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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Universitas Pendidikan Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 

didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang diprakarsai oleh Badan Pembina 

Harian (BPH) dan seluruh para pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong, sebagai salah satu lembaga perjuangan dan dakwah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk membentuk manusia seutuhnya yang 

diridhai Allah Subhanahuwata’ala menurut tuntunan agama Islam dan berdasarkan 

falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pendirian Universitas ini didasarkan pada pemikiran bahwa mencerdaskan 

kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab rakyat dan pemerintah Indonesia, 

kemudian bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi umat Islam karena ilmu 

pengetahuan akan menentukan harkat dan martabat manusia di dunia dan di akhirat. 

Dengan menguasai ilmu pengetahuan akan dapat pula dikuasai teknologi yang 

merupakan suatu kekuatan untuk melangsungkan dan mempercepat pembangunan 

bangsa Indonesia. 

Saat disusunnya Renstra ini, Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong merupakan peralihan dari STKIP Muhammadiyah Sorong. Saat 

ini Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong telah memiliki 3 

(tiga) fakultas yang terdiri atas 21 program studi, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) dengan 10 (sepuluh) program studi, Fakultas Sains dan Teknologi 

(FST) dengan 6 (enam) program studi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 

(FISHUM) dengan 5 (lima) program studi. Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

Sorong mewujudkan Universitas berbasis “Tourismpreneur” sebagai filosofi 

penyelenggaraan dan pengembangan institusi, strategi sebagai upaya dalam 

meberdayakan potensi ekonomi umat serta membangun sebuah masyarakat yang 

mandiri sehingga dapat melahirkan banyak para entrepreneur-entrepreneur baru 

terutama dikalangan generasi muda. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara 

menanamkan nilai-nilai kewirausahaan bagi banyak orang terutama dikalangan generasi 

muda atau kalangan terdidik, yang akan menimbulkan jiwa kreativitas untuk berbisnis 

atau berwirausaha sendiri dan tidak bergantung kepada pencarian kerja yang semakin 

hari semakin sempit dan sulit.  

Universitas pada hakekatnya merupakan lembaga yang berfungsi untuk 

melestarikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menggali ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. Selain itu Universitas  juga berfungsi mengembangkan kualitas 

sumberdaya manusia dan menghasilkan jasa-jasa. Dalam era globalisasi, informasi, dan 

interpedensi sebagaimana yang telah, sedang, dan akan berlangsung, peran Universitas  

menjadi semakin penting. Dalam era tersebut keunggulan suatu bangsa tidak lagi 

ditentukan oleh kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya, tetapi lebih ditentukan 

oleh kualitas sumberdaya manusia, penguasaan informasi, serta penguasaan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. 
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Eksistensi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong kedepan 

ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan 

tersebut. Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong perlu secara terus-menerus mempertinggi daya 

juang dan daya saing guna mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui 

perencanaan pengembangan yang komprehensif. 

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong telah membuat program jangka panjang 5 tahun ke depan dalam 

suatu dokumen Rencana Strategis Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong. Rencana Strategis ini merupakan rencana pengembangan 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong untuk periode 2018-

2022. Rencana Strategis ini dibangun berdasarkan visi UNIMUDA yang merupakan 

kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin 

dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi 

dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan) yang sedang dan akan 

berlangsung.  

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong 5 tahun ke depan. Rencana Strategis ini bukanlah merupakan 

pedoman yang statis, melainkan dinamis. Artinya, rencana tersebut dapat ditinjau ulang 

secara periodik, setiap setahun sekali. Peninjauan rencana juga dapat dilakukan sesuai 

dengan perubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan 

terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong. 

Namun demikian, rencana strategis ini tidak berarti sekedar sebuah dokumen, 

apalagi sekedar untuk memenuhi kepentingan sangat praktis, semacam kelengkapan 

administratif untuk akreditasi. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kesadaran, 

kehendak, kebutuhan bersama untuk dijadikan sebuah pedoman bagi penyelenggaraan 

dan pengembangan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, agar 

setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah yang ditempuh oleh setiap elemen 

pada setiap level merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang 

sudah ditetapkan. Sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, Rencana Strategis ini harus menjadi 

komitmen bersama seluruh elemen penyelenggara Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.  

Sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, Rencana Strategis ini perlu dijabarkan dalam 

berbagai dokumen perencanaan yang lebih operasional. Dokumen perencanaan 

operasional yang dimaksud adalah Rencana Strategis ditingkat unit, Rencana Tindakan 

(Action Plan) per bidang, dan berbagai peraturan penyelenggaraan Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.  
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B. Landasan Hukum 

Penyusunan Rencana Strategis 2018-2022 didasarkan atas landasan-landasan  

hukum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 170,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5007); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

24); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka 

Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen 

dan Angka Kreditnya. 
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BAB II 

ANALISA SITUASI 

 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong telah melakukan evaluasi diri 

yang dilakukan oleh tim evaluasi diri dengan terlebih dahulu melakukan analisa situasi 

berupa analisis SWOT yang meliputi kekuatan (strength)), kelemahan (weakness), 

peluang (opportunity), dan ancaman (threat) yang dialami institusi, selanjutnya 

penyebab dari kelemahan dan permasalahan tersebut di cari akar permasalahannya 

(Cause-Root Analysis). Analisa situasi didasarkan pada data capaian rencana strategis 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong periode 2018-2022 kondisi internal 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong saat ini, dan potensi perkembangan 

lingkungan strategis lima tahun ke depan 

Analisis eksternal mengkaji faktor-faktor di luar Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah) Sorong yang berpengaruh terhadap ancaman (Threats) dan peluang 

(Opportunities) yang dihadapi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong pada 

aspek kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat, kondisi makro ekonomi, 

aspek geografis, dukungan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan aspek 

hukum.  

Analisis internal mencakup evaluasi terhadap beberapa faktor utama di dalam 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah  Sorong, yang berkait erat dengan kelemahan 

(Weaknesses) dan kekuatan (Strengths) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong 

pada aspek ketatakelolaan (Good Governance) dan penjaminan mutu, aspek 

infrastruktur, aspek finansial, aspek sumberdaya manusia, aspek operasional (Proses 

Pembelajaran), aspek administrasi dan pengelolaan program akademik, dan aspek 

pelayanan, aspek korporasi dan kerjasama serta aspek sistem informasi manajemen.  

Hasil analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal digunakan sebagai 

acuan dalam menetapkan strategi umum pengembangan Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Hasil analisis dideskripsikan sebagai berikut. 

 

A. Analisis Eksternal 

Peluang Ancaman 

Posisi Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong berada di wilayah 

strategis pengembangan Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan 

Wisata Bahari Dunia (Raja Ampat) 

Potensi pasar bebas yang memberi 

kesempatan Universitas asing untuk 

masuknya guru besar asing dengan gaji 

yang tinggi 

Berlakunya UU Otonomi Khusus yang 

memberikan kebijakan khusus bagi Papua 

dan berdampak kuat pada pemanfaatan 

lulusan sarjana lokal 

Munculnya gejolak sosial dan politik 

lokal 

Terbukanya kemitraan dengan berbagai 

lembaga, baik lembaga pemerintah 

Konsumen sangat selektif memilih 

program studi yang berkualitas 
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Peluang Ancaman 

maupun lembaga non pemerintah 

Potensi calon mahasiswa Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) 

Sorong dari provinsi Papua Barat, Papua, 

Maluku dan Maluku Utara.  

Perkembangan IPTEKS menuntut 

ketersediaan fasilitas pendidikan yang 

modern, kesiapan SDM, dan sistem 

manajemen yang handal 

Bidang pariwisata sebagai sektor 

unggulan ke-2 dalam 5 bidang yang paling 

strategis di Indonesia 

Kecenderungan penurunan minat calon 

mahasiswa dalam mengembangkan 

pariwisata 

Dukungan dari lembaga pemerintah dan 

DPR melalui kebijakan alokasi anggaran 

pendidikan 20% 

Meningkatnya kontrol pemerintah di 

bidang pendidikan tinggi melalui 

kerjasama dengan lembaga pemerintah 

bagian pendidikan 

Kemajuan digital dapat mendukung 

sarana dan pasarana untuk mendukung 

aktivitas institusi dan akademik 

Perkembangan teknologi yang sangat 

cepat menyebabkan cepat usangnya 

peralatan laboratorium dan peralatan 

TIK 

Terbukanya networking Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) 

Sorong dengan berbagai institusi di dalam 

dan luar negeri 

Kemungkinan penutupan program studi 

yang tidak memiliki mahasiswa dan 

tidak terakreditasi 

Tenaga pendidik (guru) dan tenaga 

profesional sesuai dengan bidang 

kompetensinya sangat dibutuhkan di 

Kawasan Timur Indonesia. 

