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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  Penelitian merupakan dharma ketiga dari Catur Dharma 

UNIMUDA Sorong yang memegang peranan yang sangat penting. 

Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-

produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan 

penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama 

(pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada 

masyarakat). UNIMUDA Sorong sebagai salah satu universitas 

yang ada di Papua Barat melalui tata kelola yang baik terus 

berperan aktif melaksanakan Catur dharma UNIMUDA Sorong.  

Untuk mewujudkan visi dan misi UNIMUDA Sorong dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang akuntabel dengan 

jaminan mutu, profesional dan kompetitif diperlukan 

penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program 

pendidikan tinggi yang mengacu pada: 

a) Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi Pasal 45 dan 46 terkait penelitian 

b) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar 

penelitian. 

c) Statuta Universitas Pasal 46 tentang Lembaga Penelitia yang 

menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian pada 

UNIMUDA Sorong. 

Kegiatan penelitian di UNIMUDA Sorong diarahkan kepada 

penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Papua pada 

khususnya, sehingga mampu berkontribusi baik dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.  

Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan 

oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individu maupun 

kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan 

spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen maupun 



mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar 

peneliti. Standar peneliti disusun mengacu kepada 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dalam kelima ayatnya di 

Pasal 48 sebagai berikut : 

a) Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan 

peneliti untuk melaksanakan penelitian. 

b) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 

kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang 

sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat 

kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 

c) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil 

penelitian. 

d) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2)menentukan kewenangan melaksanakan penelitian  

e) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan 

Pengembangan. 

Mengacu pada Permenristekdikti no 44 Tahun 2015 tersebut, 

“maka standar peneliti” di lingkungan UNIMUDA Sorong 

dibentuk berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan yang disusun dan 

selalu direvisi secara berkala oleh LP3MSTKIP Muhammadiyah 

Sorong. 

 

3. Pihak yang Bertanggung 

Jawab untuk Mencapai 

Standar Isi Penelitian 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  

3. LP3M 

4. LPM 

5. Dekan 

6. Program Studi 

7. Dosen 

 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 

1. Standar penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan 

peneliti untuk melakukan penelitian. 

2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan 

metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu, objek 

penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 

penelitian. 

5. Pernyataan Standar Isi  Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti 

untuk melakukan penelitian. Adapun isi standar peneliti meliputi : 



1) Peneliti adalah dosen aktif, dosen tetap yang memiliki NIDN 

dan homebased  pada UNIMUDA Sorong. 

2) Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen 

tetap UNIMUDA Sorong dapat secara perseorangan atau 

berkelompok. 

3) Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok 

dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya boleh satu 

judul penelitian dalam satu tahun. 

4) calon  dosen  tetap  dapat  melakukan  kegiatan  penelitian  

setelah mendapat persetujuan dari Kepala LP3M UNIMUDA 

Sorong. 

5) Dosen   tetap   yang   sedang   melanjutkan   studi   

diperkenankanmelakukan kegiatan penelitian. 

6) Dosen  tetap  yang  sedang  cuti  tidak  diperkenankan  

melakukan kegiatan penelitian. 

7) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan 

metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, 

objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat 

kedalaman penelitian. 

8) Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap 

di UNIMUDA Sorong, hasil penelitian yang dibiayai oleh 

UNIMUDA Sorong tidak boleh digunakan pada perguruan 

tinggi lain. 

9) Jumlah  peneliti  dalam  satu  kelompok  maksimal  5  (lima)  

orang. 

10) Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang 

setelah mendapat persetujuan tim reviewer. 

11) UNIMUDA Sorong memiliki ketentuan tersendiri tentang 

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka 

penyusunan laporanskripsi. 

12) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi 

akademik dan hasil penelitian 



13) Peneliti wajib memasukkan proposal penelitian kepada 

lembaga terkait minimal 1 bulan sebelum penelitian 

dilaksanakan. 

14) Apabila proposal yang dimasukkan belum disetujui, maka 

peneliti tidak diperbolehkan melakukan penelitian 

15) Setiap peneliti diwajibkan melakukan penelitian minimal 1 

kali dalam setahun 

16) Semua peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai 

kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. 

17) Kegiatan penelitian harus dilaksanankan sesuai dengan 

proposal penelitian yang telah disetujui. 

18) Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian 

seperti perubahan lokasi, jangka waktu, dll harus 

sepengetahuan LP3M terlebih dahulu. 

19) Peneliti wajib memasukkan hasil penelitiannya kepada LP3M 

20) Hasil penelitian wajib diseminarkan, dipublikasikan dalam 

bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan 

internasional, HaKI/paten) agar diketahui oleh masyarakat. 

21) Penelitian yang dilakukan sesuai dengan bidang keilmuan 

peneliti. 

22) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, 

masyarakat dan lingkungan. 

23) Reviewer adalah: 

a) Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang 

penelitian yang ditandai dengan jumlah penelitian yang 

dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di 

tingkat lokal, 2 (dua) dalam tiga tahunterakhir di tingkat 

nasional, 1 (satu) dalam tiga tahun terakhir di tingkat 

internasional. 

b) Dosen atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam 

seminar, kongres, atau kolokium, minimal 1 kali setiap 

tahun. 



c) Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai 

dengan bidangilmunya. 

d) Reviewer  memiliki  latar  belakang  keilmuan  yang  

sesuai  dengan proposal yang dinilai 

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Isi 

1. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di 

UNIMUDA Sorong 

2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / 

proposal / laporan penelitian melalui pelatihan / workshop. 

3. menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait 

dengan kegiatan penelitian 

4. Dosen diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 

mengembangkan kemampuan meneliti. 

7. Indikator Ketercapaian  

Standar Isi 

a) Jumlah tulisan ilmiah yang  dipublikasikan dalam  bentuk  

buku,  prosiding  seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional 

minimal 1 per penelitian. 

b) Jumlah  publikasi  ilmiah  yang  terakreditasi nasional maupun 

internasional minimal 30% dari jumlah penelitian yang 

diperoleh dosen. 

c) Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule. 

d) Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

penelitian. 

e) Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 

f) Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 

g) Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan 

proposal. 

h) Adanya kesesuaian anggaran/danapelaksanaan penelitian 

dengan proposal. 

 

8. Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar Isi 

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan : 

1. Formulir isian penelitian 

2. Buku panduan penelitian 

3. SK Rektor tentang penetapan peserta penelitian 

4. Laporan usulan penelitian 

5. Laporan hasil penelitian 

6. Laporan kegiatan pelaksanaan penelitiaan per tahun 

9. Referensi  1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

4. Permenristekdikti No. 44Tahun 2015 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 



5. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi danPengelolaan Perguruan Tinggi. 

6. Statuta STKIP Muhammadiyah Sorong. 

 

10. Verifikasi 

 

Verifikasi dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur 

Penelitian 

 

 


