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Program Studi Sarjana Ilmu Ilmu hukum UNIMUDA Sorong memerlukan dokumen 

Rencana Operasional (RENOP) tahunan untuk menjaga arah pelaksanaan secara operasional 

dalam mencapai visi, misi serta tujuan program studi.  

Renop ini juga diperlukan dalam upaya menjaga eksistensi dan panduan dalam 
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ketat dan kompetitif. Program dan sasaran merupakan inti dari dokumen Renstra. Penyusunan 

program dan sasaran telah susun melalui diskusi dan mempertimbangkan masukan dari berbagai 
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khususnya Program Studi Sarjana Ilmu Ilmu hukum.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

Program studi (Prodi) Ilmu hukum merupakan salah satu dari beberapa program studi baru 

di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) 

Sorong yang diselenggarakan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan nilai bagi 

kemaslahatan masyarakat menuju peradaban utama, dengan cara menyelenggarakan pendidikan 

yang mengintegrasikan kemampuan hardskills dan softskills bagi mahasiswa Prodi Ilmu Ilmu 

hukum demi menghadapi persaingan diranah global. 

Berdasarkan analisisis kebutuhan pasar yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

respon dunia usaha terhadap lulusan program studi Ilmu hukum dari waktu ke waktu selalu tinggi. 

Sehingga memberikan keyakinan akan keberlangsungan dan prospek pengembangan kepada 

Perguruan Tinggi (UNIMUDA) khususnya  Prodi Ilmu  hukum di masa depan.  

Prodi Ilmu hukum UNIMUDA Sorong memiliki profil lulusan sebagai Akademia, Praktisi, 

dan Penggiat Sosial yang disiapkan agar memiliki kemampuan dan daya saing dalam era 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta sekaligus siap menyongsong peradaban utama. 

Untuk mennghasilkan profil lulusan seperti tersebut di atas, maka disusunlah visi, misi, 

dan tujuan program studi Ilmu Ilmu hukum yang diturunkan dari visi, misi Fakultas Ilmu Sosial, 

dan Humaniora (Fishum). Setelah disusun pernyataan visi, misi, dan tujuan, selanjutnya 

diturunkan sasaran mutu serta arah dan keebijakan program studi yang juga selaras dengan arah 

kebijakan dan sasaran mutu fakultas dan universitas.  

Oleh karena itu, Program Studi  perlu menyusun Rencana Operasional (RENOP) tahunan 

untuk menjaga arah pelaksanaan secara operasionalnya agar dapat mencapai visi, misi serta 

tujuannya. Renop ini juga diperlukan dalam upaya menjaga eksistensi dan sebagai panduan dalam 

mengembangkan diri di tengah iklim persaingan global dunia pendidikan tinggi yang semakin 

ketat. 

2. TUJUAN  

Penyusunan Rencana Operasional (RENOP) tahunan Program studi (Prodi)  Ilmu hukum 

bertujuan untuk menjaga arah pelaksanaan aktivitas akademik dan non akademik secara 

operasional agar dapat mencapai visi, misi tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.  
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3. STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI ILMU ILMU HUKUM 

 

Tata kelola program studi Ilmu hukum dimuat dalam struktur oraganiasi dibawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. URAIAN PEKERJAAN 

Untuk mendukung kelancaran mekanisme pelaksanaan struktur organisasi Prodi, maka 

perlu dijabarkan tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hubungan lini kerja masing-masing 

jabatan. Adapun tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hubungan lini kerja masingmasing jabatan 

adalah sebagai berikut: 

1.) Tugas tanggung jawab dan wewenang Ketua Program Studi Ilmu Ilmu hukum. 

 

Tugas dan 

tanggung 

jawab 

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis Program Studi 

berdasarkan Renstra FISHUM  Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (Unimuda) Sorong. 

2. Memahami peraturan perundang-undangan, menyusun kebijakan 

teknis dan menyusun rencana dan program kerja tahunan program 

studi berkaitan dengan bidang tugasnya. 

3. Membuat konsep rencana pengembanggan Program Studi. 
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4. Mempersiapkan dan menyusun rencana kerja Program Studi 

berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah disepakati. 

5. Mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh sivitas akademika 

dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dalam penyelenggaraan 

Catur Dharma PTM. 

6. Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan akademik, penelitian, 

pengabdian masyarakat, kegiatan kemahasiswaan dan kerja sama 

pada lingkungan program studi. 

7. Pengaturan beban tugas rutin dosen sesuai dengan kewenangan 

akademik. 

8.  Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar 

di program studi meliputi melaksanakan kegiatan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 

9. Melaksanakan upaya pengembangan program studi. 

10. Melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

pengembangan program studi. 

11. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan 

program studi kepada Dekan FISHUM, kemudian ditindaklanjuti 

kepada Rektor Universitas Pendidikan  Muhammadiyah 

(Unimuda) Sorong. 

12. Mengajukan dan memilih dosen-dosen pengampu mata kuliah 

kepada Dekan FISHUM. 

Wewenang 1. Menentukan prioritas pekerjaan. 

2. Meminta petunjuk dari Pimpinan Fakultas. 

3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan 

pengajaran. 

4. Memberikan saran dan usul ataupun pertimbangan tentang 

kebijaksanaaan bidang pendidikan dan pengajaran. 

5. Memberikan saran, usul ataupun pertimbangan tentang penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan dokumentasi dan 

perpustakaan. 

6. Memberikan saran, usul ataupun pertimbangan tentang pembinaan 

tenaga pendidik. 
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7. Memberikan saran, usul ataupun pertimbangan tentang 

pengelolaan alat peraga dan laboratorium. 

8. Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas. 

9. Menentukan prioritas pekerjaan. 

10. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada satuan dan atau 

unit kerja yang relevan. 

11. Merekomendasikan, memaraf dan menandatangani surat dan 

dokumen dinas sesuai dengan ketentuan. 

12. Menolak hasil pekerjaan bawahan yang tidak relevan. 

 

2.) Tugas tanggung jawab dan wewenang Sekretaris Program Studi Ilmu Ilmu hukum. 

 

Tugas dan tanggung jawab 1. Membantu menyusun dan melaksanakan Rencana 

Strategis Program Studi berdasarkan Renstra 

FISHUM dan Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (Unimuda) Sorong. 

