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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 Tatapmong ini bertujuan sebagai acuan dalam 

menjalankan tata kelola UNIMUDA Sorong secara efektif 

melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat 

memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran 

dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya 

organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya 

aturan,tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika 

mahasiswa, etika tenagakependidikan, sistem penghargaan dan 

sanksi serta pedoman dan prosedurpelayanan (administrasi, 

perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tatapamong 

(input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal 

yangmenjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus 

diformulasikan,disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan 

dievaluasi dengan peraturan danprosedur yang jelas. 

3. Pihak yang Bertanggung 

Jawab untuk Mencapai Isi 

Standar Isi 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor   

3. Lembaga Penjaminan Mutu 

4. Biro Administrasi Akademik 

5. Dekan  

6. Ketua Program Studi  

7. Gugus Penjamin Mutu (GPM) 

8. Tenaga Kependidikan Prodi 

4. Definisi Istilah 1) Rektor UNIMUDA Sorong adalah unsur pimpinan yang 

mengelola universitas serta dibantu oleh Wakil Rektor  

2) LPM UNIMUDA Sorong adalah unsur pemantua dan 

evaluator atas pelaksanaan standar mutu UNIMUDA Sorong 

5. Pernyataan Standar Isi  STRUKTUR ORGANISASI 

1. Struktur Organisasi  di  UNIMUDA Sorong  sejalan dengan 

ketetapan PP Muhammadiyah dan Majlis Dikti dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Struktur Organisasi di UNIMUDA Sorong ditetapkan 



dengan SK Rektor UNIMUDA Sorong dengan pola garis 

instruksi dan garis koordinasi. 

3. Struktur Organisasi di UNIMUDA Sorong terdiri dari BPH 

sebagai perwakilan PP Muhammadiyah, Senat sebagai 

badan normatifdan perwakilan tertinggi civitas akademika, 

Rektor sebagai penanggung jawab utama terselenggaranya 

kegiatan universitas yang dibantu oleh Wakil Rektor yang 

jumlahnya sesuai dengan bidang, kebutuhan dan kondisi 

UNIMUDA Sorong. Di Fakultas dipimpin oleh Dekan dan 

dibantu oleh Wakil Dekan sesuai bidang, kebutuhan dan 

kondisi fakultas. Di Program studi  dipimpin oleh ketua 

program studi, dan jika dibutuhkan diangkat seorang 

sekretaris program studi. 

4. Untuk urusan administrasi Rektor UNIMUDA Sorong 

dibantu oleh kepala biro, yang membawahi beberapa kepala 

bagian. Di Fakultas Dekan dibantu oleh kepala Tata Usaha 

yang membawahi beberapa kepala sub bagian. 

5. Rektor mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis yang 

diperlukan. 

6. Rektor mengangkat Ketua Lembaga dan Ketua Pusat Studi 

untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang terkait dengan 

Caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

7. Rektor UNIMUDA Sorong memiliki analisis jabatan yang 

lengkap. 

BADAN PEMBINA HARIAN 

1. Badan Pembina Harian (BPH) adalah Badan yang 

dibentuk PP Muhammadiyah untuk menjalankan 

fungsi dan tugas pembinaan di UNIMUDA Sorong. 

2. BPH terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil 

Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang 

berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur 

tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia 

pendidikan dan memahami persyarikatan dan 



berkomitmen kuat pengembangan UNIMUDA Sorong. 

3. Diangkat dan ditetapkan oleh PP Muhammadiyah 

atas usul Rektor bersama PWM. 

4. Memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang 

dalam tugas yang ditetapkan oleh PP 

Muhammadiyah. 

