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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 pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola 

kegiatan penelitian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan 

lebih lanjut dalam rangka mencapai Visi dan Misi UNIMUDA 

Sorong 

3. Pihak yang Bertanggung 

Jawab untuk Mencapai 

Standar Isi 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 

3. LP3M 

4. LPM 

5. Dekan 

6. Ketua Program Studi  

7. Dosen 

4. Definisi Istilah 1. Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan 

pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau 

informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni 

2. Usulan penelitian adalah suatu format yang telah diisi menjadi 

acuan konsepsional maupun operasional dalam mencapai tujuan 

penelitian dan untuk permohonan biaya penelitian 

3. Laporan adalah suatu format yang ditujukan untuk 

mempertanggungjawabkan kegiatan penelitian secara teknis 

ilmiah dan mempertanggungjawabkan biaya yang sudah 

dimanfaatkan kepada pimpinan dan lembaga 

4. Dana penelitian adalah jumlah biaya perjudul/kegiatan yang 

terinci atas tahap-tahap kegiatan  

5. Pernyataan Standar Isi  KEBIJAKAN 

1. Memiliki kebijakan tentang unit kerja yang bertanggungjawab 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 

dan publikasi nasional dan internasional. 

2. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian 

sesuai dengan rencana strategis UNIMUDA Sorong.  

3. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan 

system penjaminan mutu internal penelitian.  

4. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian  

5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

penelitian secara periodik.  



6. Melakukan diseminasi hasil penelitian.  

7. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk 

melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).  

8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya pada 

Rektor. 

STRUKTUR ORGANISASI 

1) Memiliki   struktur   organisasi   yang   bertugas   untuk   

mengelolapenelitian dengan nama Lembaga Penelitian, 

Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M). 

2) LP3M dipimpin oleh Kepala Lembaga dibantu oleh sekretaris 

lembaga dan Kepala Bagian pada LP3M. 

3) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan secara rutin 

mengevaluasi dan menginformasikan hasil penelitian dan 

publikasi ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika di 

lingkungan UNIMUDA Sorong 

4) Sekretaris  LP3M  bertugas menginventarisir hasil-hasil 

penelitian, mencari informasi tentang kegiatan penelitian dan 

publikasi ilmiah baik skala nasional maupun internasional   

untuk   disosialisasikan   kepada   para   dosen   di lingkungan 

UNIMUDA Sorong 

5) Kepala LP3M  memiliki standar sebagai berikut: 

a) Kualifikasi dan kompetensi 

i. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan 

syari’at Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan 

berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota 

Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di 

organisasi Muhammadiyah. 

ii. Pendidikan minimal magister. 

iii. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat, kecuali 

GuruBesar 66 tahun. 

iv. Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli. 

v. Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas 

sekurang- kurangnya 2 tahun. 

vi. Mempunyai  loyalitas  tinggi  terhadap  Lembaga  

dan berkomitmen   untuk   memajukan   penelitian   

ilmiah   di UNIMUDA Sorong 

vii. Diutamakan memiliki reputasi penelitian tingkat 

nasional. 

viii. Tidak  sedang  menjabat  sebagai  pimpinan  di  

perguruan tinggi lain 

6) Sekretaris LP3M memiliki standar sebagai berikut : 

a) Sekretaris LP3M bertanggungjawab atas segala 



administrasi yang berkaitan dengan LP3M 

b) Kualifikasi dan kompetensi 

i. Anggota  Muhammadiyah  yang  mengamalkan  

syari’at Islam  dengan  baik,  berakhlak  mulia,  dan  

berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota 

Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di 

organisasi Muhammadiyah. 

ii. Pendidikan minimal magister. 

iii. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. 

iv. Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli. 

v. Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas 

sekurang- kurangnya 2 tahun. 

