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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 

penyusunan naskah Evaluasi Diri Universitas Sebelas Maret (UNS) dapat 

terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

UNS sebagaimana tercantum dalam visinya, menyatakan intensi strategik 

untuk “Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat 

internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.” Indikator 

kinerja strategik pencapaian Visi tersebut adalah pengakuan dunia internasional. Ini 

hanya dapat terwujud apabila Universitas Sebelas Maret mempunyai komitmen 

tinggi terhadap perbaikan kualitas pendidikan yang berkesinambungan. 

Sebagai implikasi logik, evaluasi kualitas secara periodik, terutama penilaian 

eksternal, menjadi bagian penting dalam manajemen kualitas. Akreditasi oleh Badan 

Akreditasi Nasional (BAN) merupakan tolok ukur utama dan sekaligus sebagai 

kebutuhan untuk memperoleh umpan balik terhadap pengelolaan institusi, dan 

merupakan salah satu tahap penting dalam upaya pengembangan untuk 

mendapatkan pengakuan internasional. 

Penyusunan naskah Evaluasi Diri ini terlaksana dengan baik berkat kerja sama 

dan kerja keras seluruh anggota tim serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, 

kepada seluruh anggota Tim Penyusun, kami sampaikan terima kasih. Terima kasih 

juga kami sampaikan kepada seluruh sivitas akademika yang terlibat dalam 

penyusunan naskah Evaluasi Diri ini. Semoga Allah Swt. memberikan imbalan yang 

jauh lebih baik. 

Evaluasi Diri ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pendorong bagi 

pengembangan UNS di masa yang akan datang. 

Surakarta,  Maret 2018 

Rektor, 
 
 
 
Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. 
NIP 19570707 198103 1 006 
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RANGKUMAN EKSEKUTIF 
 

 

Isi dan Tema 

Laporan Evaluasi Diri dan portofolio ini menunjukkan konsep diri, perspektif 

dan pendekatan terhadap program serta pencapaian kinerja, dan rencana yang akan 

dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret dalam upaya untuk mencapai visi dan 

misinya. 

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Sebelas Maret: 

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, tekonologi, dan 

seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan nilai luhur budaya 

nasional. 

Berdasarkan Visi tersebut maka ditetapkan misi Universitas Sebelas Maret: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut 

pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap; 

2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang 

ilmu, teknologi, dan seni; 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi 

pada upaya pemberdayaan masyarakat. 

Dalam mengimplementasikan visi dan misi Universitas Sebelas Maret 

menetapkan sejumlah sasaran, antara lain: proses belajar mengajar dengan standar 

nasional menuju world class university, kegiatan seminar ilmiah secara periodik dan 

kontinyu, penerbitan artikel di jurnal internasional. Tujuan Universitas Sebelas Maret 

difokuskan pada efisiensi proses belajar mengajar, terciptanya profil lulusan dengan 

etika akademik dan reputasi riset, perbaikan berkelanjutan bagi staf pengajar, staf 

administrasi, sarana prasarana, dan pemeliharaan atmosfer akademik yang kondusif. 

Secara ringkas, masing-masing standar adalah sebagai berikut. 
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A. Standar 1.    

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi pencapaian  

Universitas Sebelas Maret (UNS) telah merumuskan dan melaksanakan sistem 

atau mekanisme pemilihan pimpinan dari tingkat rektor sampai kepala program 

studi. UNS mempunyai rencana strategi yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi 

yang telah terformulasi dan tersosialisasi dengan SK Rektor No. 

417/J.27/HK.PP/2006 tertanggal 16 Agustus 2006. Tujuan, sasaran, dan strategi 

pencapaian (Renstra) Akselerasi tahun 2010-2029 ditetapkan melalui Peraturan 

Rektor UNS Nomor 8241/UN27.HK/2015 tentang rencana strategis bisnis UNS tahun 

2015-2019 sebagai perencanaan pengembangan jangka panjang. Terkait dengan 

rencana UNS melakukan percepatan/akselerasi atas tujuan dan sasaran sebagai 

World Class University dengan penetapan yang dituangkan dalam peraturan Rektor 

UNS Nomor 8202 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Percepatan 

Universitas Sebelas Maret menuju World Class University. Proses perubahan itu yaitu 

mengubah Renstra yang berlaku sejak 2011 yaitu dengan 8 program terdapat 85 

kegiatan dan pada awal 2017 Program percepatan ada perubahan menjadi 4 

program unggulan dan 31 kegiatan. Penetapan Pelaksanaan Tujuan, Sasaran, dan 

Strategi pencapaian (Renstra) UNS percepatan ditetapkan dalam rapat senat 

Universitas dan Pimpinan Fakultas, Lembaga dan Unit di Salatiga 19-20 November 

2016. Monitoring dan evaluasi tahunan pelaksanaan renstra tahunan UNS telah 

mempunyai lembaga penjaminan mutu yang bernaung di bawah Lembaga 

Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP). Pemahaman atas visi, 

misi, sasaran, dan tujuan universitas telah dilakukan evaluasi pada seluruh sivitas 

akademika termasuk alumni. Pemahaman seluruh sivitas akademika diwujudkan 

dalam pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat) 
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B. Standar 2.  

Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu  

 

Tata pamong UNS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 

52/KMK.05/2009 juncto Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indoesia Nomor 82 Tahun 2014 bahwa, status pengelolaan 

lembaga Universitas Sebelas Maret adalah menyelenggarakan pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Dengan status BLU ini UNS memiliki 

keluwesan dalam mengelola sumber daya secara kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggung jawab, dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini mempunyai 

posisi strategis untuk mencapai tujuan agar UNS dapat lebih kreatif dan inovatif 

dalam meningkatkan mutu pelayanan masyarakat untuk memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan menerapkan fleksibilitas 

pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif, serta menjalankan praktik not-for-

profit business yang sehat. 

Kepemimpinan UNS diimplementasikan dalam 3 pola, yaitu (1) 

kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasional, dan (3) 

kepemimpinan publik. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 

kepemimpinan tersebut, efektivitas untuk kepemimpinan operasional telah 

diwujudkan untuk memastikan ketercapaian visi tersebut bahwa seluruh program 

dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UNS berdasarkan penjabaran dari visi yang 

telah berjalan secara efektif yang ditunjukkan dalam penyusunan Renstra dan RBA. 

Kemudian efektivitas untuk kepemimpinan organisasional telah ditunjukkan dalam 

bentuk budaya kepemimpinan yang demokratis, edukatif, dan partisipatif dengan 

menganut asas kepemimpinan kolektif dengan berlandaskan budaya kerja: ACTIVE. 

Budaya kerja ini menuntut civitas akademika UNS untuk menjalankan tugas dengan 

Achievement orientation, Customer Saticfaction, Teamwork, Integrity, Visionary, dan 

Entrepreneurship. Efektivitas kepemimpinan publik ditunjukkan dalam bentuk 

pemanfaatan kemampuan SDM UNS oleh publik termasuk instansi swasta maupun 

pemerintah untuk menjadi pengurus organisasi profesional dari Pimpinan 

Universitas, Dekan, maupun para dosen. Termasuk adanya beberapa instansi dari 

luar UNS yang melakukan studi banding ke UNS dalam bidang tertentu. 
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Kegiatan pengelolaan UNS telah mencakup: Planning, Organizing, 

Staffing, Leading, dan Controlling. Aspek perencanaan yang telah dikembangkan 

oleh UNS melibatkan seluruh unsur yang ada dalam organisasi dan memanfaatkan 

seluruh sumber daya yang dimiliki oleh UNS. Dalam penyusunan personalia baik 

dosen maupun tenaga kependidikan selalu dilakukan berdasarkan kompetensi 

dan profesionalisme dari SDM tersebut. Dalam aspek pengembangan staf, 

pengembangan dosen berorientasi pada peningkatan pelaksanaan kegiatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan program studi yang mengacu pada 

visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi. Pengembangan dosen lebih diarahkan 

pada peningkatan kualitas dosen melalui keikutsertaan dosen pada berbagai kegiatan 

ilmiah. Aspek kepemimpinan UNS diarahkan untuk membangun perilaku semua 

elemen dalam organisasi yang ada di UNS untuk memahami nilai, norma, etika, dan 

budaya kerja, yaitu tata nilai yang telah disepakati bersama. Pengawasan dan 

pengendalian terhadap seluruh kegiatan internal UNS melalui kegiatan monev yang 

dilakukan oleh LPPMP untuk bidang akademik dan SPI untuk bidang non akademik 

yang dijalankan  secara berkala dan teratur. 

Berbagai kegiatan peningkatan kompetensi manajerial yang telah 

dilakukan oleh UNS dilakukan melalui pengembangan sistem pengelolaan fungsional 

dan operasional, dengan melakukan analisis dan evaluasi jabatan, menyusun uraian 

tugas dari masing-masing jabatan, menyusun prosedur kerja bagi setiap pimpinan  

satuan kerja, menyusun program peningkatan kompetensi manajerial pada setiap 

satuan kerja dan menempatkan personil sesuai dengan kompetensi masing-masing 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Seluruh hasil kinerja UNS sebagai PT BLU selalu dilaporkan kepada 

Menristekdikti, didesiminasikan kepada semua pemangku kepentingan dalam 

bentuk laporan tahunan Rektor pada acara dies natalis setiap tahun dengan 

mengundang stakeholder, dewan penyantun, alumni, mitra kerjasama, serta seluruh 

sivitas akademika dan diliput oleh beberapa media massa Elektronik 

Sistem audit internal UNS dilakukan untuk menjamin ketercapaian visi dan 

misi UNS. Di UNS pada tahun 2004 telah dibentuk SPI (Satuan Pengawas Internal) 

yang melakukan monitoring dan evaluasi terutama sumber dan pembelanjaan PNBP. 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Rektor No 753/UN27/HK/2015 tentang 
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Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas 

Sebelas Maret. SPI adalah organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan di 

bidang non akademik di lingkungan Universitas Sebelas Maret atas nama Rektor. SPI 

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen, objektif, 

memiliki integritas tinggi, profesional, menjaga kerahasiaan, dan tidak dapat 

diintervensi oleh pihak lain dengan berpedoman pada kode etik Auditor. Audit 

eksternal dilakukan oleh lembaga nasional dan lembaga internasional. Secara 

nasional audit eksternal dilakukan oleh Irjen, BPK, BPKP, KAN (Komite Akreditasi 

Nasional). Audit dalam bidang akademik dan tridharma perguruan tinggi dilakukan 

oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN-PT dan LAM PT Kes, baik 

secara institusional maupun secara langsung pada seluruh unit program studi yang 

terdapat di UNS. 

Dokumen sistem manajemen mutu di UNS terdiri dari (1) Pernyataan 

mutu Universitas Sebelas Maret dimuat dalam Manual Mutu UNS No. UN27.MM02: 

“Dengan komitmen yang tinggi dan upaya perbaikan 

mutu secara berkelanjutan untuk memenuhi kepuasan 

pelanggan; serta berlandaskan nilai-nilai luhur budaya 

nasional mewujudkan World Class University dan 

menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi global, 

perilaku pembelajaran sepanjang hayat dan self 

motivated learning” 
 

(2) Kebijakan mutu yang ditetapkan oleh Rektor UNS untuk mencapai visi dan misi 

UNS, seperti yang dinyatakan di dalam Manual Mutu UNS No. UN27.MM10.2, (3) 

Unit pelaksana penjaminan mutu, (4) standar mutu, dan (5) prosedur mutu. 

Dokumen standar akademik diadopsi dari SNP, BAN-PT, dan SPMI-PT. Untuk setiap 

standar mutu, telah dibentuk tim untuk melakukan monev kegiatan tersebut yang 

ditunjuk melalui SK Rektor.                                                                  

Manual Mutu termasuk dalam kategori dokumen mutu yang disusun pada 

tingkat Fakultas/prodi/biro/lembaga yang menguraikan kebijakan, pernyataan, unit 

pelaksana, standar, prosedur, standar prosedur operasional (SOP), dan pentahapan 

sasaran mutu.  
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UNS telah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi untuk mendukung 

pembinaan Prodi dalam pengembangan dengan memberi kesempatan para dosen 

untuk studi lanjut S-3, perbaikan dan penambahan sarana prasarana prodi, perbaikan 

laboratorium, dorongan untuk sertifikasi internasional. Komitmen UNS dalam 

mendukung pembinaan prodi juga ditunjukkan dalam memberi pendampingan untuk 

pengajuan akreditasi nasional oleh BAN PT maupun akreditasi internasional dengan 

dibentuknya tim akreditasi internal. 

 

C. Standar 3.    

Mahasiswa dan Lulusan  

Proses penerimaan calon mahsiswa baru dilakukan secara transparan dan 

mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Peraturan Rektor 

No. 579/UN27/HK/2011 dan Peraturan Rektor no 5 tahun 2017 di mana dalam 

sistem penerimaan calon mahasiswa baru tidak membatasi unsur-unsur yang 

berkaitan dengan SARA tetapi didasarkan pada kompetensi calon mahasiswa melalui 

seleksi administrasi dan tertulis.   

Anggaran Beasiswa bidik misi yang setiap tahunnya selalu meningkat dan bagi 

calon mahasiswa/mahasiwa yang memerlukan kebutuhan khusus pihak universitas 

menyediakan sarana dan prasarana pendukung sehingga kenyamanan dalam proses 

seleksi maupun dalam proses pembelajaran bisa dipenuhi.   

Dengan menerapkan suatu kebijakan yang bersifat terbuka, universitas 

memberikan kesempatan mahasiswa dari semua wilayah/provinsi di Indonesia 

bahkan mahasiswa luar negeri dengan persyaratan tertentu bisa ikut berpartisipasi 

dalam proses seleksi penerimaan mahasiwa baru. Hal ini terbukti bahwa mahasiswa 

UNS tersebar dari Aceh sampai Papua dan 93 mahasiswa asing dari berbagai Negara. 

UNS sebagai universitas yang masuk dalam kluster 1 tentu menjadikan sebuah 

universitas yang mempunyai tingkat kompetisi yang sangat tinggi dengan rasio 

pendaftar dan yang diterima 40:1, sehingga kualitas calon mahasiswa/mahasiwa 

sangat tinggi. 

Layanan kegiatan mahasiswa baik dalam proses pembelajaran maupun 

kegiatan yang bersifat pengembangan soft skill, UKM, kegiatan keagaman (Islam, 

Kriten, Katolik, Hindu, dan Budha) dan Alumni dengan unit CDC-nya menjadi 
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perhatian pihak Universitas dalam menyediakan sarana dan prasarana 

pendukungnya.  Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepuasan mahasiswa maupun 

alumni yang sangat tinggi.  Prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, dan 

bakat untuk tingkat Nasional dan Internasional juga sangat membanggakan.  

CDC sebagai unit layanan mahasiswa dan alumni yang secara kelembagaan di 

bawah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sangat membantu 

mahasiswa/alumni dalam pengembangan karier, memberikan informasi tentang 

keberadaan alumni dan lowongan pekerjaan sehingga masa tunggu alumni untuk 

memperoleh pekerjaan sangat pendek.  

Kegiatan alumni di setiap jurusan, fakultas, dan universitas menunjukkan 

aktivitas yang dinamis, baik bidang akademik maupun non akademik. Perhatian 

alumni terhadap almamaternya sangat tinggi misalkan memberi bantuan beasiswa 

bagi mahasiswa bidik misi yang masa studinya melebihi 4 tahun akademik. 

 

D. Standar 4.    

Sumber Daya Manusia  

Evaluasi diri di bidang sumberdaya manusia meliputi rekrutmen dan seleksi, 

pengembangan SDM, peraturan kerja dan etika, profil SDM saat ini, dan kinerja Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Proses rekruitmen dan seleksi Pegawai Negeri Sipil baik 

dosen maupun tenaga kependidikan di Universitas Sebelas Maret dilakukan secara 

terbuka berdasarkan ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 

Rekrutmen  tenaga dosen dan  tenaga kependidikan  melalui beberapa tahapan, yaitu: 

perencanaan, pengumuman pendaftaran, penyaringan dan seleksi, pengumuman 

hasil seleksi. Setelah diumumkan, calon dosen dan tenaga kependidikan dipanggil 

untuk membuat/mengumpulkan berkas yang diperlukan guna diajukan sebagai 

Calon Pegawai Negeri Sipil. Proses rekruitmen dan seleksi untuk dosen dan tenaga 

kependidikan Non-PNS lebih sederhana karena hanya ditangani oleh Universitas 

Sebelas Maret. 

Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Universitas (dan 

Fakultas). Tenaga kependidikan yang bekerja di Fakultas dibina secara langsung oleh 

Fakultas. Untuk tenaga kependidikan yang berada di tingkat universitas dikelola oleh 

Biro dan bertanggung jawab pada Rektor. Pengembangan staf tenaga dosen belum 



 

EVALUASI DIRI INSTITUSI UNS UNS ACTIVE 

 

10 

optimal karena dari 1620 dosen yang sudah berpendidikan Doktor /S3/Sp2 baru 496 

orang atau 30,62%. Pengembangan tenaga kependidikan untuk melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi masih diperlukan karena dari jumlah tenaga 

kependidikan sebanyak 1593 orang yang berpendidikan SMU ke bawah sebanyak 

818 orang atau 51,35 %.  

Peraturan kerja dosen pada dasarnya mengacu pada Peraturan Rektor 

Universitas Sebelas Maret Nomor 397/H27/HK/2010 tentang Ekuivalensi waktu 

mengajar penuh. Untuk tenaga kependidikan diatur dalam statuta Universitas 

Sebelas Maret dan Undang-Undang Kepegawaian. Kode etik dosen diatur dalam 

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 498/H27/KP/2009. Salah satu 

ketentuan tentang penghargaan berupa insentif kerja tertuang dalam Peraturan 

Rektor UNS No. 2 tahun 2017 tentang Insentif Kinerja Standar bagi Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan UNS. Tahun 2014 telah diberi penghargaan sebagai dosen atau 

karyawan berprestasi sebanyak 39 dari berbagai kriteria. 

Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Penjatuhan 

Hukuman Disiplin yang Merupakan Kewenangan Menteri terhadap Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Universitas Sebelas Maret 

telah memberikan sanksi berat “Pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri” pada 1 orang karyawan di tahun 2014 dan pada 2 orang di tahun 

2017. 

Dari segi kecukupan untuk tenaga dosen tetap sudah sangat memadai. Jumlah 

mahasiswa sebanyak 33.015 orang dengan dosen tetap 1629 diperoleh rasio dosen 

dan mahasiswa 1: 20. Hasil monitoring dan evaluasi dari mahasiswa terhadap kinerja 

dosen dan tenaga kependidikan juga bagus. Dari responden 240 orang pengguna 

layanan (75% untuk kinerja dosen dan 25% untuk tenaga kependidikan) diperoleh 

temuan bahwa sebagian besar menyatakan sangat puas. Indeks kinerja dosen dan 

tenaga kependidikan di UNS juga bagus. Indeks kinerja tenaga pendidik sebesar 3,4, 

sedangkan indeks kinerja layanan dari tenaga kependidikan adalah sebesar 3,1. 

Indeks kinerja ini diukur oleh tim remunerasi sebagai bagian dalam memberikan 

reward remunerasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan di UNS. 

http://kepeg.auk.uns.ac.id/index.php/aturan-kepegawaian/permen-61-2008/
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Hasil monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pengajaran 

menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan dalam mengajar pada level yang sangat 

baik. Hasil kuesioner kepada mahasiswa juga menunjukkan hal yang sama, sangat 

memuaskan. Materi kuliah yang diajarkan sesuai dengan silabus/RPS. Secara 

nasional, kinerja penelitian UNS di bawah pengelolaan LPPM UNS pada tahun 2016 

menempati peringkat 8 universitas mandiri riset nasional dengan bintang emas 3.5. 

Total penelitian yang dilakukan oleh UNS selama 3 tahun terakhir ada sebanyak 4050 

penelitian (rerata terdapat 1350 buah/tahun; jumlah dosen tetap ada 1629 orang). 

Secara rerata setiap dosen tetap melakukan 0.83 penelitian. Dari total penelitian itu, 

ada sebanyak 1727 penelitian bersumber dari hibah kementerian dan luar negeri 

(43%). Pada tahun 2017 kinerja pengabdian kepada masyarakat menempati 

peringkat 6 secara nasional (penilaian kinerja oleh DIKTI). Kebijakan dan sistem 

pengelolaan kegiatan PkM bertumpu pada Rencana Induk Penelitian-UNS (RIP 2016-

2020) dari pelaksanaan kegiatan penelitian muncul kegiatan pengabdian pada 

masyarakat (PkM) yang merupakan kegiatan bebasis temuan penelitian. 

 

E. Standar 5 

Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik 

Kebijakan Rektor UNS tentang pengembangan kurikulum tertuang dalam 

Peraturan Rektor No 579/UN27/HK/2011 bahwa “Universitas mengembangkan 

kurikulum berbasis kompetensi yang peka terhadap perubahan kehidupan 

masyarakat lokal, nasional, dan internasional dengan mengedepankan peningkatan 

mutu menurut standar nasional dan internasional dan relevansi pembelajaran 

berbasis penelitian pada seluruh penyelenggaraan pendidikan”. Sejalan dengan 

Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

Rektor UNS menetapkan Peraturan tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan 

Pendidikan Sarjana (582/UN27/PP/2016), Diploma (583/UN27/PP/2016), Magister 

dan Doktor (585/UN27/PP/2016), serta Pendidikan Dokter (7080/UN27/PP/2015). 

Kurikulum yang diimplementasikan setiap program studi di UNS sejak tahun 2016 

adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dengan panduan yang disusun oleh LPPMP. Kurikulum 

prodi dikembangkan berdasarkan visi misi Prodi dan profil lulusan untuk menyusun 
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capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur mata kuliah dan SKS. Monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui audit mutu internal setiap 

semester dan surveilance ISO 9001:2008  untuk memantau pelaksanaan kurikulum 

dan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. 

Sistem pembelajaran yang dikembangkan di UNS berdasarkan kurikulum 

pendidikan tinggi adalah student center learning. Perangkat pembelajaran dalam 

bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) diturunkan dari capaian pembelajaran 

lulusan prodi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah sehingga setiap mata kuliah 

memberikan sumbangan terhadap tercapainya visi dan misi prodi. Proses 

pembelajaran juga dilakukan dalam bentuk blended learning terintegrasi secara 

online dalam open course ware (OCW) dalam website ocw.uns.ac.id yang memberikan 

kesempatan kepada dosen untuk berinteraksi dengan mahasiswa secara online, 

menayangkan RPS, sumber belajar, media pembelajaran, dan penilaiannya. UNS 

menyediakan sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk proses 

pembelajaran yang meliputi laboratorium (UPT Lab Terpadu), teknologi informasi 

(UPT TIK), bahasa (UPT Bahasa), perpustakaan (UPT Perpustakaan), layanan 

internasional (UPT layanan internasional). Untuk meningkatkan kualitas lulusan, 

proses pembelajaran diintegrasikan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat (lppm.uns.ac.id), agar lulusan sarjana mempublikasikan karya 

ilmiahnya dalam jurnal nasional, lulusan magister mempublikasikan karya ilmiahnya 

dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau prosiding terindek 

scopus, lulusan doktor mempublikasikan karya ilmiahnya dalam jurnal internasional 

bereputasi. 

Kebijakan Rektor UNS tentang kebebasan akademik, etika keilmuan, dan 

otonomi kampus diatur dalam Statuta UNS (Kepmendiknas No. 112/O/2004). 

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi 

keilmuan di kalangan dosen didasarkan pada Peraturan Rektor UNS Nomor 

222/UN27/PP/2012 tentang Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen (SP2D) 

yang output-nya adalah laporan SKP tiap tahun. Sedangkan untuk pelaksanaan 

kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di 

kalangan mahasiswa, UNS memiliki Peraturan Rektor UNS Nomor 

828/H27/KM/2006 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas 
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Sebelas Maret. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan dengan sangat konsisten, 

hal ini dapat dilihat dari kebijakan Rektor UNS tentang Sentralisasi Administrasi dan 

Desentralisasi Akademik (SADA). Setiap program studi diberi kebebasan akademik 

untuk menyusun program akademiknya. Program implementasi suasana akademis 

pada mahasiswa dilakukan melalui Sistem Penilaian Kegiatan Kemahasiswaan 

(SPKK). Untuk meningkatkan suasana akademik mahasiswa, Rektor UNS menetapkan 

Peraturan Rektor Nomor 902/UN27/HK/2016 tentang Sistem Penilaian Kegiatan 

Kemahasiswan (SPKK). Sistem penilaian ini sudah dikelola melalui sistem dalam 

laman https://sipsmart.uns.ac.id. Untuk memberi bekal kemampuan dalam 

pendekatan masyarakat dan membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka 

terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, mahasiswa Universitas Sebelas Maret 

mulai angkatan 2011/2012 perlu menggali pengalaman di tengah masyarakat 

melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN sebagai bagian proses pembelajaran bagi 

mahasiswa Universitas Sebelas Maret dengan tema tertentu (KKN Tematik) dengan 

bobot 2 SKS. Monitoring dan evaluasi suasana akademik dilakukan melalui audit 

mutu internal terhadap standar mutu sarana dan prasarana kegiatan akademik 

meliputi kondisi ruangan (in door atau out door), alat bantu belajar mengajar, 

peralatan kelas, laboratorium, studio, pustaka dan akses sistem informasi. Hasil dari 

monitoring dan evaluasi ini ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 

mulai tingkat unit/fakultas dan dilanjutkan sampai tingkat universitas. RTM 

universitas dipimpin langsung oleh Rektor, dan dihadiri oleh WMM Pusat yaitu Wakil 

Rektor Bidang Akademik, semua wakil rektor, semua dekan dan wakil dekan, 

Direktur dan Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala-kepala UPT. Jika 

temuan auditor internal yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Unit atau Fakultas, 

Rektor memimpin pemecahan permasalahannya dengan mengerahkan semua 

sumberdaya di UNS. 

 

F. Standar 6.   

 Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi 

Secara garis besar pelaksanaan administrasi keuangan UNS berjalan dengan 

sangat  baik. UNS telah berusaha mengembangkan sistem perencanaan anggaran 

secara lebih cermat sehingga efisien, efektif dan dapat senantiasa 

dipertanggungjawabkan setiap tahun. 
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Secara keseluruhan, sarana dan prasarana dasar yang dimiliki UNS tersedia 

sangat memadai. Bangunan fisik dalam kondisi yang masih sangat baik. Beberapa 

pekerjaan yang dilakukan adalah dalam  rangka perawatan  rutin dan optimalisasi 

penataan  ruang guna penyesuaian dengan kebutuhan yang berkembang saat ini dan 

masa yang akan datang.  

Prasarana pendukung akademik berupa perpustakaan, laboratorium, dan 

peralatan  serta sarana mobilitas tersedia sesuai kebutuhan dan senantiasa dilakukan 

evaluasi secara berkala.  

UNS telah dibentuk unit yang menangani pengelolaan sistem informasi yaitu 

bagian sistem informasi. Bagian sistem informasi dan UPT TIK  menangani sistem 

informasi. Untuk menunjang pelaksanaan tersebut beberapa aplikasi sistem 

informasi telah tersedia. Bandwith 54 MB sudah tersedia sangat memadai untuk 

kapasitas UNS. Untuk kelancarannya lebih lanjut UPT TIK terus meng integrasikan 

sistem informasi untuk mendukung manajemen informasi secara terpadu di UNS 

dengan sistem EIS. 

 

G. Standar 7.  

Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 

Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen di Universitas Sebelas 

Maret berlangsung di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM). LPPM memiliki pedoman pengelolaan penelitian yang lengkap, dan  

dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek: (1) 

Kebijakan dasar penelitian  yang meliputi  antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam 

jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem 

kompetisi, (2) Penanganan plagiasi, paten, dan hak atas kekayaan intelektual, (3) 

Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan, (4) Peraturan 

pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya. Rata-rata jumlah penelitian 

dosen tetap selama tiga tahun terakhir  1: 2-3 judul penelitian/tahun, dengan jumlah 

total penelitian sebanyak 4040 judul jumlah dosen 1629 orang. Jumlah artikel ilmiah 

yang dihasilkan oleh dosen tetap dalam tiga tahun terakhir sudah memenuhi standar 

yaitu rata-rata artikel yang dihasilkan 1:1-2 artikel, Banyaknya artikel yang tercatat 

dalam lembaga sitasi sejumlah 747 artikel dengan jumlah dosen sebanyak 1629 
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orang, sedangkan untuk Paten/HAKI Ada 51 paten dan 46 HAKI. Penghargaan best 

paper 12. Rata-rata Jumlah pengabdian masyarakat dosen tetap selama tiga tahun 

terakhir 1:1-2 kegiatan/tahun. Ada Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam 

menjamin keberlanjutan penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PkM). PT 

mewajibkan dan mengupayakan semua unit memenuhi aspek berikut. (1) Memiliki 

agenda penelitian dan PkM dengan jangka panjang. (2) Tersedianya SDM, prasarana 

dan sarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian dan PkM secara 

berkelanjutan. (3) Mengembangkan dan membina jejaring penelitian dan PkM. (4) 

Mencari berbagai sumber dana penelitian dan PkM seperti hibah penelitian nasional 

maupun internasional. Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri 164 

kerjasama dalam tiga tahun terakhir. Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar 

negeri dalam tiga tahun terakhir sejumlah 81 kerjasama. Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan dan hasil kerja sama secara berkala selama kerja sama berlangsung, 

yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 

 



 

EVALUASI DIRI INSTITUSI UNS UNS ACTIVE 

 

16 

TIM PENYUSUN DAN TUGAS: 
 

 

1. Penanggung jawab : Rektor 

Tugas : Bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian 

kegiatan penyusunan laporan evaluasi diri, 

menetapkan kebijakan strategis berdasarkan naskah 

laporan evaluasi diri. 

 

2. Ketua : Wakil Rektor Bidang Akademik 

Tugas : Memimpin pelaksanaan dan melakukan konsolidasi 

terhadap semua anggota tim dalam melaksanakan 

tugas penyusunan laporan, menyusun rancangan 

kebijakan berdasarkan hasil analisis. 

 

3. Anggota : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan 

   Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

   Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama 

Tugas :  Melakukan koordinasi rangkaian penyusunan 

laporan bidang pekerjaan yang terkait dengan 

komponen pembahasan sesuai tugas pokok dan 

fungsi masing-masing, serta menyusun alternatif 

kebijakan untuk diusulkan kepada Rektor melalui 

Ketua (Wakil Rektor Bidang Akademik), setelah 

mereview naskah laporan. 

 

4. Pelaksana : Prof. Dr. Tulus Haryono, M.Ek. 

   Prof. Sarwiji Suwandi, M.Pd. 

                                            Dr. Mintarsih Indriayu, M.Pd. 

                                                Chafit Ulya, M.Pd. 

                                            Dra. Sri Maharani, M.M. 

                                                Sartono, S.IP., M.M. 

                                                Prof. Dr. Okid Parama Astiri, MS. 

  Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D. 

  Dr. Hudi Asosri, S.H., M.Hum. 

  Dr. Mardiyana, M.Si. 

  Prof. Drs. Cari, M.A., M.Sc., Ph.D. 

  Dr. Akhmad Pramono, S.P, M.P. 

                                         Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com (Hons), Ph.D 

                                         Drs. Harjana, M.Si, M.Sc, Ph.D. 

                                         Dr. Muhammad Rohmadi, SS., M.Hum. 

                                         Winarno, S.Si, M.Eng. 
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                                         Prof. Dr. Sunardi, M.Sc. 

                                        Dr. Ngadiso, M.Pd. 

                                        Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak. 

                                           Dr. Fitria Rahmawati, S.Si., M.Si. 

   

Tugas : Melakukan pengumpulan data, penyusunan naskah 

laporan, analisis awal data. 
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BAB I DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN 

 

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN. 

1. Rumusan visi lembaga 

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang mandiri, Universitas Sebelas Maret 

(UNS) mengemban tugas untuk turut serta mencerdaskan bangsa sesuai amanat 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dengan amanat tersebut, Senat 

Universitas Sebelas Maret selaku wakil stakeholder internal melalui berbagai 

pertemuan dan diskusi dengan berbagai stakeholder yang lebih luas, baik internal 

maupun eksternal, menetapkan visi UNS melalui Keputusan Senat UNS No. 

417/J27/HK.PP/2006, Tanggal 16 Agustus 2006, sebagai berikut. 

”Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul  

di tingkat internasional dengan berlandaskan  

pada nilai-nilai luhur budaya nasional”. 

Visi tersebut secara operasional didefinisikan ke dalam 3 (tiga) perspektif 

sebagai berikut. 

a. Sebagai pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni 

UNS sebagai pusat pembaharuan (center of excellences) dalam: 

1) pengembangan ilmu terbaru untuk menyelesaikan persoalan peradaban 

bangsa dan umat manusia, 

2) pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, memberikan manfaat, 

dan kemaslahatan masyarakat untuk memajukan peradaban bangsa dan 

kesejahteraan umat manusia, dan 

3) pengembangan seni kreatif sebagai aktualisasi keberadaban bangsa yang 

menyeimbangkan antara nalar dan kemanusiaan untuk mewujudkan 

kehidupan harmonis.  

b. Unggul di tingkat internasional 

UNS menyiapkan diri sebagai agen kemajuan dalam turut serta mengantarkan 

masyarakat bangsa yang bermartabat dalam kancah pergaulan dunia yang 

bebas dengan ilmu dan pengetahun.  
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c. Nilai-nilai luhur budaya bangsa  

UNS berpegang teguh pada nilai luhur budaya bangsa sebagai semangat 

penatalaksanaan tridharma sekaligus mengembangkan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa dalam membentuk karakter lulusan.  

Visi UNS dirancang untuk memberi landasan kuat bagi tatalaksana kebijakan, 

serta pengelolaan program dan kegiatan di UNS dalam kurun waktu tahun 

2010-2029, yang dijabarkan ke dalam tiga misi. 

 

2. Rumusan misi lembaga 

Sesuai Visi UNS yang telah ditetapkan, maka guna mencapai visi tersebut 

dirumuskan Misi UNS sebagai berikut. 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan 

diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap;  

b. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang 

ilmu, teknologi, dan seni; 

c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi 

pada upaya pemberdayaan masyarakat. 

 

3. Rumusan tujuan 

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dirumuskan tujuan yang 

hendak dicapai oleh UNS guna terciptanya lingkungan yang mendorong warga 

kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal sebagai berikut. 

a. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan 

kemampuan diri secara optimal; 

b. Dihasilkannya lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial; 

c. Terciptanya wahana pengembangkan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil 

guna; 

d. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian 

kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk 

kehidupan yang lebih sejahtera; 
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e. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah 

satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan; 

f. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat 

yang tertib dan damai; 

g. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, 

dan makmur. 

h. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi 

internasional (internationally reputable university).  

Secara konfiguratif visi, misi, dan program strategis UNS disajikan pada Gambar 
1.1 
 
 

  

 

Gambar 1.1. Konfigurasi Visi, Misi dan Tujuan 
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4. Rumusan Sasaran 

Untuk mewujudkan visi dan misi UNS yang telah ditetapkan, dirumuskan 

sasaran capaian yang merupakan tahapan pengembangan (Lihat borang institusi I. 4 

rumusan sasaran). Skema RPJP UNS telah dirumuskan untuk tahun 2010 – 2029. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, UNS menetapkan program-program berdasarkan 

delapan unggulan strategis hingga awal tahun 2017 sebagai berikut. 

1. Keunggulan dalam pendidikan dan kemahasiswaan. 

2. Keunggulan dalam riset. 

3. Keunggulan dalam transfer & pengembangan ilmu pengetahuan. 

4. Keunggulan dalam manajemen pengetahuan. 

5. Keunggulan dalam sumberdaya manusia. 

6. Keunggulan dalam tata kelola. 

7. Keunggulan dalam manajemen mutu dan layanan. 

8. Keunggulan internasionalisasi dan pencitraan publik 

Sedangkan pada awal 2017 Program percepatan ada perubahan menjadi 4 

program unggulan dan 31 kegiatan. Penetapan  Pelaksanaan Tujuan, Sasaran dan 

Strategi pencapaian (Renstra) UNS percepatan ditetapkan dalam rapat senat 

Universitas dan Pimpinan Fakultas, Lembaga dan Unit di Salatiga 19-20 November 

2016. Adapun 4 Program unggulan tersebut adalah: 

1. Program pembelajaran dan kemahasiswaan 

2. Program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat 

3. Program penguatan sumber daya manusia 

4. Program peningkatan kualitas tatakelola 

Rumusan program strategis ini dirinci dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam 31 

kegiatan, dengan 4 Program Unggulan yang masing-masing diukur dengan indikator 

kinerja kegiatan, agar dapat untuk mengukur tingkat ketercapaian kinerja pada 

setiap akhir tahun. Pencapaian sasaran strategis yang dirancang UNS merupakan 

langkah mewujudkan keunggulan UNS sebagai World Class University. 

 

5. Analisis keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran 

Situasi dunia saat ini maupun masa depan ditandai dengan lingkungan yang 

terus berubah cepat memerlukan proses akselerasi pertumbuhan, namun juga 
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memunculkan kompleksitas problematika di mana setiap elemen berada dalam 

interdependensi yang erat, kait-mengait dan saling mempengaruhi.  Oleh karena itu, 

UNS harus mampu tidak saja hanya merespons perubahan yang akan terjadi tetapi 

juga perlu menciptakan masa depan melalui perubahan-perubahan yang 

dilaksanakan, agar visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai 

sesuai waktu yang telah direncanakan. Inilah pentingnya keterkaitan antara visi, misi, 

tujuan dan sasaran, yang dicerminkan dari analisis SWOT yang telah dilakukan, 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1.2 Analisis SWOT antar komponen 
 

A. MATRIK SWOT 
VISI, MISI, 
TUJUAN DAN 
SASARAN DARI 
UNS 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran 
institusi menjadi landasan 
gerak langkah peningkatan 
kemajuan lembaga 

2. Rasio tenaga pendidik 
terhadap mahasiswa ideal 
untuk melakukan proses 
tridharma maupun manajemen 
perguruan tinggi. Jumlah 
tenaga pendidik berpotensi 
studi lanjut S3 cukup besar. 

3. Mahasiswa UNS berkualitas 
dengan tingginya standar nilai 
ujian masuk dan ketatnya 
seleksi. 

4. Telah dikembangkan 
perangkat organisasi yang 
berfungsi melaksanakan 
sistem manajemen dalam 
rangka melakukan akselerasi 
internasionalisasi. 

 

1. Pola pikir sivitas akademika 
terhadap pentingnya 
reputasi internasional 
belum optimal   

2. Tenaga pendidik belum 
secara optimal berorientasi 
pada riset dan pelaku 
manajemen seringkali 
kurang cepat tanggap 
terhadap perubahan zaman 
serta arah pengembangan 
diri dan organisasi. 

3. Soft skills& entrepre-
neurship lulusan masih 
kurang optimal  

4. Sistemperencanaan 
anggaran dan manajemen 
finansial UNS belum 
optimal. 

Peluang (O) Strategi (S – O) Strategi (W – O) 

1. UU Sisdiknas dan 
peraturan 
perundangan 
memberikan peluang 
untuk mengelola UNS 
secara mandiri dan 
mengarah pada 

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran 
institusi menjadi landasan 
gerak langkah peningkatan 
kemajuan lembaga menuju 
pengelolaan UNS secara 
mandiri dan mengarah pada 
peningkatan good university 
governance. (S1,O1) 

1. Pola pikir sivitas akade-
mika terhadap pentingnya 
reputasi internasional perlu 
dioptimalkan untuk   
pengelolaan UNS secara 
mandiri dan mengarah pada 
peningkatan good university 
governance, dan menangkap 
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peningkatan good 
university governance. 

2. Kesadaran 
masyarakat tentang 
pentingnya 
pendidikan tinggi 
yang kuat merupakan 
captive market bagi 
UNS. 

3. UNS memiliki peluang 
untuk mengembang-
kan jejaring dengan 
alumni, industri, 
pemerintah, univer-
sitas dan institusi lain 
di luar negeri dalam 
rangka penyediaan 
beasiswa, peraihan 
endowment, 
kolaborasi riset, dan 
invenstasi. 

4. Jumlah peminat UNS 
yang tinggi 
merupakan peluang 
UNS untuk melakukan 
seleksi memperoleh 
calon yang berkualitas 
tinggi. 

