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PENGANTAR REKTOR

ringkatan Kementerian Ristekdikti,  UNY masuk klaster satu 
peringkat kesepuluh dan di tingkat Asia masuk peringkat 
450. Prestasi ini merupakan puncak dari prestasi yang telah 
diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya. Semoga ke depan, 
dengan kerja keras semua civitas akademika yang didukung 
oleh tenaga kependidikan dapat mewujudkan UNY sebagai 
universitas kependidikan yang unggul. 

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran 
menyeluruh tentang kinerja UNY sekaligus sebagai evaluasi 
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, serta ma-
suk an bagi penyempurnaan program kerja tahun 2018. Hal 
terpenting lainnya, laporan ini juga dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan-kebijakan 
kelembagaan.

Akhirnya, atas nama pimpinan dengan rasa rendah hati 
menyampaikan permohonan maaf, jika dijumpai beberapa 
hal yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT terus membe-
rikan bimbingan, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita un tuk 
terus mengembangkan IPTEKS dan mengabdi untuk kepen-
tingan bangsa dan Negara. Amiin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
  
  
  Yogyakarta, 2 Januari 2018
  Rektor,

  Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.
  NIP 19590901 198601 1 002

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke 
hadirat Allah SWT, atas petunjuk dan bimbingan-Nya 
sehingga Laporan Pelaksanaan Program Universitas 
Negeri Yogyakarta tahun 2017 dapat tersusun.

Laporan ini merupakan deskripsi dari target program 
yang ditentukan dan capaian hasil pelaksanaan program 
selama satu tahun, mulai dari bulan Januari sampai de-
ngan Desember 2017. Laporan ini merupakan laporan 
perkembangan pelaksanaan Rencana Strategis UNY 2015-
2019, yang telah direvisi untuk  tahun 2017-2019 dan 
program pengembangan Rektor 2017-2021. 

Secara garis besar laporan ini mencakup tiga bagian 
utama.  Pertama, capaian berdasarkan kontrak kinerja an-
tara UNY dan Kementerian Ristekdikti serta  antara UNY dan 
Dirjen Perbendaharaan.  Kedua, capaian berdasarkan Ren-
stra UNY dengan lima tujuan strategis, yakni (1) mening-
katkan kualitas pendidikan dan pembelajaran untuk meng-
hasilkan lulusan yang takwa, mandiri, dan cendekia; (2) 
meningkatkan kualitas penelitian dalam rangka penemuan 
dan pengembangan ilmu serta Pengabdian pada Masyara-
kat; (3) meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kepen-
didikan; (4) meningkatkan layanan kelembagaan dan kerja 
sama dalam dan luar negeri; dan (5) meningkatkan manaje-
men dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Ketiga, rencana 
program prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2018. 

Selanjutnya capaian pelaksanaan program tahun 2017 
diharapkan menjadi pijakan pelaksanaan program kerja 
tahun berikutnya, 2018. Prestasi yang telah diraih selama 
satu tahun cukup menggembirakan, puncaknya pada peme-





Pimpinan UNY 
Dari kiri ke kanan: Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes. (WR III); Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A. (WR 
I)Rektor UNY Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.; Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd. (WR II); Dr.rer.nat. 
Senam (WR IV).
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BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. SEJARAH
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang semu-

la Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogya-
karta diresmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan 
Ilmu Pengetahuan (PTIP) pada tanggal 21 Mei 1964, 
sehingga tanggal 21 Mei ditetapkan sebagai tanggal 
kelahiran.

Sejarah IKIP Yogyakarta tidak dapat dilepaskan 
dengan keberadaan Fakultas Pedagogik (FP) Univer-
sitas Negeri Gadjah Mada (UNGM) yang didirikan tang-
gal 19 September 1955. Pada waktu itu FP UNGM (kini 
UGM) memiliki dua bagian, yaitu Bagian Pendidikan 
dan Bagian Pendidikan Djasmani. Pada tanggal 2 
Februari 1962, Fakultas Pedagogik dipecah menjadi tiga 
fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas 
Pendidikan Djasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Namun pada tahun 1953 
FPD dimasukkan ke dalam lingkungan Departemen 
Olahraga dan dijadikan Sekolah Tinggi Olahraga (STO). 
Pada masa itu tuntutan dunia pendidikan semakin 
tinggi sehingga permintaan tenaga pengajar juga 
tinggi. FKIP UGM begitu digemari sehingga jumlah 
mahasiswa pada tahun 1962 mencapai 1.469 orang. 
Untuk mengatasi hal itu, kemudian muncul Surat 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 
Tahun 1962 tentang didirikannya Institut Pendidikan 
Guru (IPG). 

Sesuai dengan Keputusan Paduka Yang Mulia (PYM) 
Presiden No. 1/1963 tanggal 3 Januari 1963 untuk 
mengatasi dualisme kelembagaan, maka ditetapkan 
penyatuan FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Berdasarkan Keputusan 
Presiden dan Instruksi Menteri PTIP, Fakultas Ilmu 

Pendidikan dimasukkan ke dalam IKIP bersama-sa ma 
dengan FKIP. Selanjutnya, Jurusan Psikologi memi-
sahkan diri dari FIP dan menjadi Fakultas Psiko logi 
UGM. Sebagai tindak lanjut Kepres tersebut di atas, 
maka terbitlah SK Menteri PTIP No 55 Tahun 1963, ter-
tanggal 22 Mei 1963 tentang berdirinya IKIP Jakarta, 
IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang sejak 
tanggal 1 Mei 1963. FIP dan FKIP UGM telah dise rah-
teri makan kepada IKIP dengan upacara pada tanggal 
20 Mei 1964. Kemudian pada tanggal 21 Mei 1964, 
IKIP Yogyakarta diresmikan oleh Menteri PTIP. 

Sejak awal pertumbuhannya di bulan September 
1965, IKIP Yogyakarta memiliki lima fakultas, yaitu 
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan 
Ilmu Eksakta (FKIE), Fakultas Keguruan Sastra dan 
Seni (FKSS), Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS), 
dan Fakultas Keguruan Teknik (FKT). Pada saati itu 
IKIP Yogyakarta belum memiliki gedung. Kegiatan 
perkuliahan masih menumpang di gedung-gedung 
miliki UGM, beberapa sekolah negeri (SD, SMP, dan 
SMA) di Yogyakarta, dan gedung-gedung milik kera ton 
Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1977, STO berga-
bung menjadi bagian IKIP Yogyakarta dengan nama 
Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK).

Pada tanggal 1 Januari 1971, terjadi perkembangan 
penting di IKIP Yogyakarta, yaitu berdirinya Perpusta-
kaan Pusat IKIP Yogyakarta. Sebagai jantung ilmu 
pengetahuan di perguruan tinggi, pembinaan per pus-
takaan dilakukan langsung di bawah rektor. Semen-
tara itu, untuk perkuliahan mulai tahun 1972 IKIP 
Yogyakarta menggunakan Sistem Kredit Semester 
(SKS). Dengan berlakunya SKS ini, mulai tahun 1973 
dalam satu tahun ada dua pendaftaran perkuliahan/
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registrasi yang dilaksanakan secara semesteran 
meng gantikan sistem sebelumnya yang hanya sekali 
dalam setahun.

Berikutnya pada tahun 1999 IKIP Yogyakarta 
diberi perluasan mandat menjadi universitas oleh 
pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No 93 Tahun 
1999 dengan nama Universitas Negeri Yogyakarta. 
Seiring dengan itu, terjadi perluasan orientasi 
program yang difokuskan pada upaya sosialisasi IKIP 
Yogyakarta tidak hanya terbatas di dalam negeri, akan 
tetapi menuju wawasan global. Orientasi program 
pun ditambah dengan program internasionalisasi 
universitas.

Meskipun namanya berubah, komitmen utama 
UNY tidak berubah, yaitu: (1) menyiapkan mahasiswa 
agar menjadi pendidik dan tenaga kependidikan yang 
mumpuni atau unggul selaras dengan kebutuhan 
pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia, 
(2) meneliti dan mengembangkan ilmu pendidikan, 
dan (3) melakukan pengabdian pada masyarakat 
pada umumnya dan bidang pendidikan pada 
khususnya. Dengan mandat yang lebih luas, UNY 
juga mengembangkan bidang-bidang keahlian murni, 
baik ilmu keras dan ilmu lunak serta terapannya, 
dalam rangka memperkuat pengembangan bidang 
pendidikan.

A. VISI

Menjadi universitas kependidikan unggul, kreatif, dan 
inovatif berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan pada tahun 2025.

B. VISI

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bidang kependidikan yang 
unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan manusia yang takwa, mandiri, dan 
cendekia;

2. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi bidang nonkependidikan 
yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan manusia yang takwa, mandiri, 
dan cendekia;

3. Menyelenggarakan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menyejahterakan 
individu, dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta 
memberi sumbangan terhadap pemecahan masalah global secara kreatif dan inovatif 
berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;

4. Menyelenggarakan pengabdian dan pember daya an masyarakat secara kreatif dan 
inovatif yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam 
untuk mewujudkan kese jahteraan masyarakat berdasarkan ketakwa an, kemandirian, 
dan kecendekiaan;

5. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik, bersih, dan berwibawa dalam 
pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang unggul, 
kreatif, dan inovatif berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;

6. Menciptakan proses dan lingkungan pembelajaran yang mampu memberdayakan 
mahasiswa secara kreatif dan inovatif untuk melakukan pembelajaran sepanjang 
hayat berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan; dan

7. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun 
internasional, secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pelaksanaan 
tridharma dengan azas kesetaraan dan saling menguntungkan berdasarkan 
ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
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C. TUJUAN

1. Terselenggaranya pendidikan akademik dan profesi bidang kependidikan yang unggul, 
kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan lulusan sarjana dan pascasarjana menguasai ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni beserta pengembangannya berdasarkan ketakwaan, 
kemandirian, dan kecendekiaan;

2. Terselenggaranya pendidikan akademik, profesi, dan vokasi bidang nonkependidikan unggul, 
kreatif, dan inovatif yang mendukung pengembangan bidang kependidikan untuk membentuk 
manusia yang memiliki keahlian sesuai bidang kerjanya berdasarkan ketakwaan, kemandirian, 
dan kecendekiaan;

3. Terselenggaranya kegiatan penelitian yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menemukan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang 
mendukung pembangunan daerah dan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta 
berkontribusi pada pemecahan masalah global, berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan;

4. Terselenggaranya kegiatan penelitian unggul, kreatif, dan inovatif yang mewujudkan temuan 
yang mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan baru dalam bidang pendidikan, serta 
dapat mendukung perbaikan berbagai model dan praktik pendidikan berdasarkan ketakwaan, 
kemandirian, dan kecendekiaan;

5. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, kreatif, dan inovatif 
untuk mengembangkan potensi sumber daya insani dan sumber daya alam berdasarkan 
ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;

6. Terwujudnya tata kelola dan layanan baik, bersih, dan berwibawa dalam pelaksanaan otonomi 
perguruan tinggi berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;

7. Terciptanya proses dan lingkungan pembelajaran yang unggul, kreatif, dan inovatif yang 
mampu memberdayakan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat 
berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan; dan

