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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 

UNIMUDA Sorong 

Untuk mewujudkan visi, dan misi UNIMUDA Sorong dalam 

menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel 

dengan jaminan mutu, professional dan kompetitif, diperlukan 

penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung UNIMUDA 

Sorong, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan 

pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat 

dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara 

individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, 

ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen 

maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan 

standar penilaian penelitian. 

Standar Hasil Penelitian  diperlukan sebagai pedoman agar hasil 

penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa, serta memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 

3. Pihak yang Bertanggung 

Jawab untuk Mencapai Isi 

Standar Penilaian 

Penelitian 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor 

3. LP3M   

4. LPM 

5. Dekan  

6. Program Srudi 

7. Dosen 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal 



penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 

2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara 

terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi: 

a) Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti 

agar terus meningkatkan mutu penelitian; 

b) Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang 

bebas dari pengaruh subjektivitas; 

c) Akuntabelmerupakan penilaian penelitian yang 

dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh peneliti; dan 

d) Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

e) Original merupakan penilaian  didasarkan  atas  keaslian  

penelitian  (bukan plagiasi). 

5. Pernyataan Standar Isi  PROSES PENELITIAN 

Penilaian penelitian dilakukan sejak proposal diajukan, 

pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian, sampai 

dengan laporan penelitian. 

UNSUR PENILAIAN 

Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan 

unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan original. 

a) Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi peneliti agar 

terusmeningkatkan mutu penelitiannya. 

b) Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas 

dari pengaruh subjektivitas. 

c) Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur 

yang jelas dan dipahami oleh peneliti. 

d) Transparan:  penilaian  yang  sesuai  dengan  prosedur  dan  

hasilpenilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

e) Original:  penilaian  didasarkan  atas  keaslian  penelitian  

(bukan plagiasi). 



INSTRUMEN PENILAIAN 

UNIMUDA Sorong membuat   instrumen   penilaian   yang   

relevan, akuntabel, dan representatif. 

KETENTUAN LAIN 

1) UNIMUDA Sorong memiliki ketentuan tersendiri tentang 

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka 

penyusunan laporan tugas akhir (skripsi). 

2) Standar penilaian penelitian merupakan kirteria minimal 

terhadap proses dan hasil penelitian 

3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan 

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar 

proses penelitian 

4) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam 

rangka penyusunan laporan skripsi diatur berdasarkan 

ketentuan dan peraturan di UNIMUDA Sorong  seperti yang 

tercantum dalam peraturan akademik dan panduan skripsi. 

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Isi 

Memotivasi seluruh dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan 

penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, 

objektif, akuntabel, transparan, dan original juga harus 

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan 

standar proses penelitian 

7. Indikator Ketercapaian  

Standar Isi 

Terwujudnya proses penelitian yang baik meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi. 

8. Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar Isi 

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan : 

1. Pedoman Penelitian UNIMUDA Sorong  

2. Renstra UNIMUDA Sorong  

3. Standar Proses Penelitian 

4. Rencana Induk Penelitian  

9. Referensi  1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi 

3. Permenristekdikti  Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 



Kualifikasi Pendidikan Tinggi 

4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

5. Rencana Induk Penelitian 

6. Rencana Strategi Penelitian 

 

 

10. Verifikasi 

 

Verifikasi dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur 

Penilaian Penelitian 

 