 

2. Visi, misi, tujuan dan sasaran 
institusi menjadi landasan 
gerak langkah peningkatan 
kemajuan lembaga melalui 
pengembangan jejaring dengan 
alumni, industri, pemerintah, 
universitas dan institusi lain di 
luar negeri dalam rangka 
penyediaan beasiswa, peraihan 
endowment, kolaborasi riset, 
dan invenstasi.(S1, O3) 

3. Potensi SDM yang cukup tinggi 
dapat dioptimalkan dalam 
kerangka pengelolaan UNS 
secara mandiri dan mengarah 
pada peningkatan good univer-
sity governance. (S2, O1) 

4. Potensi SDM yang cukup tinggi 
dapat dioptimalkan dalam 
mengembangkan jejaring 
dengan alumni, industri, 
pemerintah, universitas dan 
institusi lain di luar negeri 
dalam rangka penyediaan 
beasiswa, peraihan 
endowment, kolaborasi riset, 
dan invenstasi.(S2, O3) 

5. Standar nilai ujian masuk dan 
ketatnya seleksi dapat 
digunakan menyeleksi jumlah 
peminat UNS yang tinggi 
(captive market). (S3, O2, O4) 

6. Perangkat organisasi yang 
dikembangkan berfungsi 
sebagai pelaksanakan sistem 
manajemen dalam rangka 
melakukan akselerasi 
internasionalisasi UNS dengan 
memanfaatkan peluang 
pengelolaan UNS secara 
mandiri dan mengarah pada 
peningkatan good university 
governance. (S4, O1) 

peluang mengembangkan 
jejaring dengan alumni, 
industri, pemerintah, 
universitas dan institusi lain 
di luar negeri dalam rangka 
penyediaan beasiswa, 
peraihan endowment, 
kolaborasi riset, dan 
invenstasi.  (W1, O1, O3) 

2. Tenaga pendidik perlu 
secara optimal berorientasi 
pada riset dan pelaku 
manajemen cepat tanggap 
terhadap perubahan zaman 
serta arah pengembangan 
diri dan organisasi untuk   
pengelolaan UNS secara 
mandiri dan mengarah pada 
peningkatan good university 
governance. (W2, O1) 

3. Soft skills & entrepre-
neurship lulusan masih 
perlu dioptimalkan guna 
menangkap peluang   
captive market bagi UNS 
yang masih luas dan 
berkualitas. (W3, O2,O4) 

4. Sistemperencanaan 
anggaran dan manajemen 
finansial UNS perlu di 
optimalkan  untuk   
pengelolaan UNS secara 
mandiri dan mengarah pada 
peningkatan good univer-
sity governance, dan 
menangkap peluang 
mengembangkan jejaring 
dengan alumni, industri, 
pemerintah, universitas dan 
institusi lain di luar negeri 
dalam rangka penyediaan 
beasiswa, peraihan 
endowment, kolaborasi riset, 
dan invenstasi.  (W4, O1, 
O3)  
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Ancaman (T) Strategi (S – T) Strategi (W – T) 

1. Perkembangan ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, dan seni 
bergerak dan berubah 
dengan laju yang 
cepat. 

2. Meningkatnya 
promosi dan branding 
yang agresif serta 
meningkatnya 
reputasi perguruan 
tinggi kompetitor di 
Indonesia merupakan 
ancaman bagi UNS. 

3. Pemerintah belum 
secara optimal 
melakukan evaluasi 
dan pengawasan 
terhadap penyeleng-
garaan pendidikan 
tinggi.  

 
 

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran 
institusi menjadi landasan 
gerak langkah peningkatan 
kemajuan lembaga dengan 
mengikuti perkembangan Ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan 
seni bergerak dan berubah 
dengan laju yang cepat.(S1; T1) 

2. Visi, misi, tujuan dan sasaran 
institusi menjadi landasan 
gerak langkah peningkatan 
kemajuan lembaga dalam 
menghadapi meningkatnya 
promosi dan branding yang 
agresif serta meningkatnya 
reputasi perguruan tinggi 
kompetitor di 
Indonesia.(S1;T2) 

3. Potensi SDM yang cukup tinggi 
dapat dioptimalkan dalam 
kerangka mengikuti perkem-
bangan Ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni bergerak 
dan berubah dengan laju yang 
cepat.(S2; T1) 

4. Potensi SDM yang cukup tinggi 
dapat dioptimalkan dalam 
menghadapi meningkatnya 
promosi dan branding yang 
agresif serta meningkatnya 
reputasi perguruan tinggi 
kompetitor di 
Indonesia.(S2;T2) 

5. Potensi SDM yang cukup tinggi 
dapat dioptimalkan dalam 
menghadapi sikap pemerintah 
yang belum secara optimal 
melakukan evaluasi dan 
pengawasan terhadap penye-
lenggaraan pendidikan tinggi. 
(S2, T3) 

1. Pola pikir sivitas akademika 
terhadap pentingnya 
reputasi internasional perlu 
dioptimalkan untuk   
mengikuti perkembangan 
Ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni bergerak 
dan berubah dengan laju 
yang cepat.(W1; T1) 

2. Tenaga pendidik perlu 
secara optimal berorientasi 
pada riset dan pelaku 
manajemen cepat tanggap 
terhadap perubahan jaman 
serta arah pengembangan 
diri dan organisasi untuk 
menghadapi meningkatnya 
promosi dan branding yang 
agresif serta meningkatnya 
reputasi perguruan tinggi 
kompetitor di Indonesia 
merupakan ancaman bagi 
UNS. (W2; T2) 

3. Sistem perencanaan 
anggaran dan manajemen 
finansial UNS perlu di 
optimalkan  untuk   untuk 
menghadapi perekembang-
an Ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni bergerak 
dan berubah dengan laju 
yang cepat maupun 
meningkatnya promosi dan 
branding yang agresif serta 
meningkatnya reputasi 
perguruan tinggi 
kompetitor di Indonesia 
merupakan ancaman bagi 
UNS. (W3; T1; T2) 

4. Soft skills& entrepre-
neurship lulusan masih 
perlu dioptimalkan guna 
menghadapi belum secara 
optimal melakukan evaluasi 
dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan 
pendidikan tinggi. (W3, T3) 
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B. TATA PAMONG,KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN,  

DAN PENJAMINAN MUTU 

1. Personil beserta fungsi dan tugas pokoknya 

Organisasi UNS yang berlaku secara resmi sebagaimana dipergunakan dalam 

tata kelola UNS adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

0201/O/1995. Organisasi dan Tata Kerja yang diatur oleh Keputusan tersebut saat 

ini sudah memerlukan penyesuaian guna menampung dinamika perkembangan yang 

terjadi, oleh karena itu sudah banyak terjadi perubahan yang terpaksa dilakukan agar 

tidak mengorbankan kepentingan untuk maju mengikuti perkembangan keadaan 

seiring dengan kebijakan nasional mengenai pembangunan pendidikan di Indonesia 

pada umumnya dan pendidikan tinggi pada khususnya. Bagan struktur organisasi 

UNS berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

0201/O/1995 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 tahun 2014 (dapat dilihat dalam Gambar 2.1. 

Struktur organisasi dan Tata Kelola UNS). 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta merupakan salah satu perguruan 

tinggi negeri di Indonesia, di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi. Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNS yang berlaku saat ini didasarkan pada 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret, yang ditetapkan 

pada tanggal 20 Agustus 2014.  

UNS memiliki empat (4) organ, yaitu Senat, Rektor, Satuan Pengawas Internal, 

dan Dewan Penyantun. Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas Rektor (1 orang) 

dan Wakil Rektor (4 orang), yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor 

Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan 

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama; 4 (empat) Biro, yaitu Biro 

Akademik dan Administrasi Kerja Sama, Biro Keuangan dan Umum, Biro 

Kemahasiswaan dan Alumni, dan Biro Perencanaan dan Informasi; 10 (sepuluh) 

Fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Budaya, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, 

Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Seni Rupa dan Desain; 1 (satu) Program 
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Pascasarjana, 2 (dua) Lembaga, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat dan Lembaga Pengembangan (LPPM) dan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan(LPPMP), dan 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT), 

yaitu UPT Perpustakaan, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, UPT 

Laboratorium Terpadu, UPT Bahasa, UPT Layanan Internasional, dan UPT Kearsipan.  

 

 

 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Universitas Sebelas MaretDalam Peraturan 

Mendikbud Nomor 82 Tahun 2014, 20 Agustus 2014 
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Deskripsi masing-masing organ di atas dapat dilihat sebagai berikut. 

a. Senat 

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan 

pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. 

b. Dewan Penyantun 

Dewan Penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan 

non-akademik dan membantu pengembangan UNS. 

c. Dewan Pengawas 

Dewan Pengawas merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan 

terhadap pengeolaan keuangan Badan Layanan Umum UNS. 

d. Satuan Pengawas Internal (SPI) 

SPI merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik. 

e. Badan Pengelola Usaha (BPU) 

BPU mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan 

mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk 

mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan 

Umum UNS. 

f. Rektor 

Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-

akademik dan pengelolaan UNS. 

g. Wakil Rektor 

Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Di 

UNS, Wakil Rektor terdiri atas: 

1. Wakil Rektor Bidang Akademik 

2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan 

3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama 

h. Biro 

Biro merupakan unsur pelaksana administrasi UNS yang menyelenggarakan 

pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNS. 

Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. 
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Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor 

sesuai dengan bidang tugasnya. Biro terdiri atas: 

1. Biro Akademik dan Administrasi Kerja Sama 

2. Biro Keuangan dan Umum 

3. Biro Kemahasiswaan dan Alumni 

4. Biro Perencanaan dan Informasi 

i. Fakultas 

Fakultas (dan Program Pascasarjana) merupakan unsur pelaksana akademik 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas di UNS 

antara lain: 

1. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan 

2. Fakultas Ilmu Budaya 

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

4. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

5. Fakultas Hukum 

6. Fakultas Pertanian 

7. Fakultas Kedokteran  

8. Fakultas Teknik 

9. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

10. Fakultas Seni Rupa dan Desain 

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan 

akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi.  

j. Lembaga 

Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu. 

Lembaga di UNS terdiri atas: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPPMP). 

 

http://fkip.uns.ac.id/
http://fib.uns.ac.id/
http://feb.uns.ac.id/id/
http://fisip.uns.ac.id/
http://hukum.uns.ac.id/
http://fp.uns.ac.id/
http://fk.uns.ac.id/
http://ft.uns.ac.id/
http://mipa.uns.ac.id/
http://fsrd.uns.ac.id/id/home/
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k. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

UPT merupakan unsur penunjang di UNS, antara lain: 1) UPT Perpustakaan, 2) 

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3) UPT Laboratorium Terpadu, 4) 

UPT Bahasa, 5) UPT Layanan Internasional, dan 6) UPT Kearsipan. 

 

2. Sistem kepemimpinan, dan pengalihan (deputizing) serta akuntabilitas 
pelaksanaan tugas. 
 

UNS melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 112/O/2004 telah menetapkan/mengesahkan statuta baru 

yang antara lain mengatur tentang tata kelola lembaga, meliputi organisasi 

dan tata kerja, serta arah pengembangannya. Organisasi dan tata kerja UNS, 

serta pengembangannya dilakukan sesuai kebutuhan dan dinamika yang 

terjadi, sehingga diharapkan tugas dan fungsi yang diperlukan dapat 

diakomodasi oleh struktur yang ada. Pengembangan tata kelola meliputi hal-

hal sebagai berikut: (1) Penyusunan struktur organisasi dan tata kelola, sesuai 

dengan kebutuhan dan menerapkan prinsip efektif dan berkualitas/ 

profesional; (2) Pelaksanaan program kerja dilakukan dengan mekanisme 

perencanaan secara sistematis, meliputi Planning, Doing, Checking 

(Evaluation) and Action, dengan skala prioritas yang jelas; (3) Menyediakan 

sarana/prasarana pendukung secara memadai, efisien dan optimal. 

Sistem kepemimpinan dan pengalihan Universitas Sebelas Maret sesuai 

dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 156/UN27/KP 2011 tentang Tata Cara 

Pemilihan Pembantu Rektor, Dekan, Pembatu Dekan, Ketua, dan Sekretaris 

Jurusan/Bagian/Program Studi di Universitas Sebelas Maret .  

 

Sistem Kepemimpinan  

Sistem kepemimpinan di UNS bersifat kolegial. Rektor UNS setiap tahun 

menyusun program kerja bersama Pimpinan Universitas, dengan mengacu 

visi-misi universitas dan rencana strategis universitas. Program kerja rektor 

tersebut mencakup antara lain Rencana Pengembangan Jangka Panjang 

(RPJP), Program Inti Keunggulan UNS,  Berbudaya Kerja UNS ACTIVE, Reputasi 

Internasional Nasional, Sinergi dan Akselerasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, 
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Rektor UNS berkoordinasi dengan wakil rektor dan unit pendukung yang ada 

di lingkup UNS.  

 

Pengalihan (Deputizing)  

Rektor UNS dapat menunjuk Wakil Rektor sebagai penanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas/program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Setiap pelaksanaan tugas harus dilaporkan secara tertulis kepada Rektor. 

Penilaian terhadap para pejabat dilakukan setiap akhir tahun dengan 

mempertimbangkan kinerja dan loyalitas pejabat. Penilaian kinerja pejabat 

kemudian disampaikan kepada pimpinan universitas sebagai dasar 

pengusulan kenaikan jabatan.  

 

Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas  

Dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan tugas, Rektor UNS 

menyusun laporan pelaksanaan pada setiap kegiatan yang dilakukan. Dalam 

hal pengalihan tugas, setiap pelaksanaan tugas juga harus dilaporkan secara 

tertulis kepada Rektor. Rektor membuat laporan kinerja yang disampaikan 

kepada semua sivitas akademika UNS dan semua stakeholder setiap setahun 

sekali yaitu pada saat dies natalis sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan 

tugas. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem 

kepemimpinan yang ada di UNS telah menunjukkan adanya fungsi 

perencanaan kerja dan koordinasi yang baik antar unit kerja, disertai 

pengalihan tugas yang bertujuan menjamin pelaksanaan tugas yang akuntabel. 

 

3. Partisipasi civitas academica dalam pengembangan kebijakan, serta 

pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program. 

Organisasi UNS sebagaimana tersebut di atas sampai saat ini dinilai 

cukup efektif dan mampu menampung beban kerja dalam rangka mengatasi 

persoalan dan hambatan pelaksanaan kerja dan hambatan organisasi baik 

kelembagaan (peningkatan kapasitas SDM, finansiil, informasi dan sarana/ 

prasarana) yang pada saat ini masih memerlukan peningkatan dan perhatian 

secara serius, maupun fungsionalnya (tri dharma perguruan tinggi). 

Mekanisme koordinasi dalam menjalankan roda organisasi dijalankan melalui 
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berbagai cara, antara lain rapat senat/komisi senat, Rapat Kerja Pimpinan 

Universitas (RKPU), dan Rapat bidang satu, rapat koordinasi dengan unit 

pendukung.  Rapat senat/khususnya sidang komisi sudah ada jadwal pasti 

seminggu sekali, kemudian rapat pimpinan komisi minimal satu kali dalam 

setiap bulan. Rapat senat umumnya berkaitan dengan masalah-masalah 

kebijakan umum UNS.  Rapat Kerja Pimpinan Universitas (RKPU) dikuti oleh 

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan kepala UPT, dilakukan minimal dua minggu 

sekali untuk membahas/memutuskan permasalahan-permasalahan penting 

yang berkaitan dengan seluruh kinerja di UNS. Rapat bidang satu adalah rapat 

koordinasi antara Wakil Rektor Bidang Akademik dengan para Wakil Dekan  

Bidang Akademik dan Kepala UPT untuk membahas dan memutuskan 

permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. 

Upaya peningkatan kualitas penyusunan perencanaan program dan 

anggaran menggunakan perangkat kerja berupa formulir kerja dari dokumen-

dokumen yang telah disempurnakan. Mekanisme tersebut merupakan 

Standard Operating Procedure (SOP) yang harus dilaksanakan oleh seluruh 

unsur/komponen Universitas Sebelas Maret, agar seluruh pemanfaatan 

sumber daya dapat optimal dan terintegrasi untuk memenuhi target sasaran 

pembangunan bidang pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Di 

samping itu, komponen-komponen yang berupa tersedianya Sistem 

Monitoring dan Evaluasi serta laporan bulanan dan atau semesteran terhadap 

implementasi pelaksanaan program dan kegiatan, juga dijalankan dan 

dikembangkan terus-menerus oleh Universitas Sebelas Maret yang 

diharapkan pada masa mendatang sebagai salah satu world class university. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilakukan secara sistemik, 

baik internal (waskat) maupun eksternal (inspektorat dan pengawas), 

termasuk kepada stakeholder melalui penyusunan buku laporan tahunan 

Rektor. Buku laporan tahunan yang disusun setiap tahun bertepatan dengan 

acara dies natalis UNS berisi tentang hasil-hasil pelaksanaan program dan 

kegiatan beserta rencana program pengembangan yang akan dijalankan pada 

tahun berikutnya. Buku Laporan tersebut didistribusikan kepada seluruh unit 

di UNS serta instansi dan mitra kerja Universitas Sebelas Maret sebagai media 
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informasi dan sosialisasi. Hal ini dilakukan karena pendidikan tinggi selalu 

berhadapan dengan “sejumlah pihak yang berkepentingan”, yang memiliki 

pengaruh terhadap aliran sumberdaya yang diperlukan untuk 

penyelenggaraan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Persoalan tata kelola yang hingga saat ini masih belum dapat 

memperoleh hasil optimal adalah terkait dengan manajemen data/informasi. 

Dalam berbagai kebutuhan, seringkali penelusuran data mengalami kendala 

karena belum optimalnya sistem informasi data yang dikembangkan UNS. 

Akses untuk hal ini seringkali masih terpecah ke dalam berbagai unit kerja 

sehingga harus divalidasi dan dikompilasikan, karena sering terjadi adanya 

perbedaan data akibat update yang tidak selalu sinkron antara unit yang satu 

dengan yang lain. Hal ini perlu mendapatkan prioritas penanganan melalui 

sistem informasi secara tersentral sehingga data akhir yang diakses dapat 

diperoleh secara akurat.  

 
 

4. Perencanaan program jangka panjang (Renstra) dan monitoring 

pelaksanaannya sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan program. 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Visi Universitas Negeri Sebelas 

Maret (UNS) adalah menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni 

yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai 

luhur budaya nasional. UNS berupaya mencapai cita-cita menuju World Class 

University (WCU) dengan mengangkat ke-lokal-an menjadi kekuatan global.  

Dengan harapan dapat menggunakan ‘kendaraan’ otonomi yang 

akuntabel, UNS telah banyak melakukan program akselerasi. Sebagai 

konsekuensi logis UNS menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang 

(RPJP) UNS 2010-2029. RPJP ini merupakan peta jalan pengembangan di mana 

UNS menyusun strategi dan target pencapaian, yang telah diselaraskan 

penetapan tujuannya untuk:  

a. Menjabarkan visi UNS Jangka Panjang ke dalam program dan kegiatan 

untuk jangka waktu 20 tahun ke depan (Tahun 2010-2029).  

b. Memberikan arah bagi penyusunan Rencana Strategis Bisnis Universitas 

Sebelas Maret setiap periode kepemimpinan Rektor UNS 4 tahunan.  
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c. Menyediakan rumusan program strategis dalam skala prioritas yang 

menjamin keberlanjutan (sustainability) dan kepastian pengembangan UNS 

sampai tahun 2029.  

d. Memperjelas dan memberikan pedoman dalam penyusunan tahapan-

tahapan pengembangan yang direncanakan sebagai program kerja yang 

merupakan penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan.  

e. Menyediakan indikator penilaian untuk monitoring dan evaluasi kinerja 

UNS yang sudah tercakup dalam rumusan program strategis.  

Gambaran skema RPJP yang mendasarkan pada tercapainya strategi WCU 

adalah bahwa Periode Tahun 2011-2015, UNS berusaha melakukan 

akselerasi sistem otonomi dan kemandirian. Status Badan Layanan Umum 

(BLU) menjadi modal dan kekuatan untuk menata sistem administrasi dan 

tata kelola universitas yang baik (good university governance). Pada periode ini 

UNS menyusun strategi Akselerasi Reputasi Internasional UNS. Selanjutnya 

Periode Tahun 2020-2024 UNS berharap mencapai reputasi Unggul Asia Pasifik. 

Kulminasinya adalah UNS Unggul Dunia pada periode 2025-2029.  

 
5. Efisiensi dan efektivitas kepemimpinan. 

Efisiensi kepemimpinan diwujudkan dalam struktur organisasi UNS 

yang sederhana tetapi dapat mengoptimalkan sivitas akademika dalam 

mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan UNS. Struktur organisasi yang 

sederhana menjadikan birokrasi yang efisien bagi sivitas akademika. Selain 

itu, segala saran, kritik, dan masukan dapat disampaikan langsung kepada 

pimpinan atau melalui media lain seperti hasil audit mutu internal bidang 

akademik oleh LPPMP, audit mutu internal non akademik oleh SPI, rapat 

pimpinan, rapat dewan dosen, road show Rektor ke Fakultas, lokakarya, 

silaturahmi ataupun sarasehan. Alur informasi melalui berbagai variasi media 

tersebut terbukti dapat mencapai tujuan pendistribusian informasi, sehingga 

mendukung efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh pimpinan universitas. 
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6. Evaluasi program dan pelacakan lulusan. 

Evaluasi Program kerja UNS dilakukan secara internal dan ekternal. Evaluasi 

Program kerja internal bidang akademik dilakukan oleh auditor internal LPPM 

setahun dua kali, sedangkan evaluasi program kerja internal bidang non 

akademik dilakukakan oleh SPI juga setahun dua kali. Program kerja dan 

pelacakan lulusan dilakukan oleh Biro kemahasiswaan dan alumni, bidang tiga 

universitas maupun fakultas, dan oleh Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNS. 

Evaluasi juga dilakukan dengan menyusun Laporan Evaluasi Diri secara rutin 

yang dilakukan setiap tahun. Evaluasi ekternal dapat dilihat dari (1) 

perolehan akreditasi dari BAN-PT dengan peringkat A; (2) survei 

kepuasan lulusan; (3) hasil penilaian kepuasan pengguna lulusan melalui 

kuesioner yang dilakukan setiap tahun. 

 

7. Perencanaan dan pengembangan program, dengan memanfaatkan hasil 

evaluasi internal dan eksternal. 

Hasil evaluasi internal dan eksternal digunakan UNS untuk menyusun analisis 

SWOT yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana 

strategis (Renstra). Kebijakan strategis UNS telah selaras dengan kebijakan 

strategis Pendidikan Nasional, yang telah mengacu pada kebijakan prioritas 

pendidikan dalam rencana Strategis Kementrian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi.  

Hasil evaluasi dan masukan dari internal dan eksternal ditindaklanjuti oleh 

UNS dengan melakukan penataan manajemen, penataan aktualisasi asas 

otonomi, penataan peningkatan akuntabilitas, penataan akreditasi, penataan 

evaluasi capaian kinerja organisasi, peningkatan relevansi dan kualitas 

pendidikan UNS, peningkatan relevansi kualitas penelitian, peningkatan 

relevansi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan relevansi 

dan kualitas fasilitas bersama pendidikan tinggi.  

Berdasarkan uraian tersebut, UNS telah berupaya untuk melakukan 

perencanaan dan pengembangan dengan memanfaatkan hasil evaluasi 

internal dan eksternal. 
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8. Dampak hasil evaluasi program terhadap pengalaman dan mutu 

pembelajaran mahasiswa. 

Secara kontinyu, UNS melakukan evaluasi dan perbaikan program kerja dan 

kurikulum. Evaluasi yang dilakukan telah memberikan dampak yang 

sangat baik bagi pengalaman dan mutu pembelajaran mahasiswa, di 

antaranya:  

a. Proses Belajar Mengajar (PBM) menjadi lebih baik. 

PBM diawali dengan adanya perencanaan proses pembelajaran berupa 

pembuatan silabus/RPS dan bahan ajar oleh dosen yang sesuai dengan 

kompetensi. Dosen wajib mengumpulkan silabus/RPS atau mengunggah 

di www.siakad.uns.ac.id dan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK), monitoring, dan evaluasi. Monitoring dilakukan dengan melihat 

tingkat kehadiran dosen, tingkat kehadiran mahasiswa, dan kesesuaian 

materi yang disampaikan dengan silabus dan RPP.  

b. Pengembangan metode pembelajaran inovatif  

Dosen telah melakukan pengembangan pembelajaran inovatif di 

antaranya dengan e-learning dan pembelajaran yang berbasis pada 

mahasiswa (Student Centered Learning-SCL).  

c. Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana PBM  

Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana PBM dilakukan dengan 

pembangunan gedung kuliah baru, penyediaan tempat diskusi 

mahasiswa, penyediaan bahan pustaka, dan penambahan bandwith 

internet. 

 

9. Pengelolaan mutu secara internal pada tingkat program studi (misalnya 

kajian kurikulum, monitoring dan mekanisme balikan bagi mahasiswa, 

dosen dan penguji eksternal). 

Pimpinan, Dosen, Staf Administrasi, dan Mahasiswa UNS berkomitmen 

untuk menjadikan penjaminan mutu sebagai way of life, sebagai proses dan 

upaya yang terus berkelanjutan dan tidak akan pernah berhenti untuk 

meningkatkan mutu, yang standar capaiannya terus ditingkatkan sehingga 

dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini UNS telah 
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menentukan 17 standar dalam SPMI-nya, yaitu standar: pembelajaran, SDM, 

sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian akademik, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan kemahasiswaan, 

kesejahteraan, suasana akademik, pembanding (benchmark), tenaga pendidik 

dan kependidikan, isi, kepemimpinan, dan kompetensi lulusan. Keseluruhan 

standar ini telah melampaui standar minimal dalam Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi (SPMPT).  

Model yang digunakan dalam SPMI adalah siklus PPEPP (Penetapan, 

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dengan prinsip 

Continuous quality improvement untuk setiap standar mutu. Kelembagaan 

implementasi SPMI diatur secara "melekat" pada manajemen universitas dan 

didukung oleh unit-unit khusus. Pimpinan universitas, biro, lembaga, kantor, 

UPT, berperan sebagai pimpinan mutu pada masing-masing unit yang 

dipimpinnya. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan 

standar, kesesuaian dengan harapan stakeholder, atau pemenuhan janji yang 

telah diberikan. Mutu pendidikan di UNS dimengerti sebagai pencapaian 

tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai 

rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian   tujuan   ini menyangkut 

aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, 

keutamaan, dan kesempurnaan (degree of excellence). 

Mutu pendidikan di UNS berusaha mewujudkan lulusan UNS mampu   

secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang secara dinamis. 

Mutu pendidikan di UNS juga mencakup aspek pelayanan administratif,   

sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan 

civitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna 

lulusan, maupun masyarakat luas). 

 
 

10. Hubungan dengan penjaminan mutu pada tingkat lembaga. 

UNS melalui Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

(LPPMP) telah menerbitkan buku pedoman umum implementasi penjaminan 

mutu pendidikan yang didiseminasikan ke semua Program Studi yang ada di 
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UNS. Untuk menangani masalah penjaminan mutu di tingkat Universitas 

dibentuk divisi Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu  (PPSMM), yang 

terdisi dari tiga divisi yaitu Divisi Akreditasi, Divisi Sistem Mutu, dan Divisi 

Monitoring dan Evaluasi. Salah satu fungsi Divisi Akreditasi di tingkat 

universitas adalah mengawal proses akreditasi setiap Program Studi yang ada 

di lingkup universitas. Setiap Program Studi dalam menyusun Evaluasi Diri 

dan Borang Akreditasi mendapatkan pendampingan dari asesor internal yang 

ditunjuk oleh PPSMM.  

Selain itu, setiap fakultas di UNS juga telah membentuk Unit Penjaminan 

Mutu tingkat Fakultas yang bertugas melakukan penjaminan mutu mulai dari 

perencanaan yang dituangkan dalam program kerja masing masing unit kerja, 

proses pelaksanaan program kerja masing-masing unit kerja, Monitoring dan 

evaluasi di setiap program kerja, serta perbaikan atau pengembangan 

program kerja yang telah ada.  

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa UNS telah memiliki 

hubungan yang baik antar lembaga penjaminan mutu baik di tingkat 

universitas maupun fakultas.   

 
11. Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan mutu hasil 

belajar mahasiswa 

Penjaminan mutu yang dilakukan selama ini telah berdampak pada 

tercapainya standar mutu input mahasiswa dengan tingkat persaingan 

masuk di UNS yang ketat, IPK mahasiswa yang relatif tinggi, serta masa studi 

yang sesuai dengan desain kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa proses 

penjaminan mutu yang ada telah dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di lingkup UNS. 

 
12. Metodologi baku mutu (benchmarking) 

UNS melaksanakan studi banding ke beberapa Perguruan Tinggi lain 

untuk perbaikan pengelolaan penjaminan mutu,  mengembangkan kurikulum 

dan dalam rangka persiapan akreditasi AACSB & ABEST21 (ke UGM, UB dan 

UNAIR), serta mengikuti berbagai forum lokakarya nasional kurikulum yang 

dilaksanakan oleh dikti maupun oleh berbagai organisasi profesi. Masing-
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masing fakultas dan program studi juga mengikuti secara rutin kegiatan-

kegiatan organisai-organisasi  profesi atau asosiasi program studi masing-

masing yang terkait.  

Pada level internasional, universitas, fakultas maupun program studi 

juga sudah menjalin kerjasama untuk saling memberikan masukan terkait 

dengan penyempurnaan kurikulum dan penelitian bersama. Sebagai contoh 

Program Studi Magister Manajemen telah menjalin kerja sama joint degree 

dengan Universite de La Rochelle, Prancis sehingga kurikulum Program Studi 

Magister Manajemen telah direview dengan dasar benchmark Universite de La 

Rochelle, Prancis. Selain itu, Program Studi Magister Manajemen juga 

melakukan kegiatan benchmarking dengan menjadi anggota dan mengikuti 

kegiatan dari beberapa assosiasi sekolah bisnis internasional (AACSB dan 

ABEST21).  

Uraian tersebut menunjukkan bahwa UNS selalu berusaha untuk 

mengembangkan diri melalui pendekatan benchmarking baik pada level 

nasional maupun internasional. 

 

 
13. Pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan.  

Dalam rangka pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan UNS 

mengajukan sertifikasi ISO, sertifikasi internasional AUN-QA, dan mengajukan 

akreditasi institusi BAN PT, serta mengajukan akreditasi internasional untuk 

beberapa program studi,  hal ini sebagai indikator efisiensi internal institusi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa UNS secara aktif telah berupaya untuk 

mendukung pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan. 

 
14. Evaluasi internal yang berkelanjutan. 

Usaha penjaminan kualitas UNS dilakukan secara periodik setahun dua 

kali melalui audit mutu internal yang dilakukan oleh SPI maupun oleh PPSMM 

di LPPMP. SPI melakukan audit untuk non akademik (keuangan, aset dan 

SDM), sedangkan PPSMM melakukan audit akademik. Hasil audit digunakan 

juga untuk menyusun evaluasi diri (self evaluation). Laporan evaluasi diri 

disusun setahun sekali. Komitmen universitas dalam melakukan evaluasi 
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internal ditunjukkan dengan adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan 

audit mutu internal, survailance ISO dan evaluasi diri universitas, fakultas dan 

program studi.  

Dalam rangka evaluasi proses belajar mengajar (PBM) universitas 

menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa untuk menilai kinerja dosen 

dalam aspek kemampuan penguasaan materi, kepribadian, pedagogik, dan 

sosial. Selain itu, presensi/tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa juga 

dimonitor oleh Bagian Akademik untuk menjadi bahan evaluasi universitas 

maupun untuk pembayaran remunerasi. Hasil monitoring secara berkala 

dipublikasikan melalui intranet.  

Hal ini menunjukkan bahwa universitas telah secara berkelanjutan 

melakukan evaluasi internal. 

 
15. Pemanfaatan hasil evaluasi internal dan eksternal/akreditasi dalam 

perbaikan dan pengembangan program. 

Hasil audit mutu internal oleh SPI maupun oleh PPSMM, serta hasil 

evaluasi diri internal digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program 

kerja tahunan yang mengarah pada perbaikan secara berkelanjutan. Panduan 

akreditasi BAN PT juga digunakan sebagai dasar pengukuran/measurement 

dalam evaluasi diri universitas. Hasil evaluasi PBM dan tingkat kehadiran 

dosen yang merupakan evaluasi internal dimanfaatkan sebagai masukan bagi 

masing-masing dosen untuk melakukan perbaikan diri dalam melaksanakan 

PBM. Hasil evaluasi ini juga digunakan universitas sebagai dasar pemberian 

reward and punishment. Tingkat kehadiran mahasiswa digunakan sebagai 

syarat mengikuti ujian.  

Sementara itu, evaluasi eksternal berupa studi pelacakan pengguna 

(tracer user) dan pelacakan alumni (tracer study) dilakukan secara periodik. 

Tracer user dilakukan dalam rangka memperoleh informasi terkait kebutuhan 

kompetensi dan pengukuran kinerja alumni. Hasil tracer ini digunakan untuk 

pengembangan kurikulum dan penyusunan program kerja dalam rangka 

meningkatkan mutu lulusan.  
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil evaluasi internal dan 

eksternal/akreditasi telah digunakan dalam rangka perbaikan program 

kerja UNS secara berkelanjutan. 

 
16. Kerjasama dan kemitraan instansi terkait dalam pengendalian mutu. 

Beberapa bentuk kerjasama dengan pihak eksternal yang telah dijalin 

antara lain meliputi Kegiatan penelitian, kuliah praktisi, kuliah lapangan dan 

lain-lain. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan wawasan yang 

bersifat praktis baik bagi mahasiswa maupun dosen. Dalam rangka 

menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, UNS telah melibatkan 

stakeholder untuk pengembangan kurikulum. Hal ini juga telah didukung oleh 

lembaga pemerintahan serta pihak-pihak lain yang juga merupakan 

stakeholder bagi pengembangan kurikulum UNS.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UNS telah cukup banyak 

menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka pengendalian 

kualitas. 

Analisis SWOT dan Strategi Pengembangan Komponen B 
TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, 

SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU 

B. Tata pamong , 
Kepemimpinan, 
Sistem 
pengelolaan, dan 
penjaminan mutu 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

1. Struktur Organisasi 
jelas 

2. Iklim transparanasi dari 
civitas akademika 

3. Sistem kepemimpinan 
didasarkan SK  yang 
merujuk peraturan yang 
berlaku 

4. Pelaporan dan tanggung 
jawab atas setiap 
pelaksanaan kegiatan 
dilakukan dengan baik. 

5. Pertemuan antar 
pimpinan secara teratur 
untuk  melakukan 
koordinasi dan evaluasi 

1. Tingkat kesiapan SDM 
dalam menyikapi 
perubahan yang terjadi 
masih kurang 

2. Dalam proses peningkatan 
dan penyempurnaan 
kualitas, kuantitas serta 
kesiapan Sumber daya 
masih kurang  
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6. Prinsip manajemen 
kualitas digunakan 
untuk meningkatkan 
kualitas manajemen 

7. Kepemimpinan yang 
mencerminkan 
pelaksanaan Good 
University Governance 
oleh budaya organisasi 
yang diwujudkan dan 
ditegakkan aturan, 
norma maupun nilai 
institusi 

8. Kemitraan yang kuat 
dengan berbagai 
instansi 

9. Terbentuknya Kantor 
Penjaminan Mutu. 

Peluang (O) Strategi (S – O) Strategi (W – O) 

1. Kerjasama dengan 
berbagai instansi sangat 
terbuka luas 

2. Peluang untuk 
mengembangkan 
Pascasarjana bertambah 
besar. 

3. UNS memiliki peluang 
untuk mengembangkan 
jejaring dengan alumni, 
industri, pemerintah, 
universitas dan institusi 
lain di luar negeri dalam 
rangka penyediaan 
beasiswa, peraihan 
endowment, kolaborasi 
riset, dan invenstasi. 

 

1. Menyusun SOTK yang 
organik, dinamis, 
sehingga mampu 
menyesuiakan dengan 
kebutuhan dan 
perkembangan lembaga 

2. Terus meningkatkan 
kualitas SDM melalui 
seleksi yang 
terstandarisasi 

3. Potensi SDM yang cukup 
tinggi dapat 
dioptimalkan dalam 
kerangka pengelolaan 
UNS secara mandiri dan 
mengarah pada 
peningkatan good 
university governance. 
(S2, O1) 

4. Potensi SDM yang cukup 
tinggi dapat 
dioptimalkan dalam 
mengembangkan 
jejaring dengan alumni, 

1. Pola pikir sivitas akade-
mika terhadap pentingnya 
reputasi internasional 
perlu dioptimalkan untuk   
pengelolaan UNS secara 
mandiri dan mengarah 
pada peningkatan good 
university governance, dan 
menangkap peluang 
mengembangkan jejaring 
dengan alumni, industri, 
pemerintah, universitas 
dan institusi lain di luar 
negeri dalam rangka 
penyediaan beasiswa, 
peraihan endowment, 
kolaborasi riset, dan 
invenstasi.  (W1, O1, O3) 

2. Tenaga pendidik perlu 
secara optimal 
berorientasi pada riset dan 
pelaku manajemen cepat 
tanggap terhadap 
perubahan jaman serta 
arah pengembangan diri 
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industri, pemerintah, 
universitas dan institusi 
lain di luar negeri dalam 
rangka penyediaan 
beasiswa, peraihan 
endowment, kolaborasi 
riset, dan invenstasi.(S2, 
O3) 

5. Perangkat organisasi 
yang dikembangkan 
berfungsi sebagai 
pelaksanakan sistem 
manajemen dalam 
rangka melakukan 
akselerasi 
internasionalisasi UNS 
dengan memanfaatkan 
peluang pengelolaan 
UNS secara mandiri dan 
mengarah pada 
peningkatan good 
univer-sity governance. 
(S4, O1) 

dan organisasi untuk   
pengelolaan UNS secara 
mandiri dan mengarah 
pada peningkatan good 
university governance. (W2, 
O1) 

3. Terus membangun 
semangat institusi, 
kesadaran akan 
pentingnya kerjasama 
kooperatif dan koordinasi. 

4. Sistem perencanaan 
anggaran dan manajemen 
finansial UNS perlu di 
optimalkan  untuk   
pengelolaan UNS secara 
mandiri dan mengarah 
pada peningkatan good 
university governance, dan 
menangkap peluang 
mengembangkan jejaring 
dengan alumni, industri, 
pemerintah, universitas 
dan institusi lain di luar 
negeri dalam rangka 
penyediaan beasiswa, 
peraihan endowment, 
kolaborasi riset, dan 
invenstasi.  (W4, O1, O3)  

5. Kerjasama dan dukungan 
pihak Universitas sebagai 
organisasi induk dilakukan 
secara menyeluruh dalam 
pelaksanaan kendali mutu. 

Ancaman (T) Strategi (S – T) Strategi (W – T) 

1. Perkembangan Ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, dan seni 
bergerak dan berubah 
dengan laju yang 
cepat. 

2. Meningkatnya promosi 
dan branding yang 
agresif serta 

1. Potensi SDM yang cukup 
tinggi dapat 
dioptimalkan dalam 
kerangka mengikuti 
perkembangan Ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
dan seni bergerak dan 
berubah dengan laju 
yang cepat.(S2; T1) 

1. Pola pikir sivitas 
akademika terhadap 
pentingnya reputasi 
internasional perlu diopti-
malkan untuk   mengikuti 
perkembangan Ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
dan seni bergerak dan 
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meningkatnya reputasi 
perguruan tinggi 
kompetitor di 
Indonesia merupakan 
ancaman bagi UNS. 

3. Pemerintah belum 
secara optimal 
melakukan evaluasi 
dan pengawasan 
terhadap 
penyelenggaraan 
pendidikan tinggi.  

4. Resistensi terhadap 
perubahan 

 

 

 

2. Potensi SDM yang cukup 
tinggi dapat 
dioptimalkan dalam 
menghadapi 
meningkatnya promosi 
dan branding yang 
agresif serta 
meningkatnya reputasi 
perguruan tinggi 
kompetitor di 
Indonesia.(S2;T2) 

3. Potensi SDM yang cukup 
tinggi dapat 
dioptimalkan dalam 
menghadapi sikap 
pemerintah yang belum 
secara optimal 
melakukan evaluasi dan 
pengawasan terhadap 
penyelenggaraan 
pendidikan tinggi. (S2, 
T3) 

4. Mulai mendesain 
standarisasi berbagai 
aspek kegiatan untuk 
mempermudah aktivitas 
dan pelaporan. 

5. Meningkatkan 
ketegasan dalam 
melaksanakan 
komitmen kualitas. 

6. Membangun kesadaran 
akan pentingnya 
kualitas 

 

 

berubah dengan laju yang 
cepat.(W1; T1) 

2. Tenaga pendidik perlu 
secara optimal 
berorientasi pada riset dan 
pelaku manajemen cepat 
tanggap terhadap 
perubahan jaman serta 
arah pengembangan diri 
dan organisasi untuk 
menghadapi meningkatnya 
promosi dan branding 
yang agresif serta 
meningkatnya reputasi 
perguruan tinggi 
kompetitor di Indonesia 
merupakan ancaman bagi 
UNS. (W2; T2) 

3. Sistemperencanaan 
anggaran dan manajemen 
finansial UNS perlu di 
optimalkan  untuk   untuk 
menghadapi 
perekembangan Ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
dan seni bergerak dan 
berubah dengan laju yang 
cepat maupun 
meningkatnya promosi 
dan branding yang agresif 
serta meningkatnya 
reputasi perguruan tinggi 
kompetitor di Indonesia 
merupakan ancaman bagi 
UNS. (W3; T1; T2) 

4. Mengetahui tanggapan 
pihak pengguna lulusan 
UNS 

5. Budaya mutu menjadi 
kebutuhan dan daya 
dorong internal utama 

6. Menyusun job description 
dan job specification secara 
jelas. 
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7. Sosialisasi pentingnya 
manajemen kualitas pada 
semua civitas akademika. 
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C. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa. 