8. Terwujudnya kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional, secara 
kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma dengan azas kesetaraan 
dan saling menguntungkan berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
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BAGIAN II

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM 
STRATEGIS TAHUN 2017

A. TUJUAN



5

BAGIAN II  LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 2017

B. SASARAN DAN PROGRAM STRATEGIS

1. Bagian meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan 
lulusan yang takwa, mandiri, dan cendekia.

Sasaran Pengembangan sistem penjaminan mutu akademik melampaui standar nasional dikti, dijabarkan 
dalam program dan kegiatan sebagai berikut.

a. Peningkatan standar kompetensi lulusan, dengan kegiatan sbb:
1) Mengembangkan standar kompetensi ketakwaan, sosial, kemandirian, cendekia (intelektual), este-

tika melalui perkuliahan
2) Mengembangkan standar kompetensi ketakwaan, sosial, kemandirian, cendekia (intelektual), este-

tika melalui kegiatan ekstra kurikuler
3) Meningkatkan keberhasilan perkuliahan dan pengembangan ketakwaan, keman di rian, dan kecen-

dikiaan
b. Peningkatan standar isi, dengan kegiatan sbb:

1) Memperbaharui referensi/rujukan dalam perkuliahan sesuai dengan tuntutan per kem bangan 
IPTEKSOR

2) Mengembangkan buku ajar yang dijiwai de ngan nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan
3) Mengembangkan RPS (Silabus) untuk menjamin pembelajaran yang mendukung tercapainya SKL
4) Mengembangkan sumber pengayaan bela jar untuk mendukung berkembangnya kreativitas dan 

kemandirian belajar
5) Mengembangkan buku induk pengembang an karakter takwa, mandiri dan cendekia
6) Mengembangkan kurikulum dengan kandungan isi sedikitnya berupa konsep teoritis bidang penge-

tahuan, teknologi dan keterampilan sesuai bidang keahliannya dengan tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dilengkapi dengan RPS 
masing-masing mata kuliah.

c. Peningkatan standar proses, dengan kegiatan sbb:
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1) Mengembangkan pembelajaran interaktif dialogis
2) Mengembangkan pembelajaran kooperatif bertujuan
3) Mengembangkan pembelajaran reflektif memberdayakan untuk mengembangkan ketakwaan, ke-

man dirian, dan kecendekiaan
4) Mengembangkan pembelajaran yang mendukung kemampuan analitik dan sintetik
5) Mengembangkan pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) untuk mengembangkan 

ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan
d. Peningkatan standar penilaian, dengan kegiatan sbb:

1) Mengembangkan alat ukur untuk mengungkap penguasaan pengetahuan (faktual, konseptual, 
prosedural, kondisional)

2) Mengembangkan rubrik untuk mengungkap penguasaan keterampilan (bahasa, seni, teknik, dan 
kinestetik)

3) Mengembangkan prosedur penilaian pencapaian ranah afektif
4) Mengembangkan sistem daring (online) penilaian untuk mendukung monitoring keterlaksanaan 

pembelajaran
e. Peningkatan standar dosen, dengan kegiatan sbb: meningkatkan kualifikasi dosen (renop terkait 

kompetensi dosen ada di tujuan 3)
f. Peningkatan standar tenaga kependidikan, dengan kegiatan meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan 

(renop terkait kompetensi tenaga kependidikan ada di tujuan 3)
g. Peningkatan standar pengelolaan/kelembagaan pendidikan dan pengajaran, dengan kegiatan sbb:

1) Mengembangkan standarisasi kerja untuk mengembangkan ketakwaan, kemandirian, dan kecen-
dekiaan

2) Mengembangkan standarisasi pengelola untuk mengembangkan ketakwaan, kemandirian, dan ke-
cen dekiaan

3) Mengembangkan sistem pengelolaan untuk mengembangkan ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan

h. Peningkatan standar sarana dan prasarana, dengan kegiatan sbb: 
1) Meningkatkan kualitas laboratorium untuk mengembangkan ketakwaan, kemandirian, dan kecen-

dekiaan
2) Meningkatkan kualitas ruang perkuliahan untuk mengembangkan ketakwaan, ke  man  di ri an, dan 

kecendekiaan
3) Meningkatkan kualitas ruang kerja dosen untuk mengembangkan ketakwaan, kemandirian, dan 

kecendekiaan
4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas ruang belajar (perpustakaan) untuk mengembangkan 

ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan
5) Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sebagai sumber belajar melalui sistem daring 

perpustakaan (e-library)
6) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran 

ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan

Sasaran penguatan keterpaduan tridharma pendidikan tinggi dalam pembelajaran dijabarkan dalam 
program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan perkuliahan berbasis penelitian, dengan kegiatan memutakhirkan isi, metode, evaluasi 
pada perkuliahan dengan mengacu pada hasil penelitian

b. Pengembangan perkuliahan berbasis pengabdian pada masyarakat, dengan kegiatan:
1) Mengembangkan materi pembelajaran berbasis hasil program pengabdian kepada masyarakat yang 

telah dilakukan
2) Melaksanakan layanan konsultasi, dan dialog dengan kelompok professional
3) Mengembangkan program kemitraan dengan perguruan tinggi, sekolah, kantor dinas terkait dan 

pihak dunia usaha dan industri.

Sasaran peningkatan relevansi prodi dengan kebutuhan masyarakat dijabarkan dalam program dan kegiatan 
sebagai berikut:

a. Pengembangan program studi baru sesuai perkembangan ipteksor sesuai dengan kebutuhan pemangku 
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kepentingan, dengan kegiatan:
1) Mengembangkan prodi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha 

dan dunia industri untuk memenuhi bahkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi
2) Mengembangkan program studi vokasi D3 dan D4 sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha-

dunia industri
b. Pengembangan program studi sesuai perkembangan ipteksor sesuai dengan pemangku kepentingan, 

dengan kegiatan:
1) Mengembangkan program unggulan pada program studi kependidikan dan non- kependidikan sesuai 

perkembangan ipteksor
2) Mengembangkan kelas unggulan untuk mencapai pengakuan internasional di program-program 

studi yang potensial
3) Memadukan orientasi kewirausahaan ke program-program studi yang relevan

 Sasaran pengembangan pendidikan karakter berjati diri Indonesia dijabarkan dalam program dan kegiatan 
sebagai berikut:
a. Pengembangan pendidikan karakter berjati diri Indonesia melalui perkuliahan, dengan kegiatan:

1) Memadukan nilai-nilai ketakwaan, keman dirian dan kecendekiaan berjati diri Indonesia ke dalam 
setiap mata kuliah

2) Menyusun buku induk dan menciptakan media pembelajaran nilai-nilai ketakwaan, kemandirian dan 
kecendekiaan berjati diri Indonesia dengan pendekatan penelitian dan pengembangan

3) Mengembangkan teknik dan instrumen untuk menilai keberhasilan menanamkan nilai-nilai 
ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan berjati diri Indonesia dengan pendekatan penelitian dan 
pengembangan

b. Pengembangan pendidikan karakter berjati diri Indonesia melalui kegiatan di luar perkuliahan, dengan 
kegiatan:
1) Memadukan nilai-nilai ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan berjati diri Indonesia ke dalam 

setiap kegiatan besar/rutin
2) Memadukan nilai-nilai ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan berjati diri Indonesia ke dalam 

kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus (termasuk di lingkungan asrama mahasiswa)

2. Bagian meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan 
lulusan yang takwa, mandiri, dan cendekia.
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Sasaran peningkatan sumber daya penelitian, dijabar kan dalam program peningkatan kinerja lemba ga dan 
sumber daya penelitian dalam rangka pengem bang an ilmu dan penyebarannya, dengan kegiatan:

a. Meningkatkan kinerja lembaga, pusat-pusat pengembagan dan penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat

b. Meningkatkan kinerja dosen dalam melaksana kan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Sasaran peningkatan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan praktik dan teori pendidikan, 
dijabarkan dalam program pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan ipteksor untuk pendidikan, 
dengan kegiatan:

a. Mengidentifikasi relevansi hasil penelitian untuk pengembangan pendidikan lewat meta-analysis
b. Mengembangkan kerangka kerja pembelajaran berdasarkan hasil penelitian yang relevan melalui 

lokakarya multidisipliner
c. Menerapkan kerangka kerja di atas (2.2.1.2) dalam pembelajaran dengan pendekatan penelitian dan 

pengembangan
d. Menyebarkan hasil penelitian dan pengembangan pembelajaran di atas (2.2.1.3) lewat publikasi
e. Menerapkan hasil penelitian dalam bentuk pengembangan produk

Sasaran peningkatan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengabdian pada masyarakat, dijabarkan dalam 
program peningkatan pendayagunaan produk penelitian untuk pengabdian pada masyarakat, dengan kegiatan:

a. Mengidentifikasi relevansi hasil-hasil penelitian untuk pengabdian pada masyarakat lewat meta-analisis
b. Mengembangkan kerangka kerja pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang relevan 

melalui lokakarya multidisipliner
c. Menerapkan kerangka kerja di atas (2.3.1.2) dalam pengabdian pada masyarakat dengan pendekatan 

partisipatif
d Menyebarkan hasil kegiatan PPM dengan pendekatan partisipatif berdasarkan kerangka kerja pengabdian 

pada masyarakat di atas (2.3.1.3)

3. Bagian meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

Sasaran penguatan kapasitas sumberdaya manusia universitas, dijabarkan dalam program dan kegiatan 
sebagai berikut:
1. Peningkatan kompetensi dosen, dengan kegiatan meningkatkan kompetensi pendidik para dosen untuk 

mengembangkan ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan
2. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, dengan kegiatan meningkatkan kompetensi administrasi 

pendidikan tenaga kependidikan untuk mengembangkan ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan
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4. Bagian meningkatkan layanan kelembagaan dan kerja sama dalam dan luar 
negeri.