 

REKTOR 

1. Rektor adalah penanggungjawab utama terselenggaranya 

kegiatan universitas  

2. Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan 

syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan 

berwawasan luas, dibuktikan dengan KTAM / 

NBM minimal 5 tahun dan aktif di organisasi 

Muhammadiyah. 

b. Memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan 

latar belakang akademik yang sesuai dengan 

institusi yang akan dipimpinnya. 

c. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan 

untuk mencapai tujuan pendidikan 

Muhammadiyah. 

d. Mempunyai kemampuan leadership dan 

manajerial. 

e. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta 

komitmen yang kuat untuk memajukan 

universitas, mengembangkan ilmu dan 

teknologi, serta seni dan ilmu pengetahuan 

lainnya. 

f. Jenjang pendidikan Doktor. 

g. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat, 

kecuali guru besar 66 tahun. 

h. Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor. 



i. Tidak merangkap dalam Dewan Penyantun dan/ 

atau BPH dan BP-PTM/PTA 

j. Tidak menjadi pengurus dan pimpinan partai 

politik. 

k. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di 

perguruan tinggi lain. 

l. Memenuhi persyaratan akademik, administratif 

dan prosedur yang berlaku yang diatur dalam 

peraturan tersendiri. 

SENAT 

1. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi 

UNMIDA Sorong 

2. Kualifikasi dan Kompetensi 

a. Anggota   senat   UNIMUDA Sorong/Fakultas   adalah   

dosen   yang bertugas minimal 5 tahun. 

b. Berpendidikan minimal Magister. 

c. Usia maksimal untuk Senat UNIMUDA Sorong 66 tahun 

(bagi Guru Besar) dan 61 tahun non Guru Besar pada saat 

diangkat. 

d. Mempunyai kepangkatan akademik minimal lektor. 

e. Senat universitas terdiri atas pimpinan, guru besar tetap, 

perwakilan guru besar tidak tetap, kaprodi. 

f. Senat fakultas terdiri atas pimpinan fakultas, ketua 

program studi, guru besar tetap, perwakilan guru besar 

tidak tetap, dan perwakilan dosen tetap. 

g. Mempunyai tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan 

dalam statuta UNIMUDA Sorong. 

WAKIL REKTOR 

1. Wakil Pimpinan adalah pimpinan Universitas yang 

bertugas membantu Pimpinan ada bidang yang 

ditentukan. 

2. Wakil Pimpinan PTM/PTA terdiri atas wakil bidang 

bidang Akademik, SDM, Kemahasiswaan, AIK atau 



sesuai dengan ketentuan Majelis Diktlitbang PP 

Muhammadiyah/Majelis Dikti PP Aisyiyah. 

3. Kualifikasi dan kompetensi: 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamal-kan 

syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan 

berwawasan luas, dibuktikan dengan KTAM/ 

NBM minimal 5 tahun dan aktif di organisasi 

Muhammadiyah. 

b. Memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, 

dan latar belakang akademik yang sesuai 

dengan jabatan yang akan dipimpinnya. 

c. Bersedia melaksanakan amanat Persyari 

katan untuk mencapai tujuan pendidikan 

Muhammadiyah. 

d. Mempunyai kemampuan leadership dan 

manajerial. 

e. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, 

serta komitmen yang kuat untuk 

memajukan universitas, mengembangkan 

ilmu dan teknologi, serta seni dan ilmu 

pengetahuan lainnya. 

f. Jenjang pendidikan minimal magister. 

g. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat 

kecuali guru besar 66 tahun. 

h. Mempunyai kepangkatan akademik 

minimal Lektor. 

i. Tidak merangkap sebagai BPH. 

j. Tidak menjadi pengurus dan pimpinan 

partai politik. 

k. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di 

perguruan tinggi lain. 

l. Memenuhi persyaratan akademik, 

administratif dan prosedur yang berlaku 



yang diatur dalam peraturan tersendiri. 

DEKAN 

1.  Ketua program  studi  adalah  penanggungjawab  penuh  dalam 

penyelenggaraan pendidikan di program studi. 