2. Memahami peraturan perundang-undangan, 

menyusun kebijakan teknis dan menyusun rencana 

dan program kerja tahunan program studi berkaitan 

dengan bidang tugasnya. 

3. Membantu membuat konsep rencana pengembangan 

Program Studi. 

4. Membantu mempersiapkan dan menyusun rencana 

kerja Program Studi berdasarkan visi, misi, dan 

tujuan yang telah disepakati. 

5. Mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh 

sivitas akademika dalam pencapaian visi, misi, dan 

tujuan dalam penyelenggaraan CaturDharma PTM. 

6. Membantu mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan 

akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, 

kegiatan kemahasiswaan dan kerja sama pada 

lingkungan program studi. 

7. Pengaturan beban tugas rutin dosen sesuai dengan 
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peraturan akademik. 

8. Membantu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan 

proses belajar mengajar di program studi meliputi: 

a. Pengaturan jadwal kegiatan PBM ditingkat 

Program Studi sesuai dengan kalender akademik 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(Unimuda) Sorong. 

b. Pengaturan tugas mengajar masing-masing dosen 

pada setiap awal semester. 

c. Mengkoordinasikan pembuatan silabus dan 

Rencana Perkuliahan Semester (RPS). 

d. Pemantauan rencana perkuliahan kepada masing-

masing dosen pengasuh mata kuliah. 

e. Pemantauan pelaksanaan perkuliahan, praktikum 

dan tugas akademik lainnya 

f. Pemantauan, pengolahan dan pendokumentasian 

nilai hasil ujian. 

g. Pelaksanaan evaluasi PBM 

9. Membantu melaksanakan pembinaan sivitas 

akademika pada tingkat program studi. 

10. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa, 

pelaksanaan orientasi kegiatan ilmiah dan kehidupan 

kampus bagi mahasiswa baru. 

11. Pembinaan dan pengembangan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat: 

a. Perintisan dan pengembangan institusi dan dosen 

dalam kegiatan penelitian. 

b. Perintisan dan pengembangan institusi dan dosen 

dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

12. Membantu membimbing dan menilai kegiatan 

kemahasiswaan di lingkungan program studi untuk 

bahan pengembangan. 

13. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan 
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akademik program studi. 

14. Membantu menyusun, mengevaluasi beban tugas 

mengajar dosen setiap semester. 

15. Pengelolaan data akademik pada tingkat program 

studi sebagai dasar sistem informasi lembaga. 

16. Pelaksanaan evaluasi diri atas hasil pelaksanaan 

Catur Dharma PTM. 

17. Membantu memonitor dan mengevaluasi 

pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu 

program studi. 

18. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan ujian 

dan hasil ujian. 

19. Mengkoordininasikan pelaksanaan konsultasi 

mahasiswa dengan pembimbing akademik. 

20. Melaksanakan urusan tata usaha pada tingkat 

program studi.Membantu menyusun dan 

menyampaikan laporan Tahunan Program Studi 

kepada Dekan FISHUM dan Rektor Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong. 

21. Membantu mengevaluasi kinerja dosen dan tenaga 

kependidikan pada tingkat program studi. 

22. Membantu menyiapkan usulan pengadaan sarana 

danprasarana kegiatan mahasiswa. 

23. Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. 

24. Mewakili Ka.program studi dalam rapat-rapat dinas 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) 

Sorong. 

Tanggung jawab 1. Kebenaran dan ketepatan rencana kerja. 

2. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas. 

3. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi. 

4. Kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan 

tugas. 

5. Penyusunanpedoman dan standarisasi perlengkapan 
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Program Studi. 

6. Menyelesaikan masalah di bidang administrasi 

penelitian, akademik. 

7. Pelaksanaan tindak lanjut atas penilain atasan 

langsung. 

Wewenang 1. Membantu menentukan prioritas pekerjaan. 

2. Meminta petunjuk Ketua Program Studi. 

3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang 

pendidikan dan pengajaran. 

4. Memberikan saran dan usul ataupun pertimbangan 

tentangkebijaksanaaan bidang pendidikan dan 

pengajaran. 

5. Memberikan saran, usul ataupun pertimbangan 

tentang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, pengelolaan dokumentasi dan 

perpustakaan. 

6. Memberikan saran, usul ataupun pertimbangan 

tentang pembinaan tenaga pendidik. 

7. Memberikan saran, usul ataupun pertimbangan 

tentang pengelolaan alat peraga dan laboratorium. 

8. Ikut menentukan prioritas pekerjaan. 

9. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada 

satuan atau unitkerja yang relevan. 

 

3.) Tugas tanggung jawab dan wewenang Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi 

Ilmu Ilmu hukum. 

 

Tugas dan Tanggug jawab 1. Terlibat dalam penyusunan standar mutu akademik 

dan non akademik Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong. 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan  jaminan 

mutu bidang akademik(pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik 
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pada fakultas. 

3. Menyusun bahan dan masukan jaminan  mutu bidang 

akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat) pada fakultas. 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan 

mutu non akademik bidang keuangan dan sumber 

daya manusia pada fakultas.  

5. Menyusun bahan dan masukan jaminan mutu non 

akademik bidang keuangan dan sumber daya manusia 

pada fakultas. 

Wewenang 1. Melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan 

akses dan pendayagunaan sarana di lingkungan 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong pada 

fakultas. 

2. Menyusun bahan dan masukan jaminan mutu 

ketersediaan akses dan pendayagunaan sarana pada 

fakultas. 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 

jaminan mutu bidang kemahasiswaan pada fakultas. 

4. Menyusun bahan dan masukan bidang 

kemahasiswaan pada fakultas. 

5. Menyusun perbaikan jaminan mutu kegiatan di 

bidang kemahasiswaan pada fakultas. 

6. Melakukan praktik-praktik penjaminan mutu dengan 

memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan IT 

untuk meningkat mutu akdemik dan atau non 

akademik pada fakultas. 

7. Menyusun instrumen penjaminan mutu kegiatan 

akademik dan non akademik pada fakultas. 

8. Melakukan pengolahan data hasil monitoring dan 

evaluasi. 

9. Melakasaanakan koordinasi dengan unit penjaminan 

mutu pada tingkat fakultas dan Lembaga Penjaminan 
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Mutu Universitas. 

10. Menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas pada setiap waktu yang ditujukan 

kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu. 

4.) Tugas tanggung jawab dan wewenang Kepala Laboratorium Program Studi. 

