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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 Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan 

sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga 

dicapai sinergi yng baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai 

dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau 

bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang 

mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam 

berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai 

pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa 

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, 

maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar 

negeri. 

3. Pihak yang Bertanggung 

Jawab untuk Mencapai 

Isi Standar Isi 

1. Wakil Rektor UNIMUDA Sorong 

2. Biro Humas dan Kerjasama 

3. Lembaga Penjaminan Mutu 

4. Dekan 

5. Ketua Program Studi  

6. GPM 

4. Definisi Istilah Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh Kepala Biro 

Humas dan Kerjasaman dengan mengutamakan prinsip 

kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, 

berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta 

kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan 

nasional. 



5. Pernyataan Standar Isi  Hakekat kerjasama: 

1. Semua pihak yang bekerjasama dengan UNIMUDA 

Sorong berposisi sebagai mitra (posisi sejajar) 

2. Pihak yang bekerjasama dengan UNIMUDA Sorong 

adalah lembaga milik masyarakat atau negara 

3. Pihak yang bekerjasama dengan UNIMUDA Sorong 

dapat berada di dalam maupun luar negeri 

4. Setiap bentuk kerjasama dengan UNIMUDA Sorong 

harus terdokumentasikan melalui Memorandum of 

Understanding Understanding (Nota Kesepahaman)  dan  

Surat  Perjanjian  Kerjasama  dengan  format sesuai 

kesepakatan. 

5. Pejabat penandatangan MoU hanya Pimpinan 

Syarat pihak mitra: 

1.  Tidak  melakukan  penetrasi  ideologi  yang  bertentangan  

dengan ideologi negara ataupun persyarikatan Muhammadiyah 

2.  Tidak  sedang  berada  dalam  sengketa  dengan  pihak  lain  

atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan 

3.  Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak 

4.  Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik 

5.   Bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang didanai 

industri rokok/miras atau lembaga ilegal. 

Masa kerjasama dan pelaksanaan: 

1.  Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan 

2.  Pelaksanaan  kerjasama  diketahui  oleh  semua  komponen  

yang terkait. 

3.   Evaluasi pelaksanaan kerjasama 

Mitra dalam negeri: 

1.  Lembaga resmi yang mempunyai reputasi yang baik 

2.  Terdiri dari lembaga, pendidikan, kesehatan, industri, 

ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang 

sosial humaniora. 

3.  Bermanfaat  untuk  pengembangan  program  studi  institusi  



atau Persyarikatan Muhammadiyah 

Mitra luar negeri: 

1. Lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional 

2. Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, 

ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang 

sosial/ humaniora. 

3. Bermanfaat  untuk  pengembangan  program  studi,  institusi  

atau persyarikatan Muhammadiyah 

Pendidikan dan pengajaran: 

1.  Pengembangan kurikulum 

2.  Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan 

3.  Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan 

4.  Pertukaran dosen/dosen tamu 

5.  Pertukaran mahasiswa 

6.  Pengadaan/pemanfaatan fasilitas 

7.  Pengembangan model pembelajaran 

8.  Akses perpustakaan dan laboratorium 

9.  Akses institusi dan lembaga yang disesuaikan dengan  

kebutuhan akademis seperti Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, 

Dinas Sosial, Industri dsb. 

Penelitian:  

1.  Sharing materi penelitian 

2.  Sharing dana penelitian 

3.  Seminar dan lokakarya bersama 

4.  Penerbitan jurnal ilmiah bersama 

5.  Penerbitan buku 

6.  Publikasi jurnal melalui website/ e-Journal 

Pengabdian kepada masyarakat: 

1.  Sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

2.  Sharing dana kegiatan 

3.  Diskusi, seminar/lokakarya bersama untuk mencari solusi 

alternatif 



6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Isi 

1. Pimpinan UNIMUDA Sorong merencanakan, 

memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar 

negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman 

(memorandum of understanding).  

2. Ketua UNIMUDA Sorong melaksanakan operasional 

kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah 

disepakati 

3. Usulan  kerjasama   dapat   muncul   dari  pihak   internal  

UNIMUDA Sorong dan eksternal UNIMUDA Sorong 

4. Pihak  internal  UNIMUDA Sorong yang  dapat   

mengusulkan  kerjasama terdiri   dari   tingkatan    Ketua 

UNIMUDA Sorong, Sekertaris UNIMUDA Sorong, 

Dosen UNIMUDA Sorong dan Mahasiswa UNIMUDA 

Sorong. 