2.   Kualifikasi dan Kompetensi 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat Islam 

dengan baik, berakhlak mulia dan berwawasan luas, 

dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah minimal 

5 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b.  Jenjang Pendidikan minimal Magister  

c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali guru 

besar66 tahun 

d.  Jabatan fungsional minimal Lektor untuk S1 Asisten Ahli. 

e.  Latar belakang keilmuan sesuai dengan program studi yang 

dipimpin. 

f. Berstatus  sebagai  dosen tetap UNIMUDA Sorong dan 

telah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun. 

g. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan akademik di 

program studi. 

h. Memiliki kemampuan dalam menyiapkan administrasi 

perizinan dan akreditasi program studi. 

i.  Memiliki  dedikasi  dan  loyalitas  yang  tinggi,  serta  

komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni di prodi yang dipimpin. 

j.   Memiliki      tanggungjawab      untuk      memajukan      

dan 

mengembangkan   Prodi   yang   dipimpin   dan   

PersyarikatanMuhammadiyah. 

k.  Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan 

tinggi lain. 

WAKIL DEKAN 

1. Wakil Dekan adalah pimpinan Fakultas yang bertugas 

membantu Dekan pada bidang yang ditentukan. 



2. Wakil Dekan terdiri atas wakil bidang bidang Akademik, 

SDM& Keuangan, Kemahasiswaan, Alumni & Kerjasama, 

Al Islam Kemuhammadiyahan atau sesuai dengan ketentuan 

Majelis Diktlitbang PP Muhammadiyah. 

3. Kualifikasi dan kompetensi: 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat 

Islam dengan baik, berakhlak mulia dan berwawasan luas, 

dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah minimal 

2 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta 

komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan 

teknologi dan seni di fakultas pimpinan. 

c. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk 

mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 

d. Pendidikan minimal S2 

e. Berstatus sebagai dosen tetap UNIMUDA Sorong dan 

telah bertugas sekurang-kurangnya empat tahun berturut 

turut. 

f. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali guru 

besar 66 tahun 

g. Kepangkatan akademik minimal Lektor. 

h. Latar belakang keilmuan sesuai dengan salah 

satu program studi di fakultas yang dipimpin 

i. Tidak merangkap sebagai BPH 

j. Tidak menjadi pimpinan partai politik. 

k. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di 

perguruan tinggi lain. 

l. Memenuhi persyaratan akademik, 

administratif, dan prosedur yang berlaku dalam 

peraturan tersendiri. 

4. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

ditetapkan dalam statuta PTM/PTA. 

Ketua Program Studi 



1. Ketua program studi adalah penanggungjawab 

penuh dalam penyelenggaraan pendidikan di 

program studi. 

2. Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamal 

kan syariat Islam dengan baik, berakhlak 

mulia dan berwawasan luas, dibuktikan 

dengan KTAM/ NBM minimal 5 tahun dan 

aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Jenjang pendidikan minimal Magister untuk 

Kaprodi S1, dan Doktor untuk Kaprodi S2 

dan S3. 

c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat 

kecuali guru besar 66 tahun 

d. Kepangkatan akademik minimal Lektor 

untuk S1 dan Lektor Kepala untuk S2 dan S3 

Guru Besar. 

e. Latar belakang keilmuan sesuai dengan 

program studi yang dipimpin. 

f. Berstatus sebagai dosen tetap PTM/PTA dan 

telah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun. 

g. Memiliki kemampuan dalam mengembang 

kan akademik di program studi. 

h. Memiliki kemampuan dalam menyiapkan 

administrasi perizinan dan akreditasi 

program studi. 

i. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, 

serta komitmen yang kuat untuk 

memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni di prodi yang dipimpin. 

j. Memiliki tanggungjawab untuk memajukan 

dan mengembangkan Prodi yang dipimpin 

dan Persyarikatan Muhammadiyah. 



k. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di 

perguruan tinggi lain. 