Berdasarkan pada Peraturan Rektor No. 579/UN27/HK/2011, tentang 

Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Bab II, A  Pokok-Pokok Kebijakan:  

a) Penyelenggaraan Pendidikan 

1. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan 

profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, 

dan seni.  

2. Universitas memfasilitasi satuan-satuan penyelenggara pendidikan guna   

mengembangkan program pendidikan sarjana, pascasarjana, vokasi dan 

profesi sesuai dengan disiplin ilmu masing masing dengan terlebih 

dahulu melalui kajian mendalam dan cermat sehubungan dengan 

kemampuan sumber daya serta minat masyarakat dan diutamakan 

pengembangan program studi yang dapat meningkatkan nilai tambah 

dalam prespektif nasional dan internasional 

3. Universitas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan nongelar dalam 

bentuk  pelatihan, short course dan bentuk lain yang sejenis 

 

b. Penerimaan Mahasiswa 

1. Universitas mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa dengan 

memperhatikan peraturan perundangan undangan yang berlaku secara 

professional, terintegrasi, dan akuntabel  

2. Universitas memberi kesempatan luas pada masyarakat dalam rangka 

pemerataan kesempatan belajar untuk mengitukti pendidikan tinggi 

dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat di daerah 

terpencil, tertinggal, perbatasan, dan mahasiswa asing, kesetaraan 

gender dan peraturan perundangan-undangan 

3. Peraturan Rektor no 5 tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru (SPMB) pasal 2a   tentang persyaratan umum dalam 

SPMB  
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A. Program Sarjana (S-1) 

Landasan hukum terkait dengan sistem penerimaan mahasiswa baru mengacu 

pada: 

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi  

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 2 tahun 2015,  tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 

Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. 

4. Peraturan Rektor no 5 tahun 2017 tentang SPMB di pasal  2 tentang 

Persyaratan Umum dan pasal 5 tentang Pelamar Jenjang  Sarjana,  pasal 

12 menyangkut Prosedure Seleksi, dan pasal 13 tentang materi seleksi 

Salah satu contoh dari data lima tahun terakhir untuk  Pola Penerimaan 

Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  Tahun 

akademik 2015/2016  seperti ditunjukan pada Gambar 1:  
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a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN 

2015) Merupakan satu-satunya pola seleksi nasional yang 

dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana SNMPTN 2015 yang ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan diikuti oleh seluruh Perguruan 

Tinggi Negeri dalam satu sistem yang terpadu. SNMPTN diharapkan 

mampu menyeleksi siswa SMA/SMK/MA/MAK yang berprestasi 

akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan 

pendidikan tinggi dengan berdasarkan penilaian dan prestasi 

akademik. Siswa dengan prestasi tinggi dan konsisten layak 

mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa. 

b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 

bertujuan untuk melakukan seleksi calon mahasiswa baru melalui 

Ujian Tertulis dengan atau tanpa Ujian Keterampilan, yang 

berkualitas secara akademis dan tidak membedakan jenis kelamin, 

ras, agama, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan 

ekonomi dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan. 

Sejalan dengan program Pemerintah tentang Bidikmisi, peserta calon 

mahasiswa dari keluarga belum mampu secara ekonomi dan mempunyai prestasi 

akademik tinggi dapat mengikuti seleksi melalui SNMPTN dan SBMPTN, jika 

diterima di PTN akan mendapatkan beasiswa selama masa studi normal yaitu 4 

tahun akademik. 

c. SM UNS adalah Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri 

UNS dengan Seleksi menggunakan Pengolahan Data Hasil Ujian 

SBMPTN untuk Jenjang Sarjana dan Diploma. Sehingga calon 

masahsiswa yang mengikuti SM UNS dipersyaratkan telah mengikuti 

seleksi SBMPTN pada tahun akademik yang sama.  

          Pada tahun akademik 2015/2016 UNS membuka pendaftaran mahasiswa 

baru program sarjana dengan kapasitas daya tampung 5,127 mahasiswa yang 

sistem seleksinya melalui: 

1. Seleksi Nasional: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN) dengan kapasitas daya tampung 50% setiap prodi, dan 
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2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan 

kapasitas daya tampung 35% , dan 

3. Seleksi Masuk Universitas Sebelas Maret (SM UNS) dengan kapasitas daya 

tampung  15% setiap prodi. 

 

B. Program Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Transfer S-1 Non 

Kependidikan:   

             Persyaratan untuk seleksi SPMB Transfer diatur berdasarkan Peraturan 

Rektor No 5 tahun 2017 tentang SPMB di pasal  2 tentang Persyaratan Umum dan 

pasal 5 tentang Pelamar Jenjang  Sarjana ayat 3a dan 3b.  Sedang untuk prosedure 

seleksi dan materi diatur dalam pasal 17. Program ini diperuntukan untuk lulusan 

D3 atau sederajad dengan memenuhui persyaratan yang ditentukan oleh masing-

masing prodi. Persyaratan utamanya adalah bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus 

ujian tulis yaitu TPA, Bahasa Inggris dan Tes khusus sesuai bidang studi yang 

diambil berhak mengikuti seleksi tahap kedua yaitu matrikulasi selama satu 

semester dengan bobot sks (18-21). Jika IPK kuliah matrikulasi lebih besar sama 

dengan 2 tanpa ada nilai D dan E maka mahasiswa dinyatakan lulus untuk 

mengikuti program transfer S1. Persyaratan dan ketentuan lainya bisa dilihat pada 

laman http://www.spmb.uns.ac.id 

 

C. Pascasarjana Magister (S-2) dan  Doktor (S-3) 

            Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  

Departemen Pendidikan Nasional No. 414/DIKTI/Kep./1999 secara mandiri 

menyelengarakan Program Pascasarjana (PPs).  Peraturan Rektor no 5 tahun 2017 

tentang SPMB di pasal  2 tentang Persyaratan Umum dan pasal 6 tentang Pelamar 

Jenjang  Pascasarjana Jenjang Program Magister dan pasal 7 tentang Pelamar 

Jenjang Program Doktor. Sedang prosedure seleksi dan materi seleksi diatur dalam 

pasal 18 untuk jenjang magister dan pasal 19 untuk jenjang Doktor. 

Program Pascasarjana UNS memiliki 54 program studi (prodi) yang terdiri 

dari 42 Prodi S-2, dan 11 Prodi S-3. Sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru 

didasarkan pada Peraturan Rektor No 5 Tahun 2017 pada pada intinya menyangkut 

persyaratan administrasi yang dapat diakses pada laman 

http://www.spmb.uns.ac.id/
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http://www.spmb.uns.ac.id dan ujian tulis yang terdiri dari Tes Potensi Akademik 

(TPA), Bahasa Inggris, dan Wawancara/ujian materi khusus bagi prodi tertentu. 

Dasar pertimbangan penerimaan adalah kelengkapan administrasi, hasil tes TPA 

minimal 400 untuk program S-2 dan 450 untuk program S-3. Kelulusan untuk 

bahasa Inggris (EAP) ditentukan dengan skor 70 setara 450 TOEFL dan TOEFL 500 

untuk prodi S-3. Secara teknis untuk tes wawancara diserahkan pada masing-

masing prodi dan hasil tes wawancara diserahkan kepada panitia SPMB. Tingkat 

kelulusan calon mahasiswa ditentukan melalui rapat pantukir yang dipimpin 

langsung oleh Rektor dan dihadiri oleh seluruh Kaprodi dan tim SPMB universitas. 

Hasil rapat pantukir merupakan keputusan akhir untuk menentukan lulus tidaknya   

calon mahasiswa UNS. Pengumuman kelulusan dapat diakses melalui laman 

http://pasca.uns.ac.id, dan   http://www.spmb.uns.ac.id 

 

D. Program Vokasi D-3 dan D-4 

         Berdasarkan Peraturan Rektor No 5 Tahun 2017 tentang SPMB Pasal 2 tentang 

Persyaratan Umum dan pasal 4 tentang Pelamar Jenjang Diploma. Untuk jalur, 

prosedur, dan materi seleksi diatur pada Pasal 11, 12, dan 13. Sistem seleksi 

terhadap calon mahasiswa terdiri tiga jalur, yaitu jalur PMDK, UTM, dan SM. UNS 

membuka 30 Program D-3/D-4 dengan berbagai kosentrasi keahlian. Program ini 

adalah program vokasi sebagai pencetak tenaga ahli yang siap kerja di masyarakat 

sesuai dengan bidang keahliannya. Syarat pendaftaran atau infomasi yang terkait  

bisa diakses melalui http://www.spmb.uns.ac.id 

 

E. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) 

         Berdasarkan pada SK Rektor No.2274/D/T/2003 tentang Program Pendidikan 

Profesi Akuntansi di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS memberi 

kesempatan bagi lulusan mahasiswa S-1 untuk mendapatkan gelar sebagai seorang 

Profesi Akuntan. Penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Rektor No 5 

Tahun 2017 tentang SPMB pada Pasal 2 tentang Persyaratan Umum dan pasal 9 

tentang Pelamar Pendidikan Profesi. Prosedur dan materi seleksi diatur dalam 

pasal 20; diantaranya mengikuti ujian tulis yang mencakup ujian TPA, Bahasa 

Inggris, dan Tes Khusus Bidang Akuntasi yang secara nasional diatur oleh KERPPA 

http://www.spmb.uns.ac.id/
http://pasca.uns.ac.id/
http://www.spmb.uns.ac.id/
http://www.spmb.uns.ac.id/
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dalam rangka menjaga standar kualitas calon akuntan di Indonesia yaitu akuntansi 

keuangan, akutansi manajemen dan biaya, dan auditing. Ada tiga (3) kriteria 

kelulusan yaitu lulus tanpa matrikulasi, lulus dengan matrikulasi, dan tidak lulus. 

Persyaratan dan ketentuan lainya bisa diakses di laman 

http://www.spmb.uns.ac.id. 

 

F. Pendidikan Dokter Spesialis 

             Fakultas Kedokteran UNS bekerja sama dengan RS dr Moewardi telah 

membuka kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti program pendidikan 

profesi yang lebih dikenal sebagai pendidikan dokter spesialis (PPDS FK-UNS). 

Persyaratan penerimaan calon mahasiswa diatur berdasarkan Peraturan Rektor No 

5 Tahun 2017 tentang SPMB pada Pasal 2 tentang Persyaratan Umum dan Pasal 8 

tentang Pelamar Program Pendidikan Doketer Spesialis. Sementara itu, prosedur 

dan materi seleksi diatur dalam Pasal 20. PPDS FK-UNS membuka 12 prodi dengan 

persyaratan administrasi di antaranya IPK minimum adalah 2,75, memiliki TOEFL 

minimun 500, dan usia maksimum 35 tahun khususnya untuk Prodi Orthopaedi dan 

Traumatologi, Kardiologi dan Vaskuler, Ilmu Penyakit Dalam, dan Ilmu Penyakit 

Syaraf. Materi ujian tulis mencakup TPA dan Bahasa Inggris, Wawancara, Tes 

khusus bidang keahlian, Psikotes, dan Tes Kesehatan. Persyaratan yang lebih 

khusus diatur di masing-masing prodi. Dasar pertimbangan penerimaan adalah 

kelengkapan administrasi, hasil tes, dan kemampuan akademik. Persyaratan dan 

ketentuan lainya secara lengkap bisa diakses di laman  http://www.spmb.uns.ac.id. 

 

2. Profil mahasiswa: akademik, sosio-ekonomi, pribadi (termasuk 

kemandirian dan kreativitas) 

a) Akademik S1 

Di Indonesia terdapat beberapa jenis SMA, antara lain: Sekolah Menegah 

Atas (Umum), Sekolah Menengah Kejuruan (Kejuruan). Prosentase jumlah 

mahasiswa angkatan 2015/2016 yang berasal dari SMA Negeri dan Swasta 

terlihat pada gambar 2. 

http://www.spmb.uns.ac.id/
http://www.spmb.uns.ac.id/
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        Gambar 2 Jenis SMTA yang diterima sebagai mahasiswa UNS 2015/2016 

 

Gambar 2 menunjukkan asal-usul sekolah SMA untuk mahasiswa jenjang S-

1 untuk angkatan 2015/2016 sebanyak 5.127 mahasiswa yang terdiri dari 4.373 

dari lulusan SMA negeri dan 754 dari lulusan Swasta. Hal ini menunjukkan bahwa 

mahasiswa yang kuliah di UNS lulusan SMA lebih mendominasi dengan rincian 

4363 mahasiawa dari lulusan SMA, 179 mahasiswa lulusan MA, dan 335 mahasiswa 

dari lulusan SMK. Untuk lulusan SMK mayoritas mengambil PS Seni Rupa Murni, 

Sastra Indonesia, Teknik Bangunan, Teknik Informatika, dan Teknik Mesin. Oleh 

karena itu, berdasarkan data asal usul mahasiswa menunjukkan bahwa secara 

NEGERI
4,373
85%

SWASTA
754
15%

STATUS SMTA MAHASISWA BARU
JENJANG SARJANA UNS TAHUN 2015

SMA
4,363
85%

MA
179
3%

SMK
335
7%

LAIN2
250
5%

JENIS SMA MAHASISWA BARU UNS
JENJANG SARJANA TAHUN 2015
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akademik sangat baik, karena jurusan yang diminati sesuai dengan minat/linear 

saat belajar di jenjang SMA dan Perguruan tinggi  

Gambar 3. Perbandingan calon mahasiswa pendaftar, diterima,  
dan regristasi 

  

 

Gambar 4. Rentang Nilai UN Mahasiswa Baru 2015/2016 

 

 Gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah pendaftar sebanyak 50.394 calon 

mahasiswa melalui jalur SNMPTN hanya 5,59% yang lulus seleksi dan nilai 

rata-rata ujian nasionalnya (UN) 88,28. Jalur SPMBPTN dari 40.667 

pendaftar sebagai calan mahasiswa yang lulus seleksi 5,38% dengan nilai 

Pendaftar Diterima Registrasi

50,394

2,819 2,569

40,667

2,189 1,772

27,390

1,242 786

Pendaftar, Diterima, dan Registrasi SPMB UNS 
Jenjang Sarjana Tahun 2015

SNMPTN SBMPTN SM UNS

4.53 4.50 4.74 4.50

7.39 7.44 7.55 7.46

9.79 9.83 9.73 9.83

JALUR SNMPTN JALUR SBMPTN JALUR MANDIRI SARJANA

Nilai UN Mahasiswa Baru
Jenjang Sarjana UNS Tahun 2015

MIN RRT MAX
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ujian nasionalnya 91,44, dan untuk jalur SM UNS dari pendaftar 27.390 calon 

mahasiswa yang lulus seleksi 4,53 % dengan rata rata nilai ujian nasionalnya 

90,07.  

Berdasarkan data pada gambar 3 dan 4, di mana angka keketatan 

peminat maupun rata-rata nilai UN menunjukkan bahwa calon mahasiswa 

yang diterima sebagai mahasiswa UNS secara kualitas akademik memenuhi 

kriteria sangat baik 

Kualitas Akademik Intake (Berdasar Nilai UAN dan Nilai SPMB) Program Diploma 

1. Berdasarkan Nilai UAN 

Jumlah mahasiswa program diploma tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 

2.166 mahasiswa dari pendaftar sebanyak 26.965 calon mahasiswa melalui ujian 

tertulis secara mandiri (SM-UNS). Didasarkan dari pendaftar hanya 8% yang lulus 

sebagai mahasiwa UNS. Tentu, kualitas mahasiswa Program Diploma tahun 

2015/2016 sangat baik dan salah satunya dapat dilihat dari batas bawah (Min), 

batas atas (Max), dan nilai rerata UAN. Program studi yang memiliki tingkat 

ketetatan tinggi idealnya mempunyai kualitas mahasiswa yang baik, dikarenakan 

peluang untuk mendapatkan calon mahasiswa dengan rangking tinggi sangat 

mudah. 

Penyebaran batas bawah, batas atas, dan nilai rata-rata dari  nilai UAN untuk 

mahasiswa Program Diploma tahun 2015/2016 dapat dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Rerata UAN untuk Mahasiswa Program Diploma 2015/2016 
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Gambar 5 menunjukkan bahwa sebaran nilai maksimum, rerata, minimum 

UAN tahun 2015 melalui jalur seleksi PMDK, ujian tulis mandiri (UTM),  dan SM 

untuk Program Diploma. 

Untuk jalur PMDK, nilai UAN terendah 4,66 (D3 Manajemen Administrasi) dan 

nilai UAN tertinggi 9,90 (D3 Teknik Informatika). Untuk nilai rerata UAN masing-

masing Prodi, nilai rerata UAN terendah 6,38 (D3 Teknik Mesin) dan nilai rerata 

UAN tertinggi 7,91 (D3 Teknik Kimia). 

Untuk Jalur UTM, nilai UAN terendah 4,51 (D3 Agribisnis Minat Peternakan) 

dan nilai UAN tertinggi 9,93 (D4 Kebidanan (dari D3)). Untuk nilai rerata UAN 

masing-masing Prodi, rerata UAN terendah 6,49 (D3 Agribisnis Minat Peternakan) 

dan rerata UAN tertinggi 8,21 (D4 Kebidanan (dari D3)). Untuk Jalur SM-UNS, nilai 

UAN terendah 5,00 (D3 Manajemen Bisnis) dan nilai UAN tertinggi 9,97 (D3 

Perpajakan). Untuk nilai rerata UAN masing-masing Prodi, rerata UAN terendah 

6,01 (D3 Agribisnis Minat Agrofarmaka) dan rerata UAN tertinggi 7,98 (D4 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Secara akademik untuk mahasiswa program 

diploma berdasarkan gambar 5 mempunyai sebaran antara cukup baik  dan sangat 

baik dan sesuai dengan jalur yang diambil sebagai jalur vokasi yang menekankan 

pada ilmu terapan/keterampilan 

 

Program S2 dan S3 

Tabel 1 data mahasiswa pendaftar sebanyak Program Gagister 2.844 calon 

mhasiswa  yang diterima 1.545 dan calon mahasiswa untuk program doktor 214 

dan yang diterima 180 calon mahasiswa yang secara keseluruhan calon yang 

diterima tahun akademik tahun 2015/2016 di program pascasarjana berjumlah 

3058 pendaftar  mahasiswa  yang diterima 1.725 calon mahasiswa baru  dan yang 

melakukan regristrasi 1062 (61,57%). 

Sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara mandiri yang 

didasarkan pada persyaratan administrasi yang dapat dilihat pada laman 

http://www.spmb.uns.ac.id dan ujian tulis yang mencakup Tes Potensi Akademik 

(TPA) dan Bahasa Inggris, dan Wawancara/ujian materi khusus bagi prodi tertentu 

khusunya program S-3. Dasar pertimbangan penerimaan adalah  

http://www.spmb.uns.ac.id/
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1) kelengkapan administrasi khususnya IPK S1 maupun S2 dan rekomendasi 

dari dosen yang bersangkutan semasa kuliah di S1 maupun S2 yang 

menjelaskan tentang kemampuan akademiknya  dan kelayakan untuk studi 

lanjut di program S2 maupun S3 

2) hasil tes TPA minimal 400 untuk program S2 dan 500 untuk program S3, 

sedangkan Bahasa Inggris 60 setara 450 TOEFL, dan   

3) hasil tes wawancara dan diumumkan melalui laman http://pasca.uns.ac.id, 

dan   http://www.spmb.uns.ac.id 

Berdasarkan ketiga jenis butir 1, 2, dan 3 maka persyaratan masuk program 

S2 dan S3 sangat ketat. Oleh karena itu, dari segi akademik tingkat keberhasilan  

menempuh studi lanjut di program S2 dan S3 sangat tinggi. Tabel 1 menunjukkan 

data calon pendaftar sebanyak 3058 calon mahasiswa yang diterima 1725 calon 

mahasiswa baru  dan yang melakukan regristrasi 1062 (61,57%). 

Tabel 1. Data SPMB Pascasarjana UNS Tahun 2015  

No Jenjang Daftar Terima 
Registrasi AKP 

Jml % % 

1 
Program Magister 
(S-2) 

2844 1545 925 59.87 54.32 

2 
Program Doktor 
(S-3) 

214 180 137 76.11 84.11 

    3058 1725 1062 61.57 56.41 

 

Kelemahan:  Berdasarkan Tabel 1 tingkat registrasi mahasiswa SPMB Program 

Magister cukup rendah, tercatat sebanyak dari 1.545 yang diterima, yang 

melakukan registrasi sebanyak 925 mahasiswa (59,87%). Dengan demikian 

40,13 % dari yang diterima tidak melakukan registrasi. Sedangkan untuk SPMB 

Program Doktor, dari 180 yang diterima, yang melakukan registrasi sebanyak 

137 mahasiswa (76,11%). Dengan demikian, 23,89% dari yang diterima tidak 

melakukan registrasi.  

Rendahnya jumlah mahasiswa pascasarjana yang melakukan regristrasi ulang  

yaitu 61,57 % disebabkan beberapa faktor di antaranya adalah sebagian calon 

mahasiswa sudah bekerja sehingga kesulitan untuk menentukan jadwal kerja 

dan jadwal perkulihan, kurang mendapat izin dari instansi sehingga calon 

http://pasca.uns.ac.id/
http://www.spmb.uns.ac.id/
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mahasiswa berpikir ulang untuk kuliah lagi takut kehilangan pekerjaan yang 

sudah dianggap mapan, faktor jarak antara tempat bekerja, dan persyaratan 

publikasi ilmiah bereputasi internasional yang disyaratkan dari Kemenristek 

Dikti dan SK dan Peraturan Rektor 585/2015 tentang Pengelolaan Pascasarjana 

khususnya yang berkaitan dengan publikasi Ilmiah. 

Tentu hal ini menjadi perhatian bersama pihak pengelola Pascasarjana dan 

Universitas untuk meningkatkan daya saing yaitu mencari calon mahasiswa 

yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan presentasi registrasi dengan 

meningkatkan sosialisasi melalui media maupun hasil-hasil penelitian melalui 

publikasi ilmiah. 

 

Sosio-ekonomi 

1. Status Sosial 

Status sosial sangat mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam 

menyelesaikan studinya. Status sosial dapat dilihat dari berbagai faktor namun 

yang lebih penting di antaranya adalah tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan 

orang tua atau wali mahasiswa semua jenjang pendidikan. 

Untuk jenjang S1 pendidikan orang tua baik ayah dan ibu tersebar merata 

dari tingkatan tidak tamat SD sampai Doktor. Pendidikan ayah, tamatan SMA 

dan Sarjana lebih mendominasi yaitu 36,84% dan 28,13% sedangkan untuk 

pendidikan ibu adalah 37,78% tamat SMA dan 25,96% tamat Sarjana. 

Pekerjaan orang tua yang paling dominan adalah pedagang/wirausaha yaitu 

20,25% dan ibu yang tidak bekerja 50,71% dengan penghasilan orang tua 

berkisar antara sekitar 2,5-5 juta ada 29,61% dan 1 -2,5 juta ada 25,22%.  

Oleh karena itu, berdasarkan surat dari Direktur Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 

127/B/BW/2015 tanggal 11 Agustus 2015 Perihal Kuota Bidikmisi Tahun 

2015, dan Surat Keputusan Rektor Nomor 9092/UN27/HK/2015 tentang 

Penetapan Penerima Bantuan Bidikmisi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 

Angkatan 2015 (Semester 1 Tahun Akademik 2015/2016). Berdasarkan Surat 

Rektor tersbut, total mahasiswa yang menerima bidikmisi sebanyak 1.275 

mahasiswa (17.48% dari total mahasiswa baru) terdiri dari Sarjana ada 1.184 
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mahasiswa (23.09% dari mahasiswa baru) dan Diploma ada 91 mahasiswa 

(4,2% dari mahasiswa baru). 

 

a) Pekerjaan Orangtua untuk mahasiswa  S2 dari 925 mahasiswa: pekerjaan 

Ayah 33,73% sebagai PNS dan ABRI,  17,06 % sebagai pedagang/wirausaha, 

16, 59% sebagai pesiunan PNS/ABRI sisanya sebagai buruh/petani, ahli 

profesional. Sedangkan untuk pekerjaan Ibu 28% tidak bekerja 33,29,%  

sebagai PNS, 16,53% sebagai pedagang/wiraswasta, dan sisanya sebagai 

pegawai swasta, ahli professional dan petani. 

Pekerjaan Orangtua untuk mahasiswa S3 tahun ajaran dari sebanyak 137 

mahasiswa yaitu: Ayah; sebagai pensiunan PNS/ABRI ada 29,92%,  sebagai 

PNS ada 16,79%, 14,59% sebagai petani, dan sisanya sebagai pedagang/ 

wirausaha, buruh, profesional, dan tidak bekerja. Ibu; tidak bekerja 

sebanyak 41,60%, sebagai guru dan dosen ada 14,59%, sebagai wirausaha 

17,52%, dan sebagaian pensiuan PNS/ABRI dan Swasta. Bagi mahasiswa 

yang kurang mampu atau dosen yang secara administrasi memenuhi 

persyaratan untuk mendapatkan beasiswa. 

 

a. Untuk Jenjang D3/D4: Pendidikan orang tua tersebar dari tidak tamat SD 

sampai S2, Dari data sebanyak 2166 mahasiwa, pendidikan ayah  yang lebih 

dominan adalah tamatan SMTA sebanyak 42,61% dan tamat Diploma dan 

Sarjana sebanyak 31,57%%, dan yang tamat SD dan tamat SLTP sebanyak 

18,79 %. Pendidikan ibu yang lebih dominan adalah tamat SMTA sebanyak 

44,27% dan Diploma dan Sarjana sebanyak 28,20%,  dan yang tamat SD dan 

tamat SLTP sebanyak 22,29%. Pekerjaan ayah  24,60 % adalah 

pedagang/wirausaha dan 23,26% adalah PNS baik sipil maupun ABRI, dan 

Karyawan Swasta sebanyak 17,40 %. Untuk pekerjaan Ibu, 47,83% tidak 

bekerja, 16,94% adalah pedagang, dan 11,72% adalah PNS (sebagai Guru 

/Dosen dan ABRI) dan sedang sisanya tersebar baik sebagai petani, 

pensiunan PNS dan karyawan swasta. Penghasilan orang tua 1-2,5 jt 

berkisar 35%  dan 52 % berkisar antara 2,5 jt keatas.  
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         Berdasarkan pada uraian diatas yang menyangkut SARA dan status sosial–

ekonomi maupun politik, UNS selalu menerapkan suatu kebijakan yang bersifat 

terbuka dan menggunakan prinsip equitas dalam penerimaan mahasiswa baru  

3) Kemadirian dan Kreativitas 
 

Pemerintah melalui DP2M juga telah melucurkan program kreativitas 

mahasiswa (PKM) yang terdiri dari 7 jenis yaitu PKM-P yaitu program penelitian, 

PKMT yaitu program bantuan teknologi, PKMK yaitu program pengembangan 

kewirausahaan, PKMM yaitu program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni, PKMKC yaitu program pengembangan karya cipta, PKMAI  yaitu program 

penulisan artikel ilmiah, dan PKMGT  yaitu program pengembangan artikel ilmiah 

yang bersumber ide atau gagasan kelompok mahasiswa.  

Program PKM ini disambut baik oleh mahasiswa di lingkungan UNS dan hasil 

program diikutsertakan pada kegiatan PIMNAS yang diselenggarakan oleh pihak 

Kemenristek-Dikti. Ada 11 Tim PKM yang dikirim untuk mengikuti kegiatan Pimnas 

ke XXX di Universitas Muslim Indonesia, Makasar pada tanggal 23-27 Agustus 2017 

dan  berhasil mendapatkan 1 perunggu. Hasil ini tentu kurang menggembirakan 

sehingga diperlukan usaha usaha untuk meningkatkan prestasi, misalnya 

peningkatan bimbingan yang intensif dan pemilihan dosen pendamping yang 

kompeten.  

 

Tabel 2. Data mahasiswa yang telah lolos seleksi PKM dan didanai oleh Kemenristekdikti 

2016 

a) PKM K 
Nama Peserta Pembimbing Judul Fak Ket 

Winarti AMBAR 
MULYONO S.Sn., 

M.T. 

Kaligrafi Berbahan Dasar Daur Ulang Limbah 
Plastik Bernilai Jual Tinggi 

 

Sosial 
Ekono

mi 

 

Anis Shofiyana 
Jatsilatun N. 

Dr. YUNASTITI 
PURWANINGSIH 

M.P 

BULUKUDA (Boneka Unik Limbah Kayu untuk 
Wisuda) 

Sosial 
Ekono

mi 

 

Feisal Al Jabbar Dr. YUNASTITI 
PURWANINGSIH 

M.P 

WARTA(Wayang Rakitan): Wayang Rakitan 
sebagai produk inovatif pengenalan budaya 

wayang dengan media mainan koleksi 

Sosial 
Ekono

mi 

 

Ragil P Aji 
Prasetyo 

TRI 
MULYANINGSIH 

S.E., M.Si.,Ph.D 

MA HYANG TAS BLACU BERNILAI 
KEBUDAYAAN UNTUK KAULA MUDA 

TERKINI 

Sosial 
Ekono

mi 

 

Raihanah 
Arkan 

HARYANTO S.E., 
M.Si. 

 

"KAGACI" KARDUS GANTUNGAN KUNCI 
SEBAGAI PEMANFAATAN LIMBAH KARDUS 

DAN BERNILAI JUAL TINGGI. 

Sosial 
Ekono

mi 
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Pawestri Ayu 

Kinasih 
 

LULUS 
KURNIASIH S.E, 

M.S., Ak 
 

HELI RIP(HERBAL FERTILIZER FOR RICE 
PLANT) 

 

Pertani
an 

 

Ariani Aghta 
Pramesti 

 

ISNA PUTRI 
RAHMAWATI 

 

Pengolahan "Pupuk SADAP MALING" 
(Sampah Dapur Ramah Lingkungan)" 

 

Pertani
an 

 

Anwar 
Syahrani 

 

YOGI PASCA 
PRATAMA 

 

PEMANFAATAN FERMENTASI AMPAS 
KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN PAKAN 
TERNAK BERKUALITAS DAN BERNILAI 

EKONOMI TINGGI 
 

Sosial 
ekono

mi 

 

Anna Yushanti 
 

AYU INTAN SARI 
M.Sc. 

  

Kefir Aneka Rasa Kemasan Praktis Sekali 
Minum "KEFIRA SASHIMI" sebagai Usaha 

Mahasiswa 
 

Pertani
an 

 

Sigit Tri 
Hatmojo 

 

MARIA THERESIA 
SRI BUDIASTUTI 

 

MINI HIDROLED ORNAMEN HIDROPONIK 
ALAMI HASIL DAUR ULANG 

 

Pertani
an  

 

Mifta 
Jatiningtias 

 

WIWIT RAHAYU 
 

"HEALTHIESY BENTO" ( Inovasi Paket 
Makanan Sehat Non Kolesterol untuk Upaya 

Preventif High Cholesterol di Kalangan 
Mahasiswa" 

 

Keseha
tan 

 

Miftachul 
Ikhsan 

 

SISWANTI 
 

BODY FRESH 
 

Pertani
an 

 

Tanjung 
Kusumaningru

m 
 

ERLYNA WIDA 
RIPTANTI M.P. 

 

Bakso Jamur Inovasi Pangan Fungsional yang 
Kaya akan Gizi 

 

Pertani
an 

 

Laksmita 
Nararia Dewi 

 

Dr. EKO 
PUJIYANTO S.Si., 

M.T. 
 

RENDA KAP LAMPU ELIT FRACTAL 
(REKLAME FRACTAL) 

 

Teknol
ogi  

 

Bintang 
Adhiguna 

 

I.r. WIBOWO M.T. 
 

Mainan Edukasi sebagai Media Pendidikan   
Lingkungan Untuk Anak Usia Dini 

 

Teknol
ogi 

 

Giffari 
Muhammad 

Ghiats 
 

I.r. WIBOWO M.T. 
 

GULA CAIR SINGKONG SEBAGAI INOVASI 
BAHAN MAKANAN SEHAT DAN MURAH 
UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN GULA 

DALAM NEGERI 
 

Pertani
an 

 

Rizal Akhmad 
Bukhori 

 

PURWADI JOKO 
WIDODO 

S.T.,M.Kom 
 

MOTOCHARGE (Charger pada Sepeda Motor 
Teknologi Save Charge) Usaha Pembuatan 

Charger yang Terintegrasi pada Sepeda Motor 
dengan Nilai Ekonomis Tinggi 

 

Teknol
ogi 

 

Amellia Setyani 
Putrie 

 

Ir. PARYANTO 
M.S. 

 

MALIBU IN JAR ( Masker Lidah Buaya dalam 
Jar) 

 

Keseha
tan 

 

Fermanditya 
Petratama 

 

INAYATI ST., 
MT.,Ph.D. 

 

RUNINK (Rice Husk CharNatural Ink) Usaha 
Pembuatan Tinta Board Marker dengan 

Memanfaatkan Arang Sekam Padi Sebagai 
Bahan Baku dengan Nilai Ekonomis Tinggi 
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Ilham Saiful 

Amri 
 

Ir. ARIF JUMARI 
M.Sc. 

 

PESPA OLING PESTISIDA ORGANIK DAUN 
PAITAN (Tithonia diversifolia) YANG RAMAH 

LINGKUNGAN KOMBINASI EM-5 DAN 
FERMENTASI BAKTERI Bacillus thuringiensis 

 

Pertani
an 

 

Putri Sheryl 
Sholehah 

 

Ir. ARIF JUMARI 
M.Sc. 

 

INOVASI PEMBUATAN FREE GERMS HAND 
SANITIZER (FERTZ) YANG EKONOMIS DARI 

EKSTRAK DAUN KERSEN 
 

Keseha
tan 

 

Radela Kusuma 
Wardani 

 

SPERISA 
DISTANTINA S.T., 

M.T. 
 

Beras Singkong dengan Sayuran Kaya Akan 
Gizi (BERSIN YUK) Sebagai Alternatif Pangan 

Pengganti Beras Padi 
 

Teknol
ogi 

 

Rissa Fajarini 
 

Ir. ENDAH RETNO 
DYARTANTI M.T. 

 

Teh Bacan (Daun Bungur, Kayu Secang, dan 
Daun Pandan) Minuman Herbal untuk 

Kesehatan 
 

Teknol
ogi 

 

Umi Muslikhah 
 

ANIF 
JAMALUDDIN s.si 

m.si 
 

BeBiZel; Belajar Budaya Indonesia dengan 
Puzzle 

 

PMIPA  

Zayyana fatati 
Azizah 

 

DEWI PUSPITA 
SARI S.Pd.,M.Sc 

 

FUNG-CUBE   Alternatif Menanam Dengan 
Media Unik 

 

MIPA  

Siti Fatimah 
 

Dra TRI 
MURWANINGSIH 

M.Si 
 

Vegelate (Vegetable Chocolate) Sebagai 
Kreasi Produk Cemilan yang Sehat & Berserat 

Pendid
ikan 

 

Alfan Ghofari 
 

SRI WITURACHMI 
 

BAG'ART' Rumah Kreasi Tas Tulis dan Lukis 
 

Pendid
ikan 

Ekono
mi 

 

Dian Filani 
Cahyaningrum 

 

Dr. YOFENTINA 
IRIANI S.Si., M.Si. 

 

MOKUNAS (Mozaik Kulit Nanas) 
(Pemanfaatan limbah kulit nanas (Ananas 
Comusus L.Merr) menjadi kerajinan yang 

unik dan bernilai ekonomis) 
 

MIPA  

Agustina Putri 
Cahyaningsih 

 

SUNARTO 
 

MINIOAM GARDEN (MINI STYROFOAM 
GARDEN) KREASI UNIK ALTERNATIF TAMAN 

MINIM LAHAN DARI SAMPAH STYROFOAM 
 

MIPA  

 
b) PKM-KC 

 
Nama Peserta Pembimbing Judul Fak Ket 
Afgan Suffan  

 
Dr. BAMBANG 

SUHARDI S.T., M.T. 
 

Water Level Control Sistem Otomatis 
Sederhana pada Tandon Air di Kawasan 

Perumahan 
 

Teknol
ogi 

 

Raka Auliya 
Rahman 

 

Dr. EKO 
PUJIYANTO S.Si., 

M.T. 
 

RATU TEBU (PEMANFAATAN SERAT AMPAS 
TEBU SEBAGAI CORE DALAM PEMBUATAN 

FURNITURE DENGAN SKIN SERAT IJUK 
MENGGUNAKSAN METODE KOMPOSIT 

SANDWICH 
 

Teknol
ogi 
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Muhammad 
Andy Anzi 

 

PURWADI JOKO 
WIDODO 

S.T.,M.Kom 
 

Rancang Bangun Teknologi Lightweight 
Aerodynamic Car Body pada Kendaraan 

Hemat BBM Berbahan Carbon Fibre 
Reinforced Polyester Composite Supported 

Double Spine Fishbone Pattern Frame 
 

Teknol
ogi 

 

Igor 
Muhammad 

Farhan 
 

JAKA SULISTYA 
BUDI S.T. 

MULTIPURPOSE WATER LEVEL CONTROL 
 

(Sistem Pengontrol Air Serbaguna sebagai 
Solusi Berbagai Permasalahan AirSerta 
Peningkatan Efisiensi Dalam Berbagai 

Bidang) 
 

Teknol
ogi 

 

Amin Bawono 
 

SUKMAJI INDRO 
CAHYONO 

 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN 
PROTOTYPE PC BASED CNC MACHINE 
BERBASIS SOFTWARE MACH 3 UNTUK 
PEMBUATAN MOCUP BODY  KOMPOSIT 

MOBIL 
 

Teknol
ogi 

 

Erfan Ibnu 
Gunawan 

 

SUKMAJI INDRO 
CAHYONO 

 

KOMPANI (Komposter Pencacah Sampah 
Organik) Sebagai Sarana Tempat Sampah 
Pencacah Penghasil Kompos Organik Siap 

Jadi 
 

Teknol
ogi 

 

Joko Purnomo 
 

IDA NUGROHO 
SAPUTRO S.T., 

M.Eng. 
 

MABEL (MATHEMATICS FOR DIFABEL): 
MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BAGI 

SISWA TUNAGRAHITA RINGAN BERBASIS 
PEMANFAATAN LIMBAH PRAKTEK 

PLUMBING DARI KAMPUS V UNS 
 

Pendid
ikan 

 

ROBI 
ARSADANI W 

 

DWI TEGUH 
RAHARDJO S.Si., 

M.Si. 
 

RANCANG BANGUN KOLEKTOR SURYA TIPE 
PARABOLIC TROUGH CONCENTRATOR 

SEBAGAI SUMBER ENERGI MESIN 
PENDINGIN MOBIL 

 

Teknol
ogi 

 

Fadiah Azmi 
Rahmasari 

 

DWI TEGUH 
RAHARDJO S.Si., 

M.Si. 
 

FITTING ANTI GALAU PENGHEMAT LISTRIK 
UNTUK MASA DEPAN 

 

Pendid
ikan 

 

Adhi Satria 
Laksana 

 

NGATOU ROHMAN 
S.Pd., M.Pd. 

 

Solusi Jitu Mengurangi Resiko Kecelakaan 
Dengan Desain Auto Cancel Sein Pada Sepeda 

Motor 
 

Teknol
ogi 

 

Wisnu Yoga 
Perwira 

 

NYENYEP 
SRIWARDANI S.T., 

M.T. 
 

OS(OFFICE SHOES)-MAX SAHABAT SEHAT 
KERJA ANDA 

 

Teknol
ogi 

 

Julian Refki 
 

AHMAD MARJUKI 
S.Si., Ph.D. 

 

PELONTAR JARING PENJERAT JARI-JARI 
MOTOR UNTUK ATASI BEGAL 

 

MIPA  

Azis Eko 
Prakoso 

 

NURYANI S.Si., 
M.Si. 

 

Sistem Monitoring Gelombang Laut Secara 
Realtime Sebagai Media Analisa Dan 

Peringatan Dini (Early Warning System) 
Bencana Tsunami 

 

MIPA  
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Berton Arie 
Putra 

Akardihas 
 

NURYANI S.Si., 
M.Si. 