Sasaran peningkatan kualitas lembaga dan layanan kerjasama dalam dan luar negeri, dijabarkan dalam 
program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas lembaga kerja sama dan kemitraan, dengan kegiatan:
1) Mengembangkan unit kerja yang memfasilitasi kegiatan kerjasama dan kemitraan
2) Meningkatkan layanan kerjasama dan kemitraan

b. Peningkatan efektivitas kegiatan kerjasama, dengan kegiatan menganalisis seluruh laporan evaluatif 
untuk menentukan langkah tindak lanjut guna mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi

c. Perluasan kerjasama dalam negeri, dengan kegiatan:
1) Meningkatkan rintisan jejaring kerjasama dalam negeri
2) Memperluas kerjasama dalam pelaksanaan program gelar dalam negeri
3) Meningkatkan kerjasama dengan sekolah laboratorium dan sekolah mitra

d. Perluasan kerjasama luar negeri, dengan kegiatan:
1) Meningkatkan rintisan jejaring kerjasama luar negeri
2) Memperluas kerjasama dalam pelaksanaan program gelar luar negeri
3) Memperluas kerjasama untuk pengembangan kapasitas dosen dan peneliti yang takwa, mandiri dan 

cendekia
4) Meningkatkan jumlah pertemuan ilmiah tingkat internasional melalui kolaborasi dan kerjasama 

dengan mitra luar negeri

Sasaran pelembagaan urusan pengembangan pengembangan, dijabarkan dalam program dan kegiatan 
sebagai berikut:

a. Pengembangan lembaga fungsional perencanaan strategis, dengan kegiatan meningkatkan jumlah 
lembaga fungsional perencanaan strategis di lingkungan UNY

b. Peningkatan SDM pengelola perencanaan, dengan kegiatan meningkatkan jumlah SDM yang terlatih 
dalam perencanaan strategis

c. Pengembangan budaya perencanaan, dengan kegiatan mengembangkan budaya kerja yang dilandasi 
oleh nilai-nilai perencanaan strategis

d. Monitoring dan evaluasi rencana strategis, dengan kegiatan:
1) Mengumpulkan dan mengolah data monev pelaksanaan rencana strategis
2) Menentukan tindak lanjut hasil monev
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Sasaran peningkatan kapasitas kepemimpinan dan manajerial pimpinan di UNY, dijabarkan dalam 
program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas kepemimpinan dan manajerial pimpinan fakultas, pasca sarjana, dan 
lembaga, dengan kegiatan:
1) Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dekan, direktur, wakil dekan, asisten direktur, kepala 

lembaga, dan sekretaris lembaga
2) Meningkatkan kapasitas manajerial dekan, direktur, wakil dekan, asisten direktur, kepala 

lembaga, dan sekretaris lembaga
b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan dan manajerial pimpinan jurusan dan prodi, pusat studi, 

dan pusat pengembangan pendidikan, dengan kegiatan:
1) Meningkatkan kapasitas kepemimpinan ketua jurusan, ketua prodi, ketua pusat studi, dan 

ketua pusat pengembangan pendidikan
2) Meningkatkan kapasitas manajerial ketua jurusan, ketua prodi, ketua pusat studi, dan ketua 

pusat pengembangan

5. Bagian meningkatkan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
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BAGIAN III

CAPAIAN PROGRAM KERJA BERDASARKAN 
KONTRAK KINERJA UNY DENGAN 
KEMENRISTEKDIKTI

Kontrak kinerja Universitas Negeri Yogyakarta de-
ngan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi meliputi lima sasaran strategis. Pertama, me-
ningkatnya kualitas pendidikan dan pembelajaran 
untuk menghasilkan lulusan yang taqwa, mandiri dan 
cendekia. Kedua, meningkatnya kualitas penelitian 
dalam rangka penemuan dan pengembangan ilmu 
serta pengabdian pada masyarakat. Ketiga, mening-
katnya kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. 
Keempat, meningkatnya layanan kelembagaan dan 
kerjasama dalam dan luar negeri. Kelima, meningkat-
nya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain-
nya. Secara rinci, capaian program kerja UNY dengan 

Kemenristekdikti untuk masing-masing sasaran stra-
te gis diuraikan sebagai berikut. 

A. MENINGKATNYA KUALITAS 
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN 
UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN 
YANG TAQWA, MANDIRI, DAN 
CENDEKIA.
Sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidi-

kan dan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan 
yang taqwa, mandiri dan cendekia terdiri dari delapan 
indikator kinerja. Capaian delapan indikator kinerja 
tersebut disajikan pada Tabel 3.1. 
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Tabel . 3.1. Capaian Sasaran Strategis  Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran untuk 
Menghasilkan Lulusan yang Taqwa, Mandiri dan Cendekia.

Sasaran Strategis No Indikator Kinerja
Target 
Akhir

Capaian %

Meningkatnya kualitas pen-
didikan dan pembelajaran 

untuk menghasilkan lulusan 
yang taqwa, mandiri dan 

cendekia

1 Rasio Afirmasi 20% 29,74% 148,70
2 Jumlah Mahasiswa yang 

berwirausaha
150 172 114,67

3 Persentase Lulusan Ber-
sertifikat Kompetensi dan 

Profesi

4% 71,26% 1781,5

4 Persentase prodi ter-
akreditasi minimal B

94% 97,05% 103,24

5 Rata-rata lama studi 
lulusan

4,7 th 4,56 th 103,07

6 Rata-rata IPK Lulusan 3,3 3,44 104,24
7 Presentase lulusan yang 

langsung bekerja sesuai 
dengan bidangnya

20% 73,90% 369,50

8 Jumlah Mahasiswa Ber-
prestasi

1000 1002 100,20

Berdasarkan data capaian pada Tabel 3.1. dapat 
dicermati bahwa dari delapan indikator yang ditetap-
kan dari sasaran strategis meningkatnya kualitas 
pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan lu-
lusan yang taqwa, mandiri, dan cendekia; semuanya 
memiliki capaian di atas target. Secara rinci capaian 
masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut. 

1. Rasio Afirmasi
Program afirmasi dimaksudkan untuk memperluas 

akses bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan studi, 
namun terbatas oleh berbagai kondisi seperti kondisi 
ekonomi, geografis, bencana alam atau kondisi sosial 
budaya dan latar belakang sejarah khusus yang di-
alami oleh sekelompok masyarakat. Afirmasi juga me-
miliki makna strategis untuk  memperkokoh kekuatan 

dan kesatuan bangsa.  Keutuhan berbangsa tercermin 
dari tingkat pendidikan yang merata sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat 
Indonesia. 

Rasio afirmasi adalah persentase jumlah maha-
siswa afirmasi (Bidikmisi, Beasiswa ADIK, UKT Kelom-
pok I, Kelompok II, dan beasiswa lainnya) dibanding-
kan dengan jumlah total mahasiswa S1 dan Diploma. 
Pada tahun akademik 2017/2018, UNY menargetkan  
rasio afirmasi sebesar  20%, pada semester I tercapai 
23%, sedangkan pada semester II  2017 rasio afirmasi 
tercapai  29,74% atau sejumlah 7.354 mahasiswa dari 
jumlah 24.728 mahasiswa (S1 dan Diploma 3). Rea-
lisasi capaian rasio afirmasi pada tahun 2017 men-
capai 148,7%. Data mahasiswa afirmasi dilihat dari 
penerima beasiswa dapat dicermati dari Gambar 3.1. 

Gambar 3.1. Jumlah Afirmasi ditinjau dari Penerima Beasiswa
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Berdasarkan data pada Gambar 3.1. tersebut 
dapat dicermati bahwa sebagian besar afirmasi un-
tuk mahasiswa UNY disumbang melalui Beasiswa 
Bidikmisi, Peningkatan Prestasi Akademik, ADIK, dan 
beasiswa lainnya. Hal ini menunjukkan tingkat keper-
cayaan yang tinggi dari pemerintah terhadap UNY 
dalam mengelola beasiswa Bidikmisi didukung ting-
ginya kepedulian UNY melalui pemberian beasiswa 
Peningkatan Prestasi Akademik. 

2. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha
Data Jumlah mahasiswa berwirausaha diperoleh 

dari mahasiswa yang mengikuti Program Mahasiswa 
Wirausaha (PMW), Koperasi Mahasiswa (Kopma), dan 
KWU. PMW merupakan wadah bagi pengembangan 
jiwa entrepreneursip mahasiswa melalui berbagai 
aktifitas kewirausahaan. Program ini digulirkan sejak 
tahun 2008 dengan tujuan supaya mahasiswa memi-
liki kematangan dan siap untuk bekerja serta mencip-
takan lapangan kerja. Mekanisme penyelenggaraan 
program PMW dirancang sebagai berikut:

a. Pemberian bantuan dana kepada mahasiswa 
peserta PMW yang bersifat bergulir (mengem-
balikan) agar mahasiswa mendapat pengala-
man dalam berwirausaha serta bertanggung 
jawab dengan dana yang diperoleh.

b. Penentuan peserta PMW melalui seleksi pro-
posal dan wawancara (observasi jika diperlu-
kan). Pada saat wawancara juga dinegosiasikan 
jumlah dana yang layak, jumlah angsuran, be-
sar angsuran, dan waktu pelunasan.

c. Jenis usaha tidak dibatasi harus sesuai dengan 
bidang studi, yang penting prospek profit dan 
keberanian mencoba.

Selain PMW, wahana mahasiswa dalam berwirau-
saha diwadahi dalam bentuk aktifitas di Koperasi ma-
hasiwa, dan program kewirausahaan (KWU). Jumlah 
mahasiswa berwirausaha Tahun 2017 sebanyak 172 
orang yang terdiri dari PMW sebanyak 91 mahasiswa, 
KOPMA sebanyak 40 mahasiswa, dan KWU 41 Maha-
siswa.  Pada tahun 2017 dari target 150 orang ma-
hasiswa berwirausaha, tercapai sebanyak 172 orang 
mahaiswa atau sebesar 114,67%. 

3. Persentase Lulusan Bersertifikat Kompeten-
si dan Profesi
Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan/

atau bersertifikat profesi merupakan indikator untuk 
mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kom-
petensi dan/atau profesi yang diselenggarakan oleh 
panitia nasional yang ditetapkan oleh Kemenristek-
dikti, organisasi profesi, dan lembaga sertifikasi yang 
terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Dengan memiliki sertifikat kompetensi 

dan/atau sertivikasi profesi yang terstandar, menjadi  
salah satu indikator keberhasilan lulusan Universitas 
Negeri Yogyakarta yang memiliki daya saing untuk 
masuk dalam pasar kerja nasional, regional, maupun 
internasional.

Capaian Persentase Lulusan Bersertifikat Kompe-
tensi dan Profesi tahun 2017 telah mencapai target 
bahkan melebihi yaitu dari target 4% menjadi 71,26% 
atau realisasi fisiknya mencapai 1781,5%. Bila diban-
dingkan dengan target renstra 2015-2019 dalam jang-
ka menengah tahun terakhir, pencapaian ini berada di 
atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 7%. 

Data lulusan bersertifikat kompetensi diperoleh 
dari lulusan yang berhasil mendapatkan sertifikat 
kompetensi dibandingkan dengan peserta uji kom-
petensi. Disadari bahwa sertifikat kompetensi makin 
diperlukan oleh lulusan sebagai bekal dalam mema-
suki dunia kerja. Bagi lulusan yang nantinya bekerja 
sebagai guru, maka dengan dimilikinya sertifikat kom-
petensi akan menambah kemampuan guru terutama 
dalam penguasaan bidang studi. Sedangkan bagi lulu-
san yang bekerja dalam bidang nonkependidikan, ke-
beradaan sertifikat kompetensi merupakan bekal tam-
bahan agar lulusan UNY memiliki fleksibilitas dalam 
memasuki dunia kerja. 

Dalam upaya menyiapkan lulusan yang berkuali-
tas, UNY bertekat untuk membekali lulusannya selain 
dengan ijasah, juga dibekali dengan minimal satu 
sertifikat kompetensi. Berbagai program studi telah 
melakukan uji kompetensi baik bekerjasama dengan 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) maupun melalu Tem-
pat Uji Kompetensi (TUK) yang telah dimiliki. Dalam 
kerangka yang lebih luas, UNY kini telah memiliki 
Lembaga Sertifikasi Pihak I (LSP-P1). Keberadaan LSP-
P1 didukung pula dengan pelatihan asesor sertifikasi. 
Pada Tahun 2017 telah dilakukan pelatihan dan serti-
fikasi asesor yang diikuti oleh 44 orang dosen UNY. 
Pelatihan dan sertifikasi asesor akan dilakukan secara 
berkelanjutan di tahun 2018. 