 

SEKRETARIS PROGRAM STUDI 

1. Sekretaris Program Studi membantu ketua program studi 

dalam pelaksanaan pendidikan di program studi. 

2. Kualifikasi dan Kompetensi 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat 

Islam dengan baik, berakhlak mulia dan berwawasan luas, 

dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah minimal 

5 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Jenjang pendidikan minimal S2. 

c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. 

d. Kepangkatan akademik minimal Asisten Ahli. 

e. Latar belakang keilmuan sesuai dengan program studi 

yang dipimpin. 

f. Berstatus  sebagai  dosen tetap  UNIMUDA Sorong dan 

telah bertugas sekurang-kurangnya empat tahun. 

g. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan akademik 

di program studi. 

h. Memiliki   kemampuan   dalam   administrasi   perizinan   

dan akreditasi program studi. 

i. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk 

mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah. 

j. Memiliki  dedikasi  dan  loyalitas  yang  tinggi,  serta  

komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni di prodi yang dipimpin. 

k. Memiliki     tanggungjawab     untuk     memajukan     dan 

mengembangkan Prodi yang dipimpin dan Persyarikatan 

Muhammadiyah. 

l. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan 

tinggi lain. 

KETUA UPT AIK 



1. Ketua UPT AIK bertanggungjawab kepada Pim 

pinan atas kegiatan pengkajian dan pengem 

bangan AIK yang dilakukan oleh dosen, maha 

siswa, dan tenaga kependidikan PTM. 

2. Kualifikasi dan kompetensi  

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamal kan syari'at 

Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan 

luas, dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun 

dan aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Pendidikan minimal S2. 

c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat (Guru 

Besar maksimal 66 tahun). 

d. Jabatan Akademik minimal Lektor. 

e. Berstatus dosen tetap UNIMUDA Sorong yang sudah 

bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun. 

f. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UNIMUDA 

Sorong dan berkomitmen untuk memajukan pengkajian 

ilmiah di UNIMUDA Sorong. 

g. Diutamakan memiliki reputasi penelitian 

tingkat nasional. 

h. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan 

tinggi lain. 

KEPALA LEMBAGA PENELITIAN PUBLIKASI DAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M) 

1. Kepala LP3M bertanggungjawab kepada Pimpinan atas 

kegiatan penelitian Publikasi dan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang 

berkolaborasi dengan mahasiswa dalam bentuk aplikasi 

keilmuan yang dikembangkan di UNIMUDA Sorong. 

2. Kualifikasi dan kompetensi 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamal kan syari'at 

Islam dengan baik, berakhlak mulia dan berwawasan 

luas, dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun 



dan aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Pendidikan minimal S2 

c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. (Guru Besar 

maksimal 66 tahun ) 

d. Jabatan Akademik minimal Lektor 

e. Berstatus dosen tetap PTM yang sudah 

bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun. 

f. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap PTM 

dan berkomitmen untuk memajukan 

penelitian dan pengembangan di PTM. 

g. Diutamakan memiliki reputasi melakukan 

kegiatan penelitian dan pengembangan 

tingkat nasional. 

h. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan 

tinggi lain 

KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggungjawab 

kepada Rektor atas kegiatan di bidang penjaminan mutu. 

2. Kualifikasi dan kompetensi 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari'at 

Islam dengan baik, berakhlak mulia dan berwawasan 

luas, dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 

tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Pendidikan minimal S3 

c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. (Guru 

Besar maksimal 66 tahun ) 

d. Jabatan Akademik minimal Lektor 

e. Berstatus dosen tetap UNIMUDA Sorong yang sudah 

bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun. 

f. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap PTM/PTA dan 

berkomitmen untuk meningkatkan mutu PTM/PTA. 

g. Diutamakan memiliki reputasi untuk melakukan 

kegiatan penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan 



Universitas. 

h. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di 

perguruan tinggi lain 

SEKERTARIS LEMBAGA 

1. Sekretaris Lembaga membantu ketua lembaga dalam 

pelaksanaan kegiatan di lembaganya dan mengatur 

perencanaan, pelaksnaan, serta evaluasi kegiatan di lembaga. 