 

Tugas dan Tanggung jawab 1. Menyusun rencana pengembangan                  

laboratorium. 

2. Merencanakan pengelolaan laboratorium. 

3. Mengembangkan sistem administrasi laboratorium. 

4. Menyusun prosedur operasi standar (POS) kerja 

laboratorium. 

5. Mengkoordinasikan kegiatan praktikum dengan 

guru. 

6. Menyusun jadwal kegiatan laboratorium. 

7.  Memantau pelaksanaan kegiatan laboratorium. 

8. Mengevaluasi kegiatan laboratorium. 

9. Menyusun laporan kegiatan laboratorium. 

10. Memantau kondisi dan keamanan bahan serta alat 

laboratorium. 

11. Memantau kondisi dan keamanan bangunan 

laboratorium. 

12. Membuat laporan bulanan dan tahunan tentang 

kondisi dan pemanfaatan laboratorium. 

13. Mengikuti  perkembangan pemikiran tentang 

pemanfaatan kegiatan laboratorium sebagai wahana 

pendidikan. 

14. Menerapkan hasil inovasi atau kajian laboratorium. 

15. Menyusun panduan/penuntun (manual) praktikum.. 

16. Merancang kegiatan laboratorium untuk pendidikan 

dan penelitian. 

17. Melaksanakan kegiatan laboratorium untuk 

kepentingan pendidikan dan penelitian. 
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18. Mempublikasikan ketentuan mengenai kesehatan 

dan keselamatan kerja. 

19. Menerapkan ketentuan mengenai kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

20. Menerapkan prosedur penanganan bahan berbahaya 

dan beracun. 

21. Memantau bahan berbahaya dan beracun, serta 

peralatan keselamatan kerja. 

Wewenang 1. Merencanakan kegiatan dan pengembangan 

laboratorium. 

2. Mengelola kegiatan laboratorium. 

3. Memantau sarana dan prasarana laboratorium. 

4. Menerapkan gagasan, teori dan prinsip kegiatan 

laboratorium. 

5. Memanfaatkan laboratorium  untuk kepentingan 

pendidikan dan penelitian. 

6. Menjaga kesehatan dan keselamatan  kerja di 

laboratorium 
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BAB II  

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN MUTU 

Tabel 1. Matriks Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Mutu 

Rumusan Visi Misi Tujuan Sasaran Mutu 2018-2023 

Universitas 

Pendidikan 

Muhammadiyah 

(UNUMIDA) 

Sorong 

Menjadi Universitas 

Kelas Dunia (World 

Class University) 

berbasis  tourism-

preneur  pada tahun 

2037 

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 

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 program 

pemberdayaan masyarakat 

dan transfer value. 

5. Meningkatkan kualitas 

kerjasama dengan melalui 

pengembangan sinergi 

turism-preneur. 

6. Meningkatkan kemandirian 

PT 

1. Meningkatnya efisiensi 

dan produktivitas 

pembelajaran. 

2. Meningkatkan kualitas 

dan daya saing lulusan. 

3. Meningkatkan akses 

pembelajaran lanjut 

sesuai kebutuhan 

pengembangan ilmu 

dan pengguna. 

4. Meningkatkan kualitas 

penelitian dan publikasi 

ilmiah. 

5. Meningkatnya kualitas 

ilmiah dan publikasi 

HKI. 

6. Meningkatnya kualitas 

program dan 
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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.  

7. Mewujudkan tata pamong 

universitas yang 

perofesional dan unggul.  

 

pemberdayaan 

masyarakat dan transfer 

value. 

7. Meningkatnya sinergi 

Academic-Businnes-

Cummunity-

Government (A-B-C-

G). 

8. Meningkatnya 

Kemandirian PT. 

9. Terwujudnya tata 

pamong universitas 

yang baik. 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan 

Humaniora 

(FISHUM) 

“Menjadi Fakultas 

Ilmu Sosial dan 

Humaniora yang 

terdepan dalam 

kesempurnaan 

(unggul)  berbasis 

tourism-preneur se-

1. Menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran 

berbasis pada tourism-

preneur. 

2. Mengembangkan riset dan 

pengabdian dalam bidang 

ilmu sosial dan humaniora 

1. Terwujudnya fakultas 

pilihan dan unggul dalam 

bidang ilmu sosial dan 

humniora.  

2. Terwujudnya pendidikan 

yang menghasilkan lulusan 

berakhlak mulia, menguasai 

1.  Semua prodi 

terakreditasi BAN PT 

minimal B pada tahun 

2020. 

2. Prestasi mahasiswa di 

tingkat nasional minimal 

5 prestasi/tahun mulai 
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Indonesia Timur 

pada tahun 2023”. 

guna mengentaskan 

permasalahan yang timbul 

di masyarakat. 

3. Meningkatkan publikasi 

yang berbasis pada riset 

dan pengabdian. 

4. Menjalin kerjasama lintas 

sektor dengan pemerintah 

maupun pihak lain dalam 

skala nasional maupun 

internasional.  

5. Melaksanakan tata kelola 

kelembagaan yang 

humanis dan profesional. 

ilmu sosial dan humaniora 

yang profesional, berjiwa 

entrepreneur, dan menjadi 

kekuatan penggerak dalam 

memajukan kehidupan 

bangsa; 

3. Menghasilkan karya-karya 

ilmiah yang menjadi 

rujukan dalam pemecahan 

masalah;  

4. Terselenggaranya 

pengabdian pada 

masyarakat yang 

berorientasi pada 

pemberdayaan dan 

pencerahan;  

5. Terwujudnya tata kelola 

fakultas yang baik, amanah 

dan berkelanjutan;  

6. Terwujudnya jejaring 

dengan instansi di dalam 

dan luar negeri. 

tahun 2018. 

3. Prestasi mahasiswa di 

tingkat internasional 

minimal 1 prestasi/tahun 

mulai tahun 2018 

4. Mahasiswa 

menyelesaikan studi 

tepat waktu 100%/tahun 

mulai tahun 2022. 

5. Publikasi karya ilmiah 

dosen pada jurnal 

nasional 70%/tahun. 

6. Dosen tetap 

berpendidikan S3 

minimal 5% di tahun 

2021. 