 

Manipulasi camera handycam sebagai citra 
thermal camera untuk deteksi dini kanker 

payudara dengan metode images processing 
menggunakan Matlab 

 

MIPA  

ANGGA 
PRASETYA 

 

Pro. Dr. 
SUGIYARTO M.Si. 

 

SIMPANSE (SISTEM INFORMASI POHON 
KAWASAN SOLO) SEBAGAI UPAYA 

PENANGANAN MASALAH RUANG TERBUKA 
HIJAU DI SOLO SERTA EDUKASI 

MASYARAKAT 

Teknol
ogi 

 

David Bintang 
Setiawan 

 

ENDAR SUPRIH 
WIHIDAYAT 

S.T.,M.Eng 
 

WEBSITE KREATIFKITA SEBAGAI SARANA 
UNTUK MEREALISASIKAN IDE-IDE KREATIF 

DI INDONESIA 
 

Teknol
ogi 

 

 
c)  PKM M  

Nama Peserta Pembimbing Judul Fak Ket 
Anita Devi 

Astuti 
 

Drs. HANIFULLAH 
SYUKRI M.Hum. 

 

"RUANG NISTA" (REVITALISASI USAHA 
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 

TAWANGMANGU) 
 

Human
iora 

 

Sofia Naim 
 

Drs. HANIFULLAH 
SYUKRI M.Hum. 

 

"GGS-B (Gerakan Griya Schizofren Bermain)" 
Sebagai Upaya untuk Meningkatkan 
Kreatifitas dan Sistem Motorik serta 

MEningkatkan SDM Bagi Penyandang Mental 
Disorder 

 

Human
iora 

 

M. Rudianto 
 

Dra. TIWI BINA 
AFFANTI M.Sn. 

 

PEMBERDAYAAN REHABILITAN INSTALASI 
REHABILITASI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 

SURAKARTA MELALUI TUTORIAL 
PELATIHAN "TI-TIK" (TIE DYE MIX BATIK) 

DAN PENDAMPINGAN PEMASARAN 
 

Sosial 
Ekono

mi 

 

Sulastri 
 

SRI 
WAHYUNINGSIH 

YULIANTI S.H., 
M.H. 

 

Pembentukan Taman Pintar Berkonsep 
Compulsory Education di desa Pake, 
Kelurahan Plumbon, tawangmangu, 

Karanganyar, Surakarta 
 

Pendid
ikan 

 

Dwi Rizka 
Maulidiyah 

 

MALIK CAHYADIN 
SE., MSi. 

 

PEMBERDAYAAN MICROFINANCE DALAM 
RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN 
DESA DI WILAYAH KECAMATAN SRUMBUNG 

KABUPATEN MAGELANG 
 

Sosial 
Ekono

mi 

 

Dhanang 
Prabowo 

 

SITI KHOIRIYAH 
S.E., M.Si. 

 

Peningkatan Kualitas Ibu Rumah Tangga 
Berbasis Agribisnis Melalui Program 

"SEKAREPMU" 
 

Sosial 
Ekono

mi 

 

Athok 
Shofiudin 

Ma'arif 
 

dr. RIZA 
NOVIERTA PESIK 

M.Kes. 
 

GREEN EARTH COMMUNITY (GEC) SEBAGAI 
GERAKAN SUSTAINABLE GO GREEN DAN 
ONE HEALTH CONCEPT YANG BERBASIS 

KOMUNITAS DENGAN TRIAD PROGRAMS; 
BIOPORI, PUPUK KOMPOS HIJAU, DAN BANK 
SAMPAH DI KAMPUNG GULON, KELURAHAN 

JEBRES, SURAKARTA 
 

Keseha
tan 
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Mikhael Fabian 
Gunawan 

 

ANNANG GIRI 
MOELYO dr., Sp.A., 

M.Kes. 
 

Up Syndrome (Upaya Peningkatan Kualitas 
Hidup Anak dengan Down Syndrome) di Kota 

Surakarta 
 

Keseha
tan 

 

AHMAD 
PINANDITA 

MAGNA 
KUSUMA 

 

BOWO WINARNO 
S.Si.,M.Kom. 

 

Pemanfaatan Sampah Menjadi "ORANULAR" 
(Organic Granule Fertilizer) sebagai Pupuk 
Organik yang Ramah Lingkungan di Desa 

Trangsan, Gatak, Sukoharjo 
 

Teknol
ogi 

 

Salsabila 
Imtiyas 

 

ISTI ANDINI S.T., 
M.T. 

 

PENGOPTIMALAN PERAN KARANG TARUNA 
DALAM PARTISIPASI SADAR LINGKUNGAN 

MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN 
PEMBUATAN BIOPORI DI DAERAH MINIM 

RESAPAN AIR DESA TANDUK AMPEL 
BOYOLALI 

 
 

Sosial 
Ekono

mi 

 

Allan Renaldi 
Saputro 

 

ENDAR SUPRIH 
WIHIDAYAT 

S.T.,M.Eng 
 

PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA 
PEMBELAJARAN INTERAKTIFDUA DIMENSI 
DENGAN PEMANFAATAN APLIKASI  ADOBE 

FLASH PROFESSIONAL CS6UNTUK GURU 
PAUD DI TK NEGERI PEMBINA 

WONOSEGORO BOYOLALI 
 

Pendid
ikan 

 

Tri Yuda Bekti 
Pamungkas 

 

Dr. PEDUK 
RINTAYATI M.Pd. 

 

Implementasi Biopori, Pengomposan Serasah 
Halaman Sekolah dan Pengelolaan Air 

Limbah sebagai Sarana Go Green menuju 
Sekolah Adiwiyata pada SDN Sumber 3 

Surakarta 
 

Pendid
ikan 

 

Candra 
Cahyadi 

 

Drs. SUKARNO 
M.Pd. 

 

Complete Training : Optimalisasi Program 
Paud Holistic Integratif pada Kader Bina 

Keluarga Balita (BKB) di Desa Jetu Kelurahan 
Tegal Gede Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar 
 

Pendid
ikan 

 

  
d) PKM-PE 

Nama Peserta Pembimbing Judul Fak Ket 
Aninditya 
Verinda 

Putrinadia 

DONO INDARTO 
dr., M.Biotech.St. 

 

Uji Aktivitas Enzim Dipeptidyl Peptidase-4 
(DPP-4) dalam Senyawa Herbal Indonesia 
sebagai Alternatif Antagonis Obat Diabetes 

Melitus Tipe 2 

Keseha
tan 

 

Mila Ulfia 
 

DONO INDARTO 
dr., M.Biotech.St. 

 

DESOGUTOR (DEVELOPMENT OF SODIUM 
GLUCOSE CO-TRANSPORTER 2 INHIBITOR) : 

TERAPI PADA DIABETES MELITUS TIPE 2 
MELALUI STUDI BIOKOMPUTASI DAN UJI 

PROLIFERASI SEL HEK 293T 
 

Keseha
tan 

 

Vivi Aprilia 
Rachmawati 

KOMARIAH S.TP., 
M.Sc., Ph.D. 

 

Kajian Pemanfaatan Lahan Tidur dengan 
Indikator Tanaman Sorgum (Shorgum 
bicolor L.) di Pesisir Pantai Nglambor, 

Gunungkidul Yogyakarta 
 

Pertani
an 
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CHAIRUL 
NISAA' 

 

BAYU SETYA 
HERTANTO M.Sc. 

 

PEMANFAATAN "TAPE SECANG" SEBAGAI 
BAHAN PENYAMAK NABATI PADA KULIT 

BULU KELINCI REX  
 

Pertani
an 

 

Hadi Triyono 
 

SUDIBYA 
 

FERMENTASI BOLUS SAPI DENGAN RAGI 
TAPE SEBAGAI SUBTITUSI BEKATUL (Rice 

Bran) DALAM RANSUM ITIK 

Pertani
an 

 

Sarah Nur 
Adilla 

 

ROHULA UTAMI 
S.T.P., M.P. 

 

Aplikasi Bakteriosin dari Lactococcus lactis 
subps Lactis FNCC 0086 sebagai Alternatif 

Pengawetan Fillet Ikan Patin selama 
Penyimpanan Dingin 

Pertani
an 

 

Muh. Syaiful 
Adli 

 

EDHI 
NURHARTADI 

S.T.P.,M.P. 
 

PEMANFAATAN MOCAF SEBAGAI BAHAN 
BAKU PEMBUATAN ROTI TAWAR DENGAN 
FORTIFIKASI TEPUNG KEDELAI SEBAGAI 

UPAYA MEMANFAATKAN KEMBALI 
POTENSI SINGKONG (Manihot esculenta) 

SEBAGAI MAKANAN POKOK 

Pertani
an 

 

Galang Nur Aji 
Pamungkas 

 

Ir. EDY 
PURWANTO MT 

Pemanfaatan Limbah Briket Batubara 
Sebagai Pengganti Semen dalam Pembuatan 

Beton SCC Mutu Tinggi 

Teknol
ogi 

 

Dicky Agus 
Triono 

 

MIFTAHUL 
ANWAR 

 

Pengaruh Penambahan Rotor-Stator dan 
Reduksi Komponen Bahan Logam terhadap  

Kerja Generator Magnet Permanen Fluks 
Aksial untuk Turbin Angin Skala Kecil 

Teknol
ogi 

 

Adam Grimaldi 
 

Dr. BUDI 
SANTOSO S.T., 

M.T. 
 

DEVELOPMENT OF NOSE CONE AND REAR 
WING TERHADAP FENOMENA 

AERODINAMIKA PADA MOBIL KOMPETISI 
FORMULA STUDENT DENGAN ANALISA 

SECARA EKSPERIMENTAL  

Teknol
ogi 

 

Chitra 
Husnabilqis 

 

MUJTAHID 
KAAVESSINA S.T., 

M.T., Ph.D. 
 

Smart-Urea-Controlled-Release-Nitrogen-
Fertilizer Menggunakan Plastik 
Biodegradable Poli Asam Laktat 

Teknol
ogi 

 

Yusup Maulana 
Saptedi 

ADRIAN NUR ST., 
MT 

 

Sintesis dan Karakterisasi Nanokomposit 
TiO2/Carbon Nano Tube (CNT) sebagai 

Superkapasitor dengan Metode Chemical 
Vapor Deposition (CVD) 

Teknol
ogi 

 

Muhammad 
Faiz 

Hardiansyah 
 

WUSANA AGUNG 
WIBOWO S.T., M.T. 

 

Substitusi Konsumsi Bahan Bakar Genset 
Skala Industri Kecil dengan Gas Hasil 

Gasifikasi Tanaman Energi Tumbuh Cepat 
(Gamal dan Kaliandra) 

Teknol
ogi 

 

Novita Sari 
 

Ir. ARIF JUMARI 
M.Sc. 

 

PEMBUATAN EDIBLE FILM UBI JALAR PUTIH 
DENGAN PLASTICIZER GLISEROL DAN 

EKSTRAK LIDAH BUAYA SEBAGAI 
PENGEMAS PRIMER RAMAH LINGKUNGAN 

Teknol
ogi 

 

Nova Dany 
Setyawan 

 

DANAR SUSILO 
WIJAYANTO S.T., 

M.Eng. 

NOZZLE LENS WIND TURBINE (NOWIR), 
STRATEGI OPTIMALISASI DAYA LISTRIK 

TURBIN DI INDONESIA YANG 
BERKECEPATAN ANGIN RENDAH 

Teknol
ogi 

 

Ayuk 
Widiyastuti 
Kurniasari 

 

BUDI UTAMI S.Pd., 
M.Pd. 

 

Isolasi Kandungan Flavonoid Total dan Uji 
Aktivitas Antioksidan Terhadap Ekstrak 

Metanol Daun Tekelan (Chromolaena 
odorata L.) Dengan Metode DPPH (1,1-

diphenyl-2-picrylhydrazyl) 

MIPA  
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Heri Setyoko 
 

Dr. MOHAMMAD 
MASYKURI M.Si. 

SINTESIS DAN APLIKASI MATERIAL 
SUPERABSORBEN BERBASIS SELULOSA 

LIMBAH SERBUK GERGAJI TERCANGKOK 
ASAM AKRILAT PENGEMBAN UREA, 

PHONSKA, ZA DAN TSP SEBAGAI PUPUK 
CERDAS DI INDONESIA 

Pertani
an 

 

Herry 
Wijayanto 

 

WIDIASTUTI 
AGUSTINA EKO 

SETYOW S.Si.,M.Si 
 

OPTIMASI PEMANFAATAN SELULOSA DARI 
LIMBAH AMPAS TEBU (Saccharum Officinal 

L.) SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN 
CARBOXYMETHYL CELLULOSE (CMC) 

UNTUK INDUSTRI MAKANAN 

Teknol
ogi 

 

Frenika 
Widyasari 

 

Dr. MOHAMMAD 
MASYKURI M.Si. 

REKAYASA MOBILE COLUMN ADSORBENT 
LIMBAH DAUN TEBU DAN ALANG-ALANG 
UNTUK ADSORBSI LOGAM Cr (VI) DAN Pb 
(II) PADA LIMBAH CAIR KAMPUNG BATIK 

KAUMAN SURAKARTA 

MIPA  

Winda Mega 
Widianingrum 

WIDIASTUTI 
AGUSTINA EKO 

SETYOW S.Si.,M.Si 
 

EKSTRAKSI SAPONIN DARI DAUN BUNGA 
SEPATU (HIBISCUS ROSA-SINENSIS L.) 
SEBAGAI AGENSIA PEMBUSA DAN ZAT 
ANTIBAKTERI ALAMI PADA DETERJEN 

DALAM RANGKA MENGURANGI 
PENCEMARAN AIR  

MIPA  

MUHAMMAD 
FACHRUL ROZI 
KURNIAWAN 

DARSONO S.Si., 
M.Si. 

 

FLAT-BASE ELECTRODES SEBAGAI SOLUSI 
AKUISISI DATA GEOLISTRIK PADA 

LINGKUNGAN BERBETON 

MIPA  

Mahmudah 
Salwa Gianti 

 

AHMAD MARJUKI 
S.Si., Ph.D. 

 

PENGUKURAN FREKUENSI GETARAN PADA 
BANDUL MATEMATIS BERBASIS SERAT 

OPTIK AKIBAT MAKRO BENDING 
SEBAGAIMODELISASI SENSOR KETAHANAN 

JEMBATAN GANTUNG 

MIPA  

Nandani 
 

AHMAD MARJUKI 
S.Si., Ph.D. 

PEMBUATAN KERAMIK BERBASIS 
KOMPOSIT LIMBAH KACA-PVA DENGAN 

METODE REAKSI PADATAN 

MIPA  

Rezza Anwary 
 

FAHRU NUROSYID 
S.Si., M.Si. 

 

PIEZOELEKTRIK SEBAGAI MEDIA 
TRANSMISI ENERGI LISTRIK UNTUK 
PEMBUATAN CHARGER NIRKABEL 

Teknol
ogi 

 

Teguh 
Prasetiyo 

 

Dr. Eng. 
KUSUMANDARI 

S.Si., M.Si. 

analisa kinerja komposit limbah kulit kacang 
sebagai sound absorber 

 

MIPA  

Maya Fransisca 
Ariyani 

KHAIRUDDIN S.Si., 
M.Phil., Ph.D 

 

KARAKTERISASI BIO-POLYMER LOKAL 
SHELLAC DARI HASIL SEKRESI INSECTA LAC 

YANG DIVARIASI OLEH CLAY SEBAGAI 
MATERIAL BIODEGRADABLE RAMAH 

LINGKUNGAN 

MIPA  

Anggit Pradifta 
Chaniago 

 

EDI PRAMONO 
M.Si. 

MODIFIKASI KITOSAN-LEMPUNG ALAM (Ki-
LeLam) SEBAGAI  MEMBRAN HIBRID 

STABILITAS TERMAL TINGGI 

MIPA 
 

 

Arum Putri 
Prameswari 

 

Dr. KHOIRINA 
DWI N S.Si., M.Si. 

Katalisator dari Limbah Kaca pada Konversi 
Limbah Gelas Plastik dengan Situs Aktif 

Logam Ni berbasis Green  Energy 

MIPA  

Dheo Adha 
Saputra 

 

EDI PRAMONO 
M.Si. 

Preparasi Membran Hibrida Kitosan-(Kaolin 
Termodifkasi Sulfonate) Sebagai Membran 

Fuel Cell Dengan Konduktivitas Tinggi 

MIPA  

Erlina 
Arikawati 

TEGUH ENDAH 
SARASWATI S.Si. 

 

APLIKASI NANOTEKNOLOGI DALAM 
PENYEDIAAN AIR BERSIH LAYAK KONSUMSI 

DARI LIMBAH ZAT WARNA TEKSTIL 

MIPA  
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DENGAN MATERIAL FOTOKATALITIK 
TITANIUM DIOKSIDA TERMODIFIKASI 

KARBON/UREA 
 

Ima Puspita 
Rini 

 

CANDRA 
PURNAWAN S.Si., 

M.Sc. 

Pemanfaatan Silika Termodifikasi Kitosan 
dengan glisidoksipropiltrimetoksisilan 
(GPTMS) dari Abu Sekam Padi  Sebagai 

Adsorben Ion Logam Mn(II) Pada Air Limbah 
Industri 

MIPA  

Kartiko 
Nugroho 

 

TEGUH ENDAH 
SARASWATI S.Si. 

 

Potensi Arang Kayu Sebagai Prekursor 
Ekonomis dalam Fabrikasi Material 

Nanokarbon Untuk Pelapisan Anti-Korosi 
Peralatan Pertanian Berbasis Besi dengan 

Metode Electrostatic Powder Coating 

MIPA  

Liya Nikmatul 
Maula Zulfa 

Saputri 
 

Dr. SAYEKTI 
WAHYUNINGSIH 

S.Si., M.Si. 
 

SSC (Smart Solar Cells) : Efisiensi Tinggi pada 
Solid-state Dye-sensitized Solar Cells 

(SSDSSC) Berbasis Polimer poly(3-
hexylthiophene)(P3HT) sebagai Hole 
Transport Materials (HTMs) dan Dye 

MIPA  

Maria 
Arvinawati 

 

WITRI WAHYU 
LESTARI S.Si., 

M.Eng 
 

Peningkatan Efek Analgesik, Antipiretik, dan 
Antiinflamasi Ibuprofen Melalui Enkapsulasi 

Pada Nano MOFs Zn-BTC yang Disintesis 
Secara Ramah Lingkungan 

MIPA  

Oktaviana Dewi 
Indah Prasiwi 

 

TEGUH ENDAH 
SARASWATI S.Si. 

 

PEMBUATAN PLASTIK KONDUKTIF 
BERBASIS MAGNETIC CARBON  NANOTUBE 

SEBAGAI MATERIAL RINGAN DAN 
FLEKSIBEL PENGGANTI LOGAM UNTUK 

APLIKASI ELEKTRONIK 

MIPA  

Reno Saktian 
 

Dr. FITRIA 
RAHMAWATI S.Si, 

M.Si. 
 

SAMPAH BER-ENERGI Pemanfaatan Limbah 
Sampah Plastik Terpirolisis Sebagai Bahan 

Bakar Fuel Cell Yang Rendah Emisi 
 

MIPA  

Saga 
Dermawan Dwi 

Laksana 
 

TEGUH ENDAH 
SARASWATI S.Si. 

PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI 
LIMBAH BABE (BAN BEKAS) SEBAGAI  

(EDLC) ELEKTRIK DOUBLE LAYER 
CAPASITOR 

MIPA  

Yulianto Adi 
Nugroho 

 
 

Dr. PRANOTO 
M.Sc. 

 

FABRIKASI MATERIAL ADSORBEN BERBASIS 
ZEOLIT/ALOFAN/TAWAS (Z.A.T) SEBAGAI 

MATERIAL PENJERAP LOGAM BERAT KROM 
(Cr) PADA LIMBAH TEKSTIL 

MIPA  

Aisyah Fajrin 
 
 

VENTY SURYANTI 
S.Si., M.Phil.,Ph.D. 

 

MODIFIKASI BENTONIT-g-POLY(MALEAT 
ANHIDRIDA) SEBAGAI PENGUAT BIO-
PLASTIK KITOSAN/PVA, ALTERNATIF 

KEMASAN RAMAH LINGKUNGAN YANG 
KUAT DAN TAHAN PANAS 

 

MIPA  

Alfian 
Prihandoko 

 

Dr. DESI SUCI 
HANDAYANI M.Si. 

 

Modifikasi Limbah Plastik Polipropilen 
Dengan Pati Dari Limbah Kulit Pisang, 

Kitosan dan Pecahan Limbah Genteng Sokka 
Menjadi Material  Komposit 

Pp/Pati/Kit/Glis/MMt Biodegradable yang 
Kuat dan Tahan Bakar 

MIPA  
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Annisa 
Istiqomah 

 

Dr. rer. nat. 
MAULIDAN 

FIRDAUS S.Si., 
M.Sc. 

 

PENINGKATAN NILAI GUNA AMPAS LIMBAH 
INDUSTRI TEH UNTUK SINTESIS SENYAWA 

ANTIMALARIA TURUNAN 1,10-
FENANTROLIN BERBASIS GREEN 

CHEMISTRY 

MIPA  

Kurnia 
 

CANDRA 
PURNAWAN S.Si., 

M.Sc. 
 

PEMBUATAN KOMPOSIT 
KITOSAN/CLAY/SERAT SELULOSA LIMBAH 
TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT SEBAGAI 

MATERIAL ADSORBEN LIMBAH ZAT WARNA 
INDUSTRI BATIK 

 

MIPA  

Larasati 
 

WITRI WAHYU 
LESTARI S.Si., 

M.Eng 
 

Optimalisasi Sintesis Zr-Metal-Organic 
Frameworks (MOFs) sebagai Katalis 
Heterogen pada Produksi Biodiesel 

 

MIPA  

Meyta Dyah 
Prameswari  

 

WITRI WAHYU 
LESTARI S.Si., 

M.Eng 
 

PENGARUH MODIFIKASI PERMUKAAN 
KOMPOSIT MMT/ZEO TERHADAP 

PENINGKATAN KAPASITAS ADSORBEN 
LIMBAH PEWARNA BATIK SURAKARTA 

 

MIPA  

Nurul Fatimah 
 

Dr. PRANOTO 
M.Sc. 

 

OPTIMASI LEMPUNG AJAIB ALOFAN DAN 
LIMBAH SERAT AREN SEBAGAI ADSORBEN 
LOGAM Fe PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI 

PATI AREN DI KABUPATEN KLATEN DALAM 
USAHA MECIPTAKAN  ZERO WASTE 

INDUSTRIES 
 

MIPA  

Elvariza Opita 
br. Sitopu 

 

Dr. ARTINI 
PANGASTUTI M.Si. 

Pengaruh Air Kelapa Muda Terhadap Kualitas 
Imun Mencit Terpapar Radiasi Sinar X 

MIPA  

Naila Wahyu 
Istanti 

 

TETRI WIDIYANI 
S.Si., M.Si. 

 

Uji Efek Analgesik, Toksisitas Akut dan 
Tertunda Ekstrak Etanol Tumbuhan Jaka 

Tuwa (Scoparia dulcis L.) pada Mencit (Mus 
musculus) Jantan 

 
 

MIPA  

Aminah ADI YUGATAMA 
S.Farm., Apt. 

 

Uji Aktivitas Ekstrak Kokon Attacus atlas 
sebagai Antibakteri terhadap Staphylococcus 
aureus dan Escherichia coli dengan Metode 

difusi dan dilusi  

MIPA  

Ardian 
Dewangga 

 

ADI YUGATAMA 
S.Farm., Apt. 

 

FORMULASI TABLET EFFERVESCENT DARI 
EKSTRAK ETANOL DAUN TALAS (Colocasia 

esculenta L.) SEBAGAI ANTISEPTIK TOPIKAL 
DENGAN VARIASI JUMLAH ASAM SITRAT-
ASAM TARTRAT SEBAGAI SUMBER ASAM 

MIPA  

 
 

e) PKM-PSH 
 

Nama Peserta Pembimbing Judul Fak Ket 
Lisa Cucu 

Ardiati 
Drs. YOHANES 

SUWANTO M.Hum. 
VARIASI BAHASA JAWA DI KABUPATEN 

PONOROGO 
Human

iora 
 

Isna 
Arofatuzzahro 

 

Drs. HENRY 
YUSTANTO M.A. 

Analisis Naskah Melayu Bahwa Surat 
Ceretera Surat Al Qiyamah  Kajian Eskatologi 

Islam 

Human
iora 
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Veronica 
Dianiputri 

Drs. MUH. 
QOMARUDDIN 

M.Hum. 
 

MAKNA LEKSIKAL DAN MAKNA KULTURAL  
TRADISI SELAMATAN KEMATIAN DI DESA 

JATI REJO, KECAMATAN TULUNG, 
KABUPATEN KLATEN 

Human
iora 

 

Fachrudin 
Mahendra 

Irawan 
 

Drs. MUH. 
QOMARUDDIN 

M.Hum. 

Wujud Kearifan Lokal Dialek Bahasa Osing 
Banyuwangi Jawa Timur 

 

Human
iora 

 

Thourissa 
Adisty G. 

 

RIANNA WATI S.S. 
 

AMIN (ANAK MINANG PINDAH NAGARI) 
Sebagai Upaya Pengenalan Dialek, Bahasa 

dan Budaya Indonesia 

 

Human
iora 

 

Rani Melina 
Deasy 

 

Drs. TUNDJUNG 
WAHADI SUTIRTO 

M.Si. 

Peluang Seni Pertunjukan Topeng Ireng di 
Kabupaten Magelang Sebagai Destinasi 

Wisata Budaya 

Human
iora 

 

Yunitta Axnes 
Pratika 

Drs. SUHARYANA 
M.Pd. 

 

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI KAPAL 
RAJAMALA PADA MASA PEMERINTAHAN 

PAKU BUWONO IV HINGGA PAKU BUWONO 
VII (Studi Kasus: Hubungan Bilateral Keraton 

Kasunanan Surakarta dengan Madura) 

Human
iora 

 

Zulyani Evi 
 

TIWUK KUSUMA 
HASTUTI S.S., 

M.Hum. 

Menelisik Potensi Wisata Kawasan Situs 
Budaya (MESIN WAKTU) Nostalgia dengan 

Kota Tradisional Lewat Bangunan Majapahit-
an di Trowulan 

Human
iora 

 

Elvanya Purba 
Dita 

 

SANTOSO TRI 
HANANTO 

 

PENGARUH KARAKTERISTIK KEPALA 
DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP 

AUDIT DELAY LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 

Human
iora 

 

Akbar Fadilah R PRIHANDJOJO 
ANDRI PUTRANTO 

dr., M.Si. 
 

Pengaruh Musik Terhadap Perilaku Seksual 
Remaja 

Human
iora 

 

Nurin 
Nusratina 

ARIF TRI 
SETYANTO S.Psi, 

M.Psi 

Pengaruh Menulis Jurnal Harian terhadap 
Trauma Psikologis pada Remaja Tuna Daksa 

Pasca Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas 

Human
iora 

 

 
f) PKM-T 

Nama Peserta Pembimbing Judul Fak Ket 
Arjuna Aji D DANARDONO 

DWI PRIJA T S.T., 
M.T., Ph.D 

APEL P-200 SEBAGAI ALAT PENETAS TELUR 
PUYUH OTOMATIS 

Teknol
ogi 

 

M. Faisal ROSIHAN 
ARIYUANA S.Si., 

M.Kom. 
 

Aplikasi Firalus (Finding Rafflesia and 
Amorphophallus) untuk Memudahkan 

Pencarian Bunga Rafflesia dan 
Amorphophallus di Habitat Asli sebagai 

Upaya Meningkatkan Pariwisata Provinsi 
Bengkulu 

Teknol
ogi 

 

 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa semangat mahasiswa untuk berkreativitas 

sangat tinggi  dengan 120 lebih  proposal yang lolos  didanai oleh Kemenritek Dikti 

Upaya yang dilakukan oleh pihak Universitas di antaranya:  
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1. Sosialisasi pada setiap  kegiatan osmaru tentang sistem pembelajaran dan 

unit-unit kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti oleh setiap mahasiswa yang 

ada di lingkungan UNS dalam rangka pengembangan minat dan bakat. 

Misalkan mendemontrasikan kegiatan Menwa-UNS, Unit Pramuka, Paduan 

Suara membantu dalam acara upacara upacara menyambut hari-hari 

nasional maupun Dies Natalis UNS. Ini semua dilakukan dalam rangka 

memperkenalkan ke mahasiswa baru untuk terlibat dalam UKM-UKM yang 

ada guna mengembangkan minat dan bakat nya . 

2. Strategi yang dilakukan oleh pihak UNS  untuk lolos PKM (GT/AI/P/KC/T) 

dan Pemenangan Pimnas di antaranya: 

a) Rektor membuat surat edaran untuk mahasiswa yang sedang atau 

akan mengambil tuas akhir diwajibkan membuat proposal tugas 

akhir yang formatnya menyesuaikan PKM Dikti, dengan target untuk 

mahasiswa D3 1957 proposal danmahasiswa S1 7000 proposal 

b) Mengkoleksi pengupulan proposal tugas akhir sesuai dengan format 

PKM Dikti (GT/AI/P/KC/T) melalui sistem informasi di bawah 

koordinasi Biro Kemahasiswaan dengan target  untuk mahasiswa D3 

1000 proposal dan mahasiswa S1 5000 proposal 

c) Pengelompokan kategori PKM diteruskan dengan proses penjurian 

Berdasarkan standar Dikti. Didalam proses prnjurian oleh pihak UNS 

(tim klinik jurnal) dan proses penjurian oleh pihak Dikti. Proses 

selajutnya menunggu pengumuman dengan kategori lolos/tidak 

lolos. Jumlah yang lolos di UNS 600 proposal dan 60  proposl lolos di 

tingkat Dikti 

d) Berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa pihak UNS menyediakan 

ruangan dengan ketentuan konsultasi 16 kali dan dilayani di ruang 

konsultasi  

e) Setiap PS harus menargetkan lolos scopus, PKM Dikti, dan Pimnas 

f) Lolos Pimnas untuk tahun 2016/1017 sebanyak 15 proposal 

1. Strategi lolos PKM ( K/M) dan Pemenangan Pimnas di antaranya: 

a) Rektor membuat surat edaran untuk mahasiswa yang sedang atau 

akan mengambil mata kuliah Kewirausahaan diwajibkan membuat 
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proposal tugas akhir yang formatnya menyesuaikan PKM Dikti, 

dengan target untuk mahasiswa D3 960  proposal dan mahasiswa S1 

2500 proposal 

b) Pengumpulan proposal tugas akhir Sesuai dengan  format PKM  

(K/M) Dikti melalui sistem informasi di bawah koordinasi Biro 

Kemahasiswaan dengan target  untuk mahasiswa D3 500 proposal 

dan mahasiswa S1 2000 proposal 

c) Pengelompokan kategori PKM diteruskan dengan proses penjurian 

berdasarkan standar Dikti. Di dalam proses prnjurian oleh pihak UNS 

(tim klinik jurnal) dan proses penjurian oleh pihak Dikti. Proses 

selajutnya menunggu pengumuman dengan kategori lolos/tidak 

lolos. Jumlah yang lolos di UNS 150 proposal dan 50  proposl lolos di 

tingkat Dikti 

d) Tahap eksekusi di antaranya: Kuliah Working (Group Implementasi 

Bisnis), Review Bisnis dan Expo Bisnis. Lolos masuk ke Pimnas 10 

proposal 

2. Mengoptimalkan dan memonitoring semua kegiatan di setiap unit pelaksana 

teknis baik di tingkat universitas, fakultas, maupun jurusan terutama yang 

berkaitan dengan pengembangan akademik seperti penelitian dan P2M 

maupun non-akademik dalam pengembangan soft-skill 

3. Mengoptimalkan fungsi LPPM untuk memberikan bantuan bimbingan baik 

berupa pembuatan proposal penelitian ke fakultas-fakultas (KPPMF) yang 

diikuti oleh semua dosen dan mahasiswa. 

4. Semua Dosen di lingkungan UNS yang mendapatkan dana hibah penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana PNBP-UNS 

diwajibkan melibatkan mahasiswa sebagai anggota penelitian dan peng-

abdian kepada masyarakat, sesuai Buku Panduan Penelitian/ Pengabdian 

kepada Masyarakat LPPM. 
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3. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai komisi yang relevan 
 
        Berdasarkan SK Rektor Nomor: 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib 

Kehidupan Mahasiswa di UNS khususnya;  

1) BAB II pasal 2 tentang Hak dan Kewajiban: 

ayat 1  

a) butir (a) mahasiswa mempunyai hak: menuntut menggunakan 

kebebasan akademik  

secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu, teknologi, dan seni 

sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan 

masyarakat akademika; dan 

b) butir (h) memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan-

perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur 

kesejahteraan, minat, bakat, penalaran dan tata kehidupan masyarakat; 

            ayat  2 mengatur beberapa kewajiban mahasiswa  yang pada intinya 

mengatur tentang etika   

            

2) BAB III: Larangan  meliputi 13 butir yang harus dipahami dan dipatuhi 

oleh semua mahasiswa di lingkungan  UNS.   

3) Konsekuensi dari butir (1) dan (2)  dimunculkan SK Rektor Nomor 

190/H27/KM/2009 tentang Pembentukan Tim Komisi Disiplin 

Mahasiswa UNS  dengan tugas utama menerima laporan atas 

pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang terjadi di lingkungan 

UNS, mengidentifikasi dan mengiventarisasi, mengevalusi  jenis-jenis 

pelanggaran yang dilakukan, dan melaporkan hasil ke Rektor.  

        Berdasarkan pada ayat 1 pada butir (a) dan (h) maka UNS memiliki beberapa 

organisasi, komisi, dan unit kegiatan kemahasiswan yang meliputi bidang 

penalaran, bakat, dan minat, baik dari tingkat universitas sampai ke tingkat jurusan    
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a) Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) 

 

1) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS 

          Organisasi ini mempunyai landasan hukum berdasarkan SK Rektor Nomor 

190/H27/KM/2009. Organisasi ini berdasarkan AD/RT-nya dipimpin oleh seorang 

Presiden dibantu oleh seorang Sekjen BEM. Dalam kegiatannya organisasi ini 

dibantu oleh  beberapa divisi, yaitu divisi KIL dan ADMIL serta beberapa Menteri. 

Menteri yang ada dalam organisasi ini adalah Menteri Keuangan, Luar Negeri, 

Dalam Negeri, POSDM, SOSMA, dan KOMINFO. Kegiatan yang dilakukan oleh BEM 

UNS di antaranya:   

1) Rapat pengurus Inti Training  

2) Advokasi SNPTN, SBMPTN, SM  

3) Pembuatan Tim Kakak Asuh 

4) Forbes PSDM setiap minggu ke  2 tiap bulan di lingkungan UNS 

5) Forbes Dagri 

6) Sanggrahan Study Club di SDN Sanggrahan 

7) Forbes SOSMA 

8) Bantuan Bencana di Soloraya 

9) Kajian rutinan Kasrat 

10) Launching Garda Sumber Nyawa 

11) Tim Forus Kesenian BEM UNS  2 bulan sekali di Aula Porsima 

12) Maintanance WEB 2 kali seminggu  

 

2) Organisasi Fakultas 

BEM fakultas merupakan kepanjangan tangan dari semua kegiatan BEM UNS, 

namun otoritas kegiatannya tidak bersifat sentralisasi namun disesuaikan dengan 

keberadaan fakultas masing-masing dalam mengembangkan bidang penalaran, 

bakat, dan minatnya maupun yang bersifat softskill. Banyak kegiatan BEM yang ada 

setiap masing fakultas di antaranya:   

a) Fakultas Kedokteran:   

i) Medical Expo  

ii) Donor Darah by Request  
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iii) Pekan Olahraga dan seni Antar Tingkat (PORSANTI) 

iv) Try Out SNMPTN "Bukan Try Out Biasa" 

b) Fakultas Hukum  

i) Public Speaking 

ii) Solusi Efektif Pemberantasan Korupsi di Daerah 

iii) Lomba Karya Tulis Nasional Bidang Hukum, 

c) Fakultas Pertanian 

i) Turnamen Agriculture Futsal Competition (AFC) 

ii) Learning Organization Camp dalam rangka Training soft skill 

Magangers 

iii) Latihan Rutin Sepak Bola Tim Pertanian UNS 

iv)  UNS BasketBall Championship  

 

d) Fakultas Teknik 

i) JOB FAIR  

ii) JOB FAIR  

iii) Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMARU) Fakultas Teknik UNS 

e) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Lomba Futsal antar ORMAWA "FISIP CUP  

f) Fakultas Sastra dan Seni Rupa 

i) POLTAS (Pekan Olahraga Fakultas sastra dan Seni Rupa UNS) 

Kompetisi Futsal, 

ii) Ketoprak on Street" 

FMIPA dan FKIP banyak didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di 

tingkat jurusan yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa jurusan dan UKM-

UKM yang ada di tingkat fakultas seperti: 

g) FMIPA 

i) Leadership and Metal Building Achievement, Himpunan Mahasiswa 

Fisika (FMIPA) 

ii) Pelaksanaan Kegiatan KAJIAN AKBAR, Himpunan Mahasiswa Kimia 

(HIMAMIA) F.MIPA UNS 
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iii) Aplikasi Ilmu Matematika dan Pelantikan Anggota Aktif HIMATIKA 

2011, Jurusan Matematika FMIPA UNS 

iv) Buka Bersama dan Bakti Sosial, Himpunan Mahasiswa Informatika 

(HIMASTER) FMIPA UNS 

v) Bakti Sosial "Pengobatan Gratis", Himpunan Mahasiswa D3 Farmasi 

(HIMAFARMA) F.MIPA UNS 

vi) Olimpiade Kimia Tingkat SMA Se-Jateng dan DIY, Himpunan 

Mahasiswa Kimia (HIMASTER) FMIPA UNS 

vii) EXPO TA DIII Teknik Informatika 2011 E-Mailkomp FMIPA UNS 

Periode 

viii) (Edukasi Mahasiswa Baru Biologi) HIMABIO 2011, F.MIPA UNS 

 

h) FKIP: 

i) Latihan dasar Teater (Latsar) XXV, Teater Peron FKIP UNS 

ii) Lomba Karya tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional, Lingkar 

StudiPendidikan (LSP) FKIP UNS 

iii) JPOK FUTSAL TOURNAMENT, HMP Studi Penjaskesrek,Jurusan 

pendidikan Olahraga dan Kesehatan FKIP UNS 

iv) Olimpiade Ekonomi Tingkat SMA/MA Se-Jawa tengah dan Jawa 

Timur, Himanomi UNS 

v) Olimpiade Geografi SMA/Sederajat Se-Eks Karesidenan Surakarta 

, Himpunan Mahasiswa Pendidikan geografi, FKIP UNS 

vi) Pameran seni Rupa dengan Tajuk Art Edu Care #2 Let's Care to 

Culture, prodi pendidikan Seni Rupa FKIP UNS 

vii) Menata Moral Persatuan Mahasiswa Biologi Be The One of 

Mentality And Characteristic", Himpunan mahasiswa Biologi FKIP 

UNS  

 

3) Dewan Mahasiswa (DEMA) 
Landasan Hukum:  

a) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 155/U/1998  

Tentang Pedoman  
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Umum Organisasi Kemahasiswaan  di Perguruan Tinggi 

b) Anggaran Dasar Keluarga Besar UNS BAB I Tentang Ketentuan Umum, 

BAB IX Tentang Keorganisasian  

c) Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar UNS, BAB III Tentang Sidang 

Umum dan Sidang Istimewa DEMA dan BAB IV Tentant DEMA 

Berdasarkan AD/RT, DEMA memiliki susunan pengurus yang dipimpin oleh 

seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara. Dalam menjalankan tugasnya organisasi ini 

dibantu oleh beberapa Komisi diantaranya adalah Komisi Hukum dan Perundang-

Undangan, Komisi Makamah, Hubungang Internal dan Eksternal dan Komisi 

Aspirasi dan Kebijakan Publik.  