vi. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap STKIP 

Muhammadiyah Sorong dan berkomitmen untuk 

memajukan penelitian ilmiah di STKIP 

Muhammadiyah Sorong 

vii. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di 

perguruan tinggi lain 

URAIAN TUGAS 

a) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian 

sesuai renstra UNIMUDA Sorong 

b) Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan 

sistem penjaminan mutu internal di bidang penelitian. 

c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian 

d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

penelitian 

e) Melakukan diseminasi hasil penelitian 

f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti 

g) Memfasilitasi peneliti dalam penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehankekayaan intelektual. 

h) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi 

i) Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada pihak pemberi 

dana, dan pihak-pihak lain yang terkait. 

j) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian 

danpublikasi sesuai renstra 

k) Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan 

sistem penjaminan mutu internal di bidang penelitian dan 

publikasi. 

l) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan publikasi 

m) Melaksanakan  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  

penelitian dan publikasi 

n) Melakukan diseminasi hasil penelitian 

o) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti 



p) Memfasilitasi peneliti dalam penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan kekayaan intelektual. 

q) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi 

r) Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada pihak pemberi 

dana, dan pihak-pihak lain yang terkait. 

PANDUAN LEMBAGA PENELITIAN 

a. Memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian 

danPublikasi 

b. Memiliki renstra penelitian dan publikasi 

c. Memiliki panduan penelitian 

d. Memiliki acuan pendanaan penelitian 

e. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau 

fungsi penelitian. 

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau 

fungsi penelitian. 

g. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian di lembaga 

laindengan program kerjasama. 

h. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. 

i. Menyampaikan  laporan  kinerja  lembaga  atau  fungsi  

penelitianpaling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi. 

KELOGIKAAN LEMBAGA PENELITIAN 

1) Memiliki RIP Penelitian 

2) Memiliki renstra penelitian 

3) Memiliki panduan penelitian 

4) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau 

fungsi penelitian. 

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau 

fungsi penelitian. 

6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian di lembaga 

laindengan program kerjasama. 

7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. 

8) Menyampaikan  laporan  kinerja  lembaga  atau  fungsi  

penelitianpaling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi. 

 

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Isi 

1. Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi 

dan pertanggungjawaban yang jelas  

2. Mendokumentasikan setiap kegiatan LP3M.  

3. Menyelenggarakan bebagai pelatihan, seminar, dan 

lokakarya.  

4. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional, maupun 

internasional. 



5. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan relevan yang berkaitan dengan standar 

penelitian 

6. Melibatkan secara aktif LP3M, Dekan, dosen serta unit kerja 

terkait dalam perancangan penyusunan dan penetapan standar 

penelitian 

7. Wakil Rektor, LP3M, Dekan dan Prodi membina hubungan 

dengan organisasi profesi, Alumni, pemerintah dan dunia 

usaha untuk peningkatan kegiatan penelitian. 

7. Indikator Ketercapaian  

Standar Isi 

1. Tersedianya pedoman penulisan proposal dan laporan 

penelitian yang lengkap dan jelas sehingga usulan penelitian 

tiap tahun meningkat 

2. Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat 

3. Jumlah publikasi ilmiah yang disitasi rata-rata 20 per tahun 

8. Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar Isi 

1. Standar Hasil Penelitian, 

2. Standar Isi Penelitian, 

3.  Standar Proses Penelitian, 

4.  Standar Penilaian Hasil Penelitian, 

5. Standar Peneliti 

6.  Serta Standar Sarana Dan Prasarana  Penelitian. 

7. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian  

9. Referensi  1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen 

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi  

4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

6. Peraturan Pemerintah  No 41 tahun 2009 Tentang Gaji Guru 

dan Dosen 

7. Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim 

Pengembang SMI-PT-Direkorat Jenderal Pendidikan Tinggi-

Departemen Pendidikan Nasional. 

8. Statuta STKIP Muhammadiyah Sorong 

10. Verivikasi Verifikasi dilakukan berdasarkan Standar Pengelolahan Penelitian 

 

 

 



 

 

 