Munculnya pesaing lokal, dengan 

adanya kelas jarak jauh yang 

diselenggarakan baik oleh PTN maupun 

PTS 

Terbukanya peluang dunia kewirausahaan Tekanan biaya SPP pesaing yang ada di 

sekitar wilayah Papua Barat 

 

B. Analisis Internal 

Kekuatan Kelemahan 

Komitmen pengelola Institusi untuk 

Good University Governance 

Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong  sangat besar 

Akreditasi Institusi 

Adanya keinginan institusi untuk 

memberdayakan  Tim Monitoring dan 

Evaluasi Internal dan Sistem Pen-

jaminan Mutu Internal  

Rendahnya pencapaian nilai akreditasi 

program-program studi dan masih ada juga 

program studi yang belum terakreditasi 

Adanya keseragaman tata kelola 

sarana Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah  Sorong. 

Sistem birokrasi yang kurang fleksibel 
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Cukup tingginya reputasi Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah Sorong di 

wilayah Papua Barat 

Portofolio Program Studi belum dijalankan 

dengan baik dan dibakukan sebagai alat 

evaluasi diri dan pengembangan Prodi 

Jaringan Muhammadiyah yang kuat Lemahnya budaya kerja berorientasi kualitas 

Rencana Strategi Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah Sorong 

sudah disosialisasikan 

Struktur Lembaga Penjaminan Mutu dan 

Gugus Penjaminan Mutu masih sangat 

sederhana 

Lembaga Penjamin Mutu  sudah ada Masih  sangat sedikit personal yang 

memahami sistem penjaminan mutu 

Masih belum memiliki perencanaan SDM 

penjaminan mutu 

Satu-satunya perguruan tinggi yang 

berbasis tourismpreneur   di Indonesia 

timur  

Belum optimal dalam melaksanakan 

kerjasama baik dalam negeri maupun luar 

negeri 

Luas area kampus yang memadai 

untuk pengembangan dan letaknya 

pun  sangat strategis di pusat kota. 

(Total 58 Ha) 

Penggunaan lahan belumbeli semuanya di 

manfaatkan secara maksimal 

Telah memiliki gedung kuliah yang 

representatif 

Penggunaan belum maksimal 

Mempunyai masjid kampus. Daya tampung tidak memadai  

Lokasi kampus berada di wilayah 

yang kondusif untuk menciptakan 

atmosfir akademik 

Jarak antara pusat kota dengan kampus yang 

jauh. 

Memiliki gedung laboratorium Sarana dan prasarana belum lengkap 

Memiliki lab school dari tingkat 

satuan pendidikan TK, SD, SMP dan 

SMA 

Perpustakaan belum memiliki program 

pemeliharaan perpustakaan yang lengkap, 

jurnal-jurnal ilmiah juga masih terbatas  

Memiliki fasilitas ruang perpustakaan, 

Sportorium, Auditorium, Rusunawa 

Minimnya jumlah buku terbitan baru di 

perpustakaan 

Memiliki sarana dan prasarana olah 

raga 

Layanan laboratorium belum optimal 

Pendapatan keuangan cenderung 

meningkat 

Pemasukan, pengeluaran, dan pengelolaan 

dana Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong belum mengacu 

kepada RAPB  

Aset Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong cukup besar 

Penerimaan sumber dana masih didominasi 

dari  SPP mahasiswa 

Sudah ada audit dari Lembaga 

Pembina dan Pengawas Keuangan 

Laporan keuangan belum diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik 
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(LPPK) Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah sebagai bentuk 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Tingginya komitmen 

kemuhammadiyah-an para karyawan. 

Minimnya staf SDM bagian kepegawaian 

dan belum adanya lembaga/divisi SDM.  

Sebagian karyawan memiliki jiwa 

pengabdian yang tinggi. 

Sistem  rekrutmen, seleksi,  pengembangan,  

dan  pelatihan  SDM  belum terstandar.  

Sebagian besar staf dosen memiliki 

komitmen yang tinggi pada 

Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong. 

Sistem penilaian kinerja, beban kerja, sistem 

reward dan punishment, rentang kendali. 

belum terstandar. 

Program  pengembangan  dosen  belum 

terencana dengan  baik. 

Komposisi  keahlian  dosen  tidak  seimbang  

dengan  kelompok  keilmuan. 

Belum adanya  kriteria  baku  yang  sesuai  

dengan wewenang  dan  tanggung  jawab  

untuk mencapai  suatu  jabatan  struktural  

tertentu. 

Belum memiliki guru besar, masih 

rendahnya persentase dosen berkualifikasi 

pendidikan S3, dan tidak seimbangnya 

penyebaran tugas dan peran menyebabkan 

rendahnya daya dukung SDM terhadap 

peningkatan mutu kinerja sekolah tinggi. 

Proses pembelajaran berlangsung 

teratur dan tertib 

Belum optimalnya dosen dalam pemahaman 

kurikulum berbasis kompetensi 

Program studi melakukan inisiatif 

untuk merancang proses belajar 

mengajar agar berlangsung dengan 

baik 

Proses belajar mengajar (PBM) masih 

dominan konvensional 

Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 

mem-punyai beberapa program 

unggulan yang sangat diminati oleh 

calon mahasiswa 

Proses pembelajaran belum berorientasi 

pada penelitian  

Potensi sumberdaya manusia baik                 

dosen maupun karyawan administrasi  

memadai 

Data program studi serta Biro akademik 

mengalami ketidakcocokan informasi 

akademik, jumlah mahasiswa yang droup- 

out, dan jumlah mahasiswa yang non-aktif.  

Proses pembelajaran berlangsung                                                                                                                                                                                                                                                                                 

teratur dan tertib 

Sistem informasi akademik belum baik dan 

belum terpadu 

Kinerja dosen dalam pembuatan buku ajar 
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masih belum optimal, dikarenakan 

keterbatasan dana dalam pembuatan buku 

ajar 

Terbatasnya staf pengelola akademik yang 

mampu memanfaatkan fasilitas sistem 

informasi akademik 

Adanya semangat yang tinggi untuk 

melayani mahasiswa dan alumni 

Dalam konteks pelayanan masih terdapat 

ketidakpuasan stakeholders baik internal 

maupun eksternal pada setiap lini organisasi  

Adanya layanan kesehatan untuk 

mahasiswa, dosen, dan karyawan 

Belum terstandarisasi kualitas pelayanan 

pada banyak aspek seperti : pelayanan 

akademik, pelayanan dosen dalam proses 

belajar mengajar di kelas 

Adanya layanan bimbingan konseling 

dan layanan soft skills 

Belum ada sistem yang baku dalam 

meningkatkan layanan internal. 

Belum sempurnanya layanan  ketenaga-

kerjaan. 

Pemanfaatan layanan bimbingan konseling 

dan soft skills masih rendah 

Dimilikinya sistem informasi 

akademik (SIAKAD) dan Sistem 

informasi perpustakaan 

Belum terstandarisasi sistem manajemen 

informasi 

sistem informasi keuangan (Zahir 

Accounting) 

Belum terintegrasinya sistem manajemen 

informasi yang telah dimiliki 

Memiliki jaringan internet (Hotspot 

area) dan 1 unit Mobil Pusat 

Pelayanan Internet 

Masih belum terpenuhinya akses internet  

bagi  seluruh mahasiswa 

Dipercayanya LP3M oleh sebagian 

stakeholder untuk menjadi mitra 

kegiatan penelitian 

Lemahnya budaya, iklim, dan tradisi 

penelitian. 

Sudah mempunyai rencana induk 

penelitian (RIP) 

Belum adanya pusat kajian untuk negara-

negara asing yang dikelola bersama, seperti; 

Korean Center, Pusat kajian Asia Pasifik, 

dan Pusat Kajian Eropa 

Sudah mempunyai standar mutu 

penelitian dan pengabdian masyarakat 

Rendahnya produktivitas penelitian dan 

publikasi ilmiah. 

Jurnal ilmiah yang dimiliki banyak yang 

belum terakreditasi 

Tingginya antusias pelajar SMA/SMK 

untuk mendaftar di UNIMUDA 

sorong  

Bervariasinya kualitas input mahasiswa 
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Tingginya citra kegiatan 

ekstrakurikuler 

Minimnya minat mahasiswa untuk 

bergabung di unit kegiatan mahasiswa 

Banyaknya alumni yang berhasil di 

dunia kerja dan berpotensi untuk 

menjadi mitra bagi pengembangan 

mahasiswa maupun institusi 

Fungsi networking selama ini berjalan 

secara parsial, kurang sistematis ,dan kurang 

saling terintegrasi 

Memiliki organisasi berupa ikatan 

alumni Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 

Lemahnya database dan penelusuran alumni 

Kurangnya kegiatan-kegiatan kerjasama 

yang melibatkan para alumni 

Adanya muatan program 

kewirausahaan dan soft skill  

Belum terbentuknya jiwa kewirausahaan 

(enterpreneurship) sebagai pilihan alternatif 

lulusan dalam dunia kerja 

Jumlah kerjasama dengan lembaga 

lain cukup meningkat 

Belum optimalnya korporasi kewirausahaan 

dan networking dalam penggalian dana 

(fundraising) 

Belum maksimalnya usaha menjalin 

kerjasama dengan Universitas Negeri dan 

Universitas luar negeri  

Pengembangan pusat-pusat kajian 

islam melalui UPT AIK dan 

pengembangan pusat iptek, dan 

peradaban islam.  