Tugas pokok dari DEMA di antaranya adalah  

a) Menetapkan peraturan KBM US, khususnya BEM UNS 

b) Menyerap dan merumuskan aspirasi anggota KBM UNS  

c) Mengawasi, dan mengevaluasi kinerja BEM UNS  

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun terakhir adalah: 

a) Rapat Kerja Dema UNS yang diikuti  Pleno Tengah dan Akhir UNS  

b) Diskusi Partai I dan II,  

c) Rapat Komisi dan Badan 

d) Rapat PHT Dema 

e) Rapat Koordinasi Dema dan BEM UNS 

f) Sidang Pleno 

g) Sidang Paripurna 

h) Pelantikan Staf Ahli 

i) Forbes Dema  

j) UP Grading  Staf  Ahli Dema  

 

Sistem organisasi mahasiswa di lingkungan universitas mendapat respons 

yang posistif dari mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dari hasil tracer-studi yang 

dilakukan  CDC-UNS  untuk Alumni 2014 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan 

berorganisasi ada 85,53% dari 1389 responden dan 14,47 % nya menjawab tidak 

ikut, baik di tingkat PS, Fakultas, dan Universitas, lihat gambar 6a.  Dari tingkat 

keaktifan dalam berorganisasi juga mendapat respons yang baik, hal ini    
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ditunjukkan hasil tracer studi untuk 1197 responden,  untuk faktor keaktifan dalam 

organisasi ada 89,14% mengatakan aktif dan 10,86% kurang aktif atau lebih 

bersifat pasif, lihat gambar 6b.  Usaha yang diperlukan adalah peningkatan kegiatan 

berorganisasi melaluai kegiatan ormawa dan mengoptimalkan kegiatan di UKM-

UKM yang ada di lingkungan UNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6 a  Sumber dari CDC/2016 untuk alumni 2014 

 
Gambar 6b Sumber dari CDC/2016 untuk alumni 2014 
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4.  Kegiatan Ekstra-kurikuler 

          Dalam kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekstra kurikuler, UNS 

mempunyai beberapa kegiatan yang berkaitan dengan olah raga dan seni 

maupun yang berkaitan dengan kegiatan bakti sosial dan softskill. 

a) Kegiatan olah raga: Bola Voly ( SK Rektor Nomor 362/J27/KM/2002), PPS 

Betako Merpati Putih (SK Rektor Nomor 142/H27/KM/20102),  Perisai Diri 

(Keluarga Silat Nasional) (SK Rektor Nomor 509/H27/HK.KM/2009), 

Perkemi/Shorinji Kempo, Pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (SK 

Rektor Nomor 530/H27/HK-KM/2007), Tapak Suci SK Rektor Nomor 

44/H27/KM/2011), Taekwondo (SK Rektor Nomor 141/H27/KM/2010), 

INKAI (SK Rektor Nomor 702A/H27/KM/2010), Bola Basket, Tenis 

Lapangan, Bulu Tangkis, dan Sepak Bola. 

b) Kegiatan Seni: Badan Koordinator Kesenian Tradisional (BKKT) UNS (SK 

Rektor Nomor 62/H27/KM/2011) , Marching Band, Paduan Suara UNS 

(VOCAERUDITA) 

c) Kegiatan Kerohanian: Unit Kegiatan Mahasiswa Islam,  Persekutuan 

Mahasiswa Kristen (SK Rektor Nomor 384/H27/KM/2010), Keluarga 

Mahasiswa Katholik, Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD). 

d) Kegiatan Sosial dan Softskill: Pramuka (b, Bakorlak Emergency SAR, Korps 

Mahasiswa Siaga ( Mediknas no 6/KB/2000, Menhan no KB/14/M/2000, 

Mendagri dan OTDA no 39 A/2000, dan Dirjen Dikti no 212/Dit/2001), 

Korps Suka Rela-Palang Merah (SK Rektor Nomor 51/H27/KM/2011), 

Lembaga Pers Mahasiswa Kentingan, Garba Wira Bhuana, Student English 

Forum dan Koperasi Mahasiswa ( Badan Hukum No 9733/BH/VI/1983)  

          Penilaan terhadap kegiatan UKM berdasarkan versi CDC untuk alumni 

2014 menunjukkan bahwa untuk kegiatan ormawa dinilai sangat baik dari 

angka 53,32% menjawab sangat baik, untuk kegiatan ekstrakurikuler dinilai 

baik mencapai angka 77,4% dan untuk rekreasi dan olah raga perlu adanya 

peningkatan karena 36%,47 responden menjawab buruk. Sedangkan bila 

dilihat dari nilai rata-rata persepsi penilaian terhadap kegiatan UKM 

diperoleh hasil cukup baik.  Lihat gambar 7.  
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Gambar 7  Respon Alumni 2014 terhadap kegiatan UKM dari 1341 responden 

 

 

5. Keberlanjutan penerimaan mahasiswa (minat calon mahasiswa dan 

kebutuhan akan lulusan program studi). 

Universitas Sebelas Maret (UNS) sudah menjadi salah satu perguruan 

tinggi tingkat nasional dengan kategori klaster 1, yaitu berorientasi pada 10 

besar perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ranking 6 dalam hal 

pengabdian kepada masyarakat versi Menristekdikti dan berdasarkan 

Cybermetrics book ranking 2363 dunia dan ranking 9 tingkat nasional. 

Publikasi ilmiah terindeks scopus lebih dari 1359 artikel dan angka ini selalu 

bergerak. Sertifikat BAN-PT dengan predikat nomor 4 dengan peringkat A 

berlaku sampai 2019.  Oleh karena itu, UNS dikenal secara baik di tingkat 

nasional, regional maupun internasional. Peminatnya pun tersebar dari 

hampir seluruh provinsi di Indonesia, baik untuk program studi Diploma, S1, 

S2 dan S3. Untuk menjamin keberlanjutan UNS selalu melakukan upaya-

upaya  
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a) Sosialisasi melalui berbagai media baik elektronik maupun cetak 

b) Meningkatkan budaya kerja ACTIVE UNS  

c) Meningkatkan kinerja fakultas dan khususnya di tingkat PS untuk 

meningkatkan status akreditasi A dari posisi 35,4% menjadi lebih 

50% 

d) Membenahi sarana dan prasana pendukung untuk meningkatkan 

layanan yang bersifat kurikuler, ekstra kurikuler, dan softskill  

e) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait baik 

dalam negeri maupun luar negeri baik untuk kegiatan magang 

maupun pertukaran mahasiswa ke luar negeri. 

f) Meningkatkan kinerja fakultas dan jurusan untuk mengevaluasi 

keberadaan PS masing-masing di setiap fakultas berkaitan 

dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. 

g) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga/industri  penerima 

kerja untuk memperoleh masukan yang diperlukan guna 

perbaikan kurikulum  

h) Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen 

melalui dana-dana hibah kompetitive 

6. Pelayanan untuk mahasiswa: 

a. Bantuan tutorial yang bersifat akademik 

Untuk bantuan tutorial yang bersifat akademik, Rektor UNS telah 

mendelegasikan ke Wakil Rektor Bidang Akademik untuk membantu mahasiswa 

yang secara akademik belum memenuhui standar kompetensi yang diharapkan 

dengan mengadakan program remidial. Pengangkatan dosen pembimbing 

akademik (PA) di setiap jurusan merupakan langkah awal untuk membantu 

mahasiswa dalam proses pembelajaran, khususnya bidang akademik sehingga 

mahasiswa dapat diharapkan lulus tepat waktu (rata-rata 4 tahun) dengan IPK 

antara 2,75-3,25. Pengangkatan asisten mahasiswa di setiap jurusan bertujuan 

untuk memberikan tutorial langsung pada mahasiswa yang mengalami kesulitan 

dalam proses pembelajaran.  
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b. Informasi dan bimbingan karier 

Pusat Bimbingan –Konseling dan Pengembangan Karier (PBKPK) yang 

bernaung di bawah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu  

(LPPMP) maupun CDC di Biro Kemahasiswaan merupakan suatu lembaga yang 

bertugas memberikan bimbingan kepada sivitas akademika UNS khususnya 

mahasiswa, agar mereka mampu berkembang secara optimal dan menjadi pribadi 

yang mandiri sehingga berhasil dalam bidang akademik, sosial-kemasyarakatan, 

dan karier.  Jenis layanan yang diberikan bimbingan: 

1) layanan informasi dan perencanaan karier 

2) pelatihan penunjang karier dan magang kerja 

3) pengembangan ketrampilan berkomunikasi dan hubungan sosial 

4) pelatihan pengembangan sumber daya manusia 

 

c. Konseling pribadi dan sosial: 

                     1) cara belajar yang efektif 

2) cara pemanfaatan sumber belajar  

3) pemecahan masalah pribadi, sosial, karier melalui konseling 

4) pengembangan keterampilan berkomunikasi dan hubungan sosial 

 5) pengembangan kepribadian 

 

d. Layanan Universitas yang bersifat kerohanian:  

Untuk meningkatkan pemahaman spiritual bagi mahasiswa, pada setiap 

kegiatan orientasi pengenalan kampus, mahasiswa baru diwajibkan 

mengikuti ESQ Training dengan bekerja sama dengan TIM ESQ yang 

dipimpin Bapak Dr. Ari Ginanjar dan diikuti oleh seluruh mahasiswa 

program S1 dan Diploma dengan harapan selama menjadi mahasiswa 

atau setelah lulus mempunyai karakter building yang sesuai dengan visi, 

misi, dan budaya kerja ACTIVE universitas bisa terlaksana dengan baik 

tidak sekadar slogan semata. Hal ini sesuai dengan KKNI yang berkaitan 

dengan aspek sikap 
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7. Kompetensi dan etika lulusan yang diharapkan 

Berdasarkan Visi dan Misi UNS secara jelas bahwa kompetensi dan etika 

lulusan yang diharapkan adalah: mempunyai keunggulan dalam bidang 

ilmu, teknologi, dan  seni yang berbudaya.  

SK Rektor nomor 828/H27/KM/2007 pada BAB II pasal 2 ayat 2 tersirat 

bahwa setiap mahasiswa berkewajiban diantaranya 

a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, dan menghindari perbuatan 

tercela, 

c) Menjaga kewajiban dan nama baik Universitas 

d) Menghormati dan menghargai semua pihak demi terbinanya suasana 

hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 

e) Bertenggang rasa dan menghargai pendapat orang lain  

f) Bersikap dan bertingkah laku terhormat sesuai dengan martabatnya 

g) Menghargai dan menghormati kepada tenaga kependidikan 

h) Menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan 

atau seni, dan kebudayaan Nasional 

           Berdasarkan butir a-h menunjukkan bahwa etika lulusan yang diharapkan 

tidak lepas dari butir-butir dan berdasarkan budaya kerja UNS dengan sloglam 

ACTIVE,  tentu mengandung harapan bahwa lulusan  mampu berinteraksi dengan 

masyarakat, mempunyai visi ke depan yang jelas dan berjiwa enterprenuer dengan 

kemampuan pengetahuan yang dimiliki selama mengikuti perkulihan di UNS.  

 
8. Hasil Pembelajaran: 

a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan. 

Tabel 3. Data masa studi dan IPK tiga tahun terakhir  

No. Program Pendidikan 

Rata-rata Masa Studi 
Lulusan (Tahun) pada 

Rata-rata IPK Lulusan pada 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Doktor (S-3) 4,90 5,60 5,20 3,77 3,77 3,65 

2 Specialis 4,70 4,80 4,90 3,31 3,32 3,36 

3 Magister (S-2) 2,30  2,50 2,70 3,47 3,57 3,57 
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No. Program Pendidikan 

Rata-rata Masa Studi 
Lulusan (Tahun) pada 

Rata-rata IPK Lulusan pada 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

4  Sarjana (S-1) 4,60 4,60 4,80 3,22 3,27 3,32 

5 Proffesi dr 2,20 2,10 2,10 3,28 3,59 3,30 

6 Profesi akunting 1,30 1,00 1,00    

7 Sarjana Sains Terapan (D-4) 4,00 4,10 4,11 3,30 3,37 3,36 

8 Ahli Madya  (D-3) 3,00 3,20 3,10 3,21 3,24 3,28 

9 Ahli Muda    (D-2)  - - - - - 

10 Ahli Pratama (D-1) - - - - - - 

 

Berdasarkan pada tabel 3 pencapain IPK rata-rata untuk program S1 yaitu 

3,27, program S2 yaitu 3,57, program S3 yaitu 3,77 dan  program D4 dengan IPK 

rata-rata 3,37 sedang D3 IPK rata-rata 3,24, Program Profesi  (dr) IPK rata-rata 

adalah 3,59 dan dokter spesialis IPK rata-ratanya adalah 3,32. Tentu dengan 

melihat nilai IPK rata-rata untuk program non pascasarjana belum mencapai 3,5 

menjadikan pekerjaan tersendiri untuk meningkatkan sarana dan prasana maupun 

SDM untuk  mendukung sistem pembelajaran. Walaupun secara umum IPK rata-

rata setiap program pendidikan sudah diatas 3,00 namun usaha dan kerja keras 

tetap menjadi perhatian bersama untuk untuk meningkatkan  kompetensi lulusan  

sesuai dengan KKNI yaitu pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Oleh karena itu, 

perlu adanya berbagai upaya untuk meningkatkan capaian kompetensi 

pembelajaran dengan indikator IPK rata-rata untuk program S1 dari 3,27  ke 3,30, 

program S2 dari 3,57 ke 3,65, S3 dari 3,77, ke 3,80 , dan untuk program diploma 4 

dari 3,37  ke 3,40, Profesi dokter dari 3,59 ke 3,65, dan dokter spesialis dari 3,32 ke 

3, 40. 

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pihak UNS dengan harapan  

akan berdampak pada peningkatan kompetensi lulusan adalah: 

Pertama,  prasarana dan sarana penunjang perkulihaan/akademik dan 

kegiatan ekstra kurikuler: penalaran, bakat/minat, dan softskill  perlu ditingkatkan. 

Sehingga proses pembelajaran yang mengedepankan pada sistem pembelajaran 

yang berbasis pada KKNI bisa dijalankan dengan baik. Hal ini sesuai dengan 
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Keputusan Menteri Nomor 232/U/2000 dan SK Mendiknas 045/U/2002 tentang 

pembelajaran berbasis kompetensi.  

Kedua, UNS telah menerapkan kebijakan pemerintah yang didasarkan pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No19/2005 khususnya BAB VI Pasal 37 

ayat 1, yaitu UNS telah menempatkan semua dosen sesuai dengan kualifikasi yang 

dimiliki. UNS  memberikan kemudahan baik berupa fasilitas administrasi maupun 

beasiswa untuk semua dosen di lingkungan UNS untuk  studi lanjut ke jenjang S-3 

dan mendorong dosen yang berkualifikasi doktor untuk mengajukan guru besar.  

Ketiga: UNS memfasilitasi dosen untuk meningkatkan karya akademiknya di 

bidang publikasi internasional bereputasi, khususnya yang memiliki kualifikasi 

Doktor dan Guru Besar. 

Keempat, UNS terus mendorong dan memberi kesempatan semua tenaga 

kependidikan untuk selalu meningkatkan keilmuaan, baik melalui studi lanjut 

maupun  training-training/kursus.    

 

b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan 

pemanfaat lulusan. 

Hasil analisa data tracer studi alumni 2014 yang menyangkut hubungan 

anatara studi dengan dunia kerja dan kontribusi perguruan tinggi dalam hal 

kompetensi dapat dilihat dalam  gambar 8. 
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Gambar 8 Hubungan antara kompetensi alumni dan kontribusi perguruan tinggi (Sumber CDC) 

 

Gambar 8 menunjukkan adanya faktor kesenjangan antara kompetensi 

alumni dengan kontribusi perguruan tinggi adalah faktor manajemen proyek/ 

program, kemampuan memecahkan masalah, bekerja dengan orang yang berbeda 

budaya, berfikir kritis dan ketrampilan internet yang perlu menjadi perhatian pihak 

program studi sampai universitas. Kompetensi yang lainnya menunjukkan 

hubungan yang sangat baik dan bersifat linier. Sekali lagi faktor-faktor yang tidak 

bersifat linier akan menjadi perhatian dan peran prodi sampai tingkat universitas 

untuk meningkatkan, baik di bidang sarana prasarana pendukung maupun faktor 

SDM sehingga mampu mengelolanya dengan baik dalam pengurangi kesenjangan 

ada. 
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9. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan 

pemanfaat lulusan  

 

a. Hubungan antara studi dengan pekerjaan alumni untuk lulusan tahun 2014 

versi CDC-UNS 

 

 Gambar 9. Hubungan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pengguna lulusan  

 

Gambar 9 menunjukkan kesesuaian tingkat pendidikan dengan pekerjaan, 

yang mana dari 1.212 responden menunjukan  bahwa penilaian alumni 2014, untuk 

kesesuaian tingkat pendidikan dengan bidang pekerjaan mayoritas responden 

60,31% menunjukkan adanya kesesuaian dengan bidang pekerjaan. Sedangkan 

untuk tingkat kepuasan menunjukkan 82,81% dan 17,19 %  (212 responden) tidak 

puas dari 58 responden menyatakan bukan perguruan tinggi terbaik untuk PS yang 

diminatinya, 88 responden menyatakan proses pembelajaran kurang baik, 28 

responden menyatakan bahwa staf pengajar kurang profesional, dan 11 responden 

menyatakan biaya kuliah terlalu mahal,  dan 12 responden menyatakan fasilitas 

yang kurang memadai, selebihnya biaya hidup mahal, standar kelulusan tinggi,  dan 

lingkungan kurang mendukung. Tentu ini akan menjadi perhatian universitas 

untuk meningkatkannya khususnya staf pengajar untuk studi lanjut maupun ikut 
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training keterampilan dalam hal proses pembelajaran dan fasilitas pendukungnya 

terutama prasarana dan sarana laboratorium. 

 

b) Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian 

studi mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan). 

Berdasarkan pada tabel 3, masa studi untuk: 

1) Program S1, pencapaian IPK rata-rata untuk program S1 yaitu 3,27, dengan 

lama studi rata rata adalah 4,66 tahun 

2) Program S2 yaitu 3,53, program S3 yaitu 3,73 dan lama studi masing adalah 

2,5 tahun dan 5,23 tahun 

3) Program D4 dengan IPK rata-rata 3,34 dan D3 IPK rata –rata 3,24, lama studi 

masing masing adalah 4,07 tahun dan 3,10 tahun 

4) Program Profesi  (dr) IPK rata-rata adalah 3,39 dan dokter spesialis IPK rata-

ratanya adalah 3,33 dengan lama studi masing masing adalah 2.13 tahun  dan 

4,80 tahun, dan  

5) Program akunting lama studinya adalah 1,10 tahun  

Tentu dengan melihat nilai IPK rata-rata untuk program non pascasarjana 

belum mencapai 3,5 menjadikan pekerjaan tersendiri untuk meningkatkan 

berbagai pendukung sistem pembelajaran. Walaupun secara umum IPK rata-rata 

setiap program pendidikan sudah di atas 3,00 namun usaha dan kerja keras tetap 

menjadi perhatian bersama untuk untuk meningkatkan  kompetensi lulusan  sesuai 

dengan KKNI untuk mencapai harapan yang optimal sesuai dengan harapan.  Oleh 

karena itu, perlu adanya berbagai upaya untuk meningkatkan capaian kompetensi 

pembelajaran dengan indikator IPK rata-rata untuk program S1 dari 3,27  ke 3,30, 

program S2 dari 3,53 ke 3,65, S3 dari 3,73, ke 3,75 , dan untuk program diploma 4 

dari 3,34  ke 3,40, Profesi dokter dari 3,39 ke 3,42, dan dokter spesialis dari 3,33 ke 

3, 40. 

1)  Program S3 mengalami kemajuan yang berarti walaupun masih berkisar 

antara 5th < massa studi <6 th. Tentu angka ini belum sesuai dengan 

harapan yaitu  pada kisaran 4th < massa studi <5 th.  

2) Program S2  terjadi penurunan masa studi namun  masih pada batas 

normal yaitu 2 tahun. Dengan menerapkan sistem perkulihan di program 
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S2 yang mana menerapkan suatu kebijakan 2 semester untuk teori dan 

di semester 3 untuk penelitian nampaknya belum berjalan secara 

optimal. Kendala yang dihadapi adalah penyelesaian penelitian 

mahasiwa yang tidak bisa diselesaikan dalam 1 semester. Oleh karena 

itu, usaha UNS memberikan dana hibah pasca diharapkan penelitian 

kerjasama dosen dan mahasiswa dapat mempercepat masa studi di PPs  

baik untuk mahasiswa S2 maupun S3 tanpa mengurangi kualitas lulusan 

salah satunya ditunjukkan dengan kenaikan IPK.  

3) Program S1, melihat dari angka yang ditunjukkan pada tabel 13, masa 

studi untuk program S1 masih dikategorikan cukup lama yaitu 

mendekati angka rata-rata 5 tahun. Ada beberapa fakultas yang memberi 

kontribusi masa studi mendekati 5 tahun yaitu FSSR dan F.Pertanian. 

Tentu ini berkaitan dengan penyelesaian skripsi yang perlu mendapat-

kan perhatian, khususnya sarana dan prasarana laboratorium. Hal ini 

bisa ditunjukkan pada masa studi yang  pada FMIPA yang mengalami 

penurunan masa studi pada tiga tahun terakhir yaitu 5,3, 4,11, dan 4,11 

dikarenakan fasilitas penelitian/peralatan laboratorium yang sangat 

memadahi. Walaupun usaha-usaha lain yang berkaitan dengan 

pembenahan sistem pembelajaran terus diupayakan khususnya pada 

fakultas-fakultas non eksak. 

4) Program diploma D3/D4 berdasarkan tabel 13 lama masa studi  masih 

dalam batas wajar namun peningkatan IPK masih  menjadi perhatihan 

dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan.  

  

c) Kepuasan lulusan 

         Kepuasan pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan 

Tabel 4. Kepuasan pemanfaatan lulusan dan keberlanjutan  

Aspek Frekuensi Persentase 

Program studi 745 67.9 

Pengalaman berorganisasi 631 57.5 

Rekomendasi dari pihak ketiga 346 31.5 
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Kepribadian dan ketrampilan antar personal 819 74.6 

Spesialisasi 494 45.0 

IPK 635 57.8 

Pengalaman kerja semasa kuliah 366 33.3 

Reputasi dari perguruan tinggi 534 48.6 

Pengalaman ke luar negeri (untuk magang atau 

bekerja) 72 6.6 

Kemanpuan bahasa Inggris 643 58.6 

Kemampuan bahasa asing lainnya 216 19.7 

Pengoperasian computer 734 66.8 

 

Aspek penting bagi perusahaan/instansi dalam menerima pegawai terlihat 

dalam tabel 4 yang menunjukan bahwa aspek-aspek yang penting adalah program 

studi dan IPK, kepribadian dan ketrampilan, pengalaman berorganisasi, dan  

pengoperasian komputer, dan bahasa Inggris. Dengan massa tunggu alumni untuk 

mendapatkan pekerjaan yang relatif singkat lihat tabel 5 menunjukkan bahwa 

kepuasan pengguna alumni UNS sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya 

perusahaan yang selalu mengadakan bursa kerja di lingkungan UNS yang 

merupakan hasil kerjasama  CDC-UNS dengan berbagai perusahaan. 

Masa Tunggu Frekuensi Persentase 

1-3 BULAN 774 71.2 

4-6 BULAN 137 12.6 

7-9 BULAN 52 4.8 

10-12 BULAN 51 4.7 

> 12 BULAN 73 6.7 

 

 Oleh karena itu, berdasarkan tabel 4 dan 5, dalam rangka keberlanjutan 

dalam penyerapan dunia kerja, UNS selalu meningkatkan berbagai sarana dan 

prasarana yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Peningkatan status 

akreditasi BAN PT juga menjadikan basis prioritas yang mana dari 164 PS yang 

terdiri dari Program Doktor 16 PS, Program Master 43 PS, Program Sarjana 64 PS, 

Program Vokasi 25 PS, Program Profesi 2 PS, dan Program Spesialis 14 PS secara 

total baru 35,4% PS terakreditasi A, sehingga peningkatan sarana dan prasarana 
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pembelajaran seperti laboratorium, peningkatan SDM seluruh sivitas akademik  

seperti kemampuan bahasa Inggris, kemampuan softskill, dan kewirausahaan bagi 

mahasiswa menjadikan prioritas utama untuk  mendukung  UNS menuju World 

Class University. 

 

10. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak paten, 

hasil pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil 

penelitian.  

a) Karya Inovatif 

Mobil Bengawan adalah jenis mobil bensin dan diesel yang hemat energi 

merupakan hasil karya mahasiswa Fakultas Teknik, PS Teknik Mesin telah 

dikutsertakan kompestisi Internasional yaitu  Shell Eco Marathon tingkat Asia Juara 

2 dan mewakili Asia untuk kompetisi Shell-Eco tingkat Europa di London, 

mendapatkan ranking 4. 

Angkring yang diwakili oleh mahasiswa atas nama Salsabila Imtiyas PWK 

dari Fakultas Teknik menjadi juara 2 pada Indosat Ooreedoo Wireless Inovation 

Contest (IWIC) untuk Women and Girl  Category 

b) Hak paten 

c) Hasil Pengembangan Dari Prosedure Kerja 

Indosat Ooreedoo Wireless Inovation Contest (IWIC) untuk Women and Girl  

Category 

 
d) Produk fisik dari hasil penelitian 

Mobil Bengawan adalah jenis mobil bensin dan diesel yang hemat energi,  PS 

Teknik Mesin, , Kontruksi Vilagge Bridging, Beton Ramah Lingkungan, Desain tube 

Coca cola, ini semua merupakan hasil karya mahasiswa Fakultas Teknik.  

Batik Pewarna Alam yang dihasilkan dari  mahasiswa FMIPA 

Majalah Visi hasil karya mahsiswa FISIP meraih Juara 1 Best Student 

Magazine  dalam IMPAC 2017 di Univ Sains Malaysia 
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Analisis SWOT Kemahasiswaan 

 

C. MAHASISWA DAN 
LULUSAN 

Opportunities Threats 

1. Terbuka peluang bagi 
mahasiswa untuk 
melakukan penelitian atau 
pengabdian pada  
masyarakat baik secara 
mandiri maupun dalam 
bentuk tim 

2. Peluang kerja cukup 
terbuka bagi lulusan hal 
ini ditunjukan banyaknya  
perusahan yang mau 
bekerja sama dengan CDC-
UNS  untuk 
menyelenggarakan bursa 
kerja 

3. Banyak tawaran beasiswa 
yang dapat membantu 
pembiayaan kuliah. 

1. Beberapa perguruan 
tinggi lain selalu berupaya 
untuk selalu meningkat-
kan diri baik secara 
kuantitas maupun kualitas 
dalam rangka pencapain 
ranking di kelas dunia 
(World Class University) 

2. Pengguna lulusan selalu 
mencari calon alumni 
terbaik dari berbagai 
aspek seperti: IPK tinggi, 
kepribandian dan 
keterampilan yang 
dimiliki, penguasaan 
bahasa Inggris, dan 
reputasi perguruan tinggi 
baik di tingkat nasional 
maupun internasional 

3. Beasiswa dari pemerintah 
maupun perusahaan 
bersifat kompetitif dengan 
perguruan tinggi lain 

Strengths S-O S-T 

1. UNS sebagai lembaga 
pendidikan yang mampu 
menduduki rangking  ke-
10 di seluruh PT yang ada 
di Indonesia akan 
menjadikan universitas 
yang mempunyai daya 
saing  tinggi untuk 
mendapatkan kualitas 
calon mahasiswa yang 
terbaik. 

2. Aspek kemahasiswaan 
UNS menempati peringkat 
ke-10 Perguruan Tinggi di 
Indonesia 

3. Berdasarkan QS star, 
dalam bidang infrastruktur 
mendapatkan bintang 4 
sehingga memberikan 
dampak yang baik bagi 

1. Membina kerjasama 
antara dosen, mahasiswa, 
dan pemerintah untuk 
mendapatkan hibah 
penelitian atau hibah 
pengabdian  

2. Memberikan kesempatan 
untuk memanfaatkan 
semua fasilitas yang ada di 
universitas baik yang 
dikelola oleh unit pengeloa 
teknis seperti 
laboratorium, 
perpustakaan, TIK 
komputer, bahasa maupun 
layanan yang lain seperti 
tempat ibadah, olah raga 
dan seni, dan healt center 
dalam rangka 
meningkatkan inovasi 
penelitian dan  

1. Menyediakan layanan baik 
segi kualitas maupun 
kuantitas dan 
menyediakan program- 
program yang relevan 
bagi kebutuhan 
mahasiswa maupun 
masyarakat pengguna 
dalam rangka mencari 
simpati. 

2. Mendorong mahasiswa 
untuk berpretasi dan siap 
untuk berkompetitif untuk 
mendapatkan beasiswa 
atau dalam dunia kerja 
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mahasiswa dalam 
menyelesaikan studinya. 

4. Tersedianya sarana dan 
prasarana  seperti ruang 
/gedung perkulihaan, 
laboratorium,  UKM, 
ibadah, auditorium, health 
center, olah raga dan seni  
serta  didukungan 
lingkungan kampus yang 
rindang  (green campus)   
menjadikan modal dasar 
dalam  pengembangan 
kegiatan pembelajaran dan  
softskill  yang  nyaman 
sehingga  sangat 
membantu dalam kesiapan 
hidup di masyarakat. 

 

pembelajaran, dan 
softskill. 

3. Mengarahkan mahasiswa 
untuk memilih kegiatan 
softskill  yang sesuai 
dengan potensi yang 
dimiliki  

Weaknesses W-O W-T 

1. Berdasarkan analisis 
alumni tahun lulusan 2014  
menunjukkan masih 
lemahnya  pelaksanaan 
praktikum di 
laboratorium.  

2. Penyelesaian skripsi, tesis, 
dan desertasi masih 
menjadikan faktor 
penghambat  utama dalam 
penyelesaian massa studi 

 

1. Meningkatkan kegiatan 
praktikum dalam proses 
belajar mengajar sehingga 
akan membekali 
pemikiran yang  bersifat 
kreatif, inovatif dan 
kepribadian yang bersifat 
ilmiah sebagai bekal untuk 
pemerolehan dana-dana 
penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat.  

2. Kegiatan bimbingan 
skripsi dioptimalkan 
dengan cara  Dosen 
pembimbing akademik 
dan dosen pembimbing  
skripsi  melakukan 
bimbingan secara kontinu  
melalui progress report 
nya. 

1. Memantau kebijakan yang 
ada agar dalam proses 
belajar mengajar selalu 
menekankan pada prinsip 
prinsip dasar KKNI  
sehingga kegiatan 
praktikum bisa 
ditingkatkan. Dengan 
peningkatan kegiatan 
praktikum secara  
langsung dapat 
meningkatkan nilai 
kepribadian dan 
ketrampilan yang 
diharapkan yaitu 
munculnya sikap ilmiah. 

2. Memotivasi  semangat 
belajar mahasiswa dan 
untuk meningkatkan 
kegiatan softskill sebagai 
dasar dari tuntutan dunia 
kerja baik dalam proses 
pembalajaran atau 
kegiatan ekstrakurikuler. 
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D. SUMBER DAYA MANUSIA 

1. Sistem rekruitmen dan seleksi dosen dan tenaga kependidikan 

Sumber Daya Manusia di Universitas Sebelas Maret ada dua kategori, yaitu 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non-PNS. Proses rekruitmen keduanya 

melalui proses yang sedikit berbeda. Untuk PNS, usulan sampai dengan proses 

perekrutan terpusat di Kemenristek-dikti Jakarta sedangkan untuk Pegawai Non-

PNS dilakukan di Universitas Sebelas Maret.  

Proses rekruitmen dan seleksi Pegawai Negeri Sipil baik dosen maupun 

tenaga kependidikan di Universitas Sebelas Maret dilakukan secara terbuka 

berdasarkan ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Calon dosen 

dan tenaga kependidikan mengajukan lamaran kepada Kementerian Riset dan 

Pendidikan Tinggi lewat Rektor Universitas Sebelas Maret. Adapun tahapan 

rekrutmen  tenaga dosen dan  tenaga kependidikan  melalui beberapa tahapan 

yaitu: Perencanaan, Pengumuman pendaftaran, Penyaringan dan seleksi, 

Pengumuman hasil seleksi. Setelah diumumkan, maka calon dosen dan tenaga 

kependidikan dipanggil untuk membuat/mengumpulkan berkas yang diperlukan 

guna diajukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Setelah calon Pegawai Negeri 

Sipil baik itu dosen maupun tenaga kependidikan menempuh pra-jabatan dan 

memenuhi syarat dapat diangkat menjadi pegawai negeri (Tabel 4.1).  

Tabel 4.1 Tahapan Rekrutmen dan Seleksi Dosen UNS 

Rekrutmen Seleksi 

1. Pengumuman di 

website UNS 

 

 2. Seleksi administratif (apakah memenuhi minimum 

passing requirements) 

 3. Tes pengetahuan kewarganegaraan (Pancasila, 

UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) 

 4.Tes kognitif: TPA (Tes Potensi Akademik) 

 5.Tes kecakapan umum: bahasa Inggris dan 

kemampuan mengajar 
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 6.Wawancara tak-terstruktur dan micro-teaching 

 

Jika pelamar lolos hingga tahapan akhir seleksi, maka dia langsung 

memasuki program CPNS untuk Dosen PNS atau program magang selama dua 

tahun sebelum diangkat menjadi Dosen Non-PNS. Proses rekruitmen dan seleksi 

untuk dosen dan tenaga kependidikan Non-PNS lebih sederhana karena hanya 

ditangani oleh Universitas Sebelas Maret. Meskipun demikian untuk dosen tetap 

Non-PNS formasinya dikomunikasikan dengan Kementerian Riset dan Pendidikan 

Tinggi untuk nantinya setelah diterima memperoleh Nomor Induk Dosen Khusus. 

 

2. Pengelolaan dan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Dilihat dari struktur organisasi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Rektor 

membawahi Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan 

Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor Bidang 

Perencanaan dan Kerjasama, serta Biro dan UPT. Wakil Rektor berkoordinasi 

dengan biro-biro sesuai dengan bidang kewenangan. Biro mengelola bagian-bagian, 

dan bagian mengelola sub-bagian dan seterusnya. Kebijakan yang diambil 

pimpinan berdasarkan masukan dari bawah sehingga komitmen untuk 

melaksanakan keputusan sangat kuat. Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan 

dilakukan oleh Universitas (dan Fakultas). Tenaga kependidikan yang bekerja di 

Fakultas dibina secara langsung oleh Fakultas. Untuk tenaga kependidikan yang 

berada pada tingkat universitas dikelola oleh Biro dan bertanggung jawab pada 

Rektor. 

Pengembangan dosen dengan memberi kesempatan pada dosen untuk 

melanjutkan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya yang telah 

disediakan Universitas bagi mereka yang tidak mendapatkan BPPS dari Depdikbud. 

Pengembangan staf tenaga dosen belum optimal karena dari  1620 dosen yang 

sudah berpendidikan Doktor/S3/Sp2 baru 496 orang atau  30,62%. Pengembangan 

staf tenaga kependidikan dilakukan dengan memberi kesempatan untuk mengikuti 

pendidikan lebih lanjut, pelatihahan, atau kursus-kursus yang dibutuhkan dengan 

maksud meningkatkan profesionalisme sesuai dengan bidang pekerjaannya. 

Namun pengembangan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan yang 
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lebih tinggi masih diperlukan karena dari jumlah tenaga kependidikan sebanyak 

1593 orang yang berpendidikan SMU ke bawah sebanyak 818 orang atau 51,35 %.  

 

3. Peraturan Kerja dan Etika 

Peraturan kerja dosen pada dasarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah 

No 37 tahun 2009 tentang dosen dan Peraturan pemerintah No 41 tahun 2009 

tentang tunjangan  profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta 

tunjangan kehormatan Profesor. Namun, perkembangan berlanjut sekarang 

mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 

397/H27/HK/2010 tentang Ekuivalensi waktu mengajar penuh. Sedangkan tenaga 

kependidikan diatur dalam statuta Universitas Sebelas Maret dan Undang-Undang 

Kepegawaian. Kode etik dosen diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Sebelas 

Maret Nomor 498/H27/KP/2009. 

Untuk menegakkan peraturan dan etika kerja Universitas Sebelas Maret 

memberikan penghargaan bagi yang berprestasi dan sangsi bagi yang 

melanggarnya. Salah satu ketentuan tentang penghargaan berupa insentif kerja 

tertuang dalam Peraturan Rektor UNS No.2 tahun 2017 tentang Insentif Kinerja 

Standar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan UNS. Penghargaan lain adalah 

dipilihnya dosen atau karyawan berprestasi setiap tahun. Sebagai contoh, tahun 

2014 telah diberi penghargaan sebagai dosen atau karyawan berprestasi sebanyak 

39 dari berbagai kriteria. 

Sementara itu, tentang sanksi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin 

yang Merupakan Kewenangan Menteri terhadap Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Operasionalisasi sanksi bagi dosen 

dan tenaga kependidikan yang melanggar diatur oleh kode etik dan peraturan 

kepegawaian. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan 

kenaikan pangkat dan jabatan, pemberhentian tidak dengan hormat. Universitas 

Sebelas Maret telah memberikan sanksi berat “Pemberhentian dengan hormat 

tidak atas permintaan sendiri” pada 1 orang karyawan di tahun 2014 dan pada 2 

orang di tahun 2017. 

D. Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan  

http://kepeg.auk.uns.ac.id/index.php/aturan-kepegawaian/permen-61-2008/
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Sumber daya manusia Universitas Sebelas Maret, Surakarta bertumpu pada 

tenaga dosen tetap yang berjumlah 1.629 orang serta tenaga kependidikan 

sebanyak 1.469 orang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Sebaran Staf Berdasarkan Jenis 

 

Komposisi dosen tetap dari jenjang pendidikan terdiri dari berpendidikan 

S3/Sp2 sebesar 500 orang, S2/Sp1 sebanyak 1108 orang dan S1/D4 sebanyak 435 

orang. Dari jabatan fungsional, Guru Besar sebanyak 117 orang (7,2%), Lektor 

kepala berjumlah 522 orang (32,0%), Lektor sebanyak 496 orang (30,4%), Asisten 

Ahli sebanyak 223 orang (14,3%),dan tenaga pengajar berjumlah 271 orang 

(16,6%). Untuk tenaga kependidikan, terdapat 64 orang bergelar master (S2), 414 

orang sarjana (S1), 292 orang diploma (D3/D4) dan sebanyak 673 orang lulusan 

SMA.  

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Sebaran SDM Menurut Jenis Tugas dan Pendidikan 
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Pendidikan 
Jenis Tugas 

Jumlah 
Pendidik/Dosen Kependidikan 

S3/Sp2 500 0 500 

S2/Sp1 1108 64 1172 

S1/Profesi 21 414 435 

D3/D4  0 292 292 

SMU ke bawah 0 673 673 

Jumlah 1629 1469 3098 

 

 

 

Gambar 4.2 Persentase dosen tetap berdasarkan jabatan fungsional 
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4. Kecukupan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Sumber daya manusia Universitas Sebelas Maret bertumpu pada tenaga 

dosen tetap yang berjumlah 1.629 orang dan tenaga pendidik sebanyak 1.469 

orang. Komposisi dosen tetap dari jenjang pendidikan terdiri dari berpendidikan 

S3/Sp2 sebesar 500 orang (30,7%), S2/Sp1 sebanyak 1.108 orang (68,0%) dan 

S1/D4 sebanyak 21 orang (1,3%). Dari jabatan fungsional, Guru Besar sebanyak 

117 orang (7,2%), Lektor kepala berjumlah 522 orang (32,0%), Lektor sebanyak 

496 orang (30,4%), Asisten Ahli sebanyak 223 orang (14,3%),dan tenaga pengajar 

berjumlah 271 orang (16,6%).  

Tenaga kependidikan sebanyak 1.469 orang dengan perincian sebagai 

pustakawan sebanyak 38 orang. Laboran/Teknisi/Analisis/Operator/Programmer 

sebanyak 100 orang. Administrasi sebanyak 307 orang dan tenaga lainnya 

sebanyak 1.026 orang.   

Dari segi kecukupan untuk tenaga dosen tetap dan tenaga kependidikan 

sudah sangat memadai. Jumlah mahasiswa sebanyak 33.015 orang. Oleh 

karena itu ratio dosen dan mahasiswa 1: 20.  

 

Gambar 4.3 Rasio dosen-mahasiswa 

Jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik/dosen dan tenaga kependidikan 

tersebut  sudah sangat  memadai dalam membantu tugas Proses Belajar Mengajar 

dan administrasi akademik. Hal ini dapat dibuktikan hasil monitoring dan evaluasi  

dari mahasiswa terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Dari responden  

1

20
Dosen

mahasiswa
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240 orang, 75% dari Dosen dan 25% dari tenaga kependidikan diperoleh tingkat 

kepuasan dosen dan tenaga kependidikan sebagian besar menyatakan sangat puas. 

Indeks kinerja dosen dan tenaga kependidikan di UNS sangat baik. Tenaga 

pendidik (dosen) yang tidak mengikuti studi lanjut memiliki indek kinerja tenaga 

pendidik sebesar 3,4, sedangkan indeks kinerja layanan dari tenaga kependidikan 

adalah sebesar 3,1. Indeks kinerja ini diukur oleh tim remunerasi sebagai bagian 

dalam memberikan reward remunerasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan 

di UNS.  

