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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 SOP ini bertujuan sebagai acuan dalam melakukan rekrutmen 

mahasiswa, pembinaan mahasiswa, memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi mahasiwa dan alumni mencakup bimbingan dan 

konseling, minat dan bakat, softskill, beasiswa, dan kesehatan 

3. Pihak yang Bertanggung 

Jawab untuk Mencapai Isi 

Standar Isi 

1. Wakil Rektor  UNIMUDASorong 

2. Biro Kemahasiswaan UNIMUDA Sorong 

3. Biro Administrasi Akademik UNIMUDASorong 

4. LPM  

5. Dekan 

6. Ketua Program Studi 

7. Dosen 

8. Gugus Penajminan Mutu 

4. Definisi Istilah 1) Sikap lulusan UNIMUDA Sorong merupakan perilaku benar 

dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi 

nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan 

sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman praktek, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang 

terkait pembelajaran.  

2) Pengetahuan lulusan UNIMUDA Sorong merupakan 

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

ilmu kesehatan secara sistematis yang diperoleh melalui 

penalaran dalam  proses pembelajaran, pengalaman praktek 

laboratorium dan klinik, penelitian dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.   

3) Keterampilan lulusan UNIMUDA Sorong merupakan 

kemampuan melakukan unjuk kerja dengan  menggunakan 

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

diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman praktek, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang 



terkait pembelajaran 

4) Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam 

kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, 

berbentuk praktek, praktek lapangan, praktek profesi atau 

bentuk kegiatan lain yang sejenis. 

5. Pernyataan Standar Isi  REKRUTMEN MAHASISWA 

Pendaftaran Mahasiswa: 

1.  Pendaftaran mahasiswa melalui proses pengisian formulir 

secara manual dan online 

2.  Terdapat    Formulir    pendaftaran    dan    web. 

Pendaftaran online. 

3.  Penerimaan kelas reguler satu tahun sekali di jenjang 

Sarjana. 

4. Penerimaan mahasiswa konversi/pindahan diatur dalam  

ketentuan  khusus  diatur  oleh  prodi masing-masing 

6.  Penerimaan     mahasiswa     pindahan/konversi dibolehkan 

dengan syarat-syarat; 

a.  Berasal dari program studi yang terakreditasi  

b.  Relevan bidang keilmuannya dengan program studi 

yang dituju. 

c.  Minimal    masa    perkuliahan    yang    akan ditempuh 

3 semester. 

7.   Ada  program  khusus  penerimaan  mahasiswa baru tanpa 

tes. 

 

Tatacara penerimaan mahasiswa baru: 

1. Tes masuk terdiri dari ujian tulis 

2. Tes  tertulis terdiri  dari  Tes Potensi  Akademik  

3. Tes  wawancara  dilakukan  oleh  program  studi tertentu. 

4. Penerimaan   melalui   penelusuran  minat   dan bakat. 

 

Kouta Mahasiswa: 

1.  Jumlah  pendaftar  dibandingkan  dengan  daya tampung 



dalam rasio 5:1 

2.  Jumlah  pendaftar  ulang  dibandingkan  dengan lulus seleksi 

95% 

3.  Jumlah mahasiswa transfer maksimal 25% 

4.  Jumlah    penerima    beasiswa    dari    warga persyarikatan 

Muhammadiyah maksimum 5 % 

PEMBINAAN MAHASISWA 

Masa Orientasi Mahasiswa: 

1. Setiap mengikuti kegiatan Pengenalan Kampus (PEKA), Masa 

Ta’aruf untuk IMM (MASTA), dan Orientasi Dasar-Dasar 

Islam (ODDI). 

2.  Penyelenggaraan   PEKA,   MASTA,   dan   ODDI dilakukan 

oleh kampus. 

3.  Pelaksanaan  dapat  diselenggarakan  lebih  dari satu kali 

dalam setahun. 

 

Penyelenggaraan Perkuliahan “Outing Classrom”: 

1.   Proses perkuliahan berupa diskusi, seminar, dan workshop. 

2.   Jadwal dan informasi kegiatan PKL, PBL, PPL, KKL, KKS, 

SOH, diskusi, seminar, dan workshop tersusun secara 

sistematik di fakultas masing- masing. 

