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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 Proses Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar 

prosespenelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan 

metodeilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan 

dan budaya akademik serta mempertimbangkan standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan 

peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi 

keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan 

suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang 

pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan 

menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing. 

3. Pihak yang Bertanggung 

Jawab untuk Mencapai 

Standar Isi 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 

3. LP3M 

4. LPM 

5. Dekan 

6. Program Studi 

7. Dosen 

4. Definisi Istilah 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman 

dan/ataupengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  (Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2012 TentangPendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan 

Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 49 Tahun 2014 TentangStandar Nasional Pendidikan 



Tinggi pasal 1 (12)). 

2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang 

digali,disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan 

menggunakanpendekatan tertentu, yang dilandasi oleh 

metodologi ilmiah untukmenerangkan gejala alam dan/atau 

kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2012 TentangPendidikan Tinggi) 

3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang 

IlmuPengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan 

kebutuhandan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 

kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2012 TentangPendidikan Tinggi) 

4. Civitas UNIMUDA Sorong adalah masyarakat UNIMUDA 

Sorong yang terdiri atasdosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2012 Tentang 

Pendidikan Tinggi) 

5. Proses Penelitian adalah kriteria tentang kegiatan penelitian 

yangterdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

(Permendikbud No. 49 Tahun 2014) 

6. Pernyataan Standar Isi  1. LP3M UNIMUDA Sorong wajib menyusun standar proses 

penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan 

penelitian yang terdiri atasperencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pelaporan, dan publikasi penelitian. 

2. Kepala LP3M mewajibkan agar kegiatan penelitian memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

3. Kepala LP3M mewajibkan agar kegiatanpenelitian 

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, 

dan lingkungan. 

4. Rektor wajib mendorong agar penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam rangka melaksanakan skripsi selain harus 

memenuhiketentuanpada poin (2) dan poin (3), jugaharus 



mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan 

serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STKIP 

Muhammadiyah Sorong. 

5. Rektor UNIMUDA Sorong harus menetapkan bahwa kegiatan 

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam 

besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

6. Rektor UNIMUDA Sorong harus menetapkan bahwa hasil 

penelitian di publikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan 

jurnal internasional terindeks scopus. 

KEGIATAN 

Kegiatan Penelitian harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode 

ilmiah yang   sistematis   sesuai   dengan   otonomi   keilmuan   dan   

budaya akademik. 

PENGAJUAN PROPOSAL 

1) Pengajuan  proposal  oleh  ketua  tim  peneliti  setelah  mendapat 

persetujuan dari Kepala LP3M terutama dari aspek subtansi 

penelitian. 

2) Pengajuan proposal setelah didiskusikan dengan Rektor dan 

LP3M 

3) Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LP3M atau 

sesuai dengan pihak lain yang mendanai. 

4) Setiap semester, LP3M akan mengajukan proposal yang  

terkumpul  ke  Pimpinan  untuk  mendapatkan  persetujuan 

pendanaan dan reviewer. 

5) Bagi penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi, akan 

ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh Kepala LP3M, dan 

diketahui oleh Rektor. 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

1) Penelitian mulai dilakukan setelah ada penandatangan kontrak 

kerja dengan pihak yang mendanai. 

2) Penelitian mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari 

Kepala LP3M dan Dekan. 



MONITORING DAN EVALUASI 

1) Peneliti wajib melaporkan kemajuan secara tertulis kepada 

LP3M dalam bentuk laporan kemajuan penelitian. 

2) Laporan kemajuan penelitian diserahkan setelah 3 bulan 

pencairan dana tahap I. 

3) Peneliti yang mendapatkan hibah DIKTI harus memenuhi 

kewajiban semua persyaratan yang diajukan oleh DIKTI dan 

menandatanganiperjanjian di atas materai dengan LP3M 

untuk memenuhisemua persyaratan hibah DIKTI. 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

a) Hasil penelitian dilaporkan setelah diseminarkan di 

UNIMUDA Sorong 

b) Laporan hasil penelitian disertakan dengan artikel ilmiah, 

beruparingkasan hasil penelitian dalam bentuk soft-copy. 

c) Laporan  penelitian  merupakan  dokumen  dan  bukti  fisik  

untuk akreditasi   UNIMUDA Sorong,   serta   berbagai   

kebutuhan   sumber informasi ilmiah lainnya. 

d) Artikel   ilmiah   dapat   dijadikan  bahan  publikasi   berupa   

buku, prosiding,  jurnal  ilmiah  baik  internal  maupun  

eksternal  yangmempunyai ISSN/ISBN. 

e) Artikel Ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam jurnal dan 

prosiding, akan dipublikasikan melalui e-journal STKIP 

Muhammadiyah Sorong. 

f) Hasil  penelitian  dapat  dijadikan  dasar  pengambilan  

kebijakan UNIMUDA Sorong atau kegiatan pengabdian 

masyarakat 

g) UNIMUDA Sorong memfasilitasi penerbitan buku dari hasil 

penelitian. 

7. Strategi Pelaksanaan 

Standar Isi 

1. Rektor UNIMUDA Sorong dan Kepala LP3M, menyusun dan 

menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. 

2. Kepala LP3M, Dekan, Peneliti dan Mahasiswa 

mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian yang mengacu 



kepada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian. 

3. LP3M dan LPM melakukan monitoring dan evaluasi serta 

mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian di 

STKIP Muhammadiyah Sorong. 

4. Indikator Ketercapaian  

Standar Isi 

Terwujudnya proses penelitian yang baik meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi. 

5. Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar Isi 

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan : 

1. Pedoman Penelitian UNIMUDA Sorong STKIP 

Muhammadiyah Sorong 

2. Rencana Induk Penelitian 

3. Renstra UNIMUDA Sorong STKIP Muhammadiyah Sorong 

4. Renop UNIMUDA Sorong  

5. Standar Proses Penelitian 

6. Referensi  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentangSistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, danPenerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem 

Pendidikan Nasional. 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurudan 

Dosen. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar 

Nasional Pendidikan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentangDosen. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 

tentangPenyelenggaran Pendidikan Tinggi dan 

PengelolaanPerguruan Tinggi. 

7. Statuta UNIMUDA Sorong 

8. Rencana Induk Penelitian LP3M UNIMUDA Sorong  

9. Renstra dan Renop UNIMUDA Sorong 

7. Verifikasi Pelaksanaan proses penelitian berdasarkan standar operasional 

pelaksanaan penelitian. 

 