 

Gambar 4.4 Indeks kinerja tenaga pendidik dan kependidikan UNS 

 

5. Tri Darma Perguruan Tinggi Dosen 

a. Pengajaran 

Hasil monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pengajaran 

menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan dalam mengajar pada level yang sangat 

baik (lihat SIAKAD). Hasil kuesioner kepada mahasiswa juga menunjukkan yang 

sama, sangat memuaskan. Materi kuliah yang diajarkan sesuai dengan silabi/RPS. 

Secara umum, cara menyampaikan ataupun diskusi materi oleh dosen dinilai sangat 

memuaskan mahasiswa. Oleh karena itu, hasil proses belajar mengajar yang 

diumumkan sebagai hasil belajar juga memuaskan mahasiswa.    
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b. Penelitian 

Secara nasional, kinerja penelitian UNS di bawah kelolaan LPPM-UNS pada 

tahun 2016 menempati peringkat 8 universitas mandiri riset nasional dengan 

bintang emas 3.5.  

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas 

Sebelas Maret dilakukan dengan berbasis Grup Riset. Hal ini merupakan kebijakan 

yang dituangkan dalam Peraturan Rektor UNS No. 33/UN27/PN/2014 tentang 

Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas 

Maret berbasis Grup Riset. Total penelitian yang dilakukan oleh UNS selama 3 tahun 

terakhir ada sebanyak 4050 penelitian (rerata terdapat 1350 buah/tahun; jumlah 

dosen tetap ada 1629 orang). Secara rerata setiap dosen tetap melakukan 0.83 buah 

penelitian. Dari total penelitian itu, ada sebanyak 1727 penelitian bersumber dari 

hibah kementerian dan luar negeri (43%).  

 

c. Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pada tahun 2017 kinerja pengabdian kepada masyarakat menempati 

peringkat 6 secara nasional (penilaian kinerja oleh DIKTI). Kebijakan dan sistem 

pengelolaan kegiatan PkM bertumpu pada Rencana Induk Penelitian-UNS (RIP 

2016-2020) dari pelaksanaan kegiatan penelitian muncul kegiatan pengabdian 

pada masyarakat (PkM) yang merupakan kegiatan bebasis temuan penelitian. 

Selama tiga tahun terakhir terdapat 1244 kegiatan PkM. Secara rerata ada 

415 kegiatan PkM/tahun. Setiap dosen melakukan 0.25 kegiatan/tahun atau setiap 

4 orang dosen tetap melakukan sebuah kegiatan PkM. Sumber dana PkM dari hibah 

kementerian dan luar negeri ada 45,6% (= 567/1244).  
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Analisis SWOT SDM 

D. SISTEM 
REKRUITMEN, 
PENGELOLAAN 
PENGEMBANGAN 
SDM 

Opportunities Threats 

1. Tersedianya penawaran 
sumberdaya baik untuk 
dosen maupun tenaga 
kependidikan yang 
dibutuhkan.  

2. Tersedianya peluang 
untuk memperoleh 
beasiswa studi lanjut 
baik di dalam maupun di 
luar negeri. 

3. Terbukanya jejaring 
nasional maupun 
internasional untuk 
melakukan studi lanjut. 

1. Persaingan yang ketat 
untuk memperoleh 
SDM yang bagus. 

2. Persaingan yang ketat 
untuk memperoleh 
beasiswa. 

3. Terbatasnya jejaring 
yang dimiliki 

Strengths SO ST 

1. Tersedianya sejumlah 
dana yang memadai 
untuk melaksanakan 
rekruitmen dan seleksi 
yang efektif. 

2. Tersedianya dana bagi 
para dosen untuk studi 
lanjut ke jenjang yang 
lebih tinggin/S3. 

3. Tersedianya SDM yang 
mempunyai potensi 
untuk dikembangkan 
sesuai kebutuhan 

 

1. Melaksanakan sistem 
rekruitmen dan seleksi 
yang efektif. 

2. Memfasilitasi dosen 
untuk memperoleh 
beasiswa baik dari 
dalam maupun luar 
negeri 

3. Memfasilitasi dosen 
maupun tenaga 
kependidikan yang studi 
lanjut. 

1. Sistem magang untuk 
mengikat SDM 
potensial 

2. Sistem renumerasi 
merit based bagi dosen 
dan tenaga 
kependidikan 

3. Meningkatkan iklim 
kerja yang kondusif 
dan partisipatif dengan 
system renumerasi 
berbasis kinerja 

Weaknesses WO WT 

1. Sistem rekruitmen CPNS 
terlalu sentralistik, hasil 
seleksi tidak sesuai 
kebutuhan. 

2. Ketika banyak dosen 
studi lanjut, beban 
dosen lain menjadi lebih 
berat. 

1. Melakukan negosiasi 
dengan Kementerian 
untuk mendapatkan 
tenaga yang kompeten 
dan kredibel. 

2. Memanfaatkan SDM 
yang ada secara 
maksimal 

 

1. Melakukan 
pengkaderan melalui 
program asistensi. 

2. Membuat map 
perencanaan 
pengembangan SDM 
untuk jangka 5 tahun. 

3. Internalisasi budaya 
kerja organisasi 
“ACTIVE” yang penuh 
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3. Beberapa dosen hanya 
bisa studi di dalam 
negeri 

3. Meningkatkan keualitas 
SDM melalui berbagai 
pelatihan dan kursus.. 

komitmen dan 
tanggung jawab. 

1. Peraturan Kerja dan 
Etika 

Opportunities Threats 

 1. Nama baik Universitas 
Sebelas Maret 
mendorong SDM yang 
ada untuk menjaganya. 

2. Terbukanya jejaring 
terutama antar PTN 
untuk benchmaking. 

1. Capaian Universitas 
Sebelas Maret masih 
belum maksimal di 
area persaingan antar 
PTN, masing di 
rangking 11 di tahun 
2017. 

Strengths SO ST 

1. Tersedianya ketentuan 
tentang peraturan dan 
etika kerja. 

2. Setiap personel telah 
memahami ketentuan 
tentang peraturan dan 
etika kerja yang ada 
dan menjalankannya 
dengan baik. 

1. Mendorong semua 
komponen SDM untuk 
bekerja secara maksimal 
melalui berbagai macam 
penghargaan dan 
insentif kerja. 

2. Melakukan kerjasama 
dan kolaborasi dengan 
PT baik di dalam 
maupun di luar negeri 
untuk mensukseskan 
terlaksananya ketentuan 
yang ada.  

1. Terus berusaha untuk 
meningkatkan 
rangking PT melalui 
slogan “UNS BISA”. 

2. Menentukan target 
secara hati-hati 
(optimis) untuk 
mendorong 
peningkatan kinerja. 

Weaknesses WO WT 

1. Masih terdapat dosen 
atau tenaga 
kependidikan yang 
bekerja tidak sesuai 
ketentuan. 

2. Belum semua dosen 
atau tenaga 
kependidikan bekerja 
secara maksimal. 

1. Memberi sanksi yang 
tegas bagi yang 
melanggar ketentuan 
dan etika kerja 

2. Memperkuat jejaring 
antar PT untuk 
meningkatkan kinerja 

1. Mencermati kembali 
ketentuan tentang 
sanksi untuk 
memperbaikinya agar 
bisa mengurangi 
pelanggaran dan 
meningkatkan kinerja 
organisasi. 

2. Tridarma PT Dosen Opportunities Threats 

 1. Tersedianya berbagai 
media pembelajaran 

2. Media pembelajaran 
semakin canggih dengan 
menggunakan Online 
(Era Digital) 

1. Ada kebijakan 
pemerintah untuk 
berdirinya perguruan 
tinggi luar negeri di 
Indonesia 
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3. Banyaknya tawaran 
hibah penelitian dan 
PkM 

2. Semakin gencarnya PT 
lain dalam meraih dana 
hibah yang jumlahnya 
semakin terbatas 

Strengths SO ST 

1. Tingkat kedisiplinan 
yang tinggi dalam aspek 
pengajaran 

2. Semakin meningkat 
semangat dosen dalam 
meraih hibah penelitian 

1. Menyediakan merit 
system yang bisa 
memberi semangat 
dalam PBM 

2. Sistem pembelajaran 
harus menyesuaikan 
dengan perkembangan 
jaman khususnya di Era 
Digital ini 

3. Meningkatkan 
kemampuan dosen 
untuk berkompetisi 
dalam hibah penelitian 
dan PkM. Program 
pelatihan metopen, 
mendatangkan reviewer 

1. Meningkatkan 
kemampuan 
komunikasi/bahasa 
internasional 

2. Segera menyiapkan 
dan mengupgrade 
pengetahuan IT-
Online kepada dosen 
tetap 

3. Upgrade penelitian 
dan PkM yang 
bermanfaat ke 
masyarakat 

Weaknesses WO WT 

1. Kualifikasi tenaga 
dosen yang 
berpendidikan S3 
masih 32 % 

2. Kualifikasi tenaga 
dosen yang 
mempunyai jabatan 
guru besar 7 % 

3. Kualifikasi tenaga 
kependidikan dilihat 
dari latar berlakang 
pendidikan masih 
kurang relevan 
kompetensinya 

1. Memanfaatkan tawaran 
kerjasama dengan 
institusi luar negeri 
untuyk studi lanjut 

2. Dipacu dan difasilitasi 
pengajuan ke jenjang 
guru besar 

3. Memfasilitasi dan 
mendanai tenaga 
kependidikan untuk up 
grading of soft skills 

4.  

1. Internalisasi budaya 
kerja organisasi 
“ACTIVE” yang penuh 
komitmen dan 
tanggung jawab 

2. Meningkatkan reward 
terutama kepada 
Guru Besar 

3. Meningkatkan iklim 
kerja yang kondusif 
dan partisipatif 
dengan system 
renumerasi berbasis 
kinerja 
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E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK. 

1. Kurikulum 

a. Kesesuaian dengan Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan 

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, 

dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran di institusi perguruan tinggi. Untuk mencapai visi, misi, sasaran dan 

tujuan UNS, maka kurikulum yang diberlakukan di UNS mengacu pada kebijakan 

Rektor dalam Peraturan UNS Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember  

2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret.  

Pengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) di UNS tahun 2016 

telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI no 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang Pendidikan 

Tinggi. KPT di UNS dikembangkan sebagai respons pendidikan terhadap perubahan 

kehidupan masyarakat lokal, nasional dan internasional dengan mengedepankan 

peningkatan mutu menurut standar nasional dan internasional dan relevansi 

pembelajaran berbasis penelitian pada seluruh penyelenggaran pendidikan 

(Lampiran Bab II, huruf A butir 4a).  

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) merupakan jabaran lebih lanjut dalam 

berbagai Peraturan Rektor UNS, antara lain: (1) Peraturan Rektor UNS tentang 

Pembelajaran Berbasis Kompetensi dalam Sistem Kredit Semester (No. 

553/H27/PP/2009); (2) Kaidah, Norma, dan Tata Tertib Kehidupan tentang 

Pendidikan dan Pendidik di Lingkungan UNS (No. 829/H27/KP/2007); (3) 

Peraturan Rektor UNS Nomor 311/UN27/PP/2012, tanggal 09 Agustus 2012, 

tentang “Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan”; (4) Peraturan Rektor 

Nomor 583/UN27/HK/2016 tentang "Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendi-

dikan Program Sarjana"; (5) Peraturan Rektor UNS No 7080/UN27/PP/2015 

tentang "Pendidikan Dokter"; (6) Peraturan Rektor UNS Nomor 585/UN27/PP/ 

2016 tentang "Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program 
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Pascasarjana"; dan (7) Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN27/PP/2016 tentang 

"Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma". 

 

b. Relevansi dengan Tuntutan dan Kebutuhan Stakeholders 

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan stakeholders, kurikulum yang 

diberlakukan di berbagai program studi di lingkungan UNS dirancang untuk 

memenuhi tuntutan dan kebutuhan stakeholders dan perkembangan ipteks yang 

senantiasa berubah seiring dengan dinamika perubahan yang ada di lingkungan 

masyarakat, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Namun 

demikian, seiring dengan dinamika ligkungan yang cepat berubah tersebut, 

kurikulum program studi perlu ditinjau kembali secara periodik setiap dua hingga 

empat tahun sekali. 

Sistem monitoring dan evaluasi kurikulum program studi dimuat dalam 

Peraturan Rektor UNS Nomor 579/UN27/HK/2011, tanggal 30 Desember 2011, 

tentang “Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi di Universitas Sebelas Maret”. Di dalam lampiran bab II, butir A.4.c, 

dinyatakan bahwa “Universitas mewajibkan setiap program studi untuk melakukan 

peninjauan kembali kurikulumnya secara periodik untuk menyesuaikan diri 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan 

pemangku kepentingan.” Dalam implementasinya, monitoring dan evaluasi 

kurikulum program studi ditangani oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan (LPPMP), fakultas, dan program studi. 

Kurikulum di berbagai program studi dirancang untuk mampu menjawab 

perubahan tersebut, antara lain melalui proses pembelajaran yang dikembangkan 

berbasis teknologi yaitu e-learning, blog, dan e-journal. Proses pembelajaran 

melalui jalur internet (e-learning) tersebar di berbagai fakultas di lingkungan UNS 

yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

(LPPMP). Disamping itu, untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan 

professional di bidangnya, setiap program studi juga telah membangun dan 

mengembangkan berbagai laboratorium kompetensi yang didukung dengan 

laboratorium komputer. Hal ini dimaksudkan agar lulusan UNS mampu menjawab 

tuntutan dan kebutuhan stakeholders yang senantiasa berkembang secara dinamis. 
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Berbagai indikator yang menunjang relevansi kurikulum yang ada dengan 

dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders antara lain banyaknya instansi yang 

memesan lulusan, instansi yang menawarkan lowongan kerja melalui kampus, 

instansi yang menjalin kerjasama dengan UNS untuk penelitian, pengabdian 

masyarakat, kuliah tamu praktisi, kuliah lapangan, serta magang dan penyelesaian 

tugas akhir, waktu tunggu lulusan dalam menemukan pekerjaan pertama. 

Berdasarkan hasil penelusuran studi yang dilakukan oleh CDC UNS yang 

berkaitan dengan lama masa tunggu lulusan dalam menemukan pekerjaan yang 

pertama menunjukkan bahwa lama tunggu lulusan UNS disajikan pada grafik di 

bawah ini 

 

c. Struktur dan Isi Kurikulum 

Kurikulum yang dirancang program studi di lingkungan UNS senantiasa 

diperbarui paling lambat sekali dalam empat tahun disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Perbaikan kurikulum dilakukan 

dengan melibatkan seluruh staf akademik dan pengguna lulusan, khususnya 

dunia industri melalui kegiatan lokakarya dan workshop. Hal ini dimaksudkan agar 

lulusan sebuah perguruan tinggi diharapkan mampu memenuhi tuntutan, harapan 

dan kebutuhan para stakeholders. 

Kurikulum yang baik diharapkan mampu menghasilkan para lulusan yang 

kompeten sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh 

program studi dalam rumusan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran 
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menjadi kata kunci penting dalam mendesain sebuah kurikulum. Kompetensi 

adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam 

melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.  

Kompetensi lulusan suatu program studi terdiri atas sikap, pengetahuan dan 

keterampilan yang bersifat khusus dan gayut dengan capaian pembelajaran lulusan 

(CPL) program studi. Di samping itu, penyusunan kurikulum setiap program studi 

baik program sarjana, program pascasarjana dan program diploma mengacu pada 

Surat Edaran Ditjen Belmawa nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang ditindaklanjuti dengan Surat 

Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik UNS No 1/UN27/SE/2017 Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, kurikulum program studi senantiasa 

dievaluasi, disempurnakan, dan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang 

dengan melibatkan para stakeholders melalui lokakarya yang diselenggarakan 

setiap dua sampai empat tahun sekali. 

 

SKS kurikulum S1/D4 

 

SKS Kurikulum Diploma Tiga 
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Magister 

 

Doktor 

 

d. Derajat Integrasi Materi Pembelajaran 

Setiap mata kuliah yang ditawarkan di setiap program studi merupakan 

jabaran dari capaian pembelajaran lulusan prodi tersebut. Dalam suatu lokakarya 

atau workshop kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi, 

ditetapkan bahan kajian yang dapat memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan. Beberapa bahan kajian disajikan dalam satu mata kuliah, atau satu bahan 

kajian dapat mewarnai beberapa mata kuliah. Setiap mata kuliah ditentukan 

kedalaman dan keluasan penyajiannya untuk menentukan besaran SKS mata kuliah 

tersebut. Selanjutnya ditentukan penanyangan kuliah tersebut berdasarkan urutan 

pohon ilmu prodi menjadi struktur kurikulum prodi. Setiap dosen pengampu mata 

kuliah diharuskan untuk menjabarkan capaian pembelajaran lulusan menjadi 

capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan dikemas dalam RPS/RPP. 

Selanjutnya, mata kuliah tersebut kemudian diselaraskan dengan mata kuliah lain, 

sehingga terjadi integrasi dan tidak terjadi overlap antara mata kuliah satu dengan 

mata kuliah lain. Form RPS di UNS adalah sebagai berikut: 
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e. Kurikulum Lokal yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Terdekat 

dan Kepentingan Internal Lembaga 

Kurikulum yang dirancang setiap program studi di lingkungan UNS di 

samping memasukkan muatan pohon  ilmu program studi, sesuai dengan Surat 

Edaran Ditjen Belmawa nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi, setiap pogram studi juga telah merancang muatan 

lokal yang relevan dengan kekhasan program studinya.  

Sebagaimana diketahui bahwa Surakarta merupakan kota yang menjadi 

sentra industri di Jawa Tengah, di mana banyak berdiri perusahaan baik 

perusahaan manufaktur maupun jasa yang sudah pasi memerlukan ahli madya di 

bidang pemasaran yang memiliki skill dan knowledge yang dibutuhkan oleh 

perusahaan maupun dirinya sendiri sebagai seorang marketer yang handal. Oleh 

karena itu, program studi di bidang pemasaran juga memasukkan mata kuliah yang 

mendukung kompetensi mereka ketika lulus, misalnya mata kuliah e-commerce, 

bisnis retail, dan salesmanship. 

Selain itu, di berbagai program studi di lingkungan UNS juga memasukkan 

mata kuliah kewirausahaan sebagai mata kuliah umum (MKU) yang harus diikuti 

oleh mahasiswa. Dalam penerapannya, mata kuliah kewirausahaan diajarkan tidak 
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semata-mata konsep atau teorinya saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan praktis di 

lapangan.  

 

f. Mata kuliah Pilihan 

Mata kuliah pilihan di berbagai program studi di lingkungan UNS disediakan 

untuk mewadahi keinginan atau harapan mahasiswa untuk memahami materi lebih 

fokus dan mendalam. Mata kuliah pilihan ditawarkan untuk program studi S1, S2 

dan S3. Minimal prodi menyediakan 4 mata kuliah pilihan untuk diambil 2 

mata kuliah. Mata kuliah pilihan ini untuk memberikan penguatan terhadap profil 

lulusan tambahan dari profil utama yang sesuai dengan core bisnis program studi. 

 

g. Peluang untuk Pengembangan Diri Mahasiswa 

Setiap program studi di lingkungan UNS membekali mahasiswa dengan 

berbagai keterampilan (softskill) sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki 

mahasiswa serta kekhasan bidang studinya. Softskill yang diberikan kepada 

mahasiswa diharapkan membekali para mahasiswa agar memiliki kepribadian 

yang tangguh serta mandiri. Untuk mengembangkan diri para mahasiswa, setiap 

program studi yang ada di lingkungan UNS menyediakan berbagai fasilitas 

penting antara lain: perpustakaan, internet (hot spot), pojok BEI, laboratorium 

ekspor-impor, laboratorium komputer, ruang diskusi mahasiswa, fasilitas 

perbankan, tempat beribadah, kantin, lapangan olah raga dan lain sebagainya. 

Di samping itu, UNS melalui bidang kemahasiswaan juga telah melakukan 

berbagai pelatihan yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan 

kepribadian dan keterampilan mereka, misalnya pelatihan ESQ, penulisan karya 

ilmiah (PKM, artikel, metodologi penelitian), dan pengembangan kepribadian. Bagi 

mahasiswa yang berprestasi dalam berbagai bidang yang diminati, setiap program 

studi dan UNS Bagian Pendidikan telah memberikan bantuan beasiswa dan insentif. 

Perkembangan jumlah PKM dari tahun 2015 sampai 2017 
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2. Pembelajaran 

a. Misi Pembelajaran 

1) Pengembangan Kompetensi 

Pengembangan kompetensi yang diharapkan pada setiap program studi 

yang ada di setiap fakultas di UNS Surakarta selalu berorientasi pada upaya 

peningkatan kemampuan mahasiswa menjadi lebih profesional di setiap 

program studinya. Pelatihan yang dilakukan setiap program studi di UNS 

melibatkan para praktisi yang profesional sesuai dengan bidangnya.  

Dalam hal ini berbagai bentuk pelatihan telah diberikan kepada para 

mahasiswa sesuai dengan bidang studinya baik pelatihan yang berkaitan dengan 

peningkatan kemandirian, emosi, motivasi, dan pelatihan yang berkaitan dengan 

bidang kekhususan/kekhasan setiap program studi yang ada di setiap fakultas di 

lingkungan UNS. Misalnya pelatihan prosedur ekspor impor untuk mahasiswa D3 

Manajemen Perdagangan (sebelumnya prodi Bisnis Internasional), pelatihan 

salesmanship untuk mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran, pelatihan brevet A dan 

B untuk mahasiswa D3 Perpajakan, pelatihan auditing untuk mahasiswa D3 

Akuntansi. Prodi Pendidikan Teknik Mesin mendapatkan pelatihan dan uji 

kompetensi pengelasan sampai mendapat sertifikat kompetensi pengelasan. 

Berdasarkan hasil tracer study yang dilakukan oleh CDC UNS yang terkait 

dengan kompetensi lulusan menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki 

kompetensi di bidang bahasa asing, komunikasi dan negosiasi, kemampuan belajar, 

keterampilan riset, berpikir kritis, keterampilan internet dan komputer rata-rata 

sekitar 30% (sangat tinggi), 25% (tinggi), dan 35% (cukup tinggi). 
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2) Efisiensi Internal dan Eksternal 

Proses pembelajaran di berbagai program studi di UNS Surakarta  selalu  

diupayakan untuk mencapai tingkat efisiensi internal dan eksternal yang tinggi. 

Secara internal tingkat efisiensi internal dapat diukur dari proporsi 

mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi tepat waktu. Di sisi lain, efisiensi 

internal juga dilihat dari tingkat kehadiran dosen dalam melakukan proses belajar 

mengajar. Secara umum tingkat kehadiran para dosen dalam melakukan 

perkuliahan di setiap program studi di lingkungan adalah tinggi. 

Efisiensi eksternal dapat dilihat dari kemampuan lulusan untuk diserap di 

dunia kerja. Berdasarkan hasil pelacakan studi yang dilakukan unit CDC UNS 

menunjukkan bahwa masa tunggu lulusan untuk memasuki dunia kerja antara 1 - 3 

bulan (71,2%), 4 – 6 bulan (12,6%) dan 7 - 12 bulan (4,8%). 

 

b. Proses Mengajar 

1) Kesesuaian Strategi dan Metode dengan Tujuan Perkuliahan 

Tujuan perkuliahan di setiap program studi yang ada di UNS Surakarta adalah 

membantu, menggali,  menemukan, dan mempelajari berbagai materi keilmuan dan 

pengetahuan yang terkait dengan bidang keilmuannya kepada mahasiswa yang dilakukan 

para dosen. Strategi yang dikembangkan dalam proses belajar mengajar di UNS adalah 

menggunakan student center learning (SCL) sesuai dengan Kurikulum Pendidikan 

Tinggi dan mengacu pada KKNI.  

Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran 

waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester 

dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya 

pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 

kurikuler di suatu program studi. Semester adalah satuan waktu proses 

pembelajaran efektif selama paling sedikit16 (enam belas) minggu, termasuk ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester. 

Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: 

(a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu 

persemester; (b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) 
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menit perminggu per semester; dan (c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) 

menit per minggu per semester. 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode berbasis keaktifan 

mahasiswa, misalnya diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran 

kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis projek, pembelajaran 

berbasis masalah, peninjauan kembali jurnal, atau metode pembelajaran lain, yang 

dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

(Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret NOMOR: 582/UN27/HK/2016 

tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana). 

 

2) Kesesuaian Materi Pembelajaran dengan Tujuan Mata kuliah 

Sebagaimana diketahui bahwa setiap mata kuliah disusun berdasarkan 

kurikulum yang dirancang dengan melibatkan para stakeholders perguruan tinggi 

baik itu pihak internal maupun eksternal perguruan tinggi, termasuk para 

pengguna lulusan suatu perguruan tinggi. Keterlibatan pihak luar, khususnya para 

alumni, pengguna lulusan suatu perguruan tinggi sangatlah penting agar terjadi 

kesesuaian antara apa yang dirancang dalam sebuah kurikulum dengan kebutuhan 

yang ada di dunia praktis. Mengingat perkembangan yang terjadi di dunia praktis 

sangatlah dinamis, dunia perguruan tinggi juga sangat dituntut untuk senantiasa 

responsif terhadap perubahan yang terjadi tersebut melalui pembaruan materi 

pembelajarannya. 

Materi pembelajaran yang disampaikan para dosen dapat dilihat secara 

lebih rinci dalam Rencana Pembelajaran semester (RPS) dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat 

RPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang 

ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan 

untuk memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana 

kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang 

dikembangkan secara rinci dari RPS untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran 

dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Oleh karena itu, sebelum perkuliahan 

dimulai, setiap dosen pengampu mata kuliah diharuskan untuk membuat RPS dan 



 

EVALUASI DIRI INSTITUSI UNS UNS ACTIVE 

 

113 

RPP. Hal ini dimaksudkan agar  perkuliahan para dosen dapat terpantau kualitas 

materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang diterapkan saat ini 

(Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 582/UN27/HK/2016 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana). 

 

3) Efisiensi dan Produktivitas 

Setiap program studi yang ada di lingkungan UNS Surakarta telah memiliki 

cara perhitungan nilai rata-rata kelulusan setiap mata kuliah dengan menggunakan 

program aplikasi komputer yang dirancang oleh tim Puskom UNS. Sebagaimana 

diketahui bahwa nilai rata-rata kelulusan mata kuliah sangatlah bervariasi. Secara 

umum nilai kelulusan pada masing-masing mata kuliah telah mencapai lebih 

dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan produktivitas suatu 

program studi masih cukup tinggi. Lampiran tracer study CDC UNS tentang nilai 

rata-rata kelulusan. 

 

4) Struktur dan Rentang Kegiatan Mengajar 

Setiap dosen suatu program studi di lingkungan UNS Surakarta 

berkewajiban mengajar minimal 2 (dua) kelas dalam setiap semester. Setiap 

tahun di bagi menjadi dua semester, yaitu semester gasal (Agustus-Januari) dan 

semester genap (Februari-Juli). Selanjutnya, kewenangan untuk mengajar di 

program S-1 reguler, swadana transfer, program pascasarjana,  dan program studi 

diploma III sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan.  

Khusus untuk program S-1, kepala suatu program studi melakukan 

koordinasi dengan kepala program studi diploma yang ada di bawahnya untuk 

mengalokasikan mata kuliah sesuai dengan kompetensi masing-masing dosen. 

Adapun untuk program pascasarjana, alokasi mata kuliah beserta dosen 

pengampunya ditentukan oleh Kaprodi. 

 

5) Penggunaan Teknologi Informasi 

Penggunaan teknologi informasi telah dilakukan secara menyeluruh di 

berbagai program studi di lingkungan UNS Surakarta sebagai salah satu media 

penyebarluasan informasi dan sekaligus sebagai media pembelajaran yang 
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sangat berharga bagi civitas akademika. UPT TIK sebagai salah satu unit pelaksana 

teknologi komputer di UNS dapat digunakan sebagai media pendukung proses 

pembelajaran (www.ocw.uns.ac.id) yang sangat baik dan juga sebagai media 

pendukung pelaksanaan tugas-tugas lainnya bagi lembaga-lembaga otonom yang 

ada di lingkungan UNS. 

Lembaga-lembaga otonom yang ada di lingkungan UNS yang keberadaannya 

sangat penting bagi keberhasilan UNS dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya 

telah memperoleh dukungan teknologi (Puskom), antara lain: LPPMP, LPPM, UPT 

Bahasa, UPT Perpustakaan, dan UNS Press. Informasi lebih rinci tentang lembaga-

lembaga tersebut dapat diakses melalui situs http://www.uns.ac.id . 

 

c. Proses Belajar 

1) Keterlibatan (Peran Aktif) Mahasiswa 

Keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar mengajar yang dilakukan  oleh 

dosen dengan mahasiswa di berbagai program studi di lingkungan UNS 

diupayakan secara interaktif di kelas melalui proses perkuliahan tatap muka. 

Di samping itu, sebagian dosen memberikan perkuliahan melalui pemberian tugas 

pembuatan makalah yang selanjutnya dipresentasikan di kelas. Keaktifan 

mahasiswa pada saat tatap muka atau saat presentasi merupakan salah satu 

komponen penilaian kelulusan mereka.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan, keterlibatan (peran aktif) 

mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan cukup tinggi. Hal ini terlihat pada sesi 

diskusi/tanya jawab di mana sebagian besar mahasiswa sangat aktif bertanya. 

Di samping kegiatan di dalam kelas, peran aktif mahasiswa juga dapat dilihat 

dalam berbagai kegiatan ilmiah (aneka bidang dalam PKM), olah raga, seni dan lain 

sebagainya. 

 

2) Bimbingan Tugas Akhir 

Sebelum menyelesaikan program studinya, setiap mahasiswa harus 

menyusun tugas akhir sesuai dengan program studinya baik jenjang diploma, S-1, 

S-2, maupun S-3. Penyusunan tugas akhir yang dilakukan para mahasiswa di 

berbagai program studi di lingkungan UNS melalui kegiatan pemagangan dan 

http://www.uns.ac.id/
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penelitian. Kegiatan pemagangan dan penelitian wajib dilakukan oleh para 

mahasiswa di berbagai instansi negeri maupun swasta dalam kurun waktu antara 

dua hingga tiga bulan. 

Dalam melakukan kegiatan pemagangan dan penelitian, mahasiswa 

dibimbing oleh dosen yang bertugas melakukan proses pembimbingan selama 

mahasiswa melakukan kegiatan pemagangan dan penelitian di suatu instansi 

pemerintah atau perusahaan. Kegiatan ini juga menjadi sangat penting bagi para 

mahasiswa dalam mengenal dunia kerja. 

 

3) Peluang bagi Pengembangan Potensi Mahasiswa 

Peluang mahasiswa untuk berkembang dijalankan melalui berbagai upaya. 

Pertama, pemberian materi kuliah oleh dosen diharapkan mahasiswa memiliki dan 

memahami pengetahuan khusus yang terkait dengan materi kuliah. Kedua, 

pemberian tugas mandiri berupa pembuatan makalah diharapkan mahasiswa 

memiliki dan memahami ide yang dapat diaktualisasikan dalam bentuk tulisan. 

Ketiga, pemberian tugas kelompok yang harus dipresentasikan di dalam kelas 

diharapkan mahasiswa dapat berargumentasi secara logis untuk mempertahankan 

ide-idenya. Keempat, pemberian tugas insidental yang diberikan dosen sesuai 

dengan topik yang aktual yang dimaksudkan agar mahasiswa selalu siap  mengikuti 

perkembangan atau perubahan lingkungan yang ada. Kelima, presensi perkuliahan, 

diharapkan mahasiswa memiliki sikap disiplin dan mampu bersosialisasi dengan 

dosen dan sesama mahasiswa. 

 

d. Penilaian Kemajuan dan Keberhasilan Belajar 

1) Peraturan Penilaian Kemajuan dan Penyelesaian Studi Mahasiswa 

Penilaian kemajuan mahasiswa menggunakan Indeks Prestasi Komulatif 

(IPK) per semester.  Nilai IPK digunakan sebagai persyaratan untuk mengambil 

banyaknya SKS pada semester berikutnya. Namun demikian, ada program studi 

yang tidak menjadikan IPK per semester sebagai persyaratan pengambilan jumlah 

SKS semester berikutnya, karena mereka menggunakan sistem paket (Peraturan 

Rektor Universitas Sebelas Maret NOMOR: 5821/UN27/HK/2016 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana). 
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2) Strategi dan Metode Penilaian 

Strategi penilaian per mata kuliah yang digunakan di berbagai program studi 

di UNS kepada mahasiswa menggunakan interval antara 0-4. Untuk 

memudahkan penilaian, setiap dosen memberikan nilai antara 0-100 selanjutnya 

dikonversi menjadi nilai interval tersebut (Program aplikasi SIAKAD). Komponen 

penilaian dan bobot masing-masing komponen ditentukan oleh dosen pengampu 

mata kuliah. Komponen yang dimaksud antara lain presensi, pembuatan makalah, 

kuis, keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas, tugas terprogram, tugas insidental, 

dan ujian kompetensi dasar. 

 

3) Penentuan Yudisium 

Yudisium diselenggarakan di setiap program studi di UNS setiap akhir 

semester melalui pemberian Kartu Hasil Studi (KHS). Di dalam kartu ini, 

dicantumkan nilai masing-masing mata kuliah pada semester yang baru saja 

ditempuh, nilai IPK untuk mata-mata kuliah yang telah diambil, dan jumlah SKS 

yang sudah diambil. Kartu Hasil Studi (KHS) disampaikan kepada para mahasiswa 

sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan waktunya di masing-masing program 

studi. Di samping itu, KHS juga dapat disampaikan ke alamat rumah masing-masing 

mahasiswa melalui jasa pengiriman pos. Jadwal yudisium yang diselenggarakan 

oleh setiap program studi di UNS disesuaikan dengan kalender akademik (SK 

Rektor No.547/UN27/HK/2017 tentang: Kalender Akademik Universitas Sebelas 

Maret Tahun Akademik 2017/2018). 

 

4) Penelaahan dan Kepuasan Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan salah satu komponen penting dalam dunia 

perguruan tinggi. Mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang 

baik. Di samping itu, mereka juga berhak memperoleh pelayanan terbaik atas 

berbagai fasilitas yang disediakan oleh UNS. Career Development Center (CDC) 

sebagai salah satu lembaga otonom melakukan survei tingkat kepuasan mahasiswa 

atas kegiatan proses belajar mengajar di berbagai program studi yang ada di UNS. 
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Lampiran tingkat kepuasan pelanggan, dokumen kepuasaan terhadap 

lembaga UNS, Hasil Tracer  Study CDC UNS. 

 

3. Suasana Akademik  

Di Universitas Sebelas Maret, kebijakan tentang kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik, etika keilmuan dan otononi kampus ditegaskan 

dalam Statuta Universitas yang disahkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 112/0/2004, yang sudah diajukan revisi tetapi belum turun dari 

Kementerian. 

Sebagai realisasinya, suasana akademik di lingkungan kampus terus 

ditumbuhkembangkan, untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi UNS. Suasana 

akademik yang kondusif  ditunjang oleh fasilitas bersama di tingkat fakultas, 

antara lain perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium kompetensi, 

taman diskusi mahasiswa, fasilitas hotspot, dan lain sebagainya. Selain itu, 

kedisiplinan juga merupakan suatu komponen yang sangat berpengaruh bagi 

suasana akademik, sehingga tata tertib dan kode etik mahasiswa perlu untuk 

diterapkan. Lampiran Peraturan Rektor No. 829/H27/KP/2007 tentang Kaidah, 

Norma, dan Tata Tertib  Kehidupan tentang Pendidikan dan Pendidik di Lingkungan 

UNS. 

 

4. Ketersediaan Sarana 

Interaksi dosen dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar (PBM), 

pada umumnya berlangsung di kelas. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan AC, 

komputer, LCD projector, OHP dan whiteboard. Di samping itu, mata kuliah yang 

terkait dengan komputer disediakan laboratorium komputer. Setiap program studi 

memiliki ruang laboratorium komputer. Di samping itu, UPT TIK UNS juga tersedia 

berbagai fasilitas ruang laboratorium komputer. Di samping fasilitas laboratorium 

komputer, UNS juga memiliki Perpustakaan yang sangat memadai yang 

menyediakan buku, jurnal, dan majalah, dan jurnal format digital (e-journal). 
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Gambar 5.1 Jumlah pengunjung perpustakaan UNS tahun 2017 

 

5. Mutu dan Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik Dosen, mahasiswa,  dan 

Civitas Akademika Lainnya 

Kuantitas Proses Belajar Mengajar (PBM) bagi mahasiswa setiap semester 

tidak ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) semester 

sebelumnya. Jumlah SKS yang bisa diambil mahasiswa berdasarkan sistem paket. 

Setiap SKS minimum 16 (enam belas) kali tatap muka di kelas antara dosen 

dengan mahasiswa. Setiap SKS tatap muka berlangsung selama 50 menit. 

Kehadiran mahasiswa setiap semester untuk setiap mata kuliah minimum 75%. 

Di samping interaksi akademik terkait perkuliahan, berbagai upaya 

peningkatan interaksi akademik dosen dan mahasiswa di luar perkuliahan terus 

dilakukan. Kegiatan seminar nasional dan internasional gencar dilaksanakan 

oleh program studi sebagai agenda rutin, baik prodi S-1, S-2, maupun S-3. Kegiatan 

ini terdukung dengan kebijakan bahwa lulusan UNS, terutama S-2 dan S-3, wajib 

mempublikasikan hasil penelitiannya sebagai syarat menempuh ujian akhir. 

Kegiatan lain yang juga banyak dilakukan adalah lokakarya, bedah buku, dan 

sejenisnya yang melibatkan dosen dan mahasiswa, baik tingkat program studi, 

fakultas, maupun universitas. 
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6. Rancangan Menyeluruh Pengembangan Suasana Akademik yang 

Kondusif untuk Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Sebagai indikator untuk mengukur kualitas PBM dari dosen, mahasiswa 

diberi kesempatan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi mencakup 15 (lima 

belas) butir tanggapan, yang masing-masing tanggapan terdiri dari lima penilaian, 

yaitu sangat bagus, bagus, sedang, jelek, dan sangat jelek. Dalam evaluasi ini 

mahasiswa dapat memberikan saran perbaikan terhadap dosen yang dinilainya. 

Dengan adanya evaluasi ini diharapkan kondisi suasana akademik bisa terus 

dikontrol. 

Di samping itu, dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan 

tersebut untuk membantu operasional di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan pengalaman praktis di lapangan khususnya yang terkait dengan 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Empat tahun terakhir UNS telah memberlakukan kembali Kuliah Kerja 

Nyata yang lama dibekukan sejak Reformasi. Kegiatan KKN ini bermanfaat untuk 

menajamkan wawasan mahasiswa untuk peduli dan terlibat dalam masalah-

masalah riil di lapangan, seperti pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya, rata-rata 5000 

mahasiswa mengikuti berbagai model KKN di berbagai wilayah Indonesia dari 

Sabang sampai Merauke, bahkan beberapa ikut KKN di luar negeri. 

  2014 2015 2016 2017 

Jawa 2132 4262 4708 3931 

Luar jawa 35 388 872 811 

Luar Negeri   16 17 0 

Mandiri Jawa   302 501 224 

 

7. Keikutsertaan Civitas Akademika dalam Kegiatan Akademik 

Kegiatan akademik yang dilakukan civitas akademika mencakup antara lain 

kegiatan seminar, technical assistance, workshop, lokakarya, PKM, penulisan 

karya ilmiah (buku, artikel, tugas akhir). Kegiatan penulisan tugas akhir 
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mahasiswa antara lain tugas akhir (program diploma), skripsi (program S-1), tesis 

(program S-2), dan disertasi (program S-3). 

Dalam hal ini peran dosen pembimbing peran dosen melakukan proses 

pembimbingan penulisan tugas akhir sebaik mungkin hingga mahasiswa dapat 

menyelesaikan tugas akhir sampai selesai. Lampiran Contoh Tugas Akhir untuk 

diploma, S-1, S-2, dan S-3. 

 

8. Pengembangan Kepribadian Ilmiah 

Untuk mengembangkan kepribadian ilmiah mahasiswa, dalam mata kuliah 

tertentu mahasiswa diwajibkan membuat analisis kasus dari jurnal atau 

artikel yang relevan dengan topik bahasan. Selain itu, mata kuliah Metodologi 

Penelitian, Penulisan Ilmiah, serta Riset Pemasaran juga menambah keahlian dan 

pengalaman mahasiswa dalam melakukan kegiatan ilmiah. Untuk memotivasi 

mahasiswa dalam melakukan kegiatan ilmiah, program studi telah 

menyelenggarakan hibah TA (tugas akhir) yang diselenggarakan setiap tahun. 

Lampiran Contoh Hibah TA. 

