yang di
dalamnya terkandung iklim akademik yang menuntut
adanya pengembangan IPTEKS. Selain itu PT
berkewajiban untuk selalu memenuhi tuntutan
masyarakat. Adanya iklim akademik dan tuntutan
masyarakat diharapkan mutu kehidupan kampus dapat
meningkat dan selalu ditingkatkan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU
tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa perguruan
tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, disamping
melaksanakan pendidikan.

Maksud dan tujuan
Tujuan LPPM adalah : mengkoordinasi, memantau, dan
menilai kegiatan dharma ke–2 dan ke–3 dari Tri Dharma
Perguruan Tinggi, yaitu : penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat,baik oleh dosen maupun
mahasiswa, serta ikut mengusahakan dan
mengendalikan administrasi sumber daya terkait
dharma tersebut

3. Subyek/Pihak
yang
bertanggungjawab

Dosen/ peneliti, LPPM
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untuk mencapai/
Memenuhi Isi
Standar

4. Definisi Istilah 1.Dosen adalah Dosen tetap maupun dosen kontrak
yang bekerja di UMB Yogyakarta

2.Peneliti adalah dosen yang melakukan penelitian baik
dengan dana PT maupun diluar PT

5. Pernyataan Isi
Standar

1.Standar penilaian penelitian merupakan kriteria
minimal tentang proses dan hasil penelitian.

2.Penilaian proses dan hasil penilaian sebagaimana
yang dimaksud adalah dilakukan secara terintegrasi
dengan prinsip penilaian paling sedikit :

A. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotovasi
peneliti agar terus meningkatkan mutu
penelitiannya

B. Obyektif, merupakan penilaian berdasrakan
kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas

C. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian
yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur
yang jelas dan dipahami oleh peneliti

D. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur
dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua
pemangku kepentingan

3.Penilaian proses dan hasil penelitian selain memenuhi
prinsip penilaian sebagaimana pada point 2. Juga
harus memperhatikan kesesuaian dengan standar
hasil, standar isi, dan standar proses hasil penelitian

4.Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan
menggunakan metode dan instrumen yang relevan,
akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian
kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

3. Strategi 1. Melakukan sosialisasi standar ke dosen
2.Membekali dosen dan mahasiswa dengan

pengetahuan pembuatan proposal dengan
mengirimkan ke pelatihan/workshop.

3.Membekali semua dosen dan mahasiswa
pengetahuan tentang metode penelitian ilmiah.

4.Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana
pendamping lembaga.

5.Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang
terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.

4. Indikator Semua proposal dan hasil penelitian yang dikerjakan
oleh dosen telah memenuhi kriteria penilaian yang
ditetapkan sebanyak minimal 30%

5. Dokumen terkait 1.Proposal Penelitian
2.Surat Tugas Penelitian
3.Laporan Hasil Penelitian
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6. Referensi 1.Undang - Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2004
2.Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang

Pendidikan Tinggi
3.PP 19 tahun 2005
4.Buku VIII Pedoman P3M dari Dikti
5.Petunjuk pembuatan proposal dan hasil penelitian

UMBY
6.Buku Pedoman Akademik
7.Renstra dan Renop UMB Yogyakarta