7. Dosen tetap mempunyai 

jabatan asisten ahli 

100% pada tahun 2021. 
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Program Studi 

Ilmu Hukum 

Terwujudnya 

program studi ilmu 

hukum yang unggul 

sehingga 

menghasilkan 

sarjana berintegritas 

menuju supremasi 

hukum yang 

berkeadilan berbasis 

pada tourism-preneur 

Se-Indonesia Timur 

di Tahun 2023 

1. Menyelenggarakan 

program pembinaan 

iman dan taqwa bagi 

mahasiswa Program 

Studi Hukum pada 

khususnya dan sivitas 

akademika Universitas 

Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong 

pada umumnya.  

2. Menyelenggarakan 

Program Studi Hukum 

dengan mempraktikan 

konsep-konsep hukum, 

baik dalam lingkup 

daerah maupun nasional 

guna mewujudkan 

supremasi hukum yang 

berkeadilan berbasis 

tourism-prenuer bagi 

kepentingan bangsa dan 

1. Menghasilkan sarjana 

hukum yang beriman, 

bertaqwa, berakhlak mulia, 

dan mampu beramal 

menuju supremasi hukum 

yang berkeadilan berbasis 

pada tourismpreneur.  

2. Menghasilkan sarjana 

hukum yang memiliki 

kompetensi tambahan 

dalam ilmu-ilmu sosial, 

politik dan bisnis.  

3. Mampu melaksanakan dan 

menerapkan hasil-hasil 

penelitian dalam bidang 

hukum untuk pemecahan 

permasalahan hukum di 

masyarakat.  

4. Menghasilkan sarjana 

hukum yang mampu 

melakukan negosiasi dan 

1. Tenyelenggarakan proses 

kegiatan belajar mengajar 

(KBM) dengan 

penguatan nilai-nilai 

integrtitas keagamaan 

yang mengacu pada Al-

Islam dan 

Kemuhammadiyahaan. 

2. Terciptanya suasana 

akademik yang kondusif 

tercermin pada kurikulum 

program studi yang 

bersumber dari Standar 

Nasional Perguruan 

Tinggi (SN-PT) dan 

Kerangka Kurikulum 

Nasional Indonesia 

(KKNI) dan berbasis 

pada tourismprenuer serta 

mampu 

mengkolborasikan 
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negara.   

3. Menyelenggarakan 

penelitian untuk 

meningkatkan 

kompetensi dosen. 

4. Menyelenggarakan 

pengabdian pada 

masyarakat sebagai 

bentuk kontribusi dalam 

supremasi hukum yang 

berkeadilan.  

advokasi. 

5. Menghasilkan sarjana 

hukum yang terampil dalam 

menciptakan dan menjalin 

hubungan dengan dunia 

industri (DUDI). 

metode pembelajaran 

yang berpusat pada 

mahasiswa Student 

Centre Learning (SCL) 

dan Problem Based 

Learning (PBL). 

3. Meningkatkan jumlah 

hasil penelitian dan karya 

ilmiah di bidang hukum 

yang terpublikasikan baik 

oleh tenaga pendidik dan 

mahasiswa. 

4. Optimalisasinya peran 

kelembagaan bantuan 

hukum dalam 

mengupayakan 

penyelesaian litigasi dan 

non-litigasi sebagai 

bentuk pengabdian 

kepada masyarakat. 

5. Terjalinya kerjasama 

dalam berbagai sektor 
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baik dalam maupun luar 

negeri, guna mendukung 

eksistensi dan efisiensi 

program studi serta 

alumni dengan dunia 

Industri (DUDI). 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN UNIMUDA 

1. Arah kebijakan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong  

a. Penguatan peran lembaga penelitian UNIMUDA dalam membangun networking dengan 

komunitas ilmiah di luar kampus (masyarakat). 

b. Penguatan kinerja dan daya saing penelitian dan karya ilmiah yang diselaraskan dengan 

pengembangan prodi melalui program hibah internal maupun eksternal.  

c. Penguatan partisipasi UNIMUDA pada forum Nasional maupun internasional dan 

pengembangan program internasionalisasi. 

d. Peningkatan suasana akademik melalui program dan ketersediaan sumber daya yang 

mendukung seperti perpustakaan dan  laboratorium terpadu yang modern.  

e. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan bahan ajar yang up to date dan 

berbasis tehnologi informasi (e learning).  

f. Peningkatan kapasitas keilmuan dosen melalui program pendidikan formal /studi lanjut 

dan non formal di dalam dan di Luar Negeri  serta serta monev kinerjanya.  

g. Pengintegrasian matakuliah dengan nilai-nilai islam untuk mencapai kompetensi secara 

komprehensif untuk mendukung ketercapaian kompetensi lulusan yang dibutuhkan pasar 

kerja nasional dan internasional serta komunitas ilmiah.   

h. Pengembangan kemahasiswaan melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam rangka 

menyiapkan calon penerus bangsa yang memiliki intelektual, berkarakter/ akhlakul 

karimah, dan mandiri.  

i. Peningkatan tata kelola universitas yang mendukung pengembangan kegiatan Catur 

Dharma PT.  

j. Pengembangan peran UNIMUDA sebagai penggerak dalam mengembangkan sumber daya 

manusia yang professional, berakhlakul karimah. 

2. Arah kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) 

1. Menguasai dan mengembangkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan yang bersumber dari ajaran Islam;  

2. Menghasilkan penelitian/ Karya ilmiah yang menjadi rujukan bagi Perguruan Tinggi 

bidang sejenis di tingkat nasional ataupun internasional;  

3. Melaksanakan program pendidikan vokasi, sarjana, pascasarjana dan profesi yang 

menghasilakan luusan yang memiliki kompetensi keillmuan, ketrampilan dan sikap serta 

memiliki integritas kepribadian dan moralitas yang profesionalqur'ani dalam konteks 

kehidupan individual maupun sosial guna memenuhi kebutuhan dunia kerja; 
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4.  Menciptakan atmosfer akademik yang dapat menumbuhkan pemikiran- pemikiran 

terbuka, kritis-konstruktif dan inovatif;  

5. Mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang ditopang oleh nilai- nilai Islam 

yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kejujuran,kesungguhan dan tanggap 

terhadap perubahan; 

6. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun 

internasional untuk memajukan manajemen, kualitas pelayanan dan tri dharma;  

7. Peningkatan suasana akademik melalui program dan ketersediaan sumber daya yang 

mendukung sepert perpustakaan dan laboratorium terpadu yang modern;  

8. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan bahan ajar yang up to date dan 

berbasis teknologi informasi (elearning);  

9. Peningkatan kapasitas keilmuan dosen melalui program pendidikan formal /studi lanjut 

dan non formal di dalam dan di luar negeri serta serta monitoring dan evaluasi kinerjanya;  

10. Penguatan peran pusat kajian di FISHUM UNIMUDA dalam membangun networking 

dengan komunitas ilmiah di luar kampus (masyarakat);  

11. Penguatan kinerja dan daya saing penelitan dan karya ilmiah yang diselaraskan dengan 

pengembangan prodi melalui program hibah internal maupun eksternal; 

12. Penguatan partisipasi FISHUM UNIMUDA pada forum nasional maupun internasional 

dan pengembangan program internasionalisasi;  

13. Pengintegrasian matakuliah dengan nilai nilai islam untuk mencapai kompetensi secara 

komprehensif untuk mendukung ketercapaian kompetensi lulusan yang dibutuhkan pasar 

kerja nasional dan internasional serta komunitas ilmiah;  

14. Pengembangan kemahasiswaan melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam rangka 

menyiapkan calon penerus bangsa yang memiliki intelektual, berkarakter/ akhlakul 

karimah, dan mandiri; 

15. Peningkatan tata kelola fakultas yang mendukung pengembangan kegiatan tri dharma 

perguruan tinggi/catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah;  

16. Pengembangan peran FIS UNIMUDA sebagai penggerak dalam mengembangkan sumber 

daya manusia yang profesional, berakhlakul karimah. 

3. Arah dan Kebijakan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong  

1. Menguasai dan mengembangkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan,  teknologi dna 

seni (IPTEKS) di bidang hukum berbasis tourismpreneur. 
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2. Menghasilkan penelitian/ karya ilmiah yang menjadi rujukan bagi bidang keilmuan sejenis 

di tingkat nasional ataupun internasional;  

3. Melaksanakan program pendidikan sarjana yang menghasilkan lulusan yang memiliki 

kompetensi keillmuan, ketrampilan dan sikap serta memiliki integritas kepribadian dan 

moralitas yang profesional-qur'ani dalam konteks kehidupan individual maupun sosial 

guna memenuhi kebutuhan dunia kerja;  

4. Menciptakan atmosfer akademik yang dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran terbuka, 

kritis-konstruktif dan inovatif;  

5. Mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang ditopang oleh nilai- nilai Islam 

yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kejujuran, kesungguhan dan tanggap 

terhadap perubahan;  

6. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun 

internasional untuk memajukan manajemen, kualitas pelayanan dan tri dharma; 

7. Mendorong peningkatan suasana akademik di tingkat program studi melalui program dan 

ketersediaan sumber daya yang mendukung seperti penyelenggaraan forum diskusi ilmiah; 

pengusulan koleksi perpustakaan baik yang berupa fisik maupun elektronik; dan perintisan 

laboratorium bisnis;  

8.  Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan bahan ajar yang up to date dan 

berbasis teknologi informasi (elearning);  

9. Peningkatan kapasitas keilmuan dosen melalui program pendidikan formal /studi lanjut 

dan non formal di dalam dan di luar negeri serta serta monitoring dan evaluasi kinerjanya;  

10. Mendorong penguatan peran pusat kajian di FISHUM UNIMUDA dalam membangun 

networking dengan komunitas ilmiah di luar kampus (masyarakat).  

11. Melibatkan sumberdaya manusia di Program Studi hukum UNIMUDA dalam program-

program penguatan kinerja dan daya saing penelitan dan karya ilmiah yang diselaraskan 

dengan pengembangan program studi melalui program hibah internal maupun eksternal;  

12. Penguatan partisipasi Program Studi Hukum UNIMUDA pada forum nasional maupun 

internasional dan keterlibatan program studi dalam pengembangan program 

internasionalisasi UNIMUDA;  

13. Pengintegrasian matakuliah dengan nilai nilai islam untuk mencapai kompetensi secara 

komprehensif guna mendukung ketercapaian kompetensi lulusan yang dibutuhkan pasar 

kerja nasional dan internasional serta komunitas ilmiah;  
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14. Pengembangan kemahasiswaan melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam rangka 

menyiapkan calon penerus bangsa yang memiliki intelektual, berkarakter/ akhlakul 

karimah, dan mandiri; 

15. Peningkatan tata kelola program studi yang mendukung pengembangan kegiatan tri 

dharma perguruan tinggi/catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah;  

16. Pengembangan peran Program Studi Ilmu Hukum UNIMUDA sebagai penggerak dalam 

mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan ber-akhlakul karimah. 
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BAB IV  

ANALISIS SWOT DAN STRATEGI 

1. Analisis Situasi  

A. Dosen   

Jumlah dosen di Program Studi Ilmu Hukum sebanyak 5 orang dengan tingkat 

pendidikan dosen adalah  Magister.  Jumlah ini masih akan terus bertambah dengan proses 

seleksi dari Universitas. Masing-masing dosen belum meiliki kepangkatan tertentu, 

walaupun demikian dengan tingkat pendidikan  Magister yang dimiliki akan dapat 

mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan Catur dharma Perguruan Tinggi.  

Perbaikan dan upaya meningkatkan kinerja lembaga dilakukan dengan membuka 

peluang melanjutkan pendidikan pada jenjang S-3 dan peningkatan jenjang akademik 

dosen. Hal lain yang dapat dilakukan adalah membuka kerja sama dengan instansi lain 

yang dapat memajukan program studi Ilmu Hukum pada khususnya dan Universitas 

Pemdidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong pada umumnya.  

2. Mahasiswa  

Jumlah Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang telah melakukan registrasi 

awal sampai dengan 20 Agustus 2016 sebanyak 23 orang. Kendala utama dalam proses 

Penerimaan Mahasiswa baru adalah Program Studi Ilmu Hukum yang belum terakreditasi.  
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3. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman  Penjelasan mengenai SWOT  

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) terdapat dalam tabel di bawah ini; 

INTERNAL 

 

 

 

EKSTERNAL 

KEKUATAN 

1. Animo masyarakat yang tinggi terhadap 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

(UNIMUDA) Sorong. 

2. Jejaring Organisasi yang luas terutama 

jaringan Rumah sakit milik Persyarikatan 

Muhammadiyah.  

