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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. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 

a) Standar sarana dan prasarana 

adalahmerupakankriteria minimal sarana dan 

prasarana yangdiperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi danproses penelitiandalam 

rangka memenuhi hasilpenelitian 

b) Sarana dan prasarana penelitian 

merupakanfasilitas Unimuda Sorong atau yang 

lain yang digunakan untuk memfasilitasi 

penelitian palingsedikit terkait dengan bidang 

ilmuprogram studiharus memenuhi standar 

mutu, keselamatankerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamananpeneliti, 

masyarakat, dan lingkungan. 

3. Rasionale Untuk    mewujudkan    visi,    dan    misi    

UNIMUDA Sorong  dalam  menyelenggarakan 

program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan 

jaminan mutu, profesional dan kompetitif, 

diperlukan penyelenggaraan  dharma penelitian  

yang mendukung program pendidikan tinggi 



kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-

Undang No. 20 Tahun  2003  Pasal  20  tentang  

Sistem  PendidikanNasional  yang  menyatakan  

bahwa  UNIMUDA Sorong 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 

sarana dan prasarana penelitian. 

4. Pernyataan Isi Standar (a) Pimpinan UNIMUDA Sorong dengan 

kewenangannya masing-masing berupaya 

mewujudkan dan memelihara serta 

memanfaatkan sarana prasarana kelengkapan 

untuk kegiatan penelitian. 

(b) Penggunaan sarana dan prasarana kampus untuk 

kegiatan penelitian diatur dan dikontrol oleh 

Biro Sarana dan Prasarana dengan koordinasi 

melalui LP3M UNIMUDA Sorong 

(c) Sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  dalam 

kegiatan  penelitian  memenuhi  standard  mutu, 

keselamatan  kerja,  kesehatan,  kenyamanan,  

dan keamanan peneliti, masyarakat, dan 

lingkungan. 

(d) Segala     sesuatu     yang     menyangkut     resiko 

pertanggung  jawaban  sarana  dan  prasarana 

menjadi tanggung jawab pelaku penelitian. 

(e) Semua kegiatan penelitian Dosen difasilitasi 

oleh pengelola  penelitian  di  UNIMUDA 

Sorong (seperti tim pakar penelitian, seleksi 

proposal penelitian, surat Penijinan maupun 

pengantar ijin penelitian, penetapan peserta 

penelitian, naskah kerjasama biaya penelitian). 

KONSEP FASILITAS 

a) Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat 

menggunakan fasilitas yang terkait dengan 



bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

b) Fasilitas  yang  digunakan  dalam  penelitian  

harus  relevan  denganbidang penelitian. 

KRITERIA SARANA DAN PRASARANA 

1) Sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  dalam  

penelitian  harus memenuhi standar: 

1) Keselamatan kerja 

2) Kesehatan 

3) Kenyamanan 

4) Keamanan peneliti 

5) Keamanan masyarakat setempat 

6) Efektif, efisien, dan lengkap 

2) Lembaga Penelitian dan Pengembangan harus 

memiliki kantor yang representatif yang 

minimal memiliki 

1) Ruang kerja pimpinan dan staf 

2) Ruang rapat 

3) Gudang penyimpanan hasil penelitian 

4) Lemari secukupnya 

5) Komputer dan kelengkapannya 

6) ScaNner 

7) LCD 

8) ATK 

9) Akses internet (WiFi) 

10) LP3M memiliki akses mendapatkan 

informasi terkait dengan penelitian dan 

mempublikasikan hasil penelitian ke 

berbagai pihak yang difasilitasi dengan 

jaringan teknologi informasi yang memadai. 

11) LP3M    memiliki    kendaraan    operasional    

untukmemudahkan mobilitas 

5. Strategi Strategi pelaksanaan standar sarana dan 

prasaranapenelitian adalah: 

a) Membekali dosen tentang  pengetahuan ethical 

clearance melaluipelatihan/ workshop. 

b) Memfasilitasidosenuntukmelakukanpenelitian 

dengansarana,danprasarana institusipendidikan 

dan lahan penelitian. 



c) Menjalin kerjasama  dengan lembaga  eksternal 

yangterkaitdenganlaboratory researchuntuk 

menunjangkegiatan penelitian. 

6. Indikator Seluruh dosen penelitimembuat: 

a) Seluruh  dosen   peneliti  menggunakan  sarana 

prasaranaatau menfaatkan fasilitas yang 

disediakan tingkat UNIMUDA Soron guntuk 

menunjang kegiatan penelitian. 

b) Tersusun   panitia/   Tim   Risbinakes   tingkat 

UNIMUDA Sorong 

c) TersusunTim Pakar Penelitian tingkat 

UNIMUDA Sorong 

d) Tersusun   Komite   Etik   Penelitian   LP3M 

UNIMUDA Sorong 

e) Tersusun   Pengelola   Jurnal   Ilmiah   

UNIMUDA Sorong 

7. Subjek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi standar 

1) Rektor UNIMUDA Sorong 

2) Wakil Rektor UNIMUDA Sorong 

3) LP3M 

4) Dekan  

5) Seluruh Dosen sebagai Peneliti 

8. Referensi a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 

tentangSistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, danPenerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. 

b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentangGuru dan Dosen. 

d) Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

e) Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2009 

tentang Dosen. 



f) Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2014 

tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

g) Peraturan   Menteri   Pemberdayaan   Aparatur 

Negara   dan   Reformasi   Birokrasi   Nomor   

17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional 

Dosen dan Angka Kreditnya sebagaiman telah 

diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor46 Tahun 2013. 

h) Peraturan   Menteri   Riset,   Teknologi,   dan 

Pendidikan   Tinggi   Nomor   44   Tahun   2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

i) Peraturan   Menteri   Riset,   Teknologi,   dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi 

j) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian 

Kepada Masyarakat di UNIMUDA Sorong 

k) Renstra    dan    Renop  di UNIMUDA Sorong 

 

9. Verifikasi 

 

Verifikasi dilakukan berdasarkan Standar 

Operasional Prosedur Sarana dan Prasarana 

Penelitian 

 

 

 

NO ASPEK INDIKATOR 

1.  Sikap 

1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian 

pembelajaran dalam aspek sikap lulusan yang tertulis 

dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan 

untuk semua standar pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam 

Kemuhammadiyahan. 