 

9. Hasil Pembelajaran 

a. Kompetensi yang Dicapai Dibandingkan dengan yang Diharapkan 

Kompetensi yang ingin dicapai setiap program studi yang ada di lingkungan 

UNS adalah terciptanya lulusan yang memiliki kemampuan profesional sesuai 

dengan kekhasan program studi. Sebagai contoh, lulusan program studi Diploma III 

Manajemen Pemasaran memiliki kompetensi di bidang manajemen pemasaran 

antara lain: mampu memahami dan melaksanakan proses pemasaran; mampu 

memahami dan melaksanakan pemasaran produk yang optimal; mampu 

memahami dan melaksanakan pemasaran jasa yang optimal; mampu dan 

melaksanakan proses dan teknik penjualan yang efektif; mampu melaksanakan 

bisnis eceran yang efektif; mampu memahami perilaku konsumen; mampu 

melakukan riset pemasaran; mampu memahami dan menyusun strategi 

pemasaran. Lampiran Penempatan Lulusan sesuai Kompetensi Program Studi di 

lingkungan UNS. Tracer Study CDC UNS. 
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b. Kesesuaian Kompetensi yang Dicapai dengan Tuntutan dan Kebutuhan 

Pemanfaat Lulusan 

Kota Surakarta merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, 

perdagangan dan pariwisata, dan secara otomatis ini membutuhkan dukungan 

yang tinggi juga dari perguruan tinggi untuk mencetak tenaga-tenaga yang 

profesional untuk mengisi permintaan pasar akan tenaga kerja.  

Dengan semakin berkembangnya permintaan pasar akan tenaga-tenaga 

profesional tersebut, setiap program studi yang ada di lingkungan UNS harus 

menyiapkan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan calon pengguna, yang 

tercermin di antaranya dalam penyusunan RPS, serta tersedianya sarana dan 

prasarana yang mendukung kompetensi lulusan mahasiswa.  

 

c. Data Tentang Kemajuan, Keberhasilan, dan Kurun Waktu Penyelesaian 

Studi Mahasiswa 

Selain waktu tunggu mahasiswa terserap dalam dunia kerja, indikator lain 

dari keberhasilan studi mahasiswa adalah tingginya indeks prestasi mahasiswa, 

serta lama studi mereka. Kualitas lulusan program studi dapat dilihat melalui 

perkembangan IPK dan juga kurun waktu penyelesaian studi mahasiswa. 

Berdasarkan hasil studi pelacakan yang dilakukan oleh CDC menunjukkan bahwa 

rata-rata IPK mahasiswa program studi di lingkungan UNS sangat 

memuaskan yaitu sebesar 3,00. Lampiran rata-rata IPK, waktu selesai studi. 

 

d. Kepuasan Lulusan 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Career Development Centre 

(CDC) baik di tingkat fakultas maupun tingkat UNS yang dikelola di bawah bidang 

Kemahasiswaan UNS untuk mengukur kepuasan lulusan terhadap program studi, 

menunjukkan bahwa rata-rata para lulusan program studi menyatakan sudah 

puas dengan pengelolaan yang ada di program studi baik yang berkaitan dengan 

kegiatan proses belajar mengajar, fasilitas yang tersedia, pelayanan 

administrasinya, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. Lampiran Kepuasan Lulusan, Tracer Study CDC UNS. 
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1) Kepuasan Pemanfaat Lulusan dan Keberlanjutan Penyerapan 

Lulusan 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Career Development 

Centre (CDC) baik di tingkat fakultas maupun tingkat UNS di bawah 

pengelolaan Bidang Kemahasiswaan UNS untuk mengukur kepuasan lulusan 

terhadap program studi menunjukkan bahwa rata-rata para lulusan 

menjawab sudah puas dengan pengelolaan yang ada di setiap program studi 

yang ada di lingkungan UNS tersebut. Di samping itu, para pengguna lulusan 

memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk senantiasa memberikan 

prioritas bagi para lulusan UNS, terutama bagi mereka yang lulus dengan 

pujian. Mereka beranggapan bahwa para lulusan UNS secara umum memiliki 

kemampuan yang sangat baik dalam memasuki dunia kerja. Lampiran 

Kepuasan Pengguna, Tracer Study CDC. 

 

2) Produk Program Studi 

Setiap program studi di lingkungan UNS telah memiliki produk 

unggulan sesuai dengan kekhasan program studinya. Dalam hal ini, 

produk yang dihasilkan oleh suatu program studi dapat berupa produk 

kreatif yang dilakukan mahasiswa, seperti produk kreatif dari limbah 

daur ulang, produk teknologi robot, produk kompos, dsb. Di samping 

produk-produk kreatif tersebut, program studi di lingkungan UNS juga 

mampu menghasilkan karya ilmiah dan  yang memperoleh pengakuan atau 

penghargaan secara nasional bahkan internasional.Lampiran contoh karya, 

penghargaan mahasiswa, data di Biro Kemahasiswaan. 
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Analisis SWOT Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 

Analisis SWOT Antarkomponen 

E. KURIKULUM, 

PEMBELAJARAN, 

DAN SUASANA 

AKADEMIK 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

1. Adanya mekanisme 
peninjauan kurikulum 
secara periodik yaitu setiap 
dua sampai empat tahun 
sekali 

2. Telah dilakukan 
rekonstruksi kurikulum 
yang mengacu pada KKNI 

3. Didasarkan kebutuhan 
stakeholders terhadap 
kompetensi lulusan sesuai 
dengan capaian 
pembelajaran prodi. 

4. Khusus untuk program 
diploma, komposisi MK 
praktik dengan MK teori 
berbanding 60 : 40. 

5. Kurikulum telah dijabarkan 
secara jelas dan rinci dalam 
RPS dan kontrak kuliah. 

6. Adanya kebijakan tertulis 
tentang otonomi kampus, 
otonomi keilmuan, dan 
suasana akademik dalam 
bentuk Permen (Statuta) 
dan Peraturan Rektor) 

1. Belum semua capaian 
pembelajaran lulusan 
(CPL) yang disusun prodi 
berasal dari CP asosiasi  

2. Masih ada dosen yang 
belum memahami KPT 

3. Masih terbatasnya 
penerapan metode 
Student Centered 
Learning (SCL). 

4. Belum meratanya 
kompetensi keahlian 
dosen, khususnya 
program diploma dalam 
memenuhi kebutuhan 
yang ada dalam 
kurikulum. 

5. Kemampuan bahasa 
Inggris para mahasiswa 
yang masih terbatas 
untuk dapat meghasilkan 
karya ilmiah 
internasional. 

6. Masih sedikitnya prodi 
yang menyelenggarakan 
uji sertifikasi dan uji 
kompetensi. 

Peluang (O) Strategi (S – O) Strategi (W – O) 

1. Kemristekdikti 
masih menyediakan 
hibah revitalisasi 
KPT 

2. Adanya berbagai 
kesempatan untuk 
meningkatkan 
kemampauan 
bahasa Inggris 
mahasiswa, baik di 
dalam kampus (UPT 

1. Memfasilitasi prodi untuk 
mengikuti kompetisi 
penguatan KPT yang 
diselenggarakan 
Kemristekdikti  

2. Memfasilitasi pengadaan 
workshop penyusunan RPS 
untuk pengembangan MK 
yang lebih aplikatif. 

3. Optimalisasi perencanaan 
pengembangan bahan 

1. Meningkatkan keahlian 
para dsoen sesuai dengan 
kompetensi yang 
dimilikinya. 

2. Meningkatkan 
keterampilan 
bersertifikat untuk 
mahasiswa. 

3. Memberikan pelatihan 
AMT, ESQ untuk 
membentuk mindset 
mahasiswa agar lebih 
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Bahasa) maupun di 
luar kampus 

3. Banyaknya tawaran 
rekrutmen SDM dari 
perusahaan dengan 
UNS 

 

pustaka berdasarkan 
pengembangan kurikulum. 

4. Peningkatan pengembangan 
kurikulum tiap dua tahun 
sekali untuk menyesuaikan 
dengan hasil studi pelacakan 
alumni dan pengguna 

5. Memasukkan muatan 
softskill dalam kurikulum. 

mengenal diri dan 
memacu dirinya untuk 
berprestasi. 

4. Peningkatan kegiatan 
studi pelacakan (tracer 
study) alumni melalui 
CDC di tingkat Fakultas 
dan UNS. 

Ancaman (T) Strategi (S – T) Strategi (W – T) 

1. Semakin ketatnya 
persaingan untuk 
peningkatan 
produktivitas ilmiah 
internasional. 

2. Perubahan 
lingkungan dunia 
industri yang sangat 
cepat dan dinamis, 
menuntut PT 
memenuhi SDM 
bersertifikat 
kompetensi. 

3. Banyak PT lain yang 
telah mengembang-
kan SCL dalam 
rangka peningkatan 
suasana akademik. 

4. Tingginya tuntutan 
akan kompetensi 
dalam persaingan 
memperoleh peker-
jaan. 

5. Sampai saat ini 
capaian pembela-
jaran asosiasi 
program studi 
belum ditetapkan 
oleh Menristekdikti  

1. Meningkatkan kerjasama 
dengan para praktisi untuk 
memberikan pelatihan bagi 
mahasiswa, serta review 
kurikulum. 

2. Meningkatkan partisipasi 
dosen dan mahasiswa dalam 
mengikuti kegiatan 
penelitian maupun 
pengabdian kepada 
masyarakat. 

 

 

 

1. Pelaksanaan program 
student day bagi maha-
siswa untuk meningkat-
kan kreativitas dan 
kepribadian mahasiswa  

2. Peningkatan program 
magang mahasiswa, 
diantaranya dengan 
membentuk unit kerja 
yang khusus menangani 
masalah magang 
mahasiswa. 

3. Memberikan 
kompetensi tambahan 
kepada mahasiswa 
melalui pelatihan yang 
tersertifikasi. 
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F. PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI 

1. Sistem alokasi dana 

Sistem pendanaan UNS secara seimbang menganut prinsip otonomi dan 

akuntabilitas serta asas‐asas korporasi yaitu:  

a Pendanaan untuk penyelenggaraan dan pengembangan tridarma 

(operational fund) dengan dana masyarakat (SPP, BPI, praktikum, 

penerimaan selain SPP, BPI dan praktikum), dan dana pembangunan DIPA 

APBN.  

b Pendanaan untuk penyelenggaraan lain (enterprise fund dan auxiliary 

enterprise, manfaat fund management dan kerjasama).  

Sumber penerimaan dana dalam tiga tahun terakhir ditunjukkan dalam gambar 

6.1 (Lihat Borang Institusi). Gambar 6.1. Alokasi penerimaan UNS tahun anggaran 

2014, 2015, dan 2017. 

Dari gambar 6.1 terlihat penerimaan rata-rata anggaran UNS dalam tiga tahun 

terakhir, berasal dari pemerintah sekitar 58 %,  dari mahasiswa 41 %, sedangkan 

penerimaan dari universitas di bawah 1 %. Hal tersebut terjadi karena unit bisnis 

universitas baru didirikan. Sistem penggunaan keuangan dilakukan secara 

terencana, baik untuk mekanisme operasional maupun pelaporan. Struktur 

penggunaan universitas meliputi tujuh kegiatan seperti pada gambar 6.2 (Lihat 

Borang Institusi) 

Gambar 6.2. Alokasi penggunaan UNS tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016 

Struktur penggunaan berdasarkan Rencana Kerja yang dibuat. Tampak pada 

Gambar 6.1, dua alokasi penggunaan anggaran terbesar adalah untuk 

penyelenggaraan pendidikan dan investasi sarana, sedangkan dana penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat (P2M) di bawah 10 %, tetapi mulai tahun anggaran 

2012 Rektor mengambil kebijakan alokasi anggaran untuk penelitian dan P2M 

minimal 10% dari total PNBP UNS. 

2. Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana 

Pengelolaan sistem keuangan UNS dilakukan dengan sistem satu pintu yaitu 

pada tingkat universitas. Pertanggungjawaban keuangan untuk tingkat fakultas/ 

lembaga/unit berkoordinasi dengan dengan universitas. Pelaporan keuangan UNS 
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mengacu pada dua sistem pelaporan keuangan yaitu Sistem Akutansi Instansi (SAI) 

dan Sistem Akutansi Keuangan Badan Layanan Umum (SAK BLU). 

Akuntabilitas penggunaan dana dilakukan melalui audit internal maupun 

eksternal. Audit internal dilaksanakan oleh SPI UNS, sedangkan audit eksternal 

dilakukan oleh BPKP dan BPK. Sejak UNS ditetapkan sebagai BLU Audit eksternal 

ditambah dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain audit penggunaan dana, proses 

penggunaan dana dilakukan monitoring dan evaluasi secara internal melalui rapat 

rutin bidang II, sedangkan monitoring dan evaluasi ekstenal dilakukan oleh 

Inspektorat Jenderal Kemendikbud. 

3. Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya 

Sampai saat ini sarana dan prasarana yang menunjang PBM dan Tridarma 

Perguruan Tinggi bagi dosen relatif sangat besar. Meskipun demikian, tiap tahun 

sarana dan prasarana selalu dilengkapi dan ditambah sesuai dengan kebutuhan 

civitas akademika. Sustainability pembiayaan program dilakukan dengan 

mengalokasikan dalam Rencana Bisnis UNS yang diusulkan dari civitas akademika 

4. Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan pengelolaan Barang Milik 

Negara (BMN), sehingga bagian perlengkapan UNS melakukan pendaftaran dan 

pencatatan sarana dan prasana ke dalam daftar barang pengguna. Inventarisasi 

BMN sekurang-kurangnya dilakukan setiap semester, dan dilaporkan kepada 

Direktorat Perbendaharaan Negara. Semua aset ditatausahakan sesuai dengan 

Sistem Informasi dan Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). 

Pencatatannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 29/PMK.06/2010 

tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik negara 

Pemanfaatan sarana dan prasana diatur dalam Surat Keputusan Rektor 

Nomor 369/J27/LK/2005 tentang Peraturan Pengelolaan/Penggunaan Sarana dan 

Prasarana di Lingkungan Universitas Sebelas Maret. Mengingat biaya 

pemeliharaan/perawatan yang diperlukan cukup tinggi, maka pengelolaan dan 

penggunaan sarana dan prasarana dilakukan secara terpadu agar lebih optimal dan 

efisien. Sarana dan Prasarana yang lainnya adalah Kendaraan Dinas sebagaimana 

diatur dalam SK Rektor Nomor 50/J27/LK/2000 tentang Pedoman Penggunaan/ 

Pemakaian dan Peminjaman Kendaraan Dinas Universitas Sebelas Maret. 
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Kendaraan dinas ini untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh civitas 

akademika Universitas Sebelas Maret dalam mewujudkan Tridarma Perguruan 

Tinggi. Semua unit bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara 

dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sehingga pada 

pembuatan RBA, setiap unit selalu merencanakan kegiatan pemeliharaan/ 

perbaikan/kebersihan. Pada akhir tahun, pengguna barang wajib membuat daftar  

hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya. 

5. Ketersediaan dan kualitas gedung, ruang kuliah, laboratorium, 

perpustakaan, dll 

Ketersediaan dan kualitas gedung, ruang kuliah, laboratorium, 

perpustakaan, dll. sangat memadai. Selama ini seluruh kegiatan akademik dapat 

berjalan dengan sangat baik. Ketersediaan sarana UNS dapat dilihat pada Gambar 

6.3 (Lihat Borang Institusi). Gambar 6.3 menunjukkan alokasi ruang terbesar 

digunakan untuk laboratorim yang terdiri dari laboratorium fakultas/jurusan/ 

prodi dan laboratorium pusat MIPA. Hal ini menunjukkan bahwa universitas sangat 

mendukung kebutuhan akademik, khususnya untuk mendukung proses pembela-

jaran, selain untuk penelitian tenaga pendidik. 

6. Fasilitas komputer pendukung pembelajaran dan penelitian. 

Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian sangat 

bagus. Selain komputer yang ada di setiap fakultas/jurusan/prodi, mahasiswa 

dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di UPT TIK UNS dan UPT Laboratorium 

Terpadu UNS.    

7. Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana 

Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana sudah sangat baik.  Upaya-

upaya untuk meningkatkan kualitas telah dilakukan antara lain dengan alokasi 

anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana setiap tahun dan mengoptimal-

kan kerjasama dengan instansi lain.  Namun demikian, dengan kemajuan teknologi 

yang sangat pesat, sehingga civitas akademika membutuhkan sarana yang belum 

dimiliki, misalnya mahasiswa maupun dosen yang melakukan penelitian dan 

membutuhkan peralatan yang belum tersedia dapat memanfaatkan fasilitas dari 

laboratorium mitra tersebut.  
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8. Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. 

Pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya terintegrasi antara 

program studi, fakultas, dan universitas. Keberlanjutannya terus dikaji dan dibuat 

dalam Renstra Bisnis UNS dan setiap tahun dianggarkan dalam RBA. Oleh karena 

itu, keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan dari pembiayaan, 

sarana dan prasarana tidak menjadi masalah.  

9. Rancangan pengembangan sistem informasi 

UNS terus berupaya mengembangkan keberadaan dan pemanfaatan sistem 

informasi secara terpadu dengan teknologi online. Hasil pengembangan sistem 

informasi yang telah dan akan dilakukan, antara lain: a) Academic Management 

System: Sistem informasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) UNS 

(http://spmb.uns.ac.id/): PMDK dan Diploma/Non Reguler, Sistem Informasi 

Registrasi Online (SIGILINE) (http://siakad.uns.ac.id/registrasi/) dengan 3 Bank: 

BNI, BTN, dan Permata Bank, Sistem informasi akademik online (SIAKAD) 

(http://siakad.uns.ac.id/registrasi/), Sistem Informasi Tugas Akhir (SIMTA), 

EPSBED (Intranet); b) Resource Management System: Sistem informasi keuangan 

(SIKEU), Sistem absensi Karyawan online: (http://siab.uns.ac.id/) , e-Procurement 

(dalam proses); c) Knowledge Management System: Sistem informasi automasi 

perpustakaan online (http://perpustakaan.uns.ac.id/), Digital library: 

(http://perpustakaan.uns.ac.id/dglib/), e-learning (http://elearning.uns.ac.id/); 

d) Community Relationship Management System: Web UNS : (http://uns.ac.id/), 

SIM Kemahasiswaan dan Alumni (http://ika.uns.ac.id/), LAZIZ UNS 

(http://lazis.uns.ac.id/), email UNS: (http://webmail.uns.ac.id/ dan 

http://webmail.mipa.uns.ac.id/) dan e) Advanced Technology Support Systems: 

SMS Gateway: 3011 via Indosat, SMS Gateway: 1103 via Telkom Flexi, Wireless 

Application Protocol: (http://wap.uns.ac.id/), M-UNS via satelindo Access. 

Rancangan pengembangan sistem informasi di UNS secara lengkap dapat 

dilihat pada Gambar 6.4.(Borang Institusi). Untuk komunikasi di UNS 

dikembangkan aplikasi e-mail yang dapat digunakan oleh civitas akademika UNS 

(http://webmail.uns.ac.id/).  

 

http://spmb.uns.ac.id/
http://siakad.uns.ac.id/registrasi/
http://siakad.uns.ac.id/registrasi/
http://siab.uns.ac.id/
http://perpustakaan.uns.ac.id/
http://perpustakaan.uns.ac.id/dglib/
http://elearning.uns.ac.id/
http://uns.ac.id/
http://ika.uns.ac.id/
http://lazis.uns.ac.id/
http://webmail.uns.ac.id/
http://webmail.mipa.uns.ac.id/
http://wap.uns.ac.id/
http://webmail.uns.ac.id/
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10. Kecukupan dan kesesuaian sumber daya, sarana dan prasarana 

pendukung untuk pemberdayaan sistem informasi 

UNS yang saat ini mempunyai kapasitas bandwidth sebanyak 350 Mbps. 

Bandwidth internet yang digunakan di UNS dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan yang signifikan. Hal ini tak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi 

oleh dosen, karyawan, dan mahasiswa untuk mendukung pembelajaran. Banyaknya 

layanan akademik yang telah menggunakan sistem informasi juga menjadi salah 

satu pemicu besarnya bandwidth yang digunakan. Selain itu, murahnya harga 

bandwidth juga menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan. Tabel 6.1 di 

bawah ini menunjukkan peningkatan langganan bandwidth di UNS (Lihat Borang 

Institusi). 

Fasilitas akses internet yang ada di UNS ditandai dengan adanya SAT (Self 

Access Terminal) yaitu di UPT TIK dan tersebar di Fakultas-Fakultas. Selain itu 

fasilitas jaringan nirkabel (hotspot) tersebar di semua fakultas, pascasarjana dan 

semua lembaga dan kantor pusat. Untuk koneksi antar lembaga dan fakultas 

dihubungkan dengan kabel fiber optic. 

11.Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi 

Adanya perkembangan IPTEKS yang sangat cepat dan keperluan untuk 

mendapatkan informasi tersebut menyebabkan pemanfaatan sistem informasi 

sangat efektif dan efisien. Keterbatasan ruang dan waktu tidak lagi menjadi kendala 

untuk dapat mengakses sumber informasi dengan memanfaatkan sistem informasi 

yang ada di tingkat Universitas sampai program studi. 

12.Keberadaan dan pemanfaatan on-campus connectivity devices (intranet) 

UNS telah mengembangkan sistem informasi secara terpadu dengan 

teknologi online (internet), sehingga keberadaan dan pemanfaatan tidak hanya 

sebatas intranet. Hasil pengembangan sistem informasi online, berupa: a) 

Academic Management System; b) Resource Management System; c) 

Knowledge Management System; d) Community Relationship Management 

System; dan e) Advanced Technology Support Systems seperti yang telah 

disebutkan di bagian depan, secara otomatis dapat diakses melalui intranet dan 

pemanfaatannya sampai pada level program studi. 
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13.Keberadaan dan pemanfaatan global connectivity devices (internet) 

Keberadaaan dan pemanfaatan internet sampai pada level program studi. 

Layanan internet kepada mahasiswa dengan menggunakan Self Access Terminal 

(SAT). Saat ini SAT juga dimanfaatkan untuk layanan SPMB UNS online dan 

registrasi online bagi mahasiswa yang berlokasi di UPT TIK UNS.  

 

Tabel 6.2 Deskripsi SWOT Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi 

Pembiayaan, 

Prasarana, Sarana, dan 

Sistem Informasi 

Strength (S) Weakness (W) 

1.   Ketersediaan sarana 

prasarana sangat 

mencukupi 

2.   Alokasi biaya pengem-

bangan SDM yang dise-

diakan oleh universitas 

sangat memadai 

3.  Kapasitas ruang 

perpustakaan sangat 

luas 

1. Alokasi dana investasi 

dan perawatan relatif 

kecil 

2. Jumlah peralatan 

laboratorium masih 

kurang 

3. Jumlah pustaka terbaru 

terbatas 

Opportunity (O) Strategi (S - O) Strategi (W - O) 

1. Networking dengan 

institusi lain sangat 

terbuka 

2. Kesempatan untuk 

memperoleh dana 

pengembangan 

institusi cukup 

terbuka 

3. Banyak alternatif 

pustaka yang dapat 

diakses  secara cuma-

cuma 

1. Mengoptimalkan pola 

partnership dengan 

penyedia sarana dan 

prasarana yang andal. 

2. Mengimplementasikan 

sistem teknologi 

informasi yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

3. Meningkatkan sumber 

pendanaan selain dari 

mahasiswa. 

1. Mengekstensifkan 

sumber penerimaan 

dari perusahaan bisnis 

baik swasta maupun 

BUMN, instansi negara 

maupun badan-badan 

multinasional 

Threats Strategi (S - T) Strategi (W - T) 

1. Sarana prasarana 

yang dibutuhkan 

civitas akademik 

berkembang pesat 

yang tidak mudah 

dipenuhi 

1. Mengoptimalkan 

koordinasi antara 

pengelola keuangan 

untuk pengadaan 

sarana–prasarana. 

2. Sistem informasi yang 

digunakan 

1. Menciptakan sistem 

informasi yang user 

friendly sehingga bisa 

digunakan untuk 

mengoptimalkan 

pendanaan dan 

koordinasi antar 
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2. Perkembangan 

IPTEKS sangat cepat 

dimana SDM tidak 

bisa mengimbangi. 

mengedepankan 

kemampuan adaptasi 

pengguna dan user 

friendly 

tingkatan pengelola 

keuangan. 
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G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN 

KERJASAMA 

 

1. Mutu, produktivitas, relevansi sasaran dan efisiensi pemanfaatan dana 

penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

Kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian dapat dijelaskan bahwa, 

mulai tahun 2011 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

sudah menyusun Rencana Induk Penelitian-UNS (RIP 2016-2020). RIP dibangun 

berdasarkan visi UNS yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama 

tentang kondisi ideal penelitian dan pengembangan masa depan yang ingin dicapai 

dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi 

dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan) yang sedang dan akan 

berlangsung. Bidang kajian (comfort area) sebagai domain ranah kreatif yang 

dirancang oleh UNS ditujukan sebagai ruang berkreativitas dan inovasi para dosen 

dan peneliti melalui research group masing-masing. Bidang kajian dalam ranah 

kreativitas dan inovasi itu mencakup 12 (dua belas) bidang kajian dalam skema 

riset strategis nasional, masing-masing dapat didekati dari perspektif local wisdom, 

kreasi dan atau terapan teknologi maju, penguatan ekonomi publik, dan knowledge 

development (termasuk penelitian dasar dan kajian pendidikan). Di dalam RIP ini 

sudah dirumuskan dan ditetapkan tujuan dan sasaran dari 12 bidang kajian yang 

akan dicapai dalam kurun waktu lima periode ke depan, yang disebut dengan 

roadmap penelitian dan pengabdian. Selain RIP (roadmap), LPPM juga sudah 

menyusun panduan penyusunan proposal dari setiap skim/hibah (terbaru 

tahun 2017 dana PNBP UNS). Di dalam panduan tersebut dijelaskan persyaratan 

peneliti, dana, luaran primer dan sekunder, waktu dan agenda mulai penerimaan 

proposal, proses seleksi (desk evaluation dan presentation), monev, dan pelaporan 

hasil. Sebagai bentuk komitmen pimpinan Universitas Sebelas Maret untuk terus 

meningkatkan kualitas, kuantitas, dan produk penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat (P2M), anggaran/pendanaan untuk kegiatan bidang ini terus 

ditingkatkan. Sejak tahun 2011, UNS termasuk salah satu dari 10 PTN berkategori 

mandiri menurut Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ditjen Dikti 
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2.  Agenda keberlanjutan, diseminasi hasil penelitian dan pelayanan/ 

pengabdian kepada masyarakat 

LPPM UNS  berusaha  menjamin  keberlanjutan  penelitian  program  studi  

di UNS. Upaya tersebut berupa penyediaan dana penelitian sebesar 10% dari RBA 

yang sudah ditetapkan oleh Rektor sebagai kebijakan Universitas yang berlaku 

untuk seluruh Prodi yang ada di UNS. Untuk tahun 2017 sebesar Rp 57 M (15%). 

Jumlah yang dikompetisikan untuk P2M sekitar 32 M sisanya digunakan untuk 

remunerasi, reward scopus, dan langganan science direct. Peningkatan jumlah 

anggaran diikuti oleh perbaikan pengelolaannya. Ketersediaan sumber daya yang 

mendukung membuat suasana yang kondusif terhadap terlaksananya penelitian 

tersebut Juga adanya dukungan melalui wadah “in house research” yang diadakan 

secara berkala di lingkungan universitas, dimana semuanya itu ditujukan agar 

penelitian yang dilakukan mendapatkan pengembangan dan masukan-masukan 

sebagi perbaikan terhadap penelitian yang dilakukan. 

LPPM Universitas Sebelas Maret memberikan dukungan prasarana dan 

sarana yang menunjang berupa ketersediaan perpustakaan yang memadai 

termasuk dalam jumlah buku pendukung maupun jurnal-jurnal yang dibutuhkan. 

Univeristas Sebelas Maret  juga memberikan fasilitas untuk dapat mengakses jurnal 

secara online sehingga kebutuhan untuk mendapatkan referensi yang dibutuhkan 

dapat terpenuhi. 

Universitas Sebelas Maret  juga melakukan dukungan dalam hal pendanaan 

terhadap penelitian yang dilakukan. Universitas Sebelas Maret juga melakukan 

kerjasama dengan beberapa instansi dalam rangka pengembangan penelitian yang 

dilakukan, baik yang berskala internasional maupun yang berskala nasional. Salah 

satunya dengan menjadi anggota dalam suatu organisasi yang bergerak dalam hal 

penelitian sesuai dengan bidang yang ada di UNS. 

 

3.  Kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

bersama dosen dan mahasiswa 

Universitas Sebelas Maret  selalu mendorong dosen yang ada untuk 

melakukan penelitian bersama dengan mahasiswa. Penelitian yang dilakukan 
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dosen-dosen UNS diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dari objek yang 

diteliti. Terutama dalam hal ini adalah untuk peningkatan mutu dan produktivitas 

dari Universitas Sebelas Maret. Selain untuk tujuan internal, penelitian tersebut 

juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini 

terutama masyarakat di sekitar lingkungan Universitas Sebelas Maret. Contohnya 

dengan adanya pengembangan sistem yang lebih baik dalam bidang akuntansi 

terhadap usaha kecil dan menengah. Hal ini semuanya ditujukan untuk lebih 

meningkatkan mutu lingkungan, khususnya lingkungan Surakarta. Penelitian yang 

dilakukan akan diusahakan mendapat pengakuan dari instansi tertentu sebagai 

bagian dari jurnal yang akan dipublikasikan. 

UNS  juga melakukan kegiatan pengiriman dosen dalam bidang yang sesuai 

dengan keilmuan yang dikuasai. Salah satu yang telah dilakukan adalah dengan 

mengirimkan dosen sebagai pembicara dalam pelatihan untuk proposal penelitian 

disertasi. Semuanya itu ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan 

membantu para dosen dan mahasiswa S-3 sehingga mereka memperoleh tambahan 

pengetahuan yang dapat mereka terapkan dalam proses penelitian selanjutnya. 

Kepedulian terhadap lingkungan sangat penting dilakukan agar kemampuan yang 

dimiliki oleh program studi  UNS dapat dibagikan kepada masyarakat sehingga 

keberadaan program studi di UNS dapat bermanfaat bagi lingkungan. 

 

4.  Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa 

UNS selalu berusaha melakukan pelayanan atau pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen bersama dengan mahasiswa. UNS 

menyadari bahwa kepedulian dan pelayanan terhadap masyarakat merupakan 

bagian penting yang harus selalu dikembangkan. Karena harus disadari bahwa UNS 

juga berada dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Banyak program-

program secara berkala yang dilakukan dosen bersama dengan mahasiswa dalam 

proses pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Sebelas Maret 

juga memperhatikan pengabdian terhadap masyarakat melalui kunjungan ke 

masyarakat yang terkena musibah dan tempat-tempat lain yang membutuhkan 

bantuan, mendirikan posko kesehatan, konseling dan pengobatan gratis yang 
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dilaksanakan dosen besama dengan mahasiswa secara langsung di 

masyarakat. Bahkan pada saat dies natalis pernah juga menyelenggarakan 

khitan gratis yang dilaksanakan di Medical Center UNS. Jumlah kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat selama kurun waktu 3 tahun terakhir 

(tahun 2014-2016) yaitu total 4.050 kegiatan penelitian, dan 1.244 kegiatan 

Pengabdian Masyarakat dengan rincian dalam bagan di bawah ini. 
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5.  Hubungan antara pengajaran, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat 

Penelitian yang dilakukan dosen-dosen UNS diharapkan mampu meningkat-

kan produktivitas dan objek yang diteliti. Terutama dalam hal ini adalah untuk 

peningkatan mutu dan produktivitas Universitas Sebelas Maret. Penelitian yang 

dilakukan diharapkan mampu memberikan solusi dan masukan terhadap 

pengajaran di Universitas Sebelas Maret. Selain untuk tujuan internal, penelitian 

tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal 

ini terutama masyarakat di sekitar lingkungan Universitas Sebelas Maret. Hal ini 

semuanya ditujukan untuk lebih meningkatkan mutu lingkungan, khususnya 

lingkungan Surakarta dan sekitarnya. Penelitian yang dilakukan akan diusahakan 

mendapat pengakuan dari instansi tertentu dan jurnal yang akan dipublikasikan. 

Penelitian yang dilakukan juga ditujukan untuk mengembangkan 

Universitas Sebelas Maret, misalnya dengan adanya penelitian terhadap daya tarik 

universitas dari sisi pandang mahasiswa. Semuanya ini dapat memberikan 

masukan untuk pengembangan ke depan UNS.  
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6.  Banyak dan kualitas kegiatan penelitian dan publikasi dosen 

UNS selalu mendorong dosen-dosennya untuk mempublikasikan hasil 

kegiatan penelitiannya, baik dalam tingkat internacional maupun nasional. Untuk 

mendorong para dosen tersebut dalam mempublikasikan hasil penelitian, pihak 

universitas dan fakultas telah memberikan insentif berupa uang penghargaan bagi 

para penulis. Dosen yang tulisannya dimuat di jurnal internasional scopus 

mendapatkan insentif uang sebesar Rp 15 juta per judul sampai Rp 25 juta per judul 

sesuai peringkatnya. Seperti tergambarkan dalam data di atas, Jumlah total 

penelitian sampai tahun 2016, 4.050 judul, dapat dirincikan sebagai berikut. 

Penelitian dengan pembiayaan sendiri oleh peneliti sejumlah 77 judul, sedangkan 

biaya dari UNS sejumlah 2.246 judul, biaya dari biaya dari Kemendiknas/ 

Kementerian lain terkait 1.701 judul, biaya dari institusi dalam negeri di luar 

Kemendiknas/Kementerian lain 19 judul, biaya Institusi di luar negeri 7 buah. 

Sedangkan untuk jumlah total untuk  publikasi dosen dijurnal terakreditasi dikti 

101 buah, jurnal ilmiah internasional sejumlah 747 buah, jurnal ilmiah nasional 

1.984 buah, prosiding nasional 2.525 buah, prosiding internasional 1.170 buah, 

buku tingkat nasional 450 dan jumlah artikel ilmiah yang tercatat dalam indeks 

sitasi internasional selama 3 tahun terakhir sejumlah 2.844 sitasi di Scopus dari 945 

dokumen dan 17.992 sitasi dari 6.544 dokumen artikel ilmiah terindeks di Google 

Scholar, http://sinta2.ristekdikti.go.id/affiliations/detail?id=8&view=overview.  

http://sinta2.ristekdikti.go.id/affiliations/detail?id=8&view=overview
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Karya dosen dan atau mahasiswa yang telah memperoleh Paten/Hak atas 

Kekayaan Intelektual (HAKI) sejumlah 97 Karya. 

 

7.  Hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga dalam 

dan luar negeri 

Universitas selalu mendorong dosen-dosennya mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki, termasuk dengan mengadakan kerjasama dan 

kemitraan dengan lembaga dalam dan luar negeri. Kerjasama UNS dengan lembaga 

dalam maupun luar negeri sudah cukup banyak sampai dengan akhir tahun 2016  

sudah tercatat sebanyak  199 lembaga dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama 

dengan lembaga tersebut meliputi kerjasama dalam tri dharma perguruan tinggi, 

meliputi: Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Universitas Sebelas Maret mengharapkan melalui keanggotaan ini (riset 

grup) dihasilkan penelitian yang baik.  
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8.     Mutu dan kurun waktu penyelesaian skripsi/tesis/disertasi (termasuk proses      

penulisan tesis dan pembimbingannya). 

UNS telah memiliki tata cara penyusunan, pembimbingan dan penilaian 

skripsi/tesis/disertasi yang sangat lengkap dan jelas. Pedoman penulisan 

dituangkan dalam Keputusan Ketua Program Studi (KPS) UNS tentang Pedoman 

Penulisan Tugas Akhir yang memuat secara lengkap tentang tata cara penyusunan, 

pembimbingan dan penilaian disertasi yang sangat lengkap dan jelas. 

Penyusunan disertasi dimulai dengan penyusunan proposal disertasi yang 

disusun sampai dengan metodologi penelitian. Rencana penelitian disertasi harus 

diajukan kepada Dosen Pembimbing yang dipilih. Apabila disetujui, proposal 

penelitian akan diberikan kepada Kepala Program Studi untuk mendapat 

persetujuannya. Dengan persetujuan Kepala Program Studi, mahasiswa yang 

bersangkutan dapat melanjutkan proses penyusunan disertasinya dengan 

bimbingan Dosen Pembimbing.  Penilaian terhadap kualitas penelitian disertasi 

melalui penyaringan yang ketat dengan pemberian masukan-masukan yang 

diperlukan bagi mahasiswa melalui dosen pembimbing dan Kepala Program Studi, 

proses kemudian dilanjutkan dengan penyusunan disertasi. Setiap mahasiswa akan 

mendapatkan dosen pembimbing sebagai promotor dan kopromotor untuk 

membantu proses penyusunan disertasi  tersebut. Mahasiswa bebas memilih dosen 

mana yang dianggap sesuai untuk menjadi pembimbing mereka. Proses bimbingan 

dilakukan secara rutin dan berkala sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan 

dosen pembimbing. 

Penelitian disertasi para mahasiswa Program Studi di UNS, sejak awal 

dimulainya penelitian para Dosen Pembimbing selalu mendorong agar mahasiswa 

mau meneruskan dan mempublikasikan hasil penelitian mereka dalam seminar-

seminar nantinya. 

 

9.    Publikasi hasil penelitian, karya inovatif, dan rangkuman 

skripsi/tesis/disertasi. 

Hasil penelitian dari mahasiswa UNS selalu dipublikasikan, baik dalam 

tingkat internasional, nasional, maupun lokal, dan juga mahasiswa wajib 

mempublikasikan hasil Skripsi, Tesis dan Disertasi, baik di jurnal Nasional dan 
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jurnal internasional, minimal mengupload abstrak hasil tesis/disertasi dalam 

Digital Library https://digilib.uns.ac.id, Sesuai Peraturan Rektor Universitas 

Sebelas Maret Nomor: 585/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor. 

 
 

10.  Kerjasama dengan instansi yang relevan 

Universitas selalu berupaya untuk mengembangkan kerjasama dengan 

instansi-instansi yang relevan. Ini semua ditujukan untuk melakukan 

pengembangan kualitas, baik dan segi mahasiswa maupun dan segi dosen yang 

dimiliki. Kebijakan dan upaya pelaksanaan kerjasama tertuang dalam Peraturan 

Rektor UNS No: 518/UN27/HK/2016 tentang Pedoman Kerjasama Universitas 

Sebelas Maret, untuk pengelolaan serta sistem monitoring dan evaluasi)  kerjasama, 

dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan dan 

sasaran institusi didasarkan pada SK Rektor Nomor 1990/UN27/2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan dana Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di UNS yang 

mengacu pada Keputusan Mendiknas No. 246/U/1999 tentang Kerjasama 

Perguruan Tinggi, serta SK Ditjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi, kerjasama yang dilakukan ini 

merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki UNS 

dalam berbagai hal menyangkut hasil-hasil pendidikan tinggi yang telah dicapai dan 

rencana pengembangannya, hasil penelitian maupun rencana pengembangannya 

dan pengabdian kepada masyarakat bagi mitra maupun calon mitra, baik swasta 

maupun pemerintah di tingkat daerah, nasional dan internasional. 

Jumlah kerjasama sejumlah 164 dengan instansi dalam negeri, dan 81 

dengan instansi luar negeri. Relevansi kegiatan kerjasama diukur berdasarkan 

indeks kepuasan pengguna kerjasama. Cara yang dilakukan dengan membagi 

angket setelah suatu kegiatan kerja sama selesai dilakukan.  

 

11.  Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 

Universitas Sebelas Maret akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi 

dalam pelaksanaan kerjasama. Monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan hasil 

https://digilib.uns.ac.id/


 

EVALUASI DIRI INSTITUSI UNS UNS ACTIVE 

 

141 

kerjasama dengan cara mengadakan rapat secara berkala dengan tim pelaksana 

dan melaporkannya kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan 

Kerjasama. Monev hasil kerjasama disertai dengan umpan balik terhadap 

kerjasama yang sementara berlangsung antara kedua belah pihak. Hal ini sangat 

penting untuk dilakukannya upaya peningkatan mutu program dan keberlanjutan 

kerjasama dimaksud, Untuk kegiatan kerjasama khusus yang bersifat strategis, 

multi tahunan, multi disiplin atau dengan biaya relatif besar, Rektor melalui Wakil 

Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

kerjasama dengan cara mengadakan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala. 

Selain itu Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dekan, 

Ketua-Ketua Lembaga dan Kepala UPT melakukan evaluasi tahunan seluruh 

kegiatan kerjasama untuk mengembangkan kerjasama. Untuk memperoleh akses 

terhadap hasil monitoring dan evaluasi kerjasama, maka dokumen tersebut selalu 

tersedia dalambentuk hardcopy yang dapat diakses melalui kantor Wakil Rektor 

Bidang Perencanaan dan Kerjasama. 

