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MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN 

 

Pengembangan/   Peningkatan   Standar   adalah   pemanfaatan   hasil   monitoring, 

evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi 

koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap 

selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus Kemahasiswaan, dilakukan 

pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (Continuous Improvement). 

 

A. VISI DAN MISI  
 

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 Sorong 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. 

 

 



B. TUJUAN PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN 
 

Pengembangan/  Peningkatan  standar  Kemahasiswaan  bertujuan  untuk  secara 

berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing- masing standar 

Kemahasiswaan yang telah ditetapkan.  Pengembangan/ peningkatan Standar 

Kemahasiswaan bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui 

kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong.   

 

C. LUAS LINGKUP  PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN 

Pengembangan/ Peningkatan Standar Kemahasiswaan diperlukan, ketika 

pelaksanaan isi dari  standar  Kemahasiswaan  dalam  satu  siklus  berakhir,    dan  

standar  Kemahasiswaan  dapat ditingkatkan mutunya. 

 

Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai 

standar Kemahasiswaan yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks 

peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui benchmarking. 

Peningkatan  mutu  dilaksanakan  berdasarkan  hasil  monitoring dan  evaluasi, 

serta   audit   internal   berupa   rekomendasi   sebagai   acuan   untuk   pengembangan/ 

peningkatan mutu  secara berkelanjutan  dengan  mengikuti  metode Penetapan-

Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP). 

Pengembangan/peningkatan melalui benchmarking standar mutu, untuk 

mengetahui telah seberapa jauh Standar Kemahasiswaan yang diimplementasikan, 

dibandingkan dengan yang terbaiknya. 

Terdapat 2 (dua) yaitu benchmarking internal dan eksternal. Benchmarking 

internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar 

Kemahasiswaan antar Fakultas/ Program Studi/ Lembaga/ UPT/ Biro/ Bagian di 

lingkungan unit kerja Universitas  Pendidikan  Muhammadiyah  Sorong.  Benchmarking  

eksternal  adalah upaya  membandingkan  pelaksanaan/  pemenuhan  standar  

Kemahasiswaan  Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong terhadap standar 

Kemahasiswaan dengan Perguruan Tinggi lain. 

 



 

D. LANGKAH-LANGKAH   PENGEMBANGAN/   PENINGKATAN   STANDAR 

KEMAHASISWAAN 
 

Pengembangan/ Peningkatan Standar Kemahasiswaan dilakukan melalui 

langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut : 

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya  perbaikan dan 
 

pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar Kemahasiswaan yang telah 

ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.   

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil 

monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang 

terkait dengan standar Kemahasiswaan.   

3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan : 
 

a.  Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya.  
 

b. Perkembangan  situasi  dan  kondisi  Universitas  Pendidikan  Muhammadiyah 

Sorong  dan  unit  terkait    atau  tenaga  akademik  atau  non-akademik  yang 

melaksanakan   isi   standar   serta   tuntutan   kepentingan   Universitas    dan 

Stakeholder.   

c.  Relevansinya    dengan    visi,    misi    dan    tujuan    Universitas    

PendidikanMuhammadiyah Sorong.   
 

4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan 

stadar  baru  untuk  peningkatan  mutu.  Bila  pemenuhan  standar  telah  tercapai, 

pengembangan/peningkatan    mutu    dilakukan    dengan    benchmarking    untuk 

penetapan standar  baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar 

Kemahasiswaan.  

Secara garis besar tahapan pengembangan/ peningkatan Standar Kemahasiswaan 

dapat digambarkan dalam gambar VIII. 1 sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

 

Peninjauan Laporan Hasil 
Monitoring & Evaluasi 

Audit Internal 

 Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (Rektor beserta 
Wakil Rektor) dan LPM mempelajari dan melakukan peninjauan terhadap 

hasil laporan Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Audit Internal

 
 

 
Evaluasi Laporan Hasil 
Monitoring & Evaluasi 

Audit Internal 

 Pimpinan  Universitas  Pendidikan  Muhammadiyah  Sorong  dan  LPM  
menyelenggarakan rapat atau forum diskusi membahas laporan monitoring 
dan evaluasi serta hasil audit Internal dengan Auditi dan atau para pejabat 
struktural yang terkait dengan standar Kemahasiswaan. 

 Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan LPM 
melaksanakan evaluasi laporan hasil monotoring dan evaluasi serta audit 
internal.   

 
 

 
Kaji Ulang dan Tindak 

Lanjut 

 Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan LPM 
melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar 

 LPM   melakukan   rumusan   standar   baru   untuk peningkatan mutu 
melalui prosedur seperti dalam penetapan standar Kemahasiswaan.

 

 

 
Benchmarking 

 LPM   melakukan   rumusan   standar   baru   untuk peningkatan mutu. Bila 
pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/ penigkatan mutu 
dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui 
prosedur seperti dalam penetapan standar Kemahasiswaan. 

 

 
 

 
Penetapan Standar Baru 

 LPM   melakukan   rumusan   standar   baru   untuk peningkatan mutu dan 
bila pemenuhan standar telah tercapai, dengan melakukan Benchmarking 
untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan 
standar Kemahasiswaan 

 

 

Gambar VIII.1. Tahap-tahap Pengembangan Standar Kemahasiswaan 
 

E. KUALIFIKASI  PEJABAT/  PETUGAS  PENGEMBANGAN/  PENINGKATAN 

STANDAR KEMAHASISWAAN 

Pihak-pihak  yang  harus  menjalankan  pengembangan/peningkatan  Standar 
 

Kemahasiswaan adalah 
 

1. Pimpinan  Universitas  Pendidikan  Muhammadiyah  Sorong,  LPM,  U P M, GPM 

Tim Monitoring dan Evaluasi,   Tim Audit  Internal  sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya.   

2. Pejabat  struktural  dengan  bidang  pekerjaan  yang  diatur  oleh    standar  yang 

bersangkutan.   



3. Mereka   yang   secara   eksplisit   disebut   dalam   pernyataan   standar     yang 

bersangkutan. 
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