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1. Visi, Misi dan Tujuan 

UNIMUDA Sorong 
VISI 

Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) 

berbasis tourism-preneur pada tahun 2037. 

MISI 

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan 

berwawasan global berbasis tourism-preneur; 

2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan 

nasional dan dunia;  

3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-

preneur sesuai dengan bidang keilmuan; 

4. Menjalin kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun 

pihak lain dalam skala nasional maupun internasional; 

5. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini 

dengan prinsip profesionalitas dan humanis;  

6. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban 

muhammadiyah yang berkemajuan 

 

TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan pengembangan UNIMUDA adalah:  

1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran; 

2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan; 

3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI 

serta Inovasi produk; 

4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat 

dan transfer value; 

5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui 

pengembangan sinergi turism-preneur; 

6. Meningkatkan kemandirian PT; 

7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan 

unggul. 

Sasaran pengembangan UNIMUDA Sorong adalah:  

1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembelajaran;  

2. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan; 

3. Meningkatnya akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan 

pengembangan ilmu dan pengguna;  

4. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;  

5. Meningkatnya kualitas inovasi dan perolehan HKI; 

6. Meningkatnya kualitas program pemberdayaan masyarakat 

dan transfer value; 

7. Meningkatnya sinergi Academic-Business-Community-

Government (A-B-C-G); 



8. Meningkatnya kemandirian PT  
9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik. 

2. Rasional Standar ISI Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu 

hasil penelitian. Hasil penelitian UNIMUDA Sorong diarahkan 

dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa. Kegiatan penelitian UNIMUDA Sorong merujuk pada 

kaidah - kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai 

otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian 

mahasiswa UNIMUDA Sorong harus memenuhi tuntutan dari 

capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan 

UNIMUDA Sorong. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, 

tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan 

umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara 

diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada 

masyarakat. 
3. Pihak yang 

Bertanggung Jawab 

untuk Mencapai Isi 

Standar Isi 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor   

3. Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

4. Lembaga Penjaminan Mutu 

5. Biro Administrasi Akademik 

6. Dekan  

7. Ketua Program Studi  

8. Gugus Penjamin Mutu (GPM) 

9. Dosen 

4. Definisi Istilah 1) Pimpinan UNIMUDA Sorong adalah unsur pengelola yang 

terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor UNIMUDA Sorong 

2) Standar hasil penelitian UNIMUDA Sorong merupakan  

kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi 

penelitian yang mencakup materi pada penelitian dasar dan 

penelitian terapan. 

3) Pengetahuan peneliti UNIMUDA Sorong merupakan 

penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang 

ilmu secara sistematis.  

4) Sikap peneliti UNIMUDA Sorong merupakan perilaku benar 

dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi 

nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan 

sosial. 

5) Keterampilan peneliti UNIMUDA Sorong merupakan 



kemampuan melakukan unjuk kerja dengan  menggunakan 

konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang 

diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman praktek 

laboratorium, penelitian dan/atau pengabdian kepada 

masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:  

a.   Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum 

yang dimiliki oleh peneliti UNIMUDA Sorong dalam 

rangka menjamin kualitas penelitian sesuai kesetaraan 

kemampuan lulusan UNIMUDA Sorong sesuai tingkat, 

diploma III dan diploma IV/sarjana terapan;   

b.   Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus 

yang dimiliki oleh setiap peneliti UNIMUDA Sorong 

sesuai dengan bidang keilmuan program studi.   

6) Pengalaman penelitian berupa pengalaman dalam kegiatan di 

bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk praktek 

laboratorium bengkel, kerja praktek, atau bentuk kegiatan lain 

yang sejenis. 

5. Pernyataan Standar 
Isi 

Hasil 

Penelitian 

1) Hasil penelitian diarahkan dalam rangka : 

a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi  

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 

c. Peningkatan iman dan taqwa 

2) Hasil penelitian merupakan produk yang 

memiliki ciri : 

a. Memenuhi kaidah ilmiah dan metode 

ilmiah  

b. Sistematis 

c. Sesuai otonomi keilmuan dan budaya 

akademik 

3) Hasil   penelitian   sejalan   dengan   capaian   

pembelajaran   yang dirumuskan oleh 

program studi. 

4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan melalui 

a. Seminar  yang  dilaksanakan  minimal  

oleh  program  studi  yang dihadiri oleh 

peserta dari perguruan tinggi lain, 

minimal 1 kali dalam 1 semester. 

b. Seminar nasional yang dilaksanakan 

minimal oleh program studi yang 



dihadiri oleh peserta dari perguruan 

tinggi lain, minimal 1 kali dalam 

setahun. 

c. Hasil penelitian dipublikasikan dalam 
buku dan prosiding yang ber ISBN,   
jurnal   ilmiah,   diutamakan  jurnal  
ilmiah   terakreditasi nasional dan 
jurnal ilmiah internasional. 

d. Hasil   penelitian   kompetitif   internal   

dipublikasikan   di   jurnal terakreditasi 

nasional. 

e. Hasil penelitian diproses untuk 

mendapatkan HaKi 
6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Isi 

1) Pimpinan UNIMUDA Sorong beserta LP3M, LPM, Biro, 

pimpinan Fakultas, program studi dan UPT menyusun dan 

menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut 

2) Pimpinan UNIMUDA Sorong beserta program studi 

mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan hasil 

penelitian. 

3) Pimpinan UNIMUDA Sorong dan lembaga penjaminan mutu 

melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat 

ketercapaian standar penelitian. 

7. Indikator 

Ketercapaian  

Standar Isi 

Tingkat relevansi capaian penelitian dengan kebutuhan pengguna 

hasil penelitian semakin meningkat   

8. Dokumen terkait 

Pelaksanaan 

Standar Isi 

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan : 

1. Pedoman Penelitian UNIMUDA Sorong 

2. Pedoman Akademik UNIMUDA Sorong 

9. Referensi 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang 

Pendidikan Tinggi Permenristekdikti 

2) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia  

3) No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi 

4) Statuta UNIMUDA Sorong 

5) Rencana Induk Penelitian UNIMUDA Sorong   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