2. Kualifikasi dan kompetensi: 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari'at 

Islam dengan baik, berakhlak mulia dan berwawasan 

luas, dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun 

dan aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Pendidikan minimal S2 

c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. 

d. Jabatan Akademik minimal Lektor. 

e. Berstatus dosen tetap PTM/PTA yang sudah 

bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun. 

f. Dapat bekerja sama dengan ketua lembaga 

penjaminan mutu dalam melaksanakan 

tugas. 

g. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap PTM/ 

PTA dan berkomitmen untuk memajukan 

mutu PTM/PTA. 

h. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan 

di perguruan tinggi lain. 

GUGUS PENJAMIN MUTU 

1. Gugus Penjaminan   Mutu   bertanggungjawab   kepada Ketua 

LPM Muhammadiyah Sorong atas kegiatan UNIMUDA 

Sorong. 

2. Kualifikasi dan kompetensi:  

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari’at Islam 

dengan   baik, berakhlak   mulia   dan   berwawasan   luas, 

dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah minimal 5 



tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Pendidikan minimal S3 

c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. (Guru Besar 

maksimal 66 tahun ) 

d. Jabatan Akademik minimal Lektor 

e. Berstatus   dosen   tetap   UNIMUDA Sorong   yang   sudah   

bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun. 

f. Mempunyai  loyalitas  tinggi  terhadap  UNIMUDA Sorong  

dan berkomitmen untuk meningkatkan mutu UNIMUDA 

Sorong. 

g. Diutamakan memiliki reputasi pernah melakukan kegiatan 

penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan UNIMUDA Sorong.  

h. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi 

lain 

 

 

KEPALA PERPUSTAKAAN 

1. Kepala  perpustakaan  adalah  penanggungjawab  penuh  

dalam pengelolaan perpustakaan di semua kampus. 

2. Kualifikasi dan Kompetensi 

a. Jenjang pendidikan minimal S.1 Ilmu Perpustakaan  

b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat. 

c. Pengalaman di bidang perpustakaan. 

d. d. Mempunyai     keterampilan     pengelolaan     perpustakaan 

(BasicLibrarySkill) meliputi pengadaan, pengolahan, 

pembuatan paket informasi. 

e. Memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  klasifikasi  dengan 

sistem DDC & administrasi pengolahan bahan pustaka. 

f. Penguasaan    komputer    meliputi    penguasaan    software 

pengolahan  data  &  kata,  pengetahuan  tentang  data  base, 

jaringan, multi media. 

g. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelusuran on 

disk/off line (proquest & Winspirs) 



h. Menguasai teknik pencarian Bollian Logic. 

i. Memiliki kemampuan untuk melakukan searching on-line 

book 

j. Bisa berkomunikasi dengan baik. 

k. Mempunyai misi lifelong learning untuk diri sendiri dan orang 

lain. 

l. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi 

lain. 

KEPALA LABORATORIUM  

1. Kepala   laboratorium   adalah   penanggungjawab   penuh   

dalam pengelolaan laboratorium sesuai dengan spesifikasinya. 

2. Kualifikasi dan Kompetensi 

a. Jenjang pendidikan minimal S.1 sesuai dengan bidang 

ilmunya 

b. Usia maksimal 54 tahun pada saat diangkat. 

c. Memiliki penglaman di bidang Laboratorium. 

d. Latar belakang keilmuan sesuai dengan spesifikasi 

laboratorium  yang dikelola. 

e. Berstatus sebagai tenaga kependidikan UNIMUDA Sorong. 

f. Memiliki  komitmen  untuk  memajukan  dan  

mengembangkan keilmuan sesuai dengan etika keilmuan. 

g. Mampu bekerjasama dengan dosen pengampu matakuliah 

yang 

berkaitan dengan pemanfaatan laboratorium. 

h. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi 

lain. 