3. Sarana prasarana yang memadai. 

4. Pendanaan yang cukup kuat dari institusi. 

5.  Komitmen yang tinggi dari yayasan dan 

pengelola dalam pengembangan institusi dan 

prodi. 

6. Integrasi Hard skills dan penguatan karakter 

dalam konsep pendidikan melalui 

pengembangan experient learning dan 

penguatan spiritual. 

7. Tersedianya sumber daya manusia yang 

berusia produktif dan berkomitmen tinggi . 

8. Ketersediaan akses jaringan yang memadai.  

KELEMAHAN 

1. SPP mahasiswa  masih menjadi sumber pendanaan 

terbesar.  

2. Penyediaan dana promosi masih rendah..  

3. Belum memiliki brand image prodi yang kuat;  

4. Dosen tetap di semua prodi belum berjabatan 

akademik; 

5. Jaringan kerja sama belum maksimal;  

6.  Sistem informasi akademik yang belum 

terintegrasi; 

7. Sertifikasi kompetensi profesi dosen yang masih 

belum dimiliki oleh dosen. 

8. Fasilitas laboratorium baru akan dirintis. 

 PELUANG TANTANGAN 
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 1. Kebijakan  pemerintah  dalam   demokratisasi   

pendidikan memungkinkan  fakultas 

mengembangkan karakteristik khas yang 

menjadi unggulan utama 

2. Kepercayaan stakeholders yang tinggi, terbukti 

dengan adanya berbagai permintaan kerjasama 

dari Diknas atau sekolah-sekolah, instansi baik 

dari lembaga pemerintahan maupun swasta 

atau perusahaan memberi kesempatan fakultas 

untuk mengarahkan alumni lebih mudah dalam 

memasuki lapangan kerja.  

3. Nama besar Organisasi Muhammadiyah  yang  

mempunyai   amal usaha di bidang pendidikan 

secara nasional ikut memberikan kepercayaan 

masyarakat yang yang memberikan input calon 

mahasiswa  

4. Input mahasiswa baru UNIMUDA berasal dari 

masyarakat yang sangat beragam kondisi 

sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, suku, 

dan bahkan agama.  

5. Meningkatnya  kebutuhan  tenaga  kerja  dan  

tenaga  ahli  dalam ilmu huum dalam berbagai 

1. Kompetitor semakin banyak baik yang datang dari 

dalam negeri maupun dari luar negeri; 2. 

Persaingan promosi dengan prodi yang sama di 

PT lain yang sangat ketat;  

2. Persaingan yang ketat di pasar kerja;  

3. Tuntutan masyarakat dan pengguna lulusan dalam 

hal soft skills dan hard skills.   

4. Akses informasi yang sangat terbuka sehingga 

calon pendaftar maupun mahasiswa tahun 

pertama masih memiliki kemungkinan berpindah 

ke PT lain. 

5. Persaingan antar alumni hukum di bidang 

professional 
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sektor pekerjaan merupakan peluang bagi 

pengembangan SDM bidang hukum 

STRATEGI 

PEMECAHAN 

MASALAH, 

PERBAIKAN DAN 

PENGEMBANGAN 

1. Melakukan upaya mendapatkan dana  hibah kompetisi.  

2. Optimalisasi penggunaan prasarana sebagai salah satu sumber dana. 

3. optimalisasi perangkat teknologi sebagai pencarian informasi mendapatkan dana.  

4. Mengembangkan lembaga bantuan hukum (LBH) supaya lebih bisa memberi kontribusi terhadap 

program studi. 

5. Meningkatkan strategi dan upaya promosi UNIMUDA untuk meningkatkan daya saing dengan PT 

lainnya dan meningkatkan sistem keamanan data di Pusdatin.  

6. Meningkatkan keterampilan mahasiswa baik dengan soft skill dan hard skill dengan program SKPI 

(Surat Keterangan Pendamping Ijasah). 

7. Melengkapai dan mengupdate sarana prasarana dan laboratorium program studi. 
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BAB V  

PROGRAM KERJA 

 

No. Sasaran Mutu Program Kerja Indikator 

Target 
Angg

aran 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1. Tenyelenggarakan 

proses kegiatan belajar 

mengajar (KBM) dengan 

penguatan nilai-nilai 

integrtitas keagamaan 

yang mengacu pada Al-

Islam dan 

Kemuhammadiyahaan. 

 

1. Mengadakan kajian-kajian Islam 

setiap jumat secara rutin. 

2. Menginetgrasikan kajian alquran 

dan hadits ke dalam materi 

pembelajaran 

3. Melaksanakan kegiatan Baitul 

Arqom bagi dosen, staf, dan 

karyawan, dan Darul Arqom Dasar 

(DAD) mahasiswa baru. 

4. Melaksanakan Salat berjamaah 

dosen, karyawan, dan mahasiswa. 

5. Berdoa ketika akan memulai 

pembelajaran dan berdoa sesudah 

melaksnakan pembelajaran. 

6. Melaksanakan bakti sosial rutin di 

setiap bulan suci ramadhan dan 

santunan saat menjelang upacara 

wisuda.  

7. Menyebarluaskan informasi dan 

komunikasi yang bersifat islami 

berupa tulisan yang di dalamnya 

1. Tersusunya dan 

terlaksananya jadwal rutin 

pengajian. 

2. Teselenggaranya Baitul 

Arqom dan Darul Arqom 

Dasar. 

3. Solat wajib berjamaah di 

Mesjid Salman Al-Farisi. 

4. Tersusunya SOP Pengajaran 

dan Pembelajaran di 

Lingkungan UNIMUDA 

Sorong. 

5. Terselenggaranya BAKSOS 

sebelum ramadhan dan 

sebelum Wisuda. 

6. Tercetaknya flayer dakwah. 

7. Tersedianya buku-buku 

islami. 

8. Terciptanya suasana 5s dan 

budaya kampus yang bersih 

dan indah. 

 

50% 

 

75% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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terdapat ayat-ayat suci alquran 

yang berisi imbauan, atau ajakan 

berbuat kebajikan. 

8. Mengadakan buku-buku/literatur 

yang bernafaskan islam, sesuai 

dengan yang diajarkan dalam Al-

Islam Kemuhammadiyahan. 

9. Membudayakan 5S (salam, sapa, 

senyum, sopan, dan santun), 

budaya hidup sehat dan bersih  

untuk menjaga keindahan kampus. 