Lulusan bersertifikat profesi yang dimaksudkan 
dalam laporan ini terutama adalah lulusan UNY yang 
mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). 
PPG dilakukan dalam waktu dua semester. Semester 
I berupa kegiatan workshop untuk menyiapkan pe-
rangkat pembelajaran, sedangkan semester 2 peserta 
mengikuti kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL). Akhir dari kegiatan PPG adalah Uji Tulis Nasional 
(UTN) sebagai persyaratan kelulusan. 

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan 
kelulusan peserta PPG diantaranya dengan program 
pendampingan, pendalaman materi, dan penguatan 
kemampuan pedagogis. Melalui kegiatan ini diharap-
kan tingkat kelulusan perserta PPG semakin mening-
kat. Bagi peserta PPG yang belum lulus dan akan 
mengikuti tes ulang , dilakukan pendampingan. 
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4. Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B
Persentase program studi (prodi) terakreditasi paling rendah Baik Sekali (B) merupakan indikator untuk 

mengukur kinerja prodi yang telah terakreditasi A (unggul) dan B (baik sekali) sesuai standar mutu yang ditetap-
kan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk 
pada Standar Nasional Perguruan Tinggi. Capaian indikator persentase prodi terakreditasi minimal B pada tahun 
2017 telah mencapai bahkan melampui target yaitu 97,05% dari target 94% atau realisasi sebesar 103,24%.  
Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 92,16%.  Secara rinci capaian 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

Gambar 3.2. Prodi Terakreditasi Minimal B Tahun 2015 s.d. 2017

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan jumlah prodi terakreditasi minimal B dan bahkan A. Upaya 
tersebut berupa pendampingan prodi mulai tahap penyusunan borang, penyiapan data dan visitasi. Sejak ta-
hap awal tim penjaminan mutu terutama divisi borang sudah melakukan fasilitasi penyusunan borang. Borang 
yang disusun prodi akan dilihat dan direview oleh reviewer yang disiapkan oleh  divisi akreditasi. Hasil review 
kemudian dikembalikan ke prodi untuk diperbaiki. Tahap berikutnya prodi memperbaiki sesuai saran reviewer 
dan mengirimkan ke BAN-PT. UNY juga melakukan pendampingan persiapan visitasi dengan kegiatan simulasi 
visitasi yang bertujuan meningkatkan kesiapan prodi dalam menghadapi visitasi. 

5. Rata-rata Lama Studi Lulusan
Rata-rata lama studi lulusan merupakan indikator untuk mengukur rata-rata lama studi mahasisa UNY ter-

hadap masa studi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Rata-rata lama studi lulusan pada tahun 2017 adalah 
4,56 dari target 4,7 tahun, atau dengan capaian sebesar 103,07%. Gambaran lama studi mahasiswa UNY (rata-
rata) dalam tiga tahun terakhir dideskripsikan dalam Gambar 3.3. 

Gambar 3.3 Rata-rata lama studi tahun 2015-2017
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Berdasarkan data pada Gambar 3.5. dapat dicermati bahwa kecenderungan lama studi mahasiswa diploma 
dan sarjana mengalami penurunan (pemendekan) dari tahun ke tahun. Hal ini tidak lepas dari berbagai upaya 
untuk meningkatkan ketepatan waktu studi. Perhatian serius perlu diberikan untuk masa studi lulusan program 
pascasarjana terutama jenjang S3 yang masih fluktuatif. 

6. Rata-rata IPK Lulusan
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan baik diploma tiga, sarjana, dan S3 mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun, sedangkan untuk S2 mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 2016 dan kembali turun pada Tahun 
2015. Capaian IPK lulusan pada Tahun 2017 secara umum mencapai 3,44 dari target 3,3. Secara rinci capaian 
IPK lulusan diploma tiga, sarjana, dan S3 melebihi target, sedangkan untuk S2 capaian IPK sama dengan target. 
Peningkatan IPK lulusan dalam kurun waktu tiga tahun dapat dilihat pada diagram Gambar 3.4. 

Gambar 3.4. IPK Lulusan UNY Tahun 2015 - 2017

Berdasarkan data pada Gambar 3.4, terlihat jelas adanya peningkatan IPK mahasiswa baik program di-
ploma, sarjana, maupun S3. Sedangkan untuk jenjang S2 IPK mahaiswa sedikit mengalami fluktuasi. Hal ini 
memberi gambaran perlunya peningkatan berbagai strategi pembelajaran untuk mendorong peningkatan IPK 
mahasiswa.   

7. Presentase Lulusan yang Langsung Bekerja Sesuai Dengan Bidangnya
Data persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya diperoleh dari hasil tracer study yang 

dilakukan oleh pusat karir. Persentase tersebut merupakan hasil perbandingan antara lulusan yang langsung 
bekerja pada bidangnya dalam waktu kurang dari 1 tahun dibandingkan dengan jumlah responden. Hasil tracer 
study menunjukkan bahwa persentase lulusan yang langsung bekerja pada tahun 2017 telah tercapai bahkan 
melampui target yaitu 73,90% dari taget 20% atau capaian sebesar 369,5%.

8. Jumlah Mahasiswa Berprestasi
Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan indikator untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat 

nasional, regional, dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/peng-
akuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi.

Capaian indikator jumlah mahasiswa berprestasi pada tahun 2017  tercatat 1002 mahasiswa dari target 
sebanyak 1000 mahasiswa atau capaian sebesar 100,2%.  Dibandingkan capaian tahun sebelumnya, angka ini 
meningkat dari 820 mahasiswa. 

B. MENINGKATNYA KUALITAS PENELITIAN DALAM RANGKA PENEMUAN DAN 
PENGEMBANGAN ILMU SERTA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 
Sasaran strategis meningkatnya kualitas penelitian dalam rangka penemuan dan pengembangan ilmu serta 

pengabdian pada masyarakat terdiri dari empat indikator kinerja. Capaian empat indikator kinerja tersebut 
disajikan pada Tabel 3.2. 
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Berdasarkan data pada Tabel  3.3. dapat dilihat bahwa dari empat indikator pada sasaran strategis mening-
katnya kualitas penelitian dalam rangka penemuan dan pengembangan ilmu serta pengabdian pada masyara-
kat, semuanya memiliki capaian di atas target. Secara rinci capaian target tersebut diuraikan sebagai berikut. 

1. Jumlah Publikasi Internasional
Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding 

yang memiliki International Standard Serial Number (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan 
tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki International Standard Book Number (ISBN). Capaian indikator kinerja 
jumlah publikasi internasional pada tahun 2017 tercapai 28,45%% atau sebanyak 274 judul dari target 4%. 
Capaian ini lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2016 sebanyak 16 judul. Kenaikan capaian ini selaras 
dengan berbagai upaya fasilitasi publikasi internasional baik berupa fasilitasi publikasi dalam seminar interna-
sional maupun publikasi dalam jurnal internasional serta jurnal internasional bereputasi. 

2. Jumlah HKI yang Didaftarkan
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu indikator penting kualitas inovasi perguruan 

tinggi termasuk dosen di dalamnya. Jumlah HKI yang didaftarkan pada Tahun 2017 mencapai 273 judul, me-
lebihi target yang ditetapkan sebesar 15 judul atau dengan capaian sebesar 1820%. Kenaikan yang tajam 
dalam perolehan HKI didukung oleh fasilitasi HKI yang diprogramkan mulai Tahun 2017. Secara rinci HKI yang 
didaftarkan pada Tahun 2015 s.d 2017 dapat dicermati pada Gambar 3.5. 

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penelitian Dalam Rangka 
Penemuan dan Pengembangan Ilmu Serta Pengabdian pada Masyarakat

Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target 
Akhir Capaian %

Meningkatnya kualitas 
penelitian dalam rangka 
penemuan dan pengembangan 
ilmu serta pengabdian pada 
masyarakat

1 Jumlah publikasi internasional 4% 28,45% 711,25

2 Jumlah HKI yang didaftarkan 15 Judul 273 Judul 1820,00

3 Jumlah sitasi karya ilmiah 100 7769 sitasi 7769,00

4 Jumlah produk inovasi 4 54 1350,00

Gambar 3.5. HKI yang Didaftarkan Tahun 2015 s.d. 2017

Berdasarkan data pada Gambar 3.5. dapat dicermati bahwa terjadi kenaikan jumlah HKI yang didaftarkan 
pada Tahun 2017. Dilihat dari jenisnya, kenaikan terbesar terdapat pada hak cipta, diikuti dengan paten dan 
merk. Kenaikan jumlah HKI yang didaftarkan tidak terlepas dari berbagai upaya fasilitasi HKI hingga ke tingkat 
program studi. 
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3. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah
Sitasi karya ilmiah merupakan salah satu indikator kinerja dosen dalam aspek publikasi ilmiah. Capaian 

indikator kinerja sitasi pada tahun 2017 mencapai 7.769 sitasi dari target 100. 

4. Jumlah Produk Inovasi
Jumlah produk inovasi merupakan karya inovasi yang memilki nilai kemanfaatan tinggi bagi pengembang-

an ilmu dan masyarakat. Capaian karya inovasi pada Tahun 2017 mencapai 54 produk dari target sejumlah 4 
produk.  Pengembangan produk inovasi akan terus diupayakan seiring dengan peningkatan fasilitasi penelitian 
dan pengabdian masyarakat. 

C. MENINGKATNYA KOMPETENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
Sasaran strategis meningkatnya kompetensi dosen dan tenaga kependidikan terdiri dari empat indikator 

kinerja. Capaian empat indikator kinerja tersebut disajikan pada Tabel 3.3.  

Tabel 3.3.  Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya 
Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan

 

Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target 
Akhir Capaian %

Meningkatnya 
kompetensi dosen dan 
tenaga kependidikan

1 Persentase dosen berkualifikasi 
S3

30% 33,33% 111,10

2 Persentase dosen bersertifikat 
pendidik

90% 94% 104,44

3 Persentase dosen dengan 
jabatan lektor kepala

35% 36,34% 103,83

4 Persentase dosen dengan 
jabatan guru besar

6,50% 6,85% 105,38

Berdasarkan data pada Tabel 3.3 dapat dicermati bahwa dari empat indikator yang ditetapkan pada sasaran 
strategis meningkatnya kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, semuanya memiliki capaian di atas target. 
Secara rinci capaian indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Persentase Dosen Berkualifikasi S3
Persentase dosen berkualifikasi S3 merupakan dosen tetap UNY yang memiliki kualifikasi S3 pada akhir 

tahun berjalan terhadap total dosen yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Dosen berkualifikasi 
S3 merupakan salah satu tolok ukur kualitas UNY dilihat dari sisi sumberdaya manusia. 

Pada Tahun 2017, dosen UNY berkualifikasi doktor mencapai 33,33% melebihi target sebesar 30%. Secara 
rinci kondisi dosen UNY dilihat dari kualifikasi dapat dicermati pada Gambar 3. 6. 
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Berdasarkan data pada Gambar 3.6. dapat dicermati bahwa dosen UNY berkualifikasi S3 mencapai 33%. 
Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi dosen UNY sehingga sebagain besar dosen UNY 
nantinya berkualifikasi S3. 

2. Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik
Sebagian besar dosen UNY telah memiliki sertifikat pendidik. Sampai  dengan  Desember  2017, total  

dosen UNY yang telah lulus sertifikasi sebanyak 909 orang atau 94% dari  total  dosen sebanyak 963 
orang (dosen status PNS). Capaian ini melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2017 yaitu sejumlah 90%. 

3. Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala
Dosen UNY dnegan jabatan lektor kepala pada Tahun 2017 mencapai 36,34%. Capaian tersebut lebih tinggi 

dari target sebesar 35%. Secara rinci kondisi dosen UNY dilihat dari jabatan akademik dapat dilihat pada Gam-
bar 3.6. 

Gambar 3.6. Kualifikasi Dosen UNY 2017

Gambar 3.7.Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala
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Berdasarkan data pada Gambar 3.6. dapat dicermati bahwa sebagian besar dosen UNY memiliki jabatan 
akademik Lektor dan Asisten Ahli. Berbagai program dan kegiatan fasilitasi kenaikan jabatan dosen ke Lektor 
Kepala dan Guru Besar terus dilakukan dengan harapan sebagian besar dosen UNY memiliki jabatan Lektor 
Kepala. 

4. Persentase dosen dengan jabatan guru besar
Capaian indikator kinerja persentase dosen dengan jabatan guru besar pada tahun 2017 sebesaR 6,85,%. 

Capaian ini sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 6,50%. Berbagai upaya fasilitasi dan percepatan 
kenaikan jabatan ke guru besar terus dilakukan sehingga angka pertumbuhan guru besar semakin meningkat.  

D. MENINGKATNYA LAYANAN KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA DALAM 
 DAN LUAR NEGERI 

Sasaran strategis meningkatnya layanan kelembagaan dan kerjasama dalam dan luar negeri terdiri dari dua 
indikator kinerja. Capaian dua indikator kinerja tersebut disajikan pada Tabel 3.4.  

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan 
Kelembagaan dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target Akhir Capaian %

Meningkatnya layanan 
kelembagaan dan kerjasama 
dalam dan luar negeri

1 Ranking PT Nasional 13 10 140,00

2 Akreditasi Institusi A A 100,00

Berdasarkan data pada Tabel 3.4 dapat dicermati bahwa dari dua indikator yang ditetapkan pada sasaran 
strategis meningkatnya kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, semuanya memiliki capaian di atas target. 
Secara rinci capaian indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Ranking PT Nasional
Kemenristekdikti secara periodik menyelenggarakan penilaian yang diwujudkan dengan pemeringkatan 

perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia dikelompokkan dalam 5 klaster. Klaster 1 berjumlah 14 PT; 
klaster 2 berjumlah 78; klaster 3 berjumlah 691, klaster 4 berjumlah 1,989, dan klaster 5 berjumlah 290. 
Berdasarkan hasil pemeringkatan nasional PTN oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 
2017, Universitas Negeri Yogyakarta menempati peringkat 10 pada klaster I  dengan skor: 2,86. Sedangkan bila 
dibandingkan dengan LPTK lainnya, maka UNY merupakan LPTK peringkat pertama. 

Tabel 3.5. Perguruan Tinggi Klaster 1 Tahun 2017 Kelompok Nonpoliteknik

Ranking Perguruan Tinggi Skor

I Universitas Gajah Mada skor 3,66

II Institut Teknologi Bandung 3,53

III Institut Pertanian Bogor 3,45

IV Universitas Indonesia 3,38

V Institut Teknologi Sepuluh Nopember 3,23

VI Universitas Diponegoro 3,08

VII Universitas Airlangga 2,99

VIII Universitas Brawijaya 2,97

IX Universitas Hasanuddin 2,96
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X Universitas Negeri Yogyakarta 2,86

XI Universitas Sebelas Maret 2,85

XII Universitas Andalas 2,74

XIII Universitas Pendidikan Indonesia 2,73

XIV Universitas Padjadjaran 2,72

Diraihnya posisi 10 dalam klaster 1 tersebut dari satu sisi merupakan wujud keberhasilan dalam penyeleng-
garaan perguruan tinggi, namun demikian di sisi lain menghadirkan tantangan baru untuk selalu berbenah dan 
meningkatkan kualitas institusi. Oleh karenanya berbagai program dan kegiatan inovatif perlu dilakukan secara 
terpadu dan konsisten. 

2. Akreditasi Institusi
Akreditasi insitusi merupakan salah satu tolok ukur kualitas perguruan tinggi. Oleh karenanya hasil akredi-

tasi institusi akan mencerminkan baik buruknya kondisi UNY dilihat dari berbagai komponen penyelenggaraan 
perguruan tinggi.  Melalui berbagai upaya dan kerja keras dari seluruh komponen dan civitas akademika UNY, 
pada tahun 2017 UNY berhasil  memperoleh  akreditasi A berdasarkan SK BAN-PT Nomor 3127/SK/BAN-PT/
Akred/PT/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016. Capaian ini merupakan peningkatan dari akreditasi UNY pada 
periode sebelumnya dengan kategori B. 
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BAB IV

CAPAIAN PROGRAM KERJA BERDASARKAN 
KONTRAK KINERJA UNY DENGAN PK-BLU 
KEMENKEU

Pelaksanaan program kerja UNY tahun 2017 yang 
terkait dengan kontrak kinerja antara UNY dengan 
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu meliputi dua aspek 
yaitu aspek keuangan (4 indikator) dan aspek oper-
asional (8 indikator). Aspek keuangan berkaitan den-
gan rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasion-
al, pendapatan BLU, pendapatan BLU yang bersumber 
dari pengelolaan aset, serta modernisasi pengelolaan 
keuangan BLU. Sedangkan aspek operasional men-

cakup rasio mahasiswa  afirmasi, persentase lulusan 
perguruan tinggi yang langsung bekerja, persentase 
prodi terakreditasi unggul, peningkatan peringkat 
PTN BLU, persentase dosen berkualifikasi S3, jum-
lah publikasi internasional, jumlah hak kekayaan 
intelektual,dan  jumlah produk inovasi.  

Capaian kinerja UNY berdasarkan kontrak kinerja 
dengan PK-BLU Kemenkeu dapat disajikan pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1.  Target dan Capaian Kontrak Kinerja UNY dengan Direktorat PK-BLU Kemenkeu 

No Indikator Target Realisasi Capaian (%)

Aspek Keuangan

1 Rasio Pendapatan PNBP 
terhadap biaya operasional

45% 54,22% 120,49

2 Jumlah Pendapatan BLU 170.789.017.000 226.923.804.995 132,87

3 Jumlah Pendapatan BLU yang 
bersumber dari Pengelolaan 
Aset

11.350.288.000 13.487.266.152 118,83

4 Modernisasi Pengelolaan 
Keuangan BLU

70% 85% 121,43
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No Indikator Target Realisasi Capaian (%)

Aspek Operasional

1 Rasio Afirmasi 20% 29,74% 148,70

2 Persentase Lulusan Perguruan 
Tinggi yang langsung bekerja

40% 92,70%
231,75

3 Persentase Prodi Terakreditasi 
Unggul

94% 97.05%
103,24

4 Peningkatan Peringkat PTN 
BLU

13 10

5 Persentase Dosen 
Berkualifikasi S3

30% 33,33% 
111,10

6 Jumlah Publikasi Internasional 40 Judul 274 Judul 685,00

7 Jumlah Hak Kekayaan 
Intelektual

15 Judul 273 Judul
1820,00

8 Jumlah Produk Inovasi 4 produk 54 Produk 1350,00

Tabel 4.2. Rekapitulasi Pengesahan Penerimaan BLU UNY Tahun 2017

NO BULAN PENERIMAAN TOTAL PENERIMAAN PENGESAHAN

1 Januari 70.841.037.179.89

2 Februari 4.776.041.926.16

3

4 Maret 7.433.614.710.02 83.050.693.816.07 83.050.683.816.00

5 805.497.960.52

6 April 2.011.583.780.36

11.175.027.327.89

8 Mei 6.651.597.120.71

9 Juni 6.251.382.504.11 26.895.088.693.59 26.895.088.693.00

10 4.977.845.711.39

A. RASIO PENDAPATAN PNBP 
TERHADAP BIAYA OPERASIONAL 
Persentase PNBP BLU yang digunakan untuk mem-

biayai biaya operasional tahun 2017, pada Semester I 
tahun 2017 tercapai sebesar 29%, sedangkan pada Se-
mester II 2017 tercapai 54,22% dari jumlah DIPA UNY 
2017 (selain IDB) sebesar Rp 474.287.079.000,00.

B. JUMLAH PENDAPATAN BLU
PNBP BLU UNY tahun 2017 manargetkan penda-

patan BLU sebesar Rp170.789.017.000,00 Dari tar-
get tersebut, pada semester I tahun 2017 tercapai 
sebesar Rp119.457.581.422,00 sedangkan sampai 
dengan semester II tahun 2017 tercapai sebesar 
Rp226.923.804.995,00. (Tabel 4.2.)

Dari dua aspek kontrak kinerja UNY dengan PK-BLU Kemenkeu tersebut, indikator dan capaian 
program dalam aspek operasional pada dasarnya memiliki kesamaan dengan indikator sasaran pro-
gram yang tercantum dalam kontrak kinerja Universitas Negeri Yogyakarta dengan Kemenristekdikti. 
Oleh karenanya uraian berikut berisi rincian capaian kinerja UNY dalam aspek keuangan. 

Capaian kinerja UNY dalam aspek keuangan terdiri dari empat indikator kinerja. Dari tiga indikator 
tersebut semuanya menunjukkan realisasi melebihi target yang ditetapkan, sehingga capaian yang 
diraih melebihi 100%. Secara rinci capaian indikator aspek keuangan dapat diuraikan sebagai berikut. 
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Berdasarkan data pada Tabel 4.2. dapat dicermati aliran penerimaan BLU UNY dari bulan 
ke bulan dalam Tahun 2017. Sampai dengan semester II tahun 2017 capaian pendapatan BLU 
mencapai 132,8%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya keras dalam menyediakan pendanaan 
yang cukup bagi penyelenggaraan operasioanl perguruan tinggi dapat terpenuhi dengan baik.

NO BULAN PENERIMAAN TOTAL PENERIMAAN PENGESAHAN

11 Juli 36.114.373.796.43 41.092.219.507.82 39.501.444.507.00

12 32.420.581.383.47

13 Agustus 17.164.853.064.16 51.176.209.448.45 50.776.209.447.00

14 202.038.389.58

15 September 5.598.918.792.60 4.210.182.181.36 6.200.957.184.00

16 447.625.032.94

17 Oktober 8.681.754.700.62 9.159.379.733.56 8.689.579.733.00

18 431.879.412.33

19 November 4.157.559.110.94 4.589.438.523.27 4.724.338.524.00

20 440.984.729.26

21 Desember 6.309.608.362.20 6.750.593.091.46 7.085.493.091.00

226.923.804.995,58 226.923.804.995,58 226.923.804.995,00

C. JUMLAH PENDAPATAN BLU YANG 
BERSUMBER DARI PENGELOLAAN 
ASET
Jumlah pendapatan PNBP BLU yang bersumber 

dari pengelolaan aset pada tahun 2017 ditargetkan 
sebesar Rp11.350.288.000,00 pada semester I ter-
capai pendapatan sebesar Rp4.569.372.225,00  se-
dangkan sampaikan dengan semester II 2017 sebesar 
Rp13.487.266.152,00. Dengan demikian maka capa-
ian pendapatan BLU yang bersumber dari pengelolaan 
aset tercapai 118,8%.