 

12.  Hasil kerjasama yang saling menguntungkan 

Dari hubungan kerjasama dengan Bank Indonesia Cabang Surakarta, UNS 

mendapatkan wadah untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan karya-

karya dan artikel dosen. Sedangkan Bank Indonesia  mendapatkan laporan  tulisan 

hasil penelitian yang bermutu.  

Dalam kerjasama dengan universitas di luar negeri, tercipta hubungan yang 

saling menguntungkan karena baik para dosen maupun mahasiswa mendapatkan 

kesempatan untuk mengembangkan wawasan melalui program pertukaran 

mahasiswa dan dosen. Rencana ke depan berupa pelaksanaan Program Double 

Degree akan dapat meningkatkan kualifikasi lulusan UNS.  

 

13.  Kepuasan pihak-pihak yang bekerjasama 

Selama ini manfaat yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak luar, 

selain dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya 

kelembagaan, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya alumni guna menunjang 

penyelenggaraan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian 
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kepada masyarakat, serta bidang-bidang lain yang disepakati ke dua belah pihak, 

juga diarahkan dapat mendukung dan memfasilitasi peraihan income generating 

atas institutional fee dari hasil pelaksanaan kerjasama, baik dalam bentuk profit dan 

non profit oriented maupun pengembangan keilmuan. Bagi mitra kerjasama, 

kepuasan yang diraih apabila pelaksanaan kerjasama ini menyangkut program 

multi disiplin yang bersifat berkelanjutan dengan melibatkan berbagai kalangan. 

Oleh karena itu hasil-hasil dari pelaksanaan kerjasama selalu diinformasikan 

melalui press release, penyusunan Laporan Kerjasama, upload di website, dan 

ditayangkan dalam Buletin internal.  

Adapun untuk memperoleh jalinan kerjasama dilakukan melalui pencarian 

peluang (hunting) dengan penugasan personil (kontak person), menghubungi 

pihak-pihak terkait, studi banding (benchmarking) dan pengiriman tawaran 

proposal kerjasama. 

Sasaran dari manfaat dan kepuasan mitra kerjasama yang dirasakan sebagai 

hasil dari pelaksanaan kerjasama dapat dilihat dari isi dokumen kontrak 

pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan kerja 

dan berita acara kegiatan yang dilakukan oleh fakultas/unit-unit kerja sebagai 

implementasi dan tindaklanjut dalam merealisasi naskah kesepakatan kerjasama 

(MoU) oleh kedua belah pihak. Segala keluhan dapat disampaikan secara informal 

dan dengan segera dicari penyelesaiannya sehingga tingkat kepuasan terhadap 

kerjasama-kerjasama yang ada termasuk tinggi. 

Pengiriman kuesioner kepada instansi yang menjalin kerjasama juga 

merupakan salah satu metode yang dipakai dalam melaksanakan monitoring dan 

evaluasi kepuasaan kerjasama. Berdasarkan hasil kuesioner untuk 20 sampel mitra 

kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang telah dikirim kembali oleh instansi, 

diketahui bahwa untuk aspek kualitas, mitra menyatakan puas sebesar 60% dan 

sangat puas 30 %, kurang puas 10% untuk aspek relevansi, 60% mitra menyatakan 

puas dan 40% menyatakan sangat puas, untuk aspek produktivitas, 60% mitra 

menyatakan puas dan 40 % menyatakan sangat puas, untuk aspek keber-

langsungan, 65% mitra menyatakan puas dan 35 % menyatakan sangat puas. 

Sedangkan untuk aspek komunikasi, 70% mitra menyatakan puas dan 30 % 

menyatakan sangat puas. Beberapa perjanjian kerjasama yang telah habis masa 
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berlaku, ada yang mengajukan untuk diperpanjang perjanjian lagi atau 

merekomendasikan intitusi maupun lembaga lain untuk melanjutkan kerjasama 

dengan UNS.  

 

Kekuatan: 

1.  Dosen UNS memiliki agenda penelitian yang jelas dan terencana (ada 

panduan yang selalu diperbaharui). 

2.  UNS memiliki sarana “in house research” untuk melakukan pembahasan 

hasil penelitian. 

3.  UNS memiliki penelitian yang dipublikasikan secara internasional, 

nasional maupun lokal. 

4.  UNS memiliki program kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat 

secara terencana. 

5.  UNS memiliki penelitian bekerjasama dengan mahasiswa. 

6.  UNS melakukan kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

melibatkan mahasiswa. 

7.  UNS memiliki hubungan kerjasama kemitraan dengan lembaga di dalam 

dan luar negeri. 

8.  Adanya Sumber dana Penelitian dan Pengabdian dari Sumber Lain 

9. UNS memiliki banyak karya yang sudah memiliki hak Paten/HAKI, Ada 51 

paten dan 46 HAKI. Penghargaan best paper 12 

 

Kelemahan: 

1.  Hasil penelitian dosen UNS lebih banyak didanai oleh internal UNS sendiri. 

2.  Keterbatasan waktu dari mahasiswa untuk terlibat dalam pengabdian 

kepada masyarakat. 

3.  Keterbatasan waktu yang dimiliki dosen yang menjabat untuk penelitian 

karena kegiatan administratif sebagai pejabat struktural yang padat. 

4.   Ketergantungan yang cukup tinggi mahasiswa terhadap dosen dalam 

menghasilkan penelitian. 

 



 

EVALUASI DIRI INSTITUSI UNS UNS ACTIVE 

 

144 

Peluang: 

1.  Masih banyak sumber dana penelitian dan pihak luar yang bisa membantu 

penelitian dosen-dosen UNS. 

2.  Tawaran-tawaran untuk mengadakan hubungan kemitraan. 

3.  Pengabdian masyarakat di lingkungan sekitar UNS. 

4.  Permasalahan-permasalahan di bidang-bidang yang sesuai masih terbuka 

peluang untuk dilakukan penelitian. 

5.  Munculnya topik-topik baru yang membuka peluang bagi dosen dan 

mahasiswa untuk melakukan penelitian. 

6.  Bertambahnya jurnal-jurnal ilmiah. 

Ancaman: 

1. Persaingan dari univesitas lain yang sudah mapan.  

2. Ada Universitas di luar UNS yang mempunyai strategi khusus untuk 

meningkatkan mutu  lulusan ke level international 

 

Tabel G.1 ANALISIS & STRATEGI SWOT KOMPONEN G 

 
 
 

G.  Penelitian, 
Pelayanan/ 

Pengabdian kepada 
Masyarakat, dan 

Kerjasama 
 

Kekuatan: Kelemahan: 

 Memiliki agenda penelitian 
yang jelas dan terencana (ada 
panduan yang selalu 
diperbaharui). 

o Memiliki sarana “in house 
research” untuk melakukan 
pembahasan hasil penelitian. 

o Memiliki penelitian yang 
dipublikasikan secara 
internasional, nasional maupun 
lokal. 

o Memiliki program kepedulian 
dan pengabdian kepada 
masyarakat secara terencana. 

o Memiliki penelitian 
bekerjasama dengan 
mahasiswa. 

o Melakukan kepedulian dan 
pengabdian kepada masyarakat 
dengan melibatkan mahasiswa. 

o Memiliki hubungan kerjasama 
kemitraan dengan lembaga di 
dalam dan luar negeri. 

 Hasil penelitian dosen UNS 
lebih banyak didanai oleh 
internal UNS sendiri. 

o Keterbatasan waktu dari 
mahasiswa untuk terlibat 
dalam pengabdian kepada 
masyarakat. 

o Keterbatasan waktu yang 
dimiliki dosen yang 
menjabat untuk penelitian 
karena kegiatan 
administratif sebagai 
pejabat struktural yang 
padat. 

o Ketergantungan yang 
cukup tinggi mahasiswa 
terhadap dosen dalam 
menghasilkan penelitian. 
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o Adanya Sumber dana Penelitian 
dan Pengabdian dari Sumber 
Lain 

 Memiliki banyak karya yang 
sudah memiliki hak 
Paten/HAKI 

Peluang Strategi Kekuatan-Peluang Strategi Kelemahan-
Peluang 

 Masih banyak sumber dana 
penelitian dan pihak luar 
yang bisa membantu 
penelitian dosen-dosen 
UNS. 

o Tawaran-tawaran untuk 
mengadakan hubungan 
kemitraan. 

o Pengabdian masyarakat di 
lingkungan sekitar UNS. 

o Permasalahan-
permasalahan di bidang-
bidang yang sesuai masih 
terbuka peluang untuk 
dilakukan penelitian. 

o Munculnya topik-topik 
baru yang membuka 
peluang bagi dosen dan 
mahasiswa untuk 
melakukan penelitian. 

o Bertambahnya jurnal-
jurnal ilmiah. 

 Mendorong para 
dosen/tenaga pengajar di UNS  
untuk melakukan penulisan di 
jurnal yang bereputasi, dll. 

 Menyediakan media penulisan 
dan publikasi dalam bentuk 
jurnal dan majalah di tingkat 
universitas dan Program Studi. 

 Pengabdian masyarakat di 
lingkungan sekitar. 

 Tersedia dana untuk dosen 
yang tulisannya di muat di 
jurnal internasional maupun 
nasional serta prosiding. 

 Berusaha mengkonsep dan 
menemukan ciri khas bagi 
hasil-hasil penelitian di 
lingkungan UNS 

 Mengajukan pendanaan 
penelitian dari pihak luar. 

 Mendorong mahasiswa 
melakukan penelitian 
secara individual. 

 Mengadakan hubungan 
kemitraan dengan lembaga 
lain. 

Ancaman Strategi Kekuatan-Ancaman Strategi Kelemahan-
Ancaman 

 Persaingan dari 
univesitas lain yang 
sudah mapan.  

o Ada Universitas di 
luar UNS yang 
mempunyai strategi 
khusus untuk 
meningkatkan mutu  
lulusan ke level 
international 

 

 Meningkatkan kualitas sumber 
daya terutama untuk 
penelitian-penelitian orisinal. 

 Menyadarkan seluruh 
warga UNS pentingnya 
melakukan penelitian 
dengan bobot sains yang 
tinggi atau bermanfaat bagi 
masyarakat. 

 

Program Pengembangan yang Dilakukan: 

1.  Prodi di UNS secara rutin akan mengadakan workshop penelitian dan 

pengabdian masyarakat bagi para dosen (untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas penelitian para dosen). 
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2.  LPPM akan terus menghimpun informaasi tentang penawaran dana 

penelitian dan pengabdian masyarakat baik dan dalam maupun luar negeri, 

dan mensosialisasikan informasi tersebut kepada para dosen dan 

mahasiswa. 

       3.  Membuat proposal pengadaan penelitian bersama dengan universitas lain 

yang mempunyai hubungan kerjasama. 
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BAB II ANALISIS SWOT INSTITUSI SECARA KESELURUHAN, 

MERUJUK KEPADA DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN. 

 

1. Analisis antar komponen 

Tabel 1. Lingkungan Internal Universitas 

Komponen Kekuatan Kelemahan 

Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran  

 Visi, misi, tujuan dan sasaran 

institusi menjadi landasan gerak 

langkah peningkatan kemajuan 

lembaga 

 Rasio tenaga pendidik terhadap 

mahasiswa ideal untuk melakukan 

proses tridharma maupun 

manajemen perguruan tinggi. 

Jumlah tenaga pendidik berpotensi 

studi lanjut S3 cukup besar. 

 Mahasiswa UNS berkualitas 

dengan tingginya standar nilai 

ujian masuk dan ketatnya seleksi. 

 Telah dikembangkan perangkat 

organisasi yang berfungsi 

melaksanakan sistem manajemen 

dalam rangka melakukan 

akselerasi internasionalisasi. 

 Pola pikir sivitas akademika 

terhadap pentingnya reputasi 

internasional belum optimal   

 Tenaga pendidik belum 

secara optimal berorientasi 

pada riset dan pelaku 

manajemen seringkali kurang 

cepat tanggap terhadap 

perubahan jaman serta arah 

pengembangan diri dan 

organisasi. 

 Soft skills& entrepreneurship 

lulusan masih kurang optimal 

 Sistem perencanaan anggaran 

dan manajemen finansial UNS 

belum optimal. 

Tata Pamong, 

Kepemimpinan, sistem 

pengelolaan, dan 

penjaminan mutu  

 Struktur Organisasi jelas 

 Iklim transparanasi dari civitas 

akademika 

 Sistem kepemimpinan didasarkan 

SK  yang merujuk peraturan yang 

berlaku 

 Pelaporan dan tanggung jawab 

atas setiap pelaksanaan kegiatan 

dilakukan dengan baik. 

 Tingkat kesiapan SDM dalam 

menyikapi perubahan yang 

terjadi masih kurang 

 Dalam proses peningkatan 

dan penyempurnaan kualitas, 

kuantitas serta kesiapan 

Sumber daya masih kurang  
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 Pertemuan antar pimpinan secara 

teratur untuk  melakukan 

koordinasi dan evaluasi  

 Prinsip manajemen kualitas 

digunakan untuk meningkatkan 

kualitas manajemen 

 Kepemimpinan yang mencermin-

kan pelaksanaan Good University 

Governance oleh budaya organisasi 

yang diwujudkan dan ditegakkan 

aturan, norma maupun nilai 

institusi 

 Kemitraan yang kuat dengan 

berbagai instansi 

 Terbentuknya Kantor Penjaminan 

Mutu. 

Mahasiswa dan Lulusan 

 UNS sebagai lembaga pendidikan 

yang mampu menduduki rangking  

ke-10 di seluruh PT yang ada di 

Indonesia akan menjadikan 

universitas yang mempunyai daya 

saing  tinggi untuk mendapatkan 

kualitas calon mahasiswa yang 

terbaik. 

 Aspek kemahasiswaan UNS 

menempati peringkat ke-10 

Perguruan Tinggi di Indonesia 

  Berdasarkan QS star, dalam 

bidang infrastruktur mendapatkan 

bintang 4 sehingga memberikan 

dampak yang baik bagi mahasiswa 

dalam menyelesaikan studinya. 

 Tersedianya sarana dan prasarana  

seperti ruang /gedung 

perkulihaan, laboratorium,  UKM, 

ibadah, auditorium, health center, 

olahraga dan seni serta didukung 

lingkungan kampus yang rindang  

(green campus)   menjadikan 

modal dasar dalam  

 Berdasarkan analisa alumni 

tahun lulusan 2014  

menunjukan masih lemahnya  

pelaksanaan praktikum di 

laboratorium.  

 Penyelesaian skripsi, tesis, 

dan desertasi masih 

menjadikan faktor 

penghambat  utama dalam 

penyelesaian massa studi 
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pengembangan kegiatan 

pembelajaran dan softskill  yang  

nyaman sehingga  sangat 

membantu dalam kesiapan hidup 

di masyarakat. 

Sumber Daya Manusia 

 Tersedianya sejumlah dana yang 

memadai untuk melaksanakan 

rekruitmen dan seleksi yang 

efektif. 

 Tersedianya dana bagi para dosen 

untuk studi lanjut ke jenjang yang 

lebih tinggin/S3. 

 Tersedianya SDM yang 

mempunyai potensi untuk 

dikembangkan sesuai kebutuhan 

 

 Kualifikasi tenaga dosen yang 

berpendidikan S3 masih 32 % 

 Kualifikasi tenaga dosen yang 

mempunyai jabatan guru 

besar 7 % 

 Kualifikasi tenaga 

kependidikan dilihat dari 

latar berlakang pendidikan 

masih kurang relevan 

kompetensinya 

Kurikulum, Pembelajaran, 

dan suasana Akademik 

 Adanya mekanisme peninjauan 

kurikulum secara periodik yaitu 

setiap dua sampai empat tahun 

sekali 

 Telah dilakukan rekonstruksi 

kurikulum yang mengacu pada 

KKNI 

 Didasarkan kebutuhan 

stakeholders terhadap kompetensi 

lulusan sesuai dengan capaian 

pembelajaran prodi. 

 Khusus untuk program diploma, 

komposisi MK praktik dengan MK 

teori berbanding 60 : 40. 

 Kurikulum telah dijabarkan secara 

jelas dan rinci dalam RPS dan 

kontrak kuliah. 

 Adanya kebijakan tertulis tentang 

otonomi kampus, otonomi 

keilmuan, dan suasana akademik 

dalam bentuk Permen (Statuta) 

dan Peraturan Rektor) 

 Belum semua capaian 

pembelajaran lulusan (CPL) 

yang disusun prodi berasal 

dari CP asosiasi  

 Masih ada dosen yang belum 

memahami KPT 

 Masih terbatasnya penerapan 

metode Student Centered 

Learning (SCL). 

 Belum meratanya kompetensi 

keahlian dosen, khususnya 

program diploma dalam 

memenuhi kebutuhan yang 

ada dalam kurikulum. 

 Kemampuan bahasa Inggris 

para mahasiswa yang masih 

terbatas untuk dapat 

meghasilkan karya ilmiah 

internasional. 

 Masih sedikitnya prodi yang 

menyelenggarakan uji 

sertifikasi dan uji kompetensi. 
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Pembiayaan, sarana dan 

prasarana, sistem informasi 

 Ketersediaan sarana prasarana 

sangat mencukupi 

 Alokasi biaya pengembangan SDM 

yang disediakan oleh Universitas 

sangat memadai 

 Kapasitas ruang perpustakaan 

sangat luas 

 Alokasi dana investasi dan 

perawatan relatif kecil 

 Jumlah peralatan 

laboratorium masih kurang 

 Jumlah pustaka terbaru 

terbatas 

Penelitian, pelayanan/ 

pengabdian kepada 

masyarakat dan kerjasama 

 Memiliki agenda penelitian yang 

jelas dan terencana (ada panduan 

yang selalu diperbaharui). 

 Memiliki sarana “in house 

research” untuk melakukan 

pembahasan hasil penelitian. 

 Memiliki penelitian yang 

dipublikasikan secara 

internasional, nasional maupun 

lokal. 

 Memiliki program kepedulian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

secara terencana. 

 Memiliki penelitian bekerjasama 

dengan mahasiswa. 

 Melakukan kepedulian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

dengan melibatkan mahasiswa. 

 Memiliki hubungan kerjasama 

kemitraan dengan lembaga di 

dalam dan luar negeri. 

 Adanya Sumber dana Penelitian 

dan Pengabdian dari Sumber Lain 

 Memiliki banyak karya yang sudah 

memiliki hak Paten/HAKI 

 Hasil penelitian dosen UNS 

lebih banyak didanai oleh 

internal UNS sendiri. 

 Keterbatasan waktu dari 

mahasiswa untuk terlibat 

dalam pengabdian kepada 

masyarakat. 

 Keterbatasan waktu yang 

dimiliki dosen yang menjabat 

untuk penelitian karena 

kegiatan administratif 

sebagai pejabat struktural 

yang padat. 

 Ketergantungan yang cukup 

tinggi mahasiswa terhadap 

dosen dalam menghasilkan 

penelitian 
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Tabel 2. Lingkungan Eksternal Universitas. 

Komponen Peluang Tantangan 

Visi, misi, tujuan dan 

sasaran  

 UU Sisdiknas dan peraturan 

perundangan memberikan peluang 

untuk mengelola UNS secara 

mandiri dan mengarah pada 

peningkatan good university 

governance. 

 Kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan tinggi yang 

kuat merupakan captive market 

bagi UNS. 

 UNS memiliki peluang untuk 

mengembangkan jejaring dengan 

alumni, industri, pemerintah, 

universitas dan institusi lain di luar 

negeri dalam rangka penyediaan 

beasiswa, peraihan endowment, 

kolaborasi riset, dan invenstasi. 

 Jumlah peminat UNS yang tinggi 

merupakan peluang UNS untuk 

melakukan seleksi memperoleh 

calon yang berkualitas tinggi. 

 Perkembangan Ilmu pengeta-

huan, teknologi, dan seni 

bergerak dan berubah dengan 

laju yang cepat. 

 Meningkatnya promosi dan 

branding yang agresif serta 

meningkatnya reputasi 

perguruan tinggi kompetitor di 

Indonesia merupakan ancaman 

bagi UNS. 

 Pemerintah belum secara 

optimal melakukan evaluasi 

dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pendidikan 

tinggi.  

 

Tatapamong, 

Kepemimpinan, system 

pengelolaan, dan 

penjaminan mutu 

 Kerjasama dengan berbagai instansi 

sangat terbuka luas 

 Peluang untuk mengembangkan 

Pascasarjana bertambah besar. 

 UNS memiliki peluang untuk 

mengembangkan jejaring dengan 

alumni, industri, pemerintah, 

universitas dan institusi lain di luar 

negeri dalam rangka penyediaan 

beasiswa, peraihan endowment, 

kolaborasi riset, dan invenstasi 

1) Perkembangan Ilmu 

pengeta-huan, teknologi, dan 

seni bergerak dan berubah 

dengan laju yang cepat. 

2) Meningkatnya promosi 

dan branding yang agresif serta 

meningkatnya reputasi 

perguruan tinggi kompetitor di 

Indonesia merupakan ancaman 

bagi UNS. 

3) Pemerintah belum secara 

optimal melakukan evaluasi 

dan pengawasan terhadap 

penye-lenggaraan pendidikan 

tinggi.  
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4) Resistensi terhadap 

perubahan 

Mahasiswa dan lulusan 

5) Terbuka peluang bagi 

mahasiswa untuk melakukan 

penelitian atau pengabdian pada  

masyarakat baik secara mandiri 

maupun dalam bentuk tim 

6) Peluang kerja cukup terbuka 

bagi lulusan hal ini ditunjukan 

banyaknya  perusahan yang mau 

bekerja sama dengan CDC-UNS  

untuk menyelenggarakan bursa 

kerja 

7) Banyak tawaran beasiswa 

yang dapat membantu pembiayaan 

kuliah. 

8) Beberapa perguruan 

tinggi lain selalu berupaya 

untuk selalu meningkatkan diri 

baik secara kuantitas maupun 

kualitas dalam rangka 

pencapain rangking di kelas 

dunia (World Class University) 

9) Pengguna lulusan selalu 

mencari calon alumni terbaik 

dari berbagai aspek seperti: 

IPK tinggi, kepribandian dan 

ketrampilan yang dimiliki, 

penguasaan bahasa Inggris, 

dan reputasi perguruan tinggi 

baik di tingkat nasional 

maupun internasional 

10) Beasiswa dari pemerintah 

maupun perusahaan bersifat 

kompetitif dengan perguruan 

tinggi lain 

Sumber Daya Manusia  

11) Tersedianya penawaran 

sumberdaya baik untuk dosen 

maupun tenaga kependidikan yang 

dibutuhkan.  

12) Tersedianya peluang untuk 

memperoleh beasiswa studi lanjut 

baik di dalam maupun di luar 

negeri. 

13) Terbukanya jejaring nasional 

maupun internasional untuk 

melakukan studi lanjut 

14) Persaingan yang ketat 

untuk memperoleh SDM yang 

bagus. 

 

 

15) Persaingan yang ketat 

untuk memperoleh beasiswa. 

 

16) Terbatasnya jejaring yang 

dimiliki 

Kurikulum, 

pembelajaran, suasana 

akademik 

17) Kemristekdikti masih 

menyediakan hibah revitalisasi KPT 

18) Adanya berbagai kesempatan 

untuk meningkatkan kemampauan 

bahasa Inggris mahasiswa, baik di 

20) Semakin ketatnya 

persaingan untuk peningkatan 

produk-tivitas ilmiah 

internasional. 

21) Perubahan lingkungan 

dunia industri yang  sangat 
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dalam kampus (UPT Bahasa) 

maupun di luar kampus 

19) Banyaknya tawaran 

rekrutmen SDM dari perusahaan 

dengan UNS 

 

cepat dan dinamis, menuntut 

PT memenuhi SDM 

bersertifikat kompetensi. 

22) Banyak PT lain yang telah 

mengembangkan SCL dalam 

rangka peningkatan suasana 

akademik. 

23) Tingginya tuntutan akan 

kompetensi dalam persaingan 

memperoleh pekerjaan. 

24) Sampai saat ini capaian 

pembelajaran asosiasi program 

studi belum ditetapkan oleh 

Menristekdikti 

Pembiayaan, sarana dan 

prasarana, system 

informasi 

25) Networking dengan institusi 

lain sangat terbuka 

26) Kesempatan untuk 

memperoleh dana pengembangan 

institusi cukup terbuka 

27) Banyak alternatif pustaka 

yang dapat diakses  secara cuma-

cuma 

28) Sarana prasarana yang 

dibutuhkan civitas akademik 

berkembang pesat yang tidak 

mudah dipenuhi 

29) Perkembangan IPTEKS 

sangat cepat dimana SDM tidak 

bisa mengimbangi. 

Penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan 

kerjasama 

30) Masih banyak sumber dana 

penelitian dan pihak luar yang bisa 

membantu penelitian dosen-dosen 

UNS. 

31) Tawaran-tawaran untuk 

mengadakan hubungan kemitraan. 

32) Pengabdian masyarakat di 

lingkungan sekitar UNS. 

33) Permasalahan-permasalahan 

di bidang-bidang yang sesuai masih 

terbuka peluang untuk dilakukan 

penelitian. 

34) Munculnya topik-topik baru 

yang membuka peluang bagi dosen 

dan mahasiswa untuk melakukan 

penelitian. 

36) Persaingan dari 

univesitas lain yang sudah 

mapan.  

37) Ada Universitas di luar 

UNS yang mempunyai strategi 

khusus untuk meningkatkan 

mutu  lulusan ke level 

international 
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35) Bertambahnya jurnal-jurnal 

ilmiah 

 

 

2. Strategi Pengembangan 

a. Strategi Pengembangan Kekuatan – Peluang 

1) Visi, misi, tujuan dan sasaran institusi menjadi landasan gerak langkah 

peningkatan kemajuan lembaga menuju pengelolaan UNS secara mandiri 

dan mengarah pada peningkatan good university governance.  

2) Visi, misi, tujuan dan sasaran institusi menjadi landasan gerak langkah 

peningkatan kemajuan lembaga melalui pengembangan jejaring dengan 

alumni, industri, pemerintah, universitas dan institusi lain di luar negeri 

dalam rangka penyediaan beasiswa, peraihan endowment, kolaborasi 

riset, dan invenstasi. 

3) Potensi SDM yang cukup tinggi dapat dioptimalkan dalam kerangka 

pengelolaan UNS secara mandiri dan mengarah pada peningkatan good 

university governance.  

4) Potensi SDM yang cukup tinggi dapat dioptimalkan dalam mengembang-

kan jejaring dengan alumni, industri, pemerintah, universitas dan 

institusi lain di luar negeri dalam rangka penyediaan beasiswa, peraihan 

endowment, kolaborasi riset, dan invenstasi 

5) Standar nilai ujian masuk dan ketatnya seleksi dapat digunakan 

menyeleksi jumlah peminat UNS yang tinggi (captive market). 

6) Perangkat organisasi yang dikembangkan berfungsi sebagai pelaksanaan 

sistem manajemen dalam rangka melakukan akselerasi internasional-

isasi UNS dengan memanfaatkan peluang pengelolaan UNS secara 

mandiri dan mengarah pada peningkatan good university governance.  

7) Menyusun SOTK yang organik, dinamis sehingga mampu menyesuaikan 

dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga 

8) Terus meningkatkan kualitas SDM melalui seleksi yang terstandardisasi 
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9) Potensi SDM yang cukup tinggi dapat dioptimalkan dalam kerangka 

pengelolaan UNS secara mandiri dan mengarah pada peningkatan good 

university governance. 

10) Potensi SDM yang cukup tinggi dapat dioptimalkan dalam mengembang-

kan jejaring dengan alumni, industri, pemerintah, universitas dan 

institusi lain di luar negeri dalam rangka penyediaan beasiswa, peraihan 

endowment, kolaborasi riset, dan invenstasi 

11) Perangkat organisasi yang dikembangkan berfungsi sebagai pelaksanaan 

sistem manajemen dalam rangka melakukan akselerasi internasional-

isasi UNS dengan memanfaatkan peluang pengelolaan UNS secara 

mandiri dan mengarah pada peningkatan good university governance.  

12) Membina kerjasama antara dosen, mahasiswa, dan pemerintah untuk 

mendapatkan hibah penelitian atau hibah pengabdian  

13) Memberikan kesempatan untuk memanfaatkan semua fasilitas yang ada 

di universitas baik yang dikelola oleh unit pengeloa teknis seperti 

laboratorium, perpustakaan, komputer, bahasa maupun layanan yang 

lain seperti tempat ibadah, olahraga dan seni, dan health center dalam 

rangka meningkatkan inovasi penelitian dan pembelajaran, dan softskill. 

14) Mengarahkan mahasiswa untuk memilih kegiatan softskill yang sesuai 

dengan potensi yang dimiliki 

15) Melaksanakan sistem rekruitmen dan seleksi yang efektif. 

16) Memfasilitasi dosen untuk memperoleh beasiswa baik dari dalam 

maupun luar negeri 

17) Memfasilitasi dosen maupun tenaga kependidikan yang studi lanjut. 

18) Memfasilitasi prodi untuk mengikuti kompetisi penguatan KPT yang 

diselenggarakan Kemristekdikti  

19) Memfasilitasi pengadaan workshop penyusunan RPS untuk pengem-

bangan MK yang lebih aplikatif. 

20) Optimalisasi perencanaan pengembangan bahan pustaka berdasarkan 

pengembangan kurikulum. 

21) Peningkatan pengembangan kurikulum tiap dua tahun sekali untuk 

menyesuaikan dengan hasil studi pelacakan alumni dan pengguna 
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22) Memasukkan muatan softskill dalam kurikulum. 

23) Mengoptimalkan pola partnership dengan penyedia sarana dan 

prasarana yang handal 

24) Mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan 

25) Meningkatkan sumber pendanaan selain dari mahasiswa. 

26) Mendorong para dosen/tenaga pengajar di UNS untuk melakukan 

penulisan di jurnal yang bereputasi, dll. 

27) Menyediakan media penulisan dan publikasi dalam bentuk jurnal dan 

majalah di tingkat universitas dan Program Studi. 

28) Pengabdian masyarakat di lingkungan sekitar. 

29) Tersedia dana untuk dosen yang tulisannya di muat di jurnal 

internasional maupun nasional serta prosiding. 

 

b. Strategi pengembangan Kelemahan – Peluang 

1) Pola pikir sivitas akademika terhadap pentingnya reputasi internasional 

perlu dioptimalkan untuk pengelolaan UNS secara mandiri dan mengarah 

pada peningkatan good university governance, dan menangkap peluang 

mengembangkan jejaring dengan alumni, industri, pemerintah, 

universitas dan institusi lain di luar negeri dalam rangka penyediaan 

beasiswa, peraihan endowment, kolaborasi riset, dan invenstasi.   

2) Tenaga pendidik perlu secara optimal berorientasi pada riset dan pelaku 

manajemen cepat tanggap terhadap perubahan zaman serta arah 

pengembangan diri dan organisasi untuk pengelolaan UNS secara 

mandiri dan mengarah pada peningkatan good university governance.  

3) Soft skills & entrepreneurship lulusan masih perlu dioptimalkan guna 

menangkap peluang captive market bagi UNS yang masih luas dan 

berkualitas.  

4) Pola pikir sivitas akademika terhadap pentingnya reputasi internasional 

perlu dioptimalkan untuk pengelolaan UNS secara mandiri dan mengarah 

pada peningkatan good university governance, dan menangkap peluang 

mengembangkan jejaring dengan alumni, industri, pemerintah, 
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universitas dan institusi lain di luar negeri dalam rangka penyediaan 

beasiswa, peraihan endowment, kolaborasi riset, dan invenstasi.   

5) Tenaga pendidik perlu secara optimal berorientasi pada riset dan pelaku 

manajemen cepat tanggap terhadap perubahan jaman serta arah 

pengembangan diri dan organisasi untuk pengelolaan UNS secara 

mandiri dan mengarah pada peningkatan good university governance.  

6) Terus membangun semangat institusi, kesadaran akan pentingnya 

kerjasama kooperatif dan koordinasi. 

7) Sistemperencanaan anggaran dan manajemen finansial UNS perlu di 

optimalkan  untuk   pengelolaan UNS secara mandiri dan mengarah pada 

peningkatan good university governance, dan menangkap peluang 

mengembangkan jejaring dengan alumni, industri, pemerintah, 

universitas dan institusi lain di luar negeri dalam rangka penyediaan 

beasiswa, peraihan endowment, kolaborasi riset, dan invenstasi.  

8) Kerjasama dan dukungan pihak Universitas sebagai organisasi induk 

dilakukan secara menyeluruh dalam pelaksanaan kendali mutu. 

9) Meningkatkan kegiatan praktikum dalam proses belajar mengajar 

sehingga akan membekali pemikiran yang  bersifat kreatif, inovatif dan 

kepribadian yang bersifat ilmiah sebagai bekal untuk pemerolehan dana-

dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

10) Kegiatan bimbingan skripsi dioptimalkan dengan cara  Dosen 

pembimbing akademik dan dosen pembimbing  skripsi  melakukan 

bimbingan secara kontinu  melalui progress report-nya. 

11) Melakukan negosiasi dengan Kementerian untuk mendapatkan tenaga 

yang kompeten dan kredibel. 

12) Memanfaatkan SDM yang ada secara maksimal 

13) Meningkatkan keualitas SDM melalui berbagai pelatihan dan kursus 

14) Meningkatkan keahlian para dsoen sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinya. 

15) Meningkatkan keterampilan bersertifikat untuk mahasiswa. 

16) Memberikan pelatihan AMT,ESQ untuk membentuk mindset mahasiswa 

agar lebih mengenal diri dan memacu dirinya untuk berprestasi. 
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17) Peningkatan kegiatan studi pelacakan (tracer study) alumni melalui CDC 

di tingkat Fakultas dan UNS. 

18) Mengintensifkan sumber penerimaan dari perusahaan bisnis baik 

swasta maupun BUMN, instansi Negara maupun badan-badan 

multinasional 

19) Berusaha mengkonsep dan menemukan ciri khas bagi hasil-hasil 

penelitian di lingkungan UNS 

20) Mengajukan pendanaan penelitian dari pihak luar. 

21) Mendorong mahasiswa melakukan penelitian secara individual. 

22) Mengadakan hubungan kemitraan dengan lembaga lain 

 

c. Strategi Pengembangan Kekuatan – Ancaman 

1) Visi, misi, tujuan dan sasaran institusi menjadi landasan gerak langkah 

peningkatan kemajuan lembaga dengan mengikuti perkembangan Ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni bergerak dan berubah dengan laju yang 

cepat. 

2) Visi, misi, tujuan dan sasaran institusi menjadi landasan gerak langkah 

peningkatan kemajuan lembaga dalam menghadapi meningkatnya 

promosi dan branding yang agresif serta meningkatnya reputasi 

perguruan tinggi kompetitor di Indonesia. 

3) Potensi SDM yang cukup tinggi dapat dioptimalkan dalam kerangka 

mengikuti perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

bergerak dan berubah dengan laju yang cepat. 

4) Potensi SDM yang cukup tinggi dapat dioptimalkan dalam menghadapi 

meningkatnya promosi dan branding yang agresif serta meningkatnya 

reputasi perguruan tinggi kompetitor di Indonesia. 

5) Potensi SDM yang cukup tinggi dapat dioptimalkan dalam kerangka 

mengikuti perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

bergerak dan berubah dengan laju yang cepat 

6) Potensi SDM yang cukup tinggi dapat dioptimalkan dalam menghadapi 

meningkatnya promosi dan branding yang agresif serta meningkatnya 

reputasi perguruan tinggi kompetitor di Indonesia. 
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7) Potensi SDM yang cukup tinggi dapat dioptimalkan dalam menghadapi 

sikap pemerintah yang belum secara optimal melakukan evaluasi dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

8) Mulai mendesain standardisasi berbagai aspek kegiatan untuk 

mempermudah aktivitas dan pelaporan. 

9) Meningkatkan ketegasan dalam melaksanakan komitmen kualitas. 

10) Menyediakan layanan baik segi kualitas maupun kuantitas dan menye-

diakan program-program yang relevan bagi kebutuhan mahasiswa 

maupun masyarakat pengguna dalam rangka mencari simpati 

11) Mendorong mahasiswa untuk berprestasi dan siap untuk berkompetetif 

untuk mendapatkan beasiswa atau dalam dunia kerja 

12) Sistem magang untuk mengikat SDM potensial 

13) Sistem renumerasi merit based bagi dosen dan tenaga kependidikan 

14) Meningkatkan iklim kerja yang kondusif dan partisipatif dengan sistem 

renumerasi berbasis kinerja 

15) Meningkatkan kerjasama dengan para praktisi untuk memberikan 

pelatihan bagi mahasiswa, serta review kurikulum 

16) Meningkatkan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam mengikuti 

kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. 

17) Mengoptimalkan koordinasi antara pegelola keuangan untuk pengadaan 

sarana-prasarana. 

18) Sistem informasi yang digunakan mengedepankan kemampuan adaptasi 

penggunaan dan user friendly 

19) Meningkatkan kualitas sumber daya terutama untuk penelitian-

penelitian orisinal. 

 

d. Strategi Pengembangan Kelemahan – Ancaman 

1) Pola pikir sivitas akademika terhadap pentingnya reputasi internasional 

perlu diopti-malkan untuk mengikuti perkembangan Ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni bergerak dan berubah dengan laju yang cepat. 

2) Tenaga pendidik perlu secara optimal berorientasi pada riset dan pelaku 

manajemen cepat tanggap terhadap perubahan zaman serta arah 
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pengembangan diri dan organisasi untuk menghadapi meningkatnya 

promosi dan branding yang agresif serta meningkatnya reputasi 

perguruan tinggi kompetitor di Indonesia merupakan ancaman bagi UNS.  

3) Sistemperencanaan anggaran dan manajemen finansial UNS perlu di 

optimalkan untuk untuk menghadapi perekembangan Ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni bergerak dan berubah dengan laju yang cepat maupun 

meningkatnya promosi dan branding yang agresif serta meningkatnya 

reputasi perguruan tinggi kompetitor di Indonesia merupakan ancaman 

bagi UNS. 

4) Pola pikir sivitas akademika terhadap pentingnya reputasi internasional 

perlu dioptimalkan untuk  mengikuti perkembangan Ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni bergerak dan berubah dengan laju yang cepat 

5) Tenaga pendidik perlu secara optimal berorientasi pada riset dan pelaku 

manajemen cepat tanggap terhadap perubahan zaman serta arah 

pengembangan diri dan organisasi untuk menghadapi meningkatnya 

promosi dan branding yang agresif serta meningkatnya reputasi 

perguruan tinggi kompetitor di Indonesia merupakan ancaman bagi UNS.  

6) Sistemperencanaan anggaran dan manajemen finansial UNS perlu di 

optimalkan untuk untuk menghadapi perekembangan Ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni bergerak dan berubah dengan laju yang cepat maupun 

meningkatnya promosi dan branding yang agresif serta meningkatnya 

reputasi perguruan tinggi kompetitor di Indonesia merupakan ancaman 

bagi UNS 

7) Memantau kebijakan yang ada agar dalam proses belajar mengajar selalu 

menekankan pada prinsip prinsip dasar KKNI  sehingga kegiatan 

praktikum bisa ditingkatkan. Dengan peningkatan kegiatan prktikum 

secara  langsung dapat meningkatkan nilai kepribadian dan ketrampilan 

yang diharapkan yaitu munculnya sikap ilmiah. 

8) Memotivasi  semangat belajar mahasiswa dan untuk meningkatkan 

kegiatan softskill sebagai dasar dari tuntutan dunia kerja baik dalam 

proses pembalajaran atau kegiatan ekstrakurikuler. 
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9) Internalisasi budaya kerja organisasi “ACTIVE” yang penuh komitmen 

dan tanggung jawab 

10) Meningkatkan reward terutama kepada Guru Besar 

11) Meningkatkan iklim kerja yang kondusif dan partisipatif dengan system 

renumerasi berbasis kinerja 

12) Pelaksanaan program student day bagi mahasiswa untuk meningkatkan 

kreatifitas dan kepribadian mahasiswa  

13) Peningkatan program magang mahasiswa, diantaranya dengan 

membentuk unit kerja yang khusus menangani masalah magang 

mahasiswa. 

14) Memberikan kompetensi tambahan kepada mahasiswa melalui 

pelatihan yang tersertifikasi. 

15) Menciptakan system informasi yang user friendly sehingga bisa 

digunakan untuk mengoptimalkan pendanaan dan koordinasi antar 

tingkatan pengelola keuangan 

16) Menyadarkan seluruh warga UNS pentingnya melakukan penelitian 

dengan bobot sains yang tinggi atau bermanfaat bagi masyarakat 
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