 

Pelatihan dan Penelitian PKM: 

1. Mengikuti pelatihan penelitian PKM. 

2. Lembaga penelitian dapat membiayai penelitian PKM 

melalui seleksi. 

3. Jadwal dan informasi pelatihan dan penelitian PKM 

disebarkan melalui pemberitahuan langsung dan website. 

4. Pelaksanaan kegiatan dapat lebih dari satu kali dalam 

setahun. 

5. Mahasiswa yang akan menyelesaikan TA dapat melakukan 

penelitian bersama dosen setiap angkatan minimal 25%. 

 



Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM): 

1.   Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara 

mandiri dan/atau bersama dosen 

2.   Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat mandiri melalui lembaga 

kemahasiswaan 

3.   Pelaksanaan dapat dilkukan lebih dari satu kali dalam setahun. 

 

Pembinaan Akademik dan Konseling melalui Dosen PA: 

1.   Mengikuti pembinaan akademik dan konseling melalui dosen 

PA. 

2. Tersedia  buku  panduan  akademik  dan konseling. 

3.   Pembinaan  akademik  melalui  PA  minimal  4 kali/semester 

4. Dosen  dan  mahasiswa  memahami  buku panduan akademik 

dan konseling yang diterbitkan oleh UNIMUDASorong. 

5.   Dalam kasus tertentu, dosen PA bisa merujuk mahasiswa 

kepada konselor 

PEMBINAAN KELEMBAGAAN 

Pembinaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan: 

1. Adanya sosialisasi buku pedoman pokok pemberdayaan 

mahasiswa dan pola umum pemberdayaan mahasiswa. 

2.   Tersedia buku pedoman pokok pemberdayaan mahasiswa dan 

pola umum pemberdayaan mahasiswa yang disosialisasikan 

pada awal penerimaan mahasiswa baru. 

3.   Pembinaan  kepada  lembaga  mahasiswa  oleh Wakil Ketua I, 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Keluarga 

mahasiswa Fakultas serta Himpunan Mahasiswa 

Jurusan/program  studi  diadakan  2  x  dalam setiap semester 

4.   Lembaga  kemahasiswaan  dibina  oleh  Waket I. 

 

Struktur organisasi kelembagaan mahasiswa: 

1.   Terbentuk struktur organisasi kelembagaan mahasiswa berupa 

BEM di tingkat UNIMUDASorong dan Prodi, dan IMM 

dalam komisariat kampus. 



2.   Terdapat program kerja kelembagaan mahasiswa 

3.   Tersedia pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan 

 

Program kerja kelembagaan mahasiswa: 

1.   Pendamping kegiatan kemahasiswaan dilakukan oleh  unsur  

pimpinan,  dosen  atau  pihak  lain yang  berasal  dari  

Persyarikatan  dan  Ortom Muhammadiyah. 

2. Program kerja disusun untuk meningkatkan kemampuan 

akademik dan soft skill dan sesuai dengan kaidah 

kemuhammadiyahan 

 

Wadah Komunikasi: 

1. Terdapat Forum sebagai wadah komunikasi lembaga 

kemahasiswaan dengan pimpinan universitas. 

2.   Mengikuti sarasehan antar Lembaga Kemahasiswaan nasional 

satu kali dalam setahun. 

 

Etika dan Moralitas Terbentuk: 

1.   Terdapat aturan tentang tata tertib mahasiswa (dalam setiap 

kegiatan akademik dan kemahasiswaan)  yang  tercantum  

dalam  buku pedoman tata tertib mahasiswa. 

2.   Pembinaan  kepada mahasiswa dilakukan oleh pihak 

pimpinan prodi dan sekolah tinggi 

3.   Sosialisasi tata tertib mahasiswa diberikan pada awal 

penerimaan mahasiswa baru. 

4.   Satgas yang mendukung tata tertib dan satgas kampus tanpa 

rokok. 

5.  Terdapat       Pembinaan       Al-Islam       dan 

Kemuhammadiyahan oleh pimpinan dan sivitas akademik. 