RAPAT DOSEN 

1. Rapat  dosen/tenaga  kependidikan  adalah  rapat  yang  

dilakukan oleh Ketua UNIMUDA Sorong UNIMUDA Sorong 

di segala jenjang bersama dosen sesuai dengan kebutuhan. 

2. Rapat  dosen/tenaga  kependidikan  bersama  ketua Prodi di  

segala jenjang dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 semester. 

3. Keputusan  rapat  dosen/tenaga  kependidikan  wajib  ditaati  



oleh semua pihak yang terkait. 

RAPAT KHUSUS 

1. Rapat  dosen/tenaga  kependidikan  adalah  rapat  yang  

dilakukan oleh Ketua UNIMUDA Sorong di segala jenjang 

bersama dosen sesuai dengan kebutuhan. 

2. Rapat  dosen/tenaga  kependidikan  bersama  ketua Prodi di  

segala jenjang dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 semester. 

3. Keputusan  rapat  dosen/tenaga  kependidikan  wajib  ditaati  

oleh semua pihak yang terkait. 

RAPAT PIMPINAN 

1.   Rapat pimpinan dilakukan untuk membahas kebijakan dan 

hal-hal lain yang bersifat operasional. 

2.   Rapat pimpinan insitusi terdiri atas: 

a.  Rapat terbatas pimpinan insitusi 

b.  Rapat pimpinan universitas dengan BPH 

c.  Rapat pimpinan insitusi dengan pimpinan prodi 

d.  Rapat pimpinan insitusi dengan kepala biro 

e.  Rapat pimpinan insitusi dengan seluruh unsur pimpinan di 

UNIMUDA Sorong 

3.   Rapat pimpinan prodi terdiri atas : 

a.  Rapat terbatas pimpinan prodi 

b.  Rapat   pimpinan   prodi   dengan   pimpinan program studi 

c.  Rapat  pimpinan  prodi  dengan  kepala  tata usaha dan 

kasubag 

d.  Rapat pimpinan prodi dengan seluruh pimpinan di tingkat 

prodi 

4.   Rapat pimpinan dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

5.   Keputusan rapat pimpinan wajib ditaati oleh seluruh pihak 

yang terkait. 

RAPAT DOSEN 

1.  Rapat  dosen/tenaga  kependidikan  adalah  rapat  yang  

dilakukan oleh Rektor UNIMUDA Sorong di segala jenjang 

bersama dosen sesuai dengan kebutuhan. 



2.   Rapat  dosen/tenaga  kependidikan  bersama  pimpinan  di  

segala jenjang dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 semester. 

3.   Keputusan  rapat  dosen/tenaga  kependidikan  wajib  ditaati  

oleh semua pihak yang terkait. 

RAPAT KHUSUS 

1.   Rapat khusus dilaksanakan oleh pimpinan di setiap jenjang 

dalam rangka penanganan hal-hal yang bersifat penting, 

rahasia, atau darurat. 

2.   Rapat khusus di jenjang pimpinan tertentu harus mendapat 

izin dan dihadiri oleh pimpinan minimal satu tingkat di 

atasnya kecuali rapat khusus di tingkat insitusi. 

3.   Hasil keputusan rapat khusus harus ditaati oleh semua pihak 

yang terkait. 

 

WISUDA  

1. Kegiatan wisuda adalah kegiatan pelantikan atas mahasiswa 

yang dinyatakan telah lulus dari salah satu jenjang pendidikan 

di UNIMUDA Sorong. 

2. Upacara wisuda dilakukan dalam sidang terbuka senat 

UNIMUDA Sorong. 

3. Kegiatan wisuda dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan 

dengan SK Ketua UNIMUDA Sorong. 

4. Kegiatan wisuda dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu 

tahun akademik. 

5. Peserta wisuda diwajibkan mengenakan busana wisuda yang 

telah ditetapkan. 