D. MODERNISASI PENGELOLAAN 
KEUANGAN BLU
Modernisasi pengelolaan keuangan BLU dalam 

Tahun 2017 terutama dilakukan dengan penerapan 
sistem informasi dalam berbagai layanan keuangan. 
Pada Tahun 2017 pengelolaan BLU telah menerapkan 
lima aplikasi pengelolaan dari 6 aplikasi pengelolaan 
yang ada. Dengan demikian capaian modernisasi 
keuangan mencapai 120%.  Kelima aplikasi sistem 
informasi pengelolaan keuangan yang digunakan 
meliputi: sianggar, sikeu, SAK, Web servis BIOS, dan 
Aplikasi Bendahara. Dengan diterapkannya sistem in-
formasi keuangan diharapkan layanan keuangan se-
makin efektif, efisien dan tepat sasaran.
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BAGIAN V

CAPAIAN PROGRAM KERJA 2017

Deskripsi capaian program kerja didasarkan pada 
realisasi yang diperoleh dibandingkan dengan target 
yang ditetapkan. Capaian tersebut merujuk pada 
tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra UNY 2015-
2019. Dalam Renstra ditetapkan lima tujuan, yakni: (1) 
meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran 
untuk menghasilkan lulusan yang takwa, mandiri 
dan cendekia, (2) meningkatkan kualitas penelitian 
dalam rangka penemuan dan pengembangan ilmu 
serta pengabdian pada masyarakat, (3) Meningkatkan 
kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, (4) 
Meningkatkan layanan kelembagaan dan kerja sama 
dalam dan luar negeri, (5) Meningkatkan manajemen 
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Selanjutnya, 
masing-masing tujuan dideskripsikan pada sub-
subbagian berikut.

A. MENINGKATKAN KUALITAS 
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN 
UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN 
YANG TAKWA, MANDIRI DAN 
CENDEKIA

Tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan 
pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang 
taqwa, mandiri, dan cendekia dijabarkan ke dalam 
empat sasaran program. Pertama, pengembangan 
sistem penjaminan mutu akademik melampaui 
standar nasional dikti. Kedua, penguatan keterpaduan 
tridharma pendidikan tinggi dalam pembelajaran. 
Ketiga, penguatan relevansi prodi dengan kebutuhan 

masyarakat Keempat, pengembangan pendidikan 
karakter berjati diri Indonesia. Deskripsi sasaran 
program, target, dan pencapaiannya dijabarkan 
sebagai berikut.

1. Sasaran Pengembangan Sistem 
Penjaminan Mutu Akademik 
Melampaui Standar Nasional Dikti
Sasaran pengembangan sistem penjaminan mutu 

akademik melampaui standar nasional dikti dijabarkan 
ke dalam delapan program, yakni (a) peningkatan 
standar kompetensi lulusan, (b) peningkatan standar 
isi, (c) peningkatan standar proses, (d), peningkatan 
standar penilaian, (e) peningkatan standar dosen, 
(f) peningkatan standar tenaga kependidikan, (g) 
peningkatan standar pengelolaan/kelembagaan 
pendidikan dan pengajaran, dan (h) peningkatan 
standar sarana dan prasarana. 

a. Program Peningkatan Standar Kompetensi 
Lulusan
Program peningkatan standar kompetensi 

lulusan terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu (a) 
mengembangkan standar kompetensi ketakwaan, 
sosial, kemandirian, cendekia (intelektual), dan 
estetika melalui perkuliahan; (b) mengembangkan 
standar kompetensi ketakwaan, sosial, kemandirian, 
cendekia (intelektual), dan estetika melalui kegiatan 
ekstra kurikuler; dan (c) meningkatkan keberhasilan 
perkuliahan dan pengembangan ketakwaan, 
kemandirian, dan kecendekiaan. 
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Kegiatan mengembangkan kompetensi ketak-
waan, sosial, kemandirian, cendekia (intelektual), 
dan estetika melalui perkuliahan memiliki enam 
belas indikator. Dari keenam belas indikator tersebut 
sebanyak duabelas indikator (75%) memenuhi ca-
pai an di atas target, sebanyak satu indikator (6%) 
memenuhi capaian sama dengan target, dan sebanyak 
tiga indikator (19%) memiliki capaian di bawah target. 
Deskripsi kegiatan, indikator, target, realisasi, dan 
capaian selengkapnya disajikan pada Tabel 5.1 dalam 
Lampiran.

Berkenaan dengan IPK lulusan telah disajikan pada 
Gambar 3.4 halaman 15 (Peningkatan IPK lulusan D3, 
S1, S2, dan S3 dari Tahun 2015 sampai dengan 2017) 
Informasi tentang menurunnya jumlah mahasiswa 
yang mendapatkan nilai tugas akhir kurang atau sama 
dengan) B disajikan pada Tabel 5.2 pada Lampiran. 
Sementara itu, informasi tentang berkurangnya masa 
studi jenjang D3, S1, S2, dan S3 dari tahun 2015 
sampai dengan 2017 disajikan dalam Gambar 3.3. 
halaman 14. 

Informasi capaian nilai skor TOEFL≥500 selama 
tahun 2017 bisa digambarkan dalam Gambar 5.1. 
berikut.

Indikator meningkatnya daya serap lulusan 
Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2017 
sebesar 60% dengan capaian 70%. Pencapaian 
tersebut dilalui dengan berbagai upaya baik 
internal maupun eksternal. Secara internal upaya 
meningkatkan kesiapan lulusan dilakukan sejak 
masih menjadi mahasiswa melalui berbagai program, 
sedangkan upaya eksternal dilakukan melalui 
perluasan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak 
penerima lulusan UNY.

Kegiatan pengembangan standar kompetensi 
ketakwaan, sosial, kemandirian, cendekia (intelektual), 
estetika yang dilaksanakan melalui kegiatan ekstra 
kurikuler memiliki 11 (sebelas) indikator. Dari 
sebelas indikator tersebut, seluruh indikator (100%) 

memenuhi capaian di atas target. Deskripsi kegiatan, 
indikator, target, realisasi, dan capaian selengkapnya 
disajikan pada Tabel 5.3 dalam Lampiran.

Indikator pertama adalah meningkatnya kegiatan 
kemahasiswaan berorientasi pengembangan softskill. 
Universitas Negeri Yogyakarta memiliki komitmen 
untuk menyelenggarakan pendidikan secara profe-
sional untuk memenuhi harapan dan kebutuhan 
masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dalam 
berbagai langkah nyata untuk memberikan bekal 
yang memadai di semua ranah pengembangan 
mahasiswa. UNY menyadari bahwa mahasiswa adalah 
aset yang sangat berharga untuk kemajuan bangsa 
sehingga berbagai cara dilakukan untuk membekali 
mahasiswa tersebut, baik dalam ranah kokurikuler 
maupun ekstrakurikuler. Fokus pembinaan mahasiswa 
dalam ranah kokurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan 
secara sistematis dan terprogram. UNY yakin 
bahwa prestasi dapat diraih melalui talenta hebat 
dan pembinaan yang baik. Terdapat tiga kerangka 
besar dalam pembinaan mahasiswa yaitu: (1) 
Pembentukan moral, sikap, dan jati diri mahasiswa; 
(2) Pengembangan organisasi kemahasiswaan yang 
demokratis, efektif, dan prestatif; (3) Pengembangan 
kegiatan kemahasiswaan menuju pada peningkatan 
penalaran, kreativitas, menumbuhkan daya saing, 
kewirausahaan, kebugaran, dan kepedulian sosial.

Strategi pembinaan kegiatan kemahasiswaan 
dibangun melalui empat pilar utama yang dimulai 
sejak mahasiswa masuk di UNY. Pertama, Tahap 
Pengenalan, diperuntukkan bagi mahasiswa semester 
I dan II dengan tujuan utama adalah meningkatkan 
motivasi sehingga berhasil dalam studinya, antara 
lain mengenalkan Man, Material, dan Method yang 
harus dikelola dengan baik untuk berhasil dalam 
ranah kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kedua, 
Tahap Penyadaran, diperuntukkan bagi mahasiswa 
semester III dan IV dengan tujuan utama adalah 
meningkatkan kreativitas mahasiswa karena sehebat 
apapun potensi ketika masih terpendam tidak akan 
berarti, di samping itu berbagai permasalahan dan 
tantangan yang dihadapi bangsa membutuhkan 
pemikiran-pemikiran kreatif untuk menjawabnya. 
Ketiga, Tahap Pertumbuhan, diperuntukkan bagi 
mahasiswa semester V dan VI dengan fokus 
utama adalah pengembangan jiwa kepemimpinan, 
entrepreneurship, dan peningkatan produktivitas 
melalui berbagai ragam inovasi. Keempat, Tahap 
Pendewasaan, diperuntukkan bagi mahasiswa 
semester VII dan VIII dengan agenda utama adalah 
mempersiapkan lulusan yang tangguh dan siap untuk 
bekerja sekaligus menciptakan peluang kerja.

Pada tahun 2017 pembinaan soft skills dilak sa-
nakan pada tingkat Universitas dan Fakultas. Target 

Gambar 5.1. Persentase Lulusan dengan TOEFL ≥ 500
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kegiatan pembinaan soft skills pada tahun 2017 
sebesar 19 kegiatan dan tercapai 50 kegiatan, baik 
diselenggarakan oleh universitas, fakultas, maupun 
Ormawa. Ini menunjukkan peningkatan dalam hal 
kegiatan sekaligus meningkatnya jumlah mahasiswa 
yang terlibat.

Indikator kedua adalah meningkatnya kegiatan 
kemahasiswaan berorientasi pengembangan kewira-
usa haan. Kegiatan pengembangan kewirausahaan 
yang dikoordinasikan oleh bidang kemaha siswaan 
antara lain terdiri dari: (1) Program Kreativitas 
Mahasiswa Kewirausahaan; (2) Program Mahasiswa 
Wirausaha; (3) Koperasi Mahasiswa; (4) Kompetisi 
Bisnis Mahasiswa Indonesia. 

Secara lebih khusus bidang kemahasiswaan 
mengelola Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 
sebagai wadah entrepreneursip mahasiswa sejak 
tahun 2008 dengan tujuan supaya mahasiswa 
memiliki kematangan dan siap untuk bekerja serta 
menciptakan lapangan kerja. Secara rinci PMW 
dirancang dalam bentuk pemberian bantuan dana 
kepada mahasiswa peserta PMW yang bersifat 
bergulir (mengembalikan) agar mahasiswa mendapat 
pengalaman dalam berwirausaha serta bertanggung 
jawab dengan dana yang diperoleh. Penentuan 
peserta PMW melalui seleksi proposal dan wawancara 
(observasi jika diperlukan). Pada saat wawancara 
juga dinegosiasikan jumlah dana yang layak, jumlah 
angsuran, besar angsuran, dan waktu pelunasan. 
Pengembangan kewirausahaan yang dikondisikan oleh 
bagian kemahaiswaan didukung oleh pendampingan 
yang efektif guna mengoptimalkan pencapaian tujuan. 
Pada tahun 2017 target kelompok usaha mahasiswa 
adalah sejumlah 15 kelompok dan berhasil tercapai 
sebanyak 56 kelompok yang tersebar dalam berbagai 
program kewirausahaan yang dikoordinasikan oleh 
bidang kemahasiswaan.