KOMPETENSI PENDUKUNG LULUSAN 

1. Terdapat    kompetensi    lulusan    berbentuk kemampuan 

Bahasa Inggris (TOIC atau TOEFL) dan kemampuan 

membaca Al- Quran. 



2.  Nilai (TOIC atau TOEFL) dengan skor 450 dan kemampuan 

baca Al-Quran dengan tartil. 

3. Mahasiswa mengikuti pelatihan/seminar yang diselenggarakan  

di  dalam  kampus  maupun  di luar kampus yang meliputi 

bidang: Keilmuan, Kewirausahaan, Islam dan 

Kemuhammadiyahan serta LMO (Leadership, Management 

and Organitation). 

4. Memiliki 20 sertifikat, masing-masing 5 bukti sertifikat pada 

setiap bidang; keilmuwan, kewirausahaan, Islam dan 

Kemuhammadiyahan, dan LMO. 

PELAYANAN KEPADA MAHASISWA 

Bimbingan dan Konseling: 

1.  Ada panduan BK di setiap program studi yang telah berfungsi 

efektif. 

2.  Terdapat ruangan BK yang memadai di setiap program studi. 

3.  Setiap  program  studi  memiliki  tenaga  khusus dalam BK. 

 

Minat dan Bakat: 

1.  Ada  program  pembinaan  minat  dan  bakat  di tingkat 

universitas, fakultas dan program studi yang telah berfungsi 

efektif. 

2.  Pembinaan  minat  dan  bakat  mencakup  aspek akademik dan 

non akademik. 

3. Hasil  pembinaan  minat  dan  bakat  telah mengangkat citra 

UNIMUDASorong 

 

Pembinaan Softskill 

1. Ada program pembinaan soft skills di tingkat universitas, 

fakultas, dan program studi yang telah berfungsi efektif, 

2. Pembinaan soft skills mencakup aspek AIK, kewirausahaan, 

kepemimpinan, ESQ, Entertain, dan sebagainya. 

3. Hasil pembinaan soft skills dapat menunjang kompetensi 

lulusan 



 

Beasiswa: 

1.  Ada   program   beasiswa   yang   telah   berlaku efektif. 

2.  Beasiswa yang diberikan dari penyandang dana internasional, 

nasional, lokal. 

3.  Beasiswa  internal  yang  telah  berlaku  secara rutin. 

4.  Program beasiswa telah memiliki dampak pada prestasi belajar 

mahasiswa. 

 

Kesehatan: 

1.  Ada program pelayanan kesehatan yang telah berfungsi efektif 

2.  Bentuk pelayanan kesehatan berupa pengobatan gratis bagi 

mahasiswa. 

3.  Terdapat rumah sakit rujukan bagi mahasiswa. 

4.  Ada  asuransi  kesehatan  atau  sejenisnya  yang sudah 

berfungsi efektif. 

5.  Terdapat program penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan 

secara rutin setiap semester.  

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Isi 

1) Ketua Prodi PTI dan unsur Pimpinan UNIMUDASorong 

beserta lembaga, dan UPT menyusun dan menetapkan strategi 

dalam upaya pencapaian standar tersebut 

2) Prodi PTI mengimplementasikan kriteria yang ada secara 

efektif dan efisien 

3) Prodi PTI dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) melakukan 

monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian 

standar. 

7. Indikator Ketercapaian  

Standar Isi 

Tingkat relevansi capaian dan kepuasan lulusan, mahasiswa, dan 

pengguna lulusan semakin meningkat  

8. Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar Isi 

1) Pedoman akademik pengembangan kurikulum, pembelajaran, 

dan penilaian hasil belajar  

2) Prosedur kerja monitoring dan evaluasi proses pembelajaran 

yang meliputi semua aspek dalam proses pembelajaran di 



UNIMUDASorong 

3) Buku Panduan Mahasiswa 

4) Renstra UNIMUDASorong 

5) Dokumen mutu UNIMUDASorong 

9. Referensi  1) Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015, tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

2) Perpres No 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia  

3) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang 

Pendidikan Tinggi 

4) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

10. Verivikasi Verivikasi dilakukan berdasarkan standari pembinaan 

kemahasiswaan dan alumni 

 

 