 

Belum optimalnya pengembangan pusat-

pusat kajian islam melalui UPT AIK dan 

pengembangan pusat iptek, dan peradaban 

islam.  

 

Kesimpulan hasil analisa situasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong yang memuat situasi internal dan situasi ekstenal, terangkum 

melalui analisa SWOT Tabel TNT (Total Nilai Tertimbang) pada lampiran. Langkah 

selanjutnya adalah menentukan posisi dan strategi Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, adapun di dalam analisis SWOT ditemukan 

beberapa indikator-indikator antara lain: 

 Kekuatan (S-Strength)   = 42 Indikator Kinerja Internal 

 Kelemahan (W-Weakness)  = 54 Indikator Kinerja Internal 

 Peluang (Opportunity)   = 10 Indikator Kinerja Eksternal 

 Ancaman (T-Threats)   = 10 Indikator Kinerja Eksternal 

Proses selanjutnya adalah secara kuantitatif melakukan perhitungan dan 

pembobotan terhadap indikator tersebut melalui Total Nilai Tertimbang (TNT) yang 

hasilnya adalah sebagai berikut : 

1. Total Nilai Tertimbang (TNT) untuk Faktor Internal sebesar -0.12  

2. Total Nilai Tertimbang (TNT) untuk Faktor Eksternal sebesar +1.23  
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Posisi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong ditentukan 

berdasarkan hasil perhitungan selisih nilai kekuatan dan kelemahan dan selisih nilai 

peluang dan ancaman, dengan pedoman sebagai berikut: 

1. Posisi I (Survival/Defensif) : Jika kondisi internal negatif, eksternal negatif 

2. Posisi II (Stabilisasi/Rasionalisasi) : Jika kondisi internal negatif, eksternal positif 

3. Posisi III (Pertumbuhan/Agresif)  : Jika kondisi internal positif, eksternal positif 

4. Posisi IV (Orientasi ke luar) : Jika kondisi internal positif, eksternal negatif 

Berdasarkan pedoman tersebut, saat ini Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong berada pada posisi/kuadran II (Stabilisasi/Rasionalisasi), dengan 

demikian Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dapat 

memanfaatkan peluang yang ada untuk dapat melakukan pengembangan secara internal. 

Pada sisi eksternal diketahui bahwa penyebab utama lebih terbukanya peluang daripada 

ancaman dikarenakan beberapa hal. Kondisi dukungan kebijakan pemerintah terhadap 

PT khususnya LPTK yang baik dan minat yang tinggi untuk kuliah di Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong merupakan hal-hal yang menjadikan 

peluang Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong untuk 

meningkatkan kapasitas institusional dan mutu manajemen Universitas  agar dapat 

menangkap dan memanfaatkan peluang yang ada. 
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BAB III 

FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 

A. Filosofi 

Sebagai bagian dari amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong mengacu pada nilai-nilai 

Muhammadiyah yang berdasar pada Al Qur’an dan As-Sunnah, serta nilai-nilai dasar 

persyarikatan, yang terdiri atas: Muqadimah Anggaran Dasar, Kepribadian 

Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita 

Hidup Muhammadiyah, serta pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Berpijak 

dari nilai-nilai tersebut, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 

bertekad menjadikan "Universitas berbasis Tourismpreneur” sebagai filosofi 

penyelenggaraan dan pengembangan institusi, strategi sebagai upaya dalam 

meberdayakan potensi ekonomi umat serta membangun sebuah masyarakat yang 

mandiri sehingga dapat melahirkan banyak para entrepreneur-entrepreneur baru 

terutama dikalangan generasi muda. 

Harapan untuk mewujudkan keterpaduan filosofi tersebut, diperlukan persyaratan 

ketersediaan sumber daya manusia yang mampu menguasai nilai-nilai kewirausahaan 

bagi banyak orang terutama dikalangan generasi muda atau kalangan terdidik, yang 

akan menimbulkan jiwa kreativitas untuk berbisnis atau berwirausaha sendiri dan tidak 

bergantung kepada pencarian kerja yang semakin hari semakin sempit dan sulit. Dalam 

kaitan ini Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong mempunyai 

keyakinan mampu mengambil peran dalam mewujudkan hal itu, karena Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong percaya bahwa, masa depan yang 

lebih baik pasti dapat dicapai bila dilakukan melalui jalan kebenaran, kebersamaan, 

cinta keadilan, kebebasan, dan rasa persaudaraan.  

Dalam rangka mewujudkan filosofi secara berkelanjutan tentunya memerlukan 

basis nilai yang kuat pada segenap sivitas akademika. Basis nilai yang kuat akan 

membantu seluruh insan sivitas akademika untuk mengintegrasikan fikiran, sikap dan 

tindakan organisasinya secara utuh. Bahwa kerja kolektif di Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong tidak hanya berdimensi sosial-edukatif semata, 

karena  yang lebih penting adalah bahwa semua gerak langkah insan sivitas akademika 

memiliki dimensi spiritual dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT.  Beberapa nilai 

dasar yang harus dimiliki oleh segenap sivitas akademika, yang juga menjadi landasan 

nilai dalam proses bekerja serta acuan nilai bagi seluruh sivitas akademika dan 

komponen lain di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong adalah: 

1. Tauhid; 

2. Kejujuran; 

3. Tajdid; 

4. Etos keilmuan; 

5. Tourismpreneur 

6. Memiliki komitmen terhadap kebangsaan dan profesi; 

7. Toleran dan berwawasan global. 
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Bagi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong,  

1. Nilai Dasar Tauhid menjadi landasan teologis bagi nilai dasar lainnya dan 

seluruh tatanan sistem yang mengikutinya. Tauhid harus tercermin dalam 

seluruh nilai dasar lainnya sebagai wujud keyakinan yang mantap dan 

implementatif terhadap kekuasaan dan kasih sayang Allah SWT. 

2. Mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang menopang oleh nilai-

nilai islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan kesungguhan terhadap 

perubanahan. 

3. Menanamkan pemahaman pada sivitas dan mahasiswa bahwa  muhammadiyah 

adalah gerakan Islam yang menjalankan dakwah dan tajdid melalui organisasi/ 

persyarikatan yang selalu dinamis dan berkemajuan, sehingga dengan   

kesadaran penuh ikut mendukung, bersimpati dan berpartisipasi dalam  gerakan 

dakwah dan tajdid Muhammadiyah, bukan malah memusuhi atau sebagai parasit 

/benalu di dalam persyarikatan Muhammadiyah 

4. Mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang menopang Etos 

keilmuan yang menonjol masih pada bidang ritual dan moral. 

5. Tourismpreneur merupakan pengembangaan jiwa kewirausahaan dalam 

berbagai bidang ilmu sosial dan STEAM 

6. Memiliki kompetensi akademik, profesi, dan/atau vokasi yang bertakwa, 

berakhlak mulia, cerdas, mandiri, memiliki komitmen kebangsaan, dan mampu 

berkembang secara profesional. 

7. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, 

berahlaq mulia, toleransi dan berwawasan global 

 

B. Visi  

Berdasarkan landasan filosofi dan pemikiran di atas Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong merumuskan Visi sebagai berikut : 

“Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) berbasis 

Tourismpreneur pada tahun 2037”  

Kelas Dunia di dalam rumusan Visi Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong mengandung target bahwa keberadaan dan produk yang 

dihasilkan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong diakui, 

dibutuhkan dan dijadikan sebagai alternatif utama oleh masyarakat, baik tingkat lokal, 

regional, nasional dan internasional.  

World Class University mengandung makna ouput yang dihasilkan Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong: 1). berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi berdasarkan atas tauhid (kesadaran tentang kesatuan antara 

pengetahuan dan nilai), ilmu (rasional-transendal, objektif, kritis, inovatif, kreatif, 

terbuka), dan 2). berkembangnya sumber daya manusia yang peka terhadap kebutuhan 

masyarakat, inovatif dan kreatif dalam memecahkan masalah, antisipatif dan progresif 

terhadap tantangan masa depan. 

Tourismpreneur merupakan pengembangaan jiwa kewirausahaan dalam berbagai 

bidang ilmu sosial dan STEAM 
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C. Misi  

Misi merupakan serangkaian tugas pokok yang harus dilaksanakan guna 

mewujudkan visi. Pernyataan misi harus diidasarkan pada visi yang telah disusun. 

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut, dalam periode 2018-2022 Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong akan melaksanakan misi sebagai 

berikut. 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global 

berbasis tourismpreneur. 

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. 

 

D. Tujuan 

Tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (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 

Turismpreneur 

6. Meningkatkan kemandirian PT 
7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul. 

 

E. Sasaran Strategis 

 Untuk menjadi Universitas  Kelas Dunia (World Class University) berbasis 

Tourismpreneur Indikasi keberhasilannya 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 
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Untuk mencapai Sembilan sasaran strategis tersebut, Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong merumuskan sembilan kebijakan strategis 

sebagai berikut. 