PERGANTIAN JABATAN 

1. Seluruh  pimpinan  baru  yang  menjabat  di  salah  satu  

jabatan struktural   di   UNIMUDA Sorong   wajib   dilantik   

dalam   sebuah   acara penyerahan surat keputusan. 

2. Seluruh pimpinan yang telah berakhir masa jabatan di salah 

satu jabatan struktural di UNIMUDA Sorong wajib diberikan 

ucapan terima kasih dalam sebuah acara penyerahan surat 



keputusan. 

3. Penyerahan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian 

Ketua UNIMUDA Sorong dan pelantikan Ketua UNIMUDA 

Sorong baru dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

4. Penyerahan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian 

Wakil Ketua UNIMUDA Sorong dan pelantikan Wakil Ketua 

UNIMUDA Sorong dilakukan oleh Majlis dikti PP 

Muhammadiyah. 

5. Penyerahan surat keputusan bagi pejabat struktural yang 

berakhir masa jabatannya dan pelantikan pejabat struktural 

dilakukan oleh Ketua UNIMUDA Sorong. 

6. Pejabat struktural yang tidak lagi menjabat struktural di salah 

satu unit masih mendapatkan tunjangan jabatan selama tiga 

bulan berturut-turut. 

PENILAIAN KINERJA 

Penilaian kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan menggunakan 

Sistem Kinerja Pegawai (SKP) yang dilaksanakan sekali setahun 

baik secara manual maupun online dengan komponen untuk : 

1. Tugas  Utama  (  Untuk  dosen  meliputi  Tridharma  dan  

Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan job deskription) 

2. AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 

3.  Tugas Tambahan 

SURVEI KEPUASAN 

Instrumen 

Tersedianya perangkat evaluasi Tingkat kepuasan pelanggan 

dilaksanakan berbasis  penelitian yang menggunakan instrumen 

yang valid dan reliable. 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa 

1.  Dilaksanakan melalui survei tahunan secara online 

2.  Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 75% 

Tingkat Kepuasan Dosen 

1.  Dilaksanakan melalui survei tahunan 

2.  Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80%  



Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan 

1.  Dilaksanakan melalui survei tahunan 

2.  Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80% 

Tingkat Kepuasan Alumni 

1.  Dilaksanakan melalui survei tahunan 

2.  Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 75% 

Tingkat Kepuasan stakeholder 

1.  Dilaksanakan melalui survei dua tahunan 

2.  Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80% 

PROSEDUR PENILAIAN KERJA 

1.  Memiliki teknik pengolahan data 

2.  Penentuan obyek dan subyek evaluasi 

3.  Perencanaan kegiatan 

4.  Pengumpulan data 

5.  Pengolahan data 

6.  Laporan hasil evaluasi 

7.  Tindak lanjut evaluasi 

PRINSIP EVALUASI KINERJA 

Utility (manfaat): 

Hasil  evaluasi  hendaknya  bermanfaat  bagi  manajemen  untuk 

pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan. 

2.  Accuracy (akurat): 

Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat 

ketepatan tinggi. 

3.  Feasibility (layak): 

Hendaknya  proses  evaluasi  yang  dirancang  dapat  

dilaksanakan secara layak. 