Indikator ketiga adalah meningkatnya kegiatan 
kemahasiswaan berorientasi pengembangan 
penalaran, seni, olahraga dan minat khusus. 
Universitas Negeri Yogyakarta menyedia-kan wadah 
untuk menampung potensi mahasiswa melalui 
Organisasi Kemahasis-waan (ORMAWA). ORMAWA 
terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan 
Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) serta Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang terbagi atas 4 
bidang: Penalaran, Seni, Olahraga, dan Kesejahteraan/
Minat Khusus. Pembinaan yang sistematis dan terpadu 
dilakukan secara berkesinambungan sehingga 
dapat mendukung pencapaian visi UNY. Jajaran 
kemahasiswaan UNY berkomitmen memberikan 
layanan yang terbaik, antara lain melalui peningkatan 
sarana dan prasarana pendukung layanan ORMAWA 
dan pendampingan berbagai event penyelenggaraan 

maupun kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa. 
Bagian Kemahasiswaan UNY saat ini tengah 
mengembangkan sistem informasi kemahasiswaan 
terpadu berbasis internet dengan tujuan supaya 
seluruh aktivitas kemahasiswaan dapat efektif dan 
efisien sejak awal kegiatan, selama proses, dan di 
akhir kegiatan. Pada tahun 2017 target kegiatan yang 
berorientasi pada pengembangan penalaran, seni, 
olahraga, dan kesejahteraan/minat khusus sebanyak 
25 kegiatan dengan capaian 27 kegiatan. Capaian 
tersebut merupakan upaya optimal seluruh elemen 
kemahasiswaan untuk memberikan layanan terbaik 
kepada mahasiswa.

Indikator keempat adalah meningkatnya kegiatan 
kemahasiswaan berorientasi pengembangan kemam-
puan manajerial dan kepemimpinan. Organisasi 
Kemahasiswaan (ORMAWA) UNY yang terdiri dari Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan 
Mahasiswa (DPM) serta Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) serta terbagi atas 4 bidang: Penalaran, Seni, 
Olahraga dan Kesejahteraan/Minat Khusus secara rutin 
mengadakan kegiatan pengembangan kemampuan 
manajerial dan kepemimpinan. Pada tahun 2017 
target kegiatan yang berorientasi pengembangan 
kemampuan manajerial dan kepemimpinan sebesar 
15 kegiatan berhasil tercapai sebesar 42 kegiatan. 
Prestasi tersebut didukung oleh pembimbingan dan 
pendampingan secara terpadu yang dilakukan oleh 
jajaran kemahasiswaan sehingga seluruh ORMAWA 
dapat berkiprah secara optimal.

Indikator kelima adalah meningkatnya kegiatan 
kemahasiswaan berorientasi pengembangan kema-
sya rakatan. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
secara konsisten berperan serta dalam pembangunan 
masyarakat baik melalui program kementerian 
maupun karena kepekaan sosial terhadap fenomena 
di masyarakat. Komitmen pada pengembangan 
kemasyarakatan yang didukung oleh kementerian 
antara lain melalui Program Kreativitas Mahasiswa 
Pengabdian kepada Masyarakat (PKMM). Sementara 
itu kepedulian UNY terhadap kondisi di sekitarnya 
antara lain ketika terjadi bencana alam atau situasi 
darurat lainnya. Pada tahun 2017 target kegiatan 
kemahasiswaan berorientasi pengembangan kema-
syarakatan sebesar 24 kegiatan dan berhasil tercapai 
35 kegiatan.

Indikator keenam adalah meningkatnya par-
ti si pasi mahasiswa dalam kompetisi nasional. 
Berbagai program dan kegiatan pembinaan di bidang 
kemahasiswaan yang dilakukan oleh UNY pada 
tahun 2017 mendapat apresiasi dari Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan 
menempatkan UNY pada peringkat 7 pembinaan 
kemahasiswaan perguruan tinggi di Indonesia. Pada 
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tahun 2017 target capaian partisipasi mahasiswa 
dalam kompetisi nasional sebesar 0,3% dan berhasil 
tercapai sebesar 2,79%.

Indikator ketujuh adalah meningkatnya partisipasi 
mahasiswa dalam kompetisi internasional. Universitas 
Negeri Yogyakarta (UNY) bergerak menuju World Class 
University dalam berbagai aspek pengembangan. 
Dalam bidang kemahasiswaan target capaian 
partisipasi mahasiswa dalam kompetisi internasional 
pada tahun 2017 sebesar 0,2% dan berhasil tercapai 
sebesar 1,19%. Capaian tersebut merupakan bukti 
komitmen UNY menuju World Class University secara 
sinergis dalam berbagai bidang.

Indikator kedelapan adalah meningkatnya jumlah 
berprestasi. UNY secara konsisten mendorong 
mahasiswanya untuk meraih prestasi di tingkat 
internasional, regional, maupun daerah pada bidang 
penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat 
khusus. Pada tahun 2017 target jumlah mahasiswa 
peraih prestasi sebanyak 1.000 mahasiswa dengan 
capaian 1.002 mahasiswa. Capaian tersebut melalui 
dukungan sinergis dengan berbagai elemen baik 
di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, dan 
secara lebih khusus adalah pembinaan di ORMAWA.

Indikator kesembilan adalah meningkatnya jumlah 
mahasiswa peraih penghargaan nasional. Pada tahun 
2017 target jumlah mahasiswa peraih penghargaan 
nasional sebesar 300 mahasiswa dengan capaian 500 
mahasiswa. Prestasi tersebut merupakan buah dari 
penelusuran dan pembinaan talenta berbakat melalui 
berbagai bidang pembinaan khususnya dalam bidang 
penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan/minat 
khusus.

Indikator kesepuluh adalah meningkatnya jumlah 
mahasiswa peraih penghargaan regional/ASEAN. 
Pada tahun 2017 target jumlah mahasiswa peraih 
penghargaan regional/ASEAN sebesar 14 mahasiswa 
dengan capaian 67 mahasiswa.

Indikator kesebelas adalah meningkatnya jumlah 
mahasiswa peraih penghargaan internasional. 
Pada tahun 2017 target jumlah mahasiswa peraih 
penghargaan internasional sebesar 12 mahasiswa 
dengan capaian 172 mahasiswa. Prestasi tersebut 
diraih dengan dukungan seluruh civitas UNY baik 
secara moral, tenaga, dan dana.

Kegiatan meningkatkan keberhasilan perkuliahan 
dan pengembangan ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendikiaan memiliki 2 (dua indikator). Dari dua 
indikator tersebut semuanya memenuhi capaian di 
atas target. Pertama, indikator meningkatnya hasil 
evaluasi perkuliahan oleh mahasiswa, ditargetkan 
80% dapat terealisasi 95% dengan persentase 
capaian 118%. Kedua, meningkatnya kehadiran 
mahasiswa dalam perkuliahan, ditargetkan 90% dapat 

terealisasi 95% dengan persentase capaian 105%. 
Deskripsi kegiatan, indikator, target, realisasi, dan 
capaian selengkapnya disajikan pada Tabel 5.4 dalam 
Lampiran.

b. Program Peningkatan Standar Isi
Program peningkatan standar isi terdiri dari enam 

kegiatan utama, yaitu (a) memperbaharui referensi/
rujukan dalam perkuliahan sesuai dengan tuntutan 
perkembangan IPTEKSO; (b) mengembangkan 
buku ajar yang dijiwai dengan nilai-nilai ketakwaan, 
kemandirian, dan kecendekiaan; (c) mengembangkan 
RPS (Silabus) untuk menjamin pembelajaran yang 
mendukung tercapainya SKL; (d) mengembangkan 
sumber pengayaan belajar untuk mendukung 
berkembangnya kreativitas dan kemandirian belajar; 
(e) mengembangkan buku induk pengembangan 
karakter takwa, mandiri dan cendekia; dan (f) 
mengembangkan kurikulum dengan kandungan 
isi sedikitnya berupa konsep teoritis bidang 
pengetahuan, teknologi dan keterampilan sesuai 
Bidang keahliannya dengan tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/
atau integratif yang dilengkapi dengan RPS masing-
masing mata kuliah. Enam kegiatan dengan indikator 
masing-masing, secara umum target yang ditetapkan 
telah tercapai. Dari enam kegiatan dengan lima belas 
indikator, terdapat tujuh indikator (47%) memperoleh 
capaian di atas target, terdapat dua indikator (13%) 
memperoleh capaian sama dengan target, dan 
terdapat enam indikator (40%) memperoleh capaian 
di bawah target. Deskripsi kegiatan, indikator, target, 
realisasi, dan capaian selengkapnya disajikan pada 
Tabel 5.5 dalam Lampiran

Kegiatan memperbaharui referensi/rujukan dalam 
perkuliahan sesuai dengan tuntutan perkembangan 
IPTEKSOR memiliki 2 (dua indikator). Dari dua 
indikator tersebut semuanya memenuhi capaian di 
atas target. Indikator penggunaan buku referensi/
rujukan mutakhir dalam perkuliahan sesuai dengan 
tuntutan perkembangan IPTEKSOR meningkat dari 
50% matakuliah pada tahun 2016 menjadi 95% 
pada tahun 2017. Indikator penggunaan jurnal (hasil 
penelitian) sebagai referensi/rujukan mutakhir dalam 
perkuliahan sesuai dengan tuntutan perkembangan 
IPTEKSOR meningkat dari 58% pada tahun 2016 
menjadi 70% pada tahun 2017.

Kegiatan mengembangkan buku ajar yang dijiwai 
dengan nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan memiliki 3 (tiga indikator). Dari ketiga 
indikator tersebut sebanyak dua indikator (67%)
memenuhi capaian di atas target, dan sebanyak satu 
indikator (33%) memiliki capaian di bawah target. 
Indikator tersusunnya buku ajar yang sesuai dengan 



29

BAGIAN V  LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 2017

tuntutan perkembangan IPTEKSOR sebesar 62%. 
Indikator tersusunnya buku ajar yang dijiwai dengan 
nilai-nilai ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan 
sebesar 50%. Indikator penggunaan bahan ajar hasil 
penelitian sebesar 48%.

Kegiatan mengembangkan RPS (Silabus) untuk 
menjamin pembelajaran yang mendukung tercapainya 
SKL memiliki 3 (tiga indikator). Dari ketiga indikator 
tersebut sebanyak dua ndikator (67%) memenuhi 
capaian di atas target, sebanyak satu indikator (33%) 
memenuhi capaian sama dengan target. Indikator 
tersusunnya Rencana Pembelajaran Semester 
(Silabus) untuk menjamin pembelajaran yang 
mendukung tercapainya SKL sebesar 98%. Indikator 
tersusunnya instrumen penilaian untuk menjamin 
pembelajaran yang mendukung tercapainya SKL 
sebesar 90%. Indikator meningkatnya penerapan 
anti-plagiarisme dalam penilaian tugas tertulis untuk 
menjamin pembelajaran yang mendukung tercapainya 
SKL sebesar 80%.