1. Memperkuat tatakelola dan sistem penjaminan mutu sekolah tinggi secara 

komprehensif. 

2. Mendorong proses pendidikan dan pembelajaran yang kondusif untuk 

menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagai sarana 

peningkatan kualitas umat.  

3. Mengembangkan pusat unggulan berbasis riset dan relevansi riset Universitas  

4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan 

umat berdasarkan tuntunan ajaran Islam. 

5. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan wirausaha bagi civitas akademika.  

6. Meningkatkan aksesibilitas mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademis 

tetapi kurang mampu secara ekonomi. 

7. Meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang keilmuan, teknologi, dan kesenian 

dengan Universitas  lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.. 

8. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan 

kemuhammadiyahan. 

9. Meningkatkan program-program pembinaan kepada mahasiswa, baik melalui 

pembinaan langsung maupun melalui pelibatan mahasiwa di tengah masyarakat. 
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BAB IV 

ISU STRATEGIS, TUJUAN, STRATEGI, PROGRAM PRIORITAS, 

DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

A. Isu Strategis 

Mengacu kepada hasil analisa situasi untuk melihat ancaman, peluang, 

kelemahan, dan kekuatan yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis. Ada 

tiga isu strategis yang mengemuka dalam Rencana Strategis Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong adalah 1) otonomi, 2) penyehatan institusi, dan 

3) daya saing. Hal ini sejalan dengan tiga isu strategis yang tertuang dalam dokumen 

HELTS (Higher Education Long Term Strategy) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional, yaitu (1) daya saing bangsa, (2) otonomi dan 

desentralisasi, dan (3) kesehatan organisasi. 

Otonomi diharapkan memberikan peluang untuk akselerasi dan ruang gerak lebih 

leluasa bagi dinamika perkembangan Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong di masa yang akan datang. Penyehatan institusi dipilih karena 

organisasi yang sehat menjadi prasyarat utama untuk dapat berkontribusi pada 

kebebasan akademik, inovasi dan kreativitas, mendorong efisiensi, efektivitas, dan 

tanggung jawab organisasi, dan menjadikan PT sebagai asset bukan sebagai beban. 

Daya saing dilaksanakan dengan mendorong program/disiplin ilmu yang dapat 

menaikkan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Isu strategis tersebut akan diterjemahkan secara spesifik kedalam 5 bidang yaitu; 

1) Akademik, 2) Kemahasiswaan, 3) Sumber daya, 4) Pengembangan dan Kerjasama, 5) 

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

B. Tujuan, Strategi, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Utama 

Dari tujuh bidang program yang akan dilaksanakan pada periode 2018-2022, 

bidang kelembagaan dan manajemen menjadi skala prioritas utama dan  leading sector. 

Pilihan ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun kesiapan Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dalam memasuki persaingan Universitas  

ditingkat regional, nasional, dan internasional.  

Berikut adalah rincian tujuan, strategi, program prioritas dan indikator kinerja 

utama setiap bidang. 

1. Bidang Akademik  

Competitiveness dan sustainability PT terletak pada kemampuannya melaksanakan 

manajemen yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

 

 



 

 

 

 

 

 17 

a. Tujuan 

1) Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen Universitas  sesuai 

dengan prinsip-prinsip Good University Gonernance yang efektif, efisien, 

transparan,  akuntabel, dan sustainable. 

2) Meningkatkan kompetensi, relevansi, dan daya juang sumberdaya manusia 

yang bermoral, terlatih dan berdisiplin tinggi. 

3) Terjaminnya ketersediaan dana untuk keberlanjutan pengelolaan Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. 

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelayakan sarana dan prasarana untuk 

mendukung seluruh kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong. 

b. Strategi 

1). Sub bidang organisasi 

a) Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja yang lebih kondusif. 

b) Penyusunan rincian tugas unit organisasi. 

c) Penyusunan sistem dan mekanisme kerja meliputi perencanaan, 

pengelolaan, dan pelaporan. 

d) Penyusunan tata persuratan dan kearsipan. 

e) Pengelolaan dan pelaporan kegiatan secara lebih akuntabel. 

f) Tersusunnya sistem penilaian kinerja organisasi secara efektif. 

g) Penerapan sistem manajemen mutu secara konsisten. 

2). Sub bidang sumberdaya manusia 

a) Merumuskan perencanaan sumberdaya manusia yang sesuai dengan 

kebutuhan pengembangan, baik yang terkait dengan jenis, kualifikasi, 

maupun jumlah. 

b) Meningkatkan kualitas rekruitmen sumberdaya manusia, baik dosen 

maupun karyawan. 

c) Meningkatkan etos dan prestasi kerja karyawan dan dosen.  

3). Sub bidang keuangan 

a) Peningkaan mutu perencanaan anggaran; 

b) Efisiensi dan pengendalian pengeluaran keuangan; 

c) Konsistensi pengawasan keuangan 

d) Tersusun sistem akuntansi dan keuangan yang baku. 

4). Sub bidang sarana dan prasarana 

a) Pengelolaan sarana dan prasarana secara lebih professional. 

b) Pengelolaan informasi dan komunikasi secara terpadu dan terintegrasi yang 

berprinsip keterbukaan informasi publik. 

c) Tersedia sistem dan mekanisme pengadaan sarana dan prasarana yang baku. 
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c.   Program Prioritas 

1). Sub bidang organisasi 

a) Penataan struktur organisasi dan tata kelola Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong; 

b) Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan; 

c) Penguatan kinerja dan kapasitas sekolah tinggi, program studi, biro, 

lembaga dan pusat-pusat studi; 

d) Peningkatan kualitas pengawasan program/kegiatan; dan 

e) Penguatan sistem manajemen mutu. 

2). Sub bidang sumberdaya manusia 

a) Pelaksanaan analisis jabatan dan perhitungan beban kerja; 

b) Penyediaan, peningkatan dan pembinaan karir pegawai; 

c) Penyediaan tenaga dosen yang kompeten,  bermutu dan dalam ratio yang 

ideal; 

d) Penyediaan tenaga administrasi yang kompeten, bermutu dan dalam ratio 

yang ideal; 

e) Penyediaan tenaga cleaning service dan satpam yang kompeten, bermutu, 

dan dalam ratio yang ideal; dan 

f) Peningkatan paket kompensasi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan 

kelayakan serta mendorong peningkatan prestasi kerja (Remunerasi). 

3). Sub bidang keuangan 

a) Penerapan sistem keuangan yang akuntabel dan transparan; 

b) Peningatan jumlah penerimaan keuangan dari mahasiswa; 

c) Pencarian sumber dana alternatif; 

d) Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran; dan 

e) Pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap pengelolaan 

keuangan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. 

4). Sub bidang sarana dan prasarana 

a) Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana fisik; 

b) Pengembangan sistem penggunaan gedung dan ruangan; dan  

c) Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana teknologi informasi. 

d.   Indikator Kinerja Utama 

1). Sub bidang organisasi 

a) Penataan struktur organisasi dan tata kelola Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 

1) Terbentuknya struktur organisasi yang ramping dan fungsional; 
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2) Terkelolanya sistem kelembagaan dengan SOP yang jelas, efektif dan 

transparan; dan 

3) Terlaksananya manajemen berbasis kinerja pada semua unit kerja. 

b) Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan 

1) Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan beserta kerangka logisnya; 

2) Tersusunnya nilai baku besaran kebutuhan kantor minimum (minimum 

office requairment); dan 

3) Terselenggaranya mekanisme dan sistem perencanaan kegiatan 

tahunan. 

c) Penguatan kinerja dan kapasitas sekolah tinggi, program studi, biro, 

lembaga dan pusat-pusat studi 

1) Terlaksananya sistem penilaian kinerja organisasi yang efektif; 

2) Terlaksananya sistem pengelolaan yang efektif dengan pendekatan pdca 

yang berkesinambungan; 

3) Terlaksananya tugas dan tanggungjawab sdm berdasarkan standar 

kinerja yang ditetapkan; 

4) Meningkatnya relevansi kegiatan terhadap sasaran program; dan 

5) Rerata kehadiran pimpinan, dosen dan karyawan baik. 

d) Peningkatan kualitas pengawasan program/kegiatan 

1) Tersedianya sistem dan mekanisme pengawasan program/kegiatan; dan 

2) Terlaksananya monitoring dan evaluasi berkala untuk menjamin 

keberlanjutan dan optimasi program/kegiatan. 

e) Penguatan sistem manajemen mutu. 

1) Terselenggaranya secara efektif sistem penjaminan mutu di tingkat 

universitas, fakultas, dan program studi; 

2) Tersedianya dokumen penjaminan mutu untuk universitas, fakultas, dan 

program studi; 

3) Terselenggaranya monitoring dan eveluasi (audit) internal secara 

berkala dan berkelanjutan; dan 

4) Terselenggaranya audit eksternal secara berkala dan berkelanjutan 

(surveillance audit). 