2. Terciptanya suasana 

akademik yang kondusif 

tercermin pada 

kurikulum program studi 

yang bersumber dari 

Standar Nasional 

Perguruan Tinggi (SN-

PT) dan Kerangka 

Kurikulum Nasional 

Indonesia (KKNI) dan 

berbasis pada 

tourismprenuer serta 

mampu 

mengkolborasikan 

metode pembelajaran 

yang berpusat pada 

1. Membantu dana studi lanjut. 

2. Optimalisasi menjaring informasi 

beasiswa S3 bagi dosen. 

3. Memfasilitasi kegiatan dosen 

untuk memperoleh beasiswa 

Doktor  

4. Optimalisasi dan memfasilitasi 

dosen dalam peningkatan jenjang 

jabatan fungsional. 

5. Memotivasi dan Memfasilitasi 

dosen untuk membuat dan meng-

ISBNkan buku ajar/buku teks. 

6. Menjaring informasi dan 

mengikutsertakan dosen dalam 

pelatihan pembuatan buku ajar 

7. Memotivasi dan memfasilitasi 

1. Terdapat pengusulan kepada 

universitas untuk membantu 

pendanaan studi lanjut dan  

melakukan rekruitmen 

dosen secara reguler. 

2. Terdapat  dosen studi lanjut 

doktoral. 

3. Jumlah dosen bersertifikat 

pendidik bertambah menjadi 

25 %. 

4. Jumlah kualifikasi & 

kompetensi akademik dosen 

meningkat. 

5. Jumlah dosen yang 

mengikuti  peningkatan 

pengembangan  kompetensi 

25% 50% 75% 100% 100%  
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mahasiswa Student 

Centre Learning (SCL) 

dan Problem Based 

Learning (PBL). 

peningkatan kompetensi, 

profesionalitas, dan organisasi 

profesi dosen melalui kegiatan  

temu ilmiah/workshop baik lokal, 

nasional, dan internasional di 

setiap tahunnya. 

8. Optimalisasi bimbingan PA 

(dosen dan mahasiswa) sebagai 

sarana pembinaan, kontrol, dan 

pengembangan mahasiswa yang 

diselenggarakan minimal 3 kali 

dalam 1 semester. 

9. Mengevaluasi mutu pembelajaran 

di setiap semesternya. 

10. Memotivasi dan mempersiapkan 

secara lengkap perangkat 

pembelajaran. 

11. Memotivasi dan senantiasa 

mengingatkan dosen agar dalam 

pembelajaran dapat 

memanfaatkan media, metode, 

dan teknologi pembelajaran. 

12. Memfasilitasi dosen untuk 

mempelajari teknologi 

pembelajaran. 

13. Optimalisasi kehadiran dosen 

dalam pembelajaran. 

bertambah melalui in 

housetraining, seminar. 

lokakarya, worshop, short-

course, dll. 

6. Kemampuan dosen untuk 

mengintegrasikan materi 

kuliah dengan hasil riset dan 

memotivasi mahasiswa 

menghasilkan produk 

berupa buku atau modul-

modul pelatihan. 

7. Jumlah waktu konsultasi 

meningkat secara berkala. 

8. Terinntegrasi 

pengembangan soft skill 

mahasiswa dengan setiap 

mata kuliah. 

9. Tersedianya kurikulum 

pendidikan tinggi (KPT) 

yang  mengacu pada KKNI 

dan sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder. 

10. Terlaksananya  sistem 

pengajaran dengan metode 

Student Centered Learning 

(SCL) dan problem based 

learnig (PBL) berdasarkan 
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14. Optimalisasi penilaian 

pembelajaran yang bervariatif 

dan objektif. 

15. Optimalisasi kegiatan pelatihan 

dan pembibingan mahasiswa 

dalam berorganisasi.  

16. Melakukan pemutakhiran 

kurikulum sesuai dengan 

perkembangannya (Kurikulum 

Berbasis KKNI) Peningkatan 

kualitas kurikulum Program Studi 

pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia dilakukan dengan 

mengevaluasi dan merevisi 

kurikulum prodi empat tahun 

sekali, sehingga diperoleh 

kurikulum yang menghasilkan 

lulusan yang memiliki 

kompetensi sesuai dengan 

kebutuhan di sekolah dan dunia 

kerja.  

17. Meningkatkan kerjasama dengan 

pengguna, pemerintah daerah, 

dan  instansi terkait baik untuk 

kegiatan akademik maupun 

nonakademik. 

18. Optimalisasi perawatan sarana 

hasil evaluasi akademik. 

11. Dosen mampu 

memanfaatkan media 

elektronik dalam proses 

pembelajaran (E-learning). 

12. Tersedianya kurikulum yang 

selalu up to date baik dari 

sisi program maupun 

konten. 

13. Terlaksananya studi magang 

dan semakin meningkatnya 

jumlah pertemuan (kuliah) 

dengan praktisi-praktisi. 

14. Meningkatnya frekuensi 

kegiatan ilmiah. 

15. Meningkatnya karya ilmiah 

yang siap dipresentasi-kan 

pada forum ilmiah. 

16. Jumlah dosen dan 

mahasiswa sebagai penyaji 

pada forum ilmiah 

meningkat. 

17. Meningkatnya jumlah 

lembaga dalam negeri dan 

luar negeri yang menjalin 

kerjasam dengan program 

studi ilmu hukum 
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dan prasarana pembelajaran dan 

dalam pengembangan minat dan 

bakat mahasiswa. 

19. Meningkatkan kuantitas sarana 

dan prasarana dalam 

memfasilitasi dan mendukung 

minat, bakat, dan kompetensi 

mahasiswa. 

20. Optimalisasi ketersediaan buku 

referensi di perpustakaan. 

21. Optimalisasi kapasitas dan area 

hotspot di seluruh wilayah bagian 

kampus 

UNIMUDA. 

18. Tersedianya 

sarana/peralatan 

laboratorium yang up to 

date  

19. Tersedianya perangkat TIK 

yang memenuhi standar 

kecukupan, kebaruan dan 

mudah diakses. 

20.  Tersedianya buku-buku 

atau jurnal di perpustakaan 

maupun digital library yang 

mudah diakses civitas 

akademika. 