2. Rumusan capaian sikap lulusan merupakan perilaku 

benar dan berbudaya  meliputi  sikap  jujur,  amanah,  

tertib,  disiplin,  dan bertanggung jawab.   

3. Semua lulusan UNIMUDA Sorong adalah alumni yang 

wajib menjaga nama baik almamater dan persyarikatan 

Muhammadiyah. 

4. Semua lulusan UNIMUDA Sorong wajib berpartisipasi 

dalam kegiatan akademik maupun non akademik 

berupa: 

a.  Bantuan dana 

b.  Bantuan fasilitas 

c.  Ikut serta dalam berbagai kegiatan 

d.  Membuka jejaring tingkat nasional maupun 

internasional e.  Menyediakanfasilitas 

2.  Pengetahuan 

1.  Seluruh program studi   memiliki rumusan capaian 
pembelajaran 

yang mengacu pada SN-Dikti dalam aspek pengetahuan 

lulusan yang tertulis dalam buku panduan akademik  dan  

dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam 

Kemuhammadiyahan (AIK) 

2.  Rumusan capaian pengetahuan lulusan mencakup 
konsep, teori, 

metode, dan/atau falsafah bidang ilmu yang diperoleh 

dalam seluruh proses pembelajaran 

3.  Keterampilan 
Umum 

1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian 
pembelajaran yang mengacu pada SN-Dikti dalam aspek 
keterampilan lulusan yang tertulis dalam buku panduan 
akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar 
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 
dan Al Islam Kemuhammadiyahan (AIKA). 

2. Rumusan    keterampilan    merupakan    unjuk    kerja    
dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, 
dan/atau instrumen yang diperoleh melalui seluruh proses 
pembelajaran mencakup keterampilan umum dan 
keterampilan khusus. 

3. Rumusan  keterampilan  umum  berisi  tentang  
kemampuan  kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap 
lulusan dalam rangka menjamin keselarasan kemampuan 
lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis 
pendidikan tinggi. 

4. Keterampilan  umum  yang  harus  dimiliki  oleh  lulusan  
UNIMUDA Sorong adalah : 

a. Mampu membaca Al Qur’an dengan tajwid yang 

benar 

b. Bahasa Inggris dengan skor TOEFL: 450 

c. Mampu menggunakan ICT 

5. Memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian: 



a. Lulusan FAI menguasai bahasa Arab dengan skor 

TOAFL: 350  

b. Lulusan  Program  Studi  Bahasa  Indonesia  harus  

lulus  Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) 

tingkat madya 

c. Lulusan  program  studi  ilmu-ilmu  kesehatan  

harus  lulus  uji kompetensi yang ditentukan oleh 

Kementerian Kesehatan. 

d. Lulusan Program Studi ilmu-ilmu lainnya 

disesuaikan dengan kompetensi yang ditentukan 

oleh asosiasi bidang ilmu terkait. 

e. Lulus uji kompetensi Al-Islam 

Kemuhammadiyahan (AIKA). 

9. Lulusan  semua  jenjang memiliki  Surat Keterangan  
Pendamping 

Ijazah (SKPI) 

10. Lulusan   UNIMUDA Sorong   memiliki   kompetensi   

yang   handal,   yang dibuktikan dengan laporan masa 

tunggu lulusan untuk bekerja rata-rata 3-6 bulan 

4.  
Rumusan 

keterampilan 
khusus 

1.  Rumusan keterampilan khusus sebagai kemampuan 
kerja khusus 

dimiliki  oleh  setiap  lulusan  sesuai  dengan  bidang  

keilmuan program studi. 

2. Rumusan  capaian  pembelajaran  aspek  pengetahuan  

dan keterampilan khusus ditetapkan oleh asosiasi 

program studi dan atau asosiasi prodi PTM 

5.  

Kompetensi 
Lulusan 

UNIMUDA 

Sorong 

1. Semua lulusan UNIMUDA Sorong adalah alumni yang 
wajib menjaga nama baik almamater dan persyarikatan 
Muhammadiyah. 

2. Semua lulusan UNIMUDA Sorong wajib memiliki 
karya ilmiah 
a. Program sarjana dalam bentuk skripsi 

b. Program profesi dalam bentuk laporan praktik kerja 

profesi  

3. Lulusan    UNIMUDA Sorong    mempunyai    
kemampuan    bekerjasama, berorganisasi,  
pengembangan  diri,  dan  berkomunikasi  dengan baik, 
dan memiliki jiwa entrepreneurship. 

4. Lulusan UNIMUDA Sorong memiliki kompetensi yang 

handal, dibuktikan dengan laporan masa tunggu lulusan 

untuk bekerja rata-rata maksimal 3 bulan. 

5.  Lulusan UNIMUDA Sorong bekerja sesuai dengan 

bidang ilmunya minimal 80% dari jumlah lulusan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