2). Sub bidang sumberdaya manusia 

a) Pelaksanaan analisis jabatan dan perhitungan beban kerja 

1) Terbentuknya tim analisis jabatan Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yang bekerja secara efektif. 

b) Penyediaan, peningkatan dan pembinaan karir pegawai 

1) Tersusunnya persyaratan jabatan pegawai;  
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2) Terselenggaranya sistem penerimaan, pengangkatan, pembinaan, dan 

promosi; 

3) Terlaksananya sistem pelatihan kepemimpinan secara terencana dan 

periodik, untuk menjamin koheresi dan keberlanjutan program; 

4) Terlaksananya sistem pelatihan untuk peningkatan mutu dosen secara 

periodik dan bertingkat; 

5) Terlaksananya sistem pelatihan untuk peningkatan mutu karyawan 

secara periodik dan bertingkat; 

6) Terlakasananya sistem penilaian kinerja pegawai secara konsisten; dan 

7) Terlaksananya sistem pengembangan karir pegawai. 

c) Penyediaan tenaga dosen yang kompeten, bermutu dan dalam ratio yang 

ideal 

1) Tersedianya tenaga dosen yang kompeten dalam bidang keilmuan dan 

sesuai kebutuhan program studi serta gelar kesarjanaan; 

2) Peningkatan ratio  dosen tetap dan dosen tidak tetap; 

3) Tersedianya ratio dosen yang ideal berdasarkan tingkat pendidikan; dan 

4) Sejumlah 50 % dosen tetap memiliki sertifikat dosen. 

d) Penyediaan tenaga administrasi yang kompeten, bermutu dan dalam ratio 

yang ideal 

1) Tersedianya ratio sdm karyawan yang ideal; 

2) Tersedianya pustakawan dalam jumlah ratio yang ideal; 

3) Tersedianya tenaga laboran dalam jumlah ratio yang ideal; dan 

4) Tersedianya tenaga administrasi dan dosen yang ideal. 

e) Penyediaan tenaga cleaning service dan satpam yang kompeten, bermutu, 

dan dalam ratio yang ideal 

1) Tersedianya tenaga cleaning dan satpam yang kompeten dalam ratio 

yang ideal; 

2) Terpeliharanya keamanan dan ketertiban kampus dan lingkungannya; 

dan 

3) Terpeliharanya kebersihan, keindahan, dan kenyamanan kampus dan 

lingkungannya.  

f) Peningkatan paket kompensasi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan 

kelayakan serta mendorong peningkatan prestasi kerja (remunerasi). 

1) Tersusun dan terselenggaranya sistem insentif yang berkeadilan dan 

mendorong prestasi kerja (remunerasi); dan 

2) Terselenggaranya dana pensiun bagi seluruh pegawai universitas 

pendidikan muhammadiyah (unimuda) sorong. 
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3). Sub bidang keuangan 

a) Penerapan sistem keuangan yang akuntabel dan transparan 

1) Tersusunnya sistem akuntansi dan manajemen keuangan universitas 

pendidikan muhammadiyah (unimuda) sorong; dan 

2) Terselenggaranya sistem akuntasi dan manajemen keuangan yang 

transparan dan akuntabel. 

b) Peningkatan jumlah penerimaan dana dari mahasiswa 

1) Bertambahnya jumlah penerimaan dana dari BPP; 

2) Bertambahnya jumlah penerimaan dana dari BOP; dan 

3) Bertambahnya jumlah penerimaan dana dari sks. 

c) Pencarian sumber dana alternatif; 

1) Meningkatnya jumlah bantuan/hibah dari pemerintah dan swasta; 

2) Terselenggaranya dana abadi universitas pendidikan muhammadiyah 

(UNIMUDA) sorong 

d) Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran yang  amanah, profesional dan 

berkelanjutan 

1) Tersedianya dokumen anggaran beserta uraian dan sasaran 

pencapaiannya; dan 

2) Terselenggaranya sistem anggaran berbasis kinerja; 

4). Sub bidang sarana dan prasarana 

a) Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana fisik 

1) Meningkatnya jumlah dan kualitas laboratorium; 

2) Meningkatnya kualitas perpustakaan dan jumlah koleksi pustakanya; 

3) Tersedianya e-book dan sistem informasi perpustakaan; 

4) Meningkatanya jumlah dan kualitas media pembelajaran; 

5) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana-prasarana pendukung proses 

pembelajaran; dan  

6) Tersedianya rusunawa yang memadai. 

b) Pengembangan sistem penggunaan gedung dan ruangan 

1) Terlaksananya  penggunaan gedung yang efektif, efisien, dan 

fungsional; dan 

2) Terlaksananya penggunaan ruang  yang efektif, efisien dan fungsional. 

c) Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana teknologi informasi. 

1) Terselenggaranya arsitektur sistem pelayanan teknologi informasi; 

2) Terselenggaranya sistem jaringan lan/local port beserta perangkat 

pendukung yang diperlukan;  
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3) Tersedianya perangkat keras penyelenggaraan sistem informasi 

akademik, kepegawaian, keuangan, alumni, serta gedung dan ruang. 

4) Meningkatnya kapasitas kelembagaan pusat pelayanan teknologi 

informasi. 

2. Bidang Kemahasiswaan 

Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni menekankan pada program 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, prestasi lulusan, akreditasi program studi, 

dan peningkatan mutu layanan mahasiswa dan alumni 

a. Tujuan 

1) Meningkatnya pelayanan program pendidikan Sarjana dan Profesi yang 

menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi dalam dunia kerja. 

2) Meningkatnya capaian indeks prestasi kumulatif mahasiswa minimal 3,00 

dengan dukungan kemahiran berbahasa asing. 

3) Sejumlah 75 % program studi memperoleh akreditasi nilai Baik Sekali. 

b. Strategi 

1) Penerapan seleksi calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik dan 

pemberlakuan kriteria minimal kemahiran bahasa sesuai dengan program studi. 

2) Peningkatan kualitas dosen dan tenaga administrasi layanan akademik. 

3) Memperbarui kurikulum yang menunjang kompetensi lulusan dan relevansi 

dengan dunia kerja 

4) Meningkatkan kualitas lulusan 

5) Peningkatan pembinaan mahasiswa dan alumni Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong secara komprehensif 

c. Program Prioritas  

1) Peningkatan kompetensi akademik dosen dan tenaga administrasi layanan 

akademik; 

2) Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 

3) Pembaharuan kurikulum; 

4) Peningkatan kualitas lulusan 

5) Peningkatan dan pengembangan kultur akademik 

6) Peningkatan dan pemgembangan kegiatan mahasiswa dan alumni 

d. Indikator Kinerja Utama 

1) Indikator kinerja utama peningkatan dan pengembangan kualitas mahasiswa 

baru 

a) Terselenggaranya sistem seleksi mahasiswa baru yang lebih selektif dan 

berkualitas; dan 
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b) Meningkatnya jumlah mahasiswa baru dengan distribusi asal sekolah dan 

daerah yang lebih luas. 

2) Indikator kinerja utama peningkatan kompetensi akademik dosen dan tenaga 

administrasi layanan akademik; 

a) Jumlah dosen tetap yang mengikuti pendidikan program S3 per tahun. 

b) Jumlah dosen dan tenaga administrasi yang mengikuti short-course, 

seminar, dan fellowship program meningkat. 

c) Meningkatkan jumlah karya ilmiah dosen (buku ajar, artikel publikasi di 

jurnal terakreditasi) sesuai dengan bidang keahlian dosen. 

3) Indikator Kinerja Utama pengembangan dan penyelenggaraan program 

pendidikan yang bermutu: 

a) Tercapainya rasio dosen dan mahasiswa yang ideal 

b) Meningkatnya jumlah program studi yang memiliki akreditasi B 

c) Tersedia dan terselenggaranya pusat pembelajaran (learning centre); 

4) Pembaharuan Kurikulum 

a) Tersedianya data tentang daya serap pasar kerja untuk masing-masing 

program studi. 

b) Tersedianya data hasil tracing study untuk setiap program studi. 

c) Terdokumentasikannya perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu. 

d) meningkatnya relevansi program studi dengan kebutuhan masyarakat 

5) Peningkatan kualitas lulusan 

a) Meningkatnya jumlah lulusan tepat waktu yang sebanding dengan jumlah 

penerimaan mahasiswa baru; 

b)  Meningkatnya rerata IPK lulusan Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong; dan 

c)  Memperpendek masa tunggu lulusan masuk ke dalam dunia kerja. 

6) peningkatan dan pengembangan kultur akademik 

a) Terselenggaranya kegiatan seminar dan diskusi dosen dan mahasiswa;  

b) Terselenggaranya forum temu ilmiah skala lokal, nasional dan internasional; 

dan 

c) Terselenggaranya program pembinaan akademik, pengembangan sikap 

mental kecendekiawanan, dan pelatihan kepemimpinan serta 

kewirausahaan. 

7) Peningkatan dan pengembangan kegiatan mahasiswa dan alumni 

a) Terselenggaranya kegiatan  pengembangan wawasan keilmuan dan  

akademik mahasiswa;  
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b) Terselenggaranya kegiatan pengembangan  minat, bakat dan keterampilan  

mahasiswa dalam bidang seni, budaya, olah raga dan soft skill lainnya; dan  

c) Terselenggaranya kegiatan pengembangan  alumni. 