5. Ketua UNIMUDA Sorong  melaksanankan   kerjasama  

setelah mendapat ijin Ketua UNIMUDA Sorong dengan   

pertimbangan bahwa   usulan   kerjasama  merujuk  

kepada   rencana  strategis dan analisis kebutuhan 

pengembangan UNIMUDA Sorong dengan prinsip saling 

membantu dan menguntungkan kedua  belah  pihak 

6. Setelah    mendapat   izin   tertulis   dari  ketua 

UNIMUDA Sorong,   maka   pihak pengusul internal 

dapat  menindaklanjuti pengajuan kerjasama kepada  

pihak  luar sesuai dengan tingkatan  unit kerja. 

7. Pihak  pengusul   internal   dapat   menyusun  

Memorandum   of Understanding (MoU) dengan  rincian  

scsuai  kebutuhannya. 

8. Pihak  pengusul  internal menjadi penanda  tangan  MoU  

untuk mewakili institusi/ unit kerja 

9. Pihak  pengusul   internal  wajib  memberikan  tembusan   



dan salinan  MoU kepada  unit kerja diatasnya untuk 

diarsipkan. 

10. Pihak  yang  menandatangani   MoU  memberikan   

laporan   per semester  mengenai kegiatan  basil  

kerjasama  tersebut  kepada rektor  melalu i  unit  kerja  

diatasnya. 

11. Pihak eksternal  dapat  mengusulkan kerjasama kepada  

semua tingkatan  unit  kerja  di  institusi Program Studi,  

Laboratorium, Lembaga, dan  UPT  dengan menujukan 

surat  usulan  kerjasama kepada  ketua UNIMUDA 

Sorong. 

12. Jika  surat   usu Ian   tersebut   ditujukan  langsung  

kepada   unit kerja,  maka   unit  kerja   dapat   

mengusulkan  izin  kerjasama tersebut  kepada  Ketua 

UNIMUDA Sorong. 

13. Ketua UNIMUDA Sorong   memberikan   izin   kerjasama   

dengan   pertimbangan bahwa   usulan   kerjasama  

merujuk   kepada   rencana  strategis dan    analisis   

kebutuhan    pengembangan UNIMUDA Sorong   dengan 

prinsip   saling  membantu  dan  menguntungkan  kedua   

belah pihak 

14. Setelah   mendapat  izin  tertulis  dari ketua UNIMUDA 

Sorong, maka   kerjasama dapat  ditindaklanjuti sesuai 

dengan tingkatan  unit kerja. 

15. Pihak      pengusul      internal/ eksternal      dapat       

menyusun Memorandum   of   Understanding   (MoU)   

dengan   rincian sesuai kebutuhannya. 

16. Pihak pengusul internal menjadi penanda tangan MoU 

untuk mewakili institusi/ unit kerja Pihak  pengusul   

internal  wajib  memberikan  tembusan  dan salinan MoU 



kepada  unit kerja  diatasnya untuk  diarsipkan. 

17. Selain   itu,  tembusan  dan   salinan    harus  ditembuskan  

pula kepada    unit   kerja   yang  berhubungan   dan   

sesuai   dengan tujuan  kerjasama  tersebut,  misalnya  ;   

kerjasama  penelitian yang   dilakukan    oleh     

laboratorium selain     memberikan tembusan  kepada   

program  studi  harus memberikan   tembusan   kepada    

LP3M    sebagai    lembaga payung bidang penelitian. 

Demikian  seterusnya. 

18. Pihak  yang menandatangani  MoU memberikan  laporan  

per semester mengenai kegiatan hasil  kerjasama tersebut  

kepada ketua UNIMUDA Sorong  melalui unit  kerja  

diatasnya. 

7. Indikator Ketercapaian  

Standar Isi 

1) Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar 

negeri semakin meningkat 

2) Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan 

implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin 

banyak 

8. Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar Isi 

1. Statuta UNIMUDA Sorong 

2. MoU kerja yang terkait dengan kerjasama. 

3. Nota Kesepemahaman. 

9. Referensi  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa. 

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan 

4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008 

5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu 



Internal Perguruan Tinggi”, 

6. Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 

2010. 

 

10. Verifikasi  

 

Verifikasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan 

kinerja Kerjasama setiap tahun 

 