3. Meningkatkan jumlah 

hasil penelitian dan 

karya ilmiah di bidang 

hukum yang 

terpublikasikan baik 

oleh tenaga pendidik dan 

mahasiswa. 

 

1. Memotivasi dan memfasilitasi 

dosen untuk melaksanakan 

penelitian di setiap semesternya. 

2. Optimalisasi dalam menjaring 

informasi dan memfasilitasi 

dosen untuk mengikuti hibah 

penelitian yang dikti maupun 

pihak lain selenggarakan di setiap 

tahun . 

3. Meningkatkan kompetensi dosen 

dalam bidang penelitian dengan 

mengikutkan pada kegiatan 

penulisan karya ilmiah. 

1. Ada produk karya riset 

setiap dosen dalam setiap 

tahun. 

2. Meningkatnya jumlah dosen 

dan mahasiswa yang ikut 

serta dalam kompetisi 

komptensi. 

3. Tersusunya tema-tema riset 

unggulan yang bisa 

mendapatkan dana hibah 

eksternal baik dari instansi 

dalam negeri maupun luar 

negeri. 

15% 30% 60% 80% 100%  
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4. Evaluasi konsistensi hasil 

penelitian yang telah dibuat.   

4. Tersusunya tema-tema 

penelitian untuk mengatasi 

masalah-masalah hukum. 

5. Tersedianya database yang 

mendukung penelitian . 

6. Jumlah mahasiswa yang 

melaksanakan riset bersama 

dosen meningkat. 

7. Meningkatnya  jumlah 

makalah yang 

dipublikasikan di jurnal 

nasional terakreditasi  (25% 

pertahun). 

8. Jumlah HKI dan/atau Paten 

yang diperoleh meningkat. 

Setiap dosen memperoleh 

HAKI 

4. Optimlisasinya peran 

kelembagaan bantuan 

hukum dalam 

mengupayakan 

penyelesaian litigasi dan 

non-litigasi sebagai 

bentuk pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

1. Memotivasi dan memfasilitasi 

dosen untuk melaksanakan 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat di setiap semesternya. 

2. bekerjasama dengan mahasiswa, 

alumni, dan instansi terkait yang 

dapat mendukung pelaksanaan 

kegiatan  pengabdian kepada 

masyarakat yang hasilnya dapat 

digunakan untuk meningkatkan 

1. Tersedianya lembaga 

bantuan hukum di tringkat 

prodi. 

2. Terwujudnya integrasi 

kegiatan pengabdian dalam 

setiap mata kuliah yang 

relevan. 

3. Jumlah kelompok atau 

komunitas binaan 

meningkat. 

50% 75% 100% 100% 100%  
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taraf kehidupan  masyarakat. 

3. Senantiasa mengevaluasi 

konsistensi kegiatan pengabdian 

masyarakat yang dilakukan oleh 

Program Studi 

4. Meningkatnya jumlah 

lembaga yang menjalin 

kerjasama dengan program 

studi hukum UNIMUDA  

dalam program pengabdian 

masyarakat 

5. Tesrsedianya laporan 

monitoring dan evaluasi 

bedasarkan KPI (key 

performance indeks) 

5. Terjalinya kerjasama 

dalam berbagai sektor 

baik dalam maupun luar 

negeri, guna mendukung 

eksistensi dan efisiensi 

program studi serta 

alumni dengan dunia 

Industri (DUDI). 

 

1. Secara proaktif menjalin 

kerjasama akademik dan non-

akademik dengan lembaga dalam 

negeri. 

2. Mewujudkan kerjasama 

pendidikan dan pertukaran 

mahasiswa (student exchange) 

dan dosen dengan perguruan 

tinggi terkemuka. 

3. Melakukan riset kolaboratif dan 

publikasi ilmiah. 

4. Menyelenggarakan kegiatan atau 

pertemuan ilmiah seperti seminar, 

workshop, pelatihan, short 

course. 

5. Menyusun dan mengupdate 

company profile program studi 

1. Bertambahnya jumlah 

lembaga dalam negeri yang 

menjalin kerjasama. 

2. Terlaksananya kerjasama 

pendidikan dan pertukaran 

mahasiswa dengan 

perguruan tinggi asean. 

3. Terlaksananya kerjasama 

pendidikan dan pertukaran 

pelajar dengan 

PerguruanTinggi. 

4. Terlaksananya riset 

kolaboratif dan publikasi 

ilmiah dengan Perguruan 

Tinggi. 

5. Terlaksananya forum-forum 

ilmiah yang diselenggarakan 

50% 75% 100% 100% 100%  
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hukum UNIMUDA. 

6.  Meningkatkan promosi dan 

advokasi program studi hukum 

UNIMUDA. 

bersama dengan Perguruan  

Tinggi. 

6. Tersedianya company 

profile terbaru program 

studi hukum UNIMUDA, 

baik dalam bentuk hardcopy 

maupun soft-copy. 

7. Meningkatnya citra program 

studi hukum UNIMUDA di 

tingkat nasional dan 

internasional . 
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BAB V  

PENUTUP 

 

Rencana Operasional (RENOP) program studi Ilmu Hukum merupakan penjabaran dari 

Rencana Strategis (RENSTRA) program studi Ilmu Hukum Tahun 2018-2023 Fakultas Ilmu 

Sosial dan Humaniora (FISHUM) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. 

Dokumen rencana operasional memuat rumusan progra kerja dan indikator, target capaian untuk 

setiap tahunnya dari masing-masing sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis program 

studi ilmu hukum.  

Target capaian yang ditetapkan dalam setiap tahunnya merupakan hasil komitmen 

bersama segenap sivitas akademika, khususnya unsur program studi Ilmu Hukum. Tagert capaian 

yang telah ditetapkan setiap tahun menjadi arah pengembangan program studi untuk mencapai 

visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.  

Bilamana terjadi perubahan lingkungan strategis di luar dari yang ditetapkan yang 

menyebabkan rencana opersional berubah, maka akan dilakukan inisiatif perubahan program studi 

Ilmu Hukum dan atas kebijakan serta pertimbangan Rektor Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Dengan segala keterbatasan dalam penyusunannya, prodi 

Ilmu Hukum bertekad dengan niat yang sungguh-sungguh dan dengan komitmen bersama, visi 

Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang terdepan dalam kesempurnaan (unggul)  

berbasis tourism-preneur se-Indonesia Timur pada tahun 2023 dapat tercapai. 