3. Bidang Sumber Daya 

a. Tujuan 

Membangun kepercayaan publik terhadap mutu dan pelayanan pendidikan tinggi 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. 

b. Strategi 

Bidang hubungan masyarakat diarahkan pada peningkatan kwantitas dan 

kwalitas SDM, pengembangan strategi, perbaikan kinerja dan mutu kehumasan 

serta pembenahan dan pengembangan web-site Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Pencapaian sasaran ini dilaksanakan 

melalui strategi sebagai berikut: 

1) Perekrutan mahasiswa magang secara selektif; 

2) Peningkatan keahlian dan ketrampilan sdm kehumasan melalui pelatihan-

pelatihan non-degree; 

3) Pengembangan strategi pemasaran dan promosi berbasis data dan survai;  

4) Penataan, penataan dan pengembangan Web-site (laman) Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong; 

5) Penyebarluasan profil dan kinerja Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong pada surat kabar, radio, televisi, dan tempat strategis 

seperti bandara dan dermaga pelabuhan; dan 

6) Peningkatan kerja sama promosi dengan Instasi pemerintah, dunia usaha 

dan sekolah- sekolah se-Sorong Raya dan daerah lain. 

c. Program Prioritas 

Program prioritas bidang humas dalam rencana kerja Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 2017-2022 adalah: 

1) Peningkatan kwantitas dan kwalitas SDM  humas; dan 

2) Pengembangan strategi kehumasan Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong. 

b. Indikator Kinerja Utama 

1) Indikator Kinerja Utama peningkatan kuantitas dan kualitas SDM  humas; 

a) Tercapainya kecukupan jumlah dan mutu SDM kehumasan. 

2) Indikator Kinerja Utama pengembangan strategi kehumasan Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong: 

a) Terselenggaranya sistem kehumasan yang tepat dan efektif; 

b) Terselenggaranya strategi promosi yang efektif dan efisien; dan 

c) Terlaksananya pencitraan Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong melalui media massa, sekolah, institusi pemerintah 

dan swasta. 
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4. Bidang Pengembangan dan Kerjasama  

Jaringan kerja diperlukan untuk keperluan memperoleh dukungan sumberdaya 

(human, financial, information), pengembangan staf, pengembangan program, 

competitiveness dan sustainability.  

a. Tujuan 

Mengembangkan amal usaha dan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi 

regional, nasional dan internasional. 

b. Strategi 

Meningkatkan korporasi kewirausahaan dan networking dengan berbagai institusi 

dan individu untuk tujuan-tujuan pendidikan, penelitian pengabdian pada 

masyarakat, dan penggalian dana (fundraising), dari berbagai lembaga penyandang 

dana (pemerintah, lembaga penyandang dana swasta luar dan dalam negeri), dan 

individu-individu. 

c. Program Prioritas  

1) Pengembangan usaha-usaha inovatif. 

2) Peningkatan Kerjasama. 

d.   Indikator Kinerja Utama 

1)  Pengembangan usaha-usaha inovatif 

a) Terbentuknya pusat wisata Tourismpreneur; 

b) Terwujudnya unit-unit usaha yang sehat dan kompetitif dan mampu menjadi 

salah satu sumber keuangan (profit centre) universitas; dan 

c) Berkembangnya unit-unit usaha yang sehat dan kompetitif dan mampu 

menjadi salah satu sumber keuangan (profit centre) Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. 

2)  Peningkatan kerjasama 

a) Terselenggaranya mou Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong 

dengan PTM 

b) Terlaksananya kerjasama Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong 

dengan PT dalam dan Luar negeri 

c) Terlaksananya kerjasama Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong 

dengan pemerintah 

d) Terlaksananya kerjasama UNIMUDA dengan dunia usaha dunia industri 

(DUDI) 

e) Terbentuknya dan terlaksananya Kantor Urusan Internasional Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah Sorong. 

5. Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan  

a. Tujuan 

1) Merealisasikan nilai-nilai Islam dan ideologi Muhammadiyah ke dalam praksis 

pendidikan tinggi; 
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2) Membangun karakter, tradisi dan lingkungan kampus yang islami. 

3) Membangun sinergi konstruktif dengan persyarikatan Muhammadiyah untuk 

memberdayakan masyarakat. 

b. Strategi 

1) Mengembangkan sikap ketauladanan dan istiqamah dalam melaksanakan ajaran 

Islam; 

2) Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang didasari oleh nilai-nilai 

keislaman dan kemuhammadiyahan; 

3) Pengembangan Struktur Organisasi Kerja Bidang AIK;  

4) Mengembangkan partisipasi seluruh sivitas akademika; dan 

5) Memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki universitas pendidikan 

muhammadiyah (unimuda) sorong dalam rangka mencapai tujuan persyarikatan 

dan universitas pendidikan muhammadiyah (unimuda) sorong.  

6) Net-working dengan seluruh jaringan Muhammadiyah dan potensi eksternal 

yang tersedia;  

c. Program Prioritas 

1) Peningkatan kualitas kecendekiaan dan moralitas lulusan; 

2) Peningkatan kualitas sdm dosen aika; 

3) Pengembangan kurikulum al-islam kemuhammadiyahan secara berkelanjutan; 

4) Pengembangan tradisi pemikiran islam dan kemuhammadiyahan; 

5) Pemberdayaan sumber daya insani yang berkarakter islami dan muhammadi; dan 

6) Pengembangan sistem pengelolaan dan lingkungan fisik kampus yang berbasis 

nilai-nilai etika islam sesuai dengan paham muhammadiyah. 

7) Peningkatan mutu kerjasama dengan perserikatan; 

8) Optimalisasi potensi kedermawan di lingkungan Kampus.  

d. Indikator Kinerja Utama  

1) Indikator Kinerja Utama peningkatan kualitas kecendekiaan dan moralitas 

lulusan: 

a) Meningkatnya kemampuan menulis karya ilmiah mahasiswa melalui 

perkuliahan AIK; 

b) Terfasilitasi Kursus Kajian Islam Komprehensif (Bahasa Arab, Wawasan 

Islam Kontemporer, Tafsir, Hadits) melalui Mahad Bilal Bin Rabah, dan 

Masjid Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 

2) Indikator Kinerja Utama peningkatan kualitas SDM Dosen AIK: 

a) Tersedia jumlah ideal SDM Dosen Tetap Persyarikatan untuk MK AIK; 

b) Terselenggara pelatihan metode pembelajaran efektif bagi Dosen AIK; 

c) Terselenggara seminar-seminar pendalaman materi AIK bagi Dosen AIK; dan 
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d) Tersedia jumlah ideal dosen AIK dengan tingkat pendidikan S2. 

3) Indikator Kinerja Utama pengembangan kurikulum al-Islam 

kemuhammadiyahan secara berkelanjutan: 

a) Terumuskan kebijakan kurikulum aik 2018-2022; 

b) Tersedia kurikulum integrasi aik dengan non aik; dan 

c) Terbitnya buku-buku teks-book aik. 

d) Terumuskan dan terlaksananya perbaikan mutu penyelenggaraan Orientasi 

dasar-dasar Islam. 

e) Terumuskan dan terlaksananya evaluasi terhadap proses pembelajaran AIK 

setiap semester. 

4) Indikator Kinerja Utama pengembangan tradisi pemikiran Islam dan 

kemuhammadiyahan: 

a) Terselenggaranya seminar lokal, nasional dan internasional tentang 

pengembangan pemikiran Islam dan Muhammadiyah; 

b) Terselenggara pengajian-pengajian rutin bulanan bagi Pimpinan, Dosen dan 

tenaga administrasi. 

5) Indikator Kinerja Utama pemberdayaan sumber daya insani yang berkarakter 

Islami dan Muhammadiyah: 

a) Terselenggaranya pelatihan-pelatihan Baitul Arqam bagi Karyawan, Dosen 

dan Pimpinan; 

b) Terbentuknya tim fasilitator pelatihan-pelatihan kader perserikatan di 

lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong; 

c) Meningkatkan budaya penggunaan busana muslim dan muslimah.  

6) Indikator Kinerja Utama pengembangan sistem pengelolaan dan lingkungan 

fisik kampus yang berbasis nilai-nilai etika islam sesuai dengan paham 

Muhammadiyah  

a) Terimplementasikannya nilai-nilai etika Islam dalam pengelolaan akademik 

dan non-akademik  di kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong 

b) Terciptanya kondisi lingkungan fisik yang bernuansa islami di kampus 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 

7) Indikator Kinerja Utama peningkatan mutu kerjasama dengan Persyarikatan: 

a) Terselenggaranya program paket tebar Da’i Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong ke Ranting-ranting Muhammadiyah 

se-Sorong Raya; 

b) Terselenggara kerja sama dengan LPCR untuk merumuskan pola 

pemberdayaan Cabang dan Ranting Muhammadiyah; dan 

c) Terselenggara kajian-kajian strategis untuk pengembangan Persyarikatan dan 

Amal Usaha Muhammadiyah. 
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8) Indikator Kinerja Utama optimalisasi potensi filantrophi di lingkungan kampus:  

a) Tertatanya kelembagaan ZIS secara modern dan profesional; 

b) Teroptimalisasikannya penghimpunan ZIS dari lingkungan Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dan masyarakat luas; 

c) Terbantunya mahasiswa kurang mampu dan berprestasi dalam menyelesaikan 

perkuliahan; 

d) Terbantunya kesejahteraan  dosen dan karyawan;  

e) Terbantunya dosen karyawan dalam menjalani dan menyelesaikan 

pendidikan, dan  

f) Terselenggaranya pelatihan Fiqh dan Manajemen ZIS bagi civitas Akademika 

dan persyarikatan 
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BAB V 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

A. TUJUAN 

Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan 

kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan di dalam RENSTRA Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong 2018-2022 dengan hasil yang dicapai 

berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan di setiap unit 

kerja, dan lembaga secara berkala. 