MATERI EVALUASI KINERJA 

Pencitraan 

1.  Citra UNIMUDA Sorong di masyarakat 

2.  Pengembangan kelembagaan 

 Izin operasional 

 Akreditasi BAN PT 



 Akreditasi Internasional 

3.  Posisi UNIMUDA Sorong di antara PTM 

4.  Posisi UNIMUDA Sorong di tingkat nasional 

5.  Posisi UNIMUDA Sorong di tingkat internasional 

6.  Keharmonisan internal 

7.  Keharmonisan eksternal 

SDM DOSEN 

1.  Tersedia evaluasi kinerja dosen dilaksanakan secara periodik 

oleh fakultas pada setiap akhir semester berdasarkan 

instrumen yang distandarisasikan oleh universitas 

2.  Tersedianya hasil evaluasi kinerja dosen harus diinformasikan 

kepada dosen yang bersangkutan sebagai alat evaluasi bagi 

perbaikan di kemudian hari 

3. Tersedianya hasil evaluasi kinerja dosen harus 

didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan kepada Ketua 

UNIMUDA 

SDM TENAGA KEPENDIDIKAN  

1.  Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dilaksanakan secara 

periodiksetiap tahun berdasarkan instrumen yang 

distandarisasikan oleh universitas 

2.  Hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan harus 

diinformasikan kepada yang bersangkutan sebagai alat 

evaluasi bagi perbaikan dikemudian hari 

3.  Hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan harus 

didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan kepada Ketua 

UNIMUDA 

DISIPLIN KERJA 

1.  Kehadiran pimpinan minimal 36 jam/minggu 

2.  Kehadiran dosen mengajar minimal 95% 

3.  Kehadiran tenaga kependidikan tepat waktu mencapai 95% 

PENILAIAN KINERJA 

DP3 dosen dan Tenaga Kependidikan 

1.  AIK: Penguasaan AIK mencapai  skor 90 dari maksimal 100 



2.  Kesetiaan rata-rata minimal 90 skor dari maksimal 100 

3.  Prestasi rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100 

4.  Tanggungjawab rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100 

5.  Ketaatan rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100 

6.  Kejujuran rata-rata minimal 90 skor dari maksimal 100 

7.  Kerjasama rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100 

8.  Prakarsa rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100 

9.  Kepimpinan rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100 

Penilaian dosen oleh mahasiswa, teman sejawat, dan atasan 

langsung 

1.  Kompetensi paedagogik rata-rata minimal 3,75 dari skor 

maksimal 5 

2.  Kompetensi profesional rata-rata minimal 3,75 dari skor 

maksimal 5 

3.  Kompetensi sosial rata-rata minimal 3,5 dari skor maksimal 5 

4.  Kompetensi kepribadian rata-rata minimal 3,5 dari skor 

maksimal 5 

SURVEI KEPUASAN 

Instrumen 

Tersedianya perangkat evaluasi tingkat kepuasan pelanggan 

dilaksanakan berbasis  penelitian yang menggunakan instrumen 

yang valid dan reliable 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa: 

1. Dilaksanakan melalui survei tahunan secara online 

2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 75% 

 

Tingkat Kepuasan Dosen 

1. Dilaksanakan melalui survei tahunan 

2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80% 

 

Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan 

1. Dilaksanakan melalui survei tahunan 

2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80% 



 

Tingkat Kepuasan Alumni 

1. Dilaksanakan melalui survei tahunan 

2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 75% 

 

Tingkat Kepuasan stakeholder 

1. Dilaksanakan melalui survei dua tahunan 

5. Strategi Pelaksanaan 

Standar Isi 

1) Ketua UNIMUDA SorongUNIMUDA Sorong beserta 

lembaga, pimpinan program studi dan UPT menyusun dan 

menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut 

2) Ketua UNIMUDA SorongUNIMUDA Sorong beserta 

program studi mengimplementasikan kriteria yang ada secara 

efektif dan efisien. 

3) Ketua UNIMUDA Sorong, gugus penjamin mutu dan lembaga 

penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi serta 

mengukur tingkat ketercapaian standar. 

6. Indikator Ketercapaian  

Standar Isi 

Tingkat relevansi capaian dan kepuasan lulusan, mahasiswa, dan 

pengguna lulusan semakin meningkat  

7. 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 

UNIMUDA Sorong 

3) Buku Panduan Mahasiswa 

4) Renstra UNIMUDA Sorong 

5) Dokumen mutu UNIMUDA Sorong 

8. 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 

9. Verifikasi Verifikasi dilakukan berdasarkan Standar Tata Pamong 

 

 