Kegiatan pemantauan ditujukan untuk mengarahkan para pemimpin dalam 

membentuk, menyelaraskan dan mensinkronkan eksistensi organisasi dengan kebijakan, 

program dan kegiatan yang dituangkan di dalam RENSTRA. Pemaknaan yang sama 

atas visi, misi, nilai-nilai, strategi, gaya, infrastruktur dan hasil yang akan dicapai dalam 

RENSTRA menjadi pemersatu dan pemberi semangat bagi semua orang dan lembaga di 

dalam organisasi. 

B. PRINSIP PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan rencana kegiatan 

untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan 

indikator dan sasaran kinerja yang dicantumkan dan ditetapkan di dalam RENSTRA. 

 

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 

sebaga berikut: 

1. Kejelasan tujuan dan hasil. 

2. Objektifitas. 

3. Dilakukan oleh yang memiliki kompetensi. 

4. Transparan. 

5. Partisipatif. 

6. Akuntabel. 

7. Komprehensif. 

8. Terjadwal dan terukur. 

9. Berkala dan berkelanjutan. 

10. Berbasis indikator. 

11. Efektif dan efisien. 
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D. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 

Implemantasi pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan 

berkelanjutan: 

1. Pemantauan dan pengendalian bulanan dan tri-wulan. 

2. Pemantauan dan pengendalian semesteran dan tahunan. 

3. Pemantauan dan pengendalian tengah periode RENSTRA. 

4. Pemantauan dan pengendalian akhir masa RENSTRA. 

 

Ditetapkan   : di Sorong 

Pada Tanggal : 18 Juli 2018 

 

       Rektor, 

 

 

 

 

      Dr RUSTAMADJI, M.Si. 
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LAMPIRAN I 

Tabel 1.  

Tabel Total Nilai Tertimbang (TNT) untuk Faktor Internal 

Uraian 

Kekuatan/ NIlai Bobot Nilai 

Kelemahan Pengaruh   Total 

(K/L) (1 s/d 4) (%)   

Komitmen pengelola Institusi untuk Good University 

Governance Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong  sangat besar 

K 2 2 0,04 

Adanya keinginan institusi untuk memberdayakan  Tim 

Monitoring dan Evaluasi Internal dan Sistem Pen-

jaminan Mutu Internal  

K 3 1 0,03 

Adanya keseragaman tata kelola untuk Universitas  

Muhammadiyah 

K 2 1 0,02 

Cukup tingginya reputasi Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong di wilayah Papua 

Barat 

K 2 1 0,02 

Jaringan Muhammadiyah yang kuat K 4 1 0,04 

Rencana Strategis Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong sudah 

disosialisasikan 

K 2 1 0,02 

Lembaga Penjamin Mutu  sudah ada K 2 1 0,02 

Satu-satunya Universitas  Di Kab. Sorong dan LPTK 

pertama di Provinsi Papua Barat  

K 3 1 0,03 

Luas Area Kampus yang memadai untuk pengembangan 

dan letaknya pun  sangat strategis di pusat kota. (Total 

30 Ha) 

K 4 2 0,08 

Telah memiliki gedung kuliah yang representatif K 2 1 0,02 

Mempunyai masjid kampus K 2 1 0,02 

Lokasi kampus berada di wilayah yang kondusif untuk 

menciptakan atmosfir akademik 

K 2 1 0,02 

Memiliki fasilitas laboratorium K 2 1 0,02 

Memiliki lab school dari tingkat satuan pendidikan TK, 

SD, SMP dan SMA 

K 4 1 0,04 

Memiliki fasilitas ruang perpustakaan K 2 1 0,02 

Memiliki sarana dan prasarana olah raga K 3 1 0,03 

Pendapatan keuangan cenderung meningkat K 2 1 0,02 

Aset Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong cukup besar 

K 2 1 0,02 

Sudah ada audit dari Lembaga Pembina dan Pengawas 

Keuangan (LPPK) Pimpinan Pusat Muhammadi-yah 

sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan 

K 2 

 

1 0,02 
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Uraian 

Kekuatan/ NIlai Bobot Nilai 

Kelemahan Pengaruh   Total 

(K/L) (1 s/d 4) (%)   

Tingginya komitmen kemuhammadiyahan para 

karyawan. 

K 2 1 0,02 

Sebagian karyawan memiliki jiwa pengabdian yang 

tinggi. 

K 2 

 

1 0,02 

Sebagian besar staf dosen memiliki komitmen yang 

tinggi pada sekolah tinggi. 

K 2 1 0,02 

Proses pembelajaran berlangsung teratur dan tertib K 2 1 0,02 

Program studi melakukan inisiatif untuk merancang 

proses belajar mengajar agar berlangsung dengan baik 

K 2 1 0,02 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) 

Sorong mempunyai beberapa program unggulan yang 

sangat diminati oleh calon mahasiswa 

K 2 

 

1 0,02 

Potensi sumberdaya manusia baik dosen maupun 

karyawan administrasi memadai 

K 2 1 0,02 

Proses pembelajaran berlangsung teratur dan tertib                                                                                                                                                                                                  K 2 1 0,02 

Adanya semangat yang tinggi untuk melayani mahasiswa 

dan alumni 

K 3 1 0,03 

Adanya layanan kesehatan untuk mahasiswa, dosen, dan 

karyawan 

K 3 

 

1 0,03 

Adanya layanan bimbingan konseling dan layanan soft 

skills 

K 2 1 0,02 

Dimilikinya sistem informasi akademik (SIAKAD) dan 

Sistem informasi perpustakaan 

K 2 

 

1 0,02 

Dimilikinya sistem informasi keuangan (Zahir 

Accounting) 

K 2 1 0,02 

Memiliki jaringan internet (Hotspot area) dan 1 unit 

mobil internet 

K 2 

 

1 0,02 

Dipercayanya LP3M oleh sebagian stakeholder untuk 

menjadi mitra kegiatan penelitian 

K 2 1 0,02 

Sudah mempunyai rencana induk penelitian (RIP) K 3 1 0,03 

Sudah mempunyai standar mutu penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

K 2 1 0,02 

Tingginya semangat belajar sebagian besar mahasiswa K 2 1 0,02 

Tingginya citra kegiatan ekstrakurikuler K 3 1 0,03 

Banyaknya alumni yang berhasil di dunia kerja dan 

berpotensi untuk menjadi mitra bagi pengembangan 

mahasiswa maupun institusi 

K 3 

 

1 0,03 

Memiliki organisasi berupa ikatan alumni Universitas K 3 1 0,03 
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Uraian 

Kekuatan/ NIlai Bobot Nilai 

Kelemahan Pengaruh   Total 

(K/L) (1 s/d 4) (%)   

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong  

Adanya muatan program kewirausahaan dan soft skill 

sekolah tinggi 

K 2 1 0,02 

Jumlah kerjasama dengan lembaga lain cukup meningkat K 2 1 0,02 

Belum terakreditasi institusi L -2 1 -0,02 

Rendahnya pencapaian nilai akreditasi program-

program studi dan masih ada juga program studi yang 

belum terakreditasi 

L -3 2 -0,06 

Sistem birokrasi yang kurang fleksibel L -2 1 -0,02 

Portofolio Program Studi belum dijalankan dengan baik 

dan belum dibakukan sebagai alat evaluasi diri dan 

pengembangan Program  Studi 

L -1 1 -0,01 

Lemahnya budaya kerja berorientasi kualitas L -3 1 -0,03 

Struktur Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus 

Penjaminan Mutu masih sangat sederhana 

L -1 1 -0,01 

Masih  sangat sedikit personal yang memahami sistem 

penjaminan mutu 

L -3 1 -0,03 

Masih belum memiliki perencanaan SDM penjaminan 

mutu 

L -2 1 -0,02 

Belum memiliki sistem pengembangan dan peningkatan 

prasarana 

L -1 1 -0,01 

Belum ada program pemeliharaan terjadwal dengan 

sangat baik 

L -1 1 -0,01 

Infrastruktur belum memenuhi persyaratan teknis dan 

tata ruang bangunan 

L -3 1 -0,03 

Sarana akademik belum sesuai dengan keperluan sekolah 

tinggi  

L -1 1 -0,01 

Rasio jumlah buku dengan jumlah mahasiswa belum 

memenuhi standar nasional, yaitu 1 mahasiswa : 40 

buku. 

L -3 1 -0,03 

Ketersediaan  ruang  dosen,  termasuk  ruang  publik  

masih  terbatas. 

L -3 1 -0,03 

Perpustakaan belum memiliki program pemeliharaan 

perpustakaan yang lengkap, jurnal-jurnal ilmiah juga 

masih terbatas  

L -3 1 -0,03 

Minimnya jumlah buku terbitan baru di perpustakaan L -2 1 -0,02 

Layanan laboratorium bahasa belum optimal L -1 1 -0,01 

Pemasukan, pengeluaran, dan pengelolaan dana 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) 

Sorong belum mengacu kepada RAPB  

L -2 1 -0,02 
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Uraian 

Kekuatan/ NIlai Bobot Nilai 

Kelemahan Pengaruh   Total 

(K/L) (1 s/d 4) (%)   

Penerimaan sumber dana masih didominasi dari  SPP 

mahasiswa 

L -3 2 -0,06 

Laporan keuangan belum diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik 

L -2 1 -0,02 

Minimnya staf SDM bagian kepegawaian dan belum 

adanya lembaga/divisi SDM.  

L -3 1 -0,03 

Sistem  rekrutmen, seleksi,  pengembangan,  dan  

pelatihan  SDM  belum terstandar.  

L -3 1 -0,03 

Sistem penilaian kinerja, beban kerja, sistem reward dan 

punishment, rentang kendali. belum terstandar. 

L -1 1 -0,01 

Program  pengembangan  dosen  belum terencana 

dengan  baik. 

L -3 1 -0,03 

Komposisi  keahlian  dosen  tidak  seimbang  dengan  

kelompok  keilmuan. 

L -1 1 -0,01 

Belum adanya  kriteria  baku  yang  sesuai  dengan 

wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk mencapai  suatu  

jabatan  struktural  tertentu. 

L -2 1 -0,02 

Belum memiliki guru besar, masih rendahnya persentase 

dosen berkualifikasi pendidikan S2-S3, dan tidak 

seimbangnya penyebaran tugas dan peran menyebabkan 

rendahnya daya dukung SDM terhadap peningkatan 

mutu kinerja sekolah tinggi. 

L -3 1 -0,03 

Belum optimalnya dosen dalam pemahaman kurikulum 

berbasis kompetensi 

L -2 1 -0,02 

Proses belajar mengajar (PBM) masih dominan 

konvensional 

L -1 1 -0,01 

Proses pembelajaran belum berorientasi pada penelitian  L -3 1 -0,03 

Data program studi serta Biro akademik mengalami 

ketidakcocokan informasi akademik, jumlah mahasiswa 

yang droup- out, dan jumlah mahasiswa yang non-aktif.  

L -3 1 -0,03 

Sistem informasi akademik belum baik dan belum 

terpadu 

L -2 1 -0,02 

Kinerja dosen dalam pembuatan buku ajar masih belum 

optimal, dikarenakan keterbatasan dana dalam 

pembuatan buku ajar 

L -3 1 -0,03 

Terbatasnya staf pengelola akademik yang mampu 

memanfaatkan fasilitas sistem informasi akademik 

L -2 1 -0,02 

Dalam konteks pelayanan masih terdapat ketidakpuasan 

stakeholders baik internal maupun eksternal pada setiap 

lini organisasi  

L -1 1 -0,01 

Belum terstandarisasi kualitas pelayanan pada banyak 

aspek seperti : pelayanan akademik, pelayanan dosen 

L -1 1 -0,01 
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Uraian 

Kekuatan/ NIlai Bobot Nilai 

Kelemahan Pengaruh   Total 

(K/L) (1 s/d 4) (%)   

dalam proses belajar mengajar di kelas 

Belum ada sistem yang baku dalam meningkatkan 

layanan internal. 

L -2 1 -0,02 

Belum sempurnanya layanan  ketenagakerjaan. L -1 1 -0,01 

Pemanfaatan layanan bimbingan konseling dan soft skills 

masih rendah 

L -3 1 -0,03 

Belum terstandarisasi sistem manajemen informasi L -1 1 -0,01 

Belum terintegrasinya sistem manajemen informasi yang 

telah dimiliki 

L -3 1 -0,03 

Masih belum terpenuhinya akses internet  bagi  seluruh 

mahasiswa 

L -2 1 -0,02 

Lemahnya budaya, iklim, dan tradisi penelitian. L -3 1 -0,03 

Belum adanya pusat kajian untuk negara-negara asing 

yang dikelola bersama, seperti; Korean Center, Pusat 

kajian Asia Pasifik, dan Pusat Kajian Eropa 

L -1 1 -0,01 

Rendahnya produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah. L -3 1 -0,03 

Jurnal ilmiah yang dimiliki belum terakreditasi L -3 1 -0,03 

Bervariasinya kualitas input mahasiswa L -1 1 -0,01 

Minimnya minat mahasiswa memanfaatkan perpustakaan L -1 1 -0,01 

Fungsi networking selama ini berjalan secara parsial, 

kurang sistematis ,dan kurang saling terintegrasi 

L -1 1 -0,01 

Lemahnya database dan penelusuran alumni L -2 1 -0,02 

Kurangnya kegiatan-kegiatan kerjasama yang melibatkan 

para alumni 

L -1 1 -0,01 

Belum terbentuknya jiwa kewirausahaan 

(enterpreneurship) sebagai pilihan alternatif lulusan 

dalam dunia kerja 

L -1 1 -0,01 

Belum optimalnya korporasi kewirausahaan dan 

networking dalam penggalian dana (fundraising) 

L -3 1 -0,03 

Belum maksimalnya usaha menjalin kerjasama dengan 

PTN dan PT luar negeri  

L -3 1 -0,03 

JUMLAH     100 -0,12 

 

 

 

 

Tabel 2. 
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Tabel Total Nilai Tertimbang (TNT) untuk Faktor Eksternal 

Uraian 

Peluang/ 

Ancaman 

Nilai Bobot Nilai 

Pengaruh   Total 

(P/A) (1 s/d 4) (%)   

Posisi Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong berada 

di wilayah strategis pembangunan  Provinsi 

Papua Barat 

 P 4 7 0,28 

Berlakunya UU Otonomi Khusus yang 

memberikan kebijakan khusus bagi Papua dan 

berdampak kuat pada pemanfaatan lulusan 

sarjana lokal 

 P 4 7 0,28 

Terbukanya kemitraan dengan berbagai 

lembaga, baik lembaga pemerintah maupun 

lembaga non pemerintah 

 P 4 6 0,24 

Potensi calon mahasiswa Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) 

Sorong di sekitar bagian Kota dan Kabupaten 

Sorong cukup besar, disamping dari luar 

daerah 

 P 4 5 0,2 

Potensi tempat pengabdian masih cukup banyak  P 3 6 0,18 

Dukungan dari lembaga pemerintah dan DPR 

melalui kebijakan alokasi anggaran 

pendidikan 20% 

P 4 6 0,24 

Kemajuan TI dapat mendukung sarana dan pasarana 

untuk mendukung aktivitas institusi dan akademik 

P 3 5 0,15 

Terbukanya networking Universitas  Muhammadiyah 

dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri 

P 3 6 0,18 

Tenaga pendidik (guru) sangat dibutuhkan di Kawasan 

Timur Indonesia (KTI) 

P 4 7 0,28 

Terbukanya peluang dunia kewirausahaan P 3 5 0,15 

Potensi pasar bebas yang memberi 

kesempatan PT asing untuk menawarkan  

program-program kompetitif 

A -3 4 -0,12 

Munculnya gejolak sosial dan politik lokal A -3 5 -0,15 

Konsumen sangat selektif memilih program 

studi yang berkualitas 

A -2 5 -0,1 

Perkembangan IPTEKS menuntut ketersediaan fasilitas 

pendidikan yang modern, kesiapan SDM, dan sistem 

manajemen yang handal 

A -1 3 -0,03 
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Uraian 

Peluang/ 

Ancaman 

Nilai Bobot Nilai 

Pengaruh   Total 

(P/A) (1 s/d 4) (%)   

Kecenderungan penurunan minat calon mahasiswa 

pada beberapa PTS di Sorong dan sekitarnya 

A -3 4 -0,12 

Meningkatnya kontrol pemerintah di bidang 

pendidikan tinggi 

A -3 5 -0,15 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat 

menyebabkan cepat usangnya peralatan 

laboratorium dan peralatan TIK 

A -1 4 -0,04 

Kemungkinan penutupan program studi yang tidak 

memiliki mahasiswa dan tidak terakreditasi 

A -2 3 -0,06 

Munculnya pesaing lokal, dengan adanya kelas jarak 

jauh yang diselenggarakan baik oleh PTN maupun PTS 

A -3 4 -0,12 

Tekanan biaya SPP pesaing yang ada di sekitar wilayah 

Papua Barat 

A -2 3 -0,06 

JUMLAH     100 +1,23 

 