Kegiatan mengembangkan sumber pengayaan 
belajar untuk mendukung berkembang-nya kreativitas 
dan kemandirian belajar memiliki 1 (satu indikator) 
dengan capaian 100%. Indikator tersebut adalah 
meningkatnya penggunaan sumber pengayaan 
belajar untuk mendukung berkembangnya kreativitas 
dan kemandirian belajar.

Kegiatan mengembangkan buku induk 
pengembangan karakter takwa, mandiri dan cendekia 
melalui perkuliahan memiliki 1 (satu indikator) yang 
memiliki capaian di bawah target. Indikator tersebut 
adalah tersusunnya buku induk pengembangan 
karakter takwa, mandiri dan cendekia.

Kegiatan mengembangkan kurikulum dengan 
kandungan isi sedikitnya berupa konsep teoritis 
bidang pengetahuan, teknologi memiliki 5 (lima 
indikator). Dari lima indikator tersebut sebanyak satu 
indikator (20%) memenuhi capaian di atas target, dan 
sebanyak empat indikator (80%) memiliki capaian 
di bawah target. Indikator tersusunnya kurikulum 
diploma dengan kandungan isi sedikitnya berupa 
konsep teoritis bidang pengetahuan, teknologi dan 
keterampilan sesuai bidang keahliannya dengan 
tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 
bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dilengkapi 
dengan RPS masing-masing mata kuliah (95%). 
Indikator tersusunnya kurikulum sarjana dengan 
kandungan isi sedikitnya berupa konsep teoritis 
bidang pengetahuan, teknologi dan keterampilan 
sesuai bidang keahliannya dengan tingkat kedalaman 
dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif 
dan/atau integratif yang dilengkapi dengan RPS 
masing-masing mata kuliah (95%). Indikator 
tersusunnya kurikulum program profesi dengan 

kandungan isi sedikitnya berupa konsep teoritis 
bidang pengetahuan, teknologi dan keterampilan 
sesuai bidang keahliannya dengan tingkat kedalaman 
dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif 
dan/atau integratif yang dilengkapi dengan RPS 
masing-masing mata kuliah (42%). Indikator ter susun-
nya kurikulum program magister dan/atau magister 
terapan dengan kandungan isi sedikitnya berupa 
konsep teoritis bidang pengetahuan, teknologi dan 
keterampilan sesuai bidang keahliannya dengan 
tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 
bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dilengkapi 
dengan RPS masing-masing mata kuliah (90%). 
Indikator tersusunnya kurikulum program doktor dan/
atau doktor terapan dengan kandungan isi sedikitnya 
berupa konsep teoritis bidang pengetahuan, teknologi 
dan keterampilan sesuai bidang keahliannya dengan 
tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 
bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dilengkapi 
dengan RPS masing-masing mata kuliah (90%)

c. Program Peningkatan Standar Proses
Program peningkatan standar proses ter-

diri dari lima kegiatan utama. Pertama, mengem-
bang kan pembelajaran interaktif dialogis. Kedua, 
mengembangkan pembelajaran kooperatif bertu-
juan. Ketiga, mengembangkan pembelajaran 
reflek  tif memberdayakan untuk mengembangkan 
ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 
Keempat, mengembangkan pembelajaran yang 
mendukung kemampuan analitik dan sintetik. Kelima, 
mengembangkan pembelajaran berbasis masalah 
(problem based learning) untuk mengembangkan 
ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Dari lima 
kegiatan dengan indikator masing-masing, secara 
umum target yang ditetapkan telah tercapai. Dari 
lima kegiatan dengan sembilan indikator, terdapat 
sembilan indikator (100%) memperoleh capaian di 
atas target. Deskripsi kegiatan, indikator, target, 
realisasi, dan capaian selengkapnya disajikan pada 
Tabel 5.6 dalam Lampiran

Kegiatan mengembangkan pembelajaran inter-
aktif dialogis memiliki 2 (dua) indikator. Dari dua 
indikator tersebut semuanya memenuhi capaian di 
atas target. Indikator terlaksana pembelajaran yang 
melibatkan interaksi dua arah antara mahasiswa dan 
dosen (98% mata kuliah). Indikator terlaksananya 
proses pembelajaran yang melibatkan mahasiswa 
dalam menyelesaikan masalah sesuai ranah 
keahliannya (92% mata kuliah).

Kegiatan mengembangkan pembelajaran ko-
ope  ra  tif bertujuan memiliki 1 (satu) indikator 
yang memenuhi capaian di atas target, yaitu 
terlaksananya proses pembelajaran kooperatif yang 
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melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk 
menghasilkan kapitalisasi sikap dan keterampilan 
(98% matakuliah).

Kegiatan mengembangkan pembelajaran reflektif 
memberdayakan untuk mengem-bangkan ketakwaan, 
kemandirian, dan kecendekiaan memiliki 2 (dua) 
indikator semuanya memenuhi capaian di atas target. 
Indikator terlaksananya proses pembelajaran yang 
efektif dengan tolok ukur internalisasi materi oleh 
mahasiswa secara baik dan benar dalam kurun waktu 
optimum (90% matakuliah). Indikator terlaksananya 
proses pembelajaran yang mengutamakan pengem-
bangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan 
kebutuhan mahasiswa, serta kemandirian mahasiswa 
dalam mencari dan menemukan pengetahuan (90% 
mata kuliah).

Kegiatan mengembangkan pembelajaran yang 
mendukung kemampuan analitik dan sintetik memiliki 
2 (dua) indikator semuanya memenuhi capaian di 
atas target. Indikator terimplementasinya pendekatan 
ilmiah dalam pembelajaran berdasarkan sistem nilai, 
norma dan kaidah ilmu pengetahuan dan menjunjung 
tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan (92% mata 
kuliah). Indikator terwujudnya capaian pembelajaran 
melalui pendekatan antar disiplin dan multidisipliner 
(95% mata kuliah).

Kegiatan mengembangkan pembelajaran ber-
basis masalah (problem based learning) untuk 
mengembangkan ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan memiliki 2 (dua) indikator yang 
semuanya memenuhi capaian di atas target. Indikator 
diangkatnya persoalan-persoalan keunggulan dan 
kearifan lokal maupun nasional dalam wacana 
dosen dan mahasiswa (85% mata kuliah). Indikator 
terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan 
karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan 
dengan permasalahan nyata melalui pendekatan 
antar disiplin (90% mata kuliah).

d. Program Peningkatan Standar Penelitian
Program peningkatan standar penelitian terdiri dari 

empat kegiatan utama, yakni (a) mengembangkan alat 
ukur untuk mengungkap penguasaan pengetahuan 
(faktual, konseptual, prosedural, kondisional), 
(b) mengembangkan rubrik untuk mengungkap 
penguasaan keterampilan (bahasa, seni, teknik, dan 
kinestetik); (c) mengembangkan prosedur penilaian 
pencapaian ranah afektif; (d) mengembangkan sistem 
daring (online) penilaian untuk mendukung monitoring 
keterlaksanaan pembelajaran. Dari empat kegiatan 
dengan indikator masing-masing, secara umum target 
yang ditetapkan telah tercapai. Dari empat kegiatan 
dengan lima indikator, terdapat empat indikator (80%) 
memperoleh capaian di atas target dan satu indikator 

(20%) sama dengan target. Deskripsi kegiatan, 
indikator, target, realisasi, dan capaian selengkapnya 
disajikan pada Tabel 5.7 dalam Lampiran.

Kegiatan mengembangkan alat ukur untuk 
mengungkap penguasaan pengetahuan (faktual, 
konseptual, prosedural, kondisional) memiliki 1 satu 
indikator yang memenuhi capaian di atas target, yaitu 
tersedianya instrumen penilaian ranah pembelajaran 
kognitif sampai Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
(85% mata kuliah).

Kegiatan mengembangkan rubrik untuk 
mengungkap penguasaan keterampilan (bahasa, 
seni, teknik, dan kinestetik) memiliki 1 satu indikator 
yang memenuhi target, yaitu tersedianya instrumen 
penilaian ranah pembelajaran ragawi (80% mata 
kuliah).

Kegiatan mengembangkan prosedur penilaian 
pencapaian ranah afektif memiliki 2 (dua) indikator 
yang memenuhi capaian di atas target. Indikator 
tersedianya instrumen penilaian untuk ranah 
pembelajaran afektif (ketakwaan, kemandirian 
dan kecendekiaan) (89% mata kuliah). Indikator 
tersedianya instrumen penilaian ranah pembelajaran 
sosial (kerja sama, kesetiakawanan) (85% mata 
kuliah).

Kegiatan mengembangkan sistem daring 
(online) penilaian untuk mendukung monitoring 
keterlaksanaan pembelajaran memiliki 1 (satu) 
indikator yang memenuhi capaian di atas target, 
yaitu tersedianya instrumen penilaian keterlaksanaan 
pembelajaran daring (online) target (85% mata 
kuliah).

e. Peningkatan Standar Dosen
Program peningkatan standar dosen terdiri dari 

satu kegiatan utama, yaitu meningkatkan kualifikasi 
dosen. Dari satu kegiatan dengan 10 indikator. Secara 
umum target yang ditetapkan telah tercapai. Dari 
sepuluh indikator, terdapat enam indikator (60%) 
memperoleh capaian di atas target, dan terdapat 
empat indikator (40%) memperoleh capaian di bawah 
target. Deskripsi kegiatan, indikator, target, realisasi, 
dan capaian selengkapnya disajikan pada Tabel 5.8 
dalam Lampiran

Indikator pertama adalah meningkatnya jumlah 
dosen berkualifikasi S3/Doktor. Kondisi tahun 2017 
jumlah dosen UNY sebanyak 1022 orang dosen terdiri 
dari 963 orang dosen PNS dan 59 orang dosen kontrak. 
Jumlah dosen PNS menurut jenjang pendidikan terdiri 
dari 9 orang (0,93%) berpendidikan S1, 633 orang 
(65,73%) berpendidikan S2, dan 321 orang dosen 
(33,33%) berpendidikan S3. Kondisi selengkapnya 
dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Gambar 5.2. Grafik Jumlah Dosen PNS menurut 
Jenjang Pendidikan Tahun 2017

Jumlah dosen kontrak menurut jenjang pendidikan 
terdiri dari 52 orang dosen berpendidikan S2, dan 7 
orang dosen berpendidikan S3 disajikan pada grafik 
berikut.

Gambar 5.3. Grafik Jumlah Dosen Kontrak 
menurut Jenjang Pendidikan Tahun 
2017

Tabel 5.9 Persentase Dosen Berkualifikasi S3 
Tahun 2015-2017

Tahun S1 S2 S3 Jumlah %

2015 28 731 265 1.024 25,88

2016 21 687 291 999 29,13

2017 9 633 321 963 33,33

Indikator kedua adalah meningkatnya jumlah 
dosen bersertifikasi pendidik profesional. Jika pada 
tahun 2012 sebanyak 625 orang atau 59,63% dari 
total dosen 1.033 orang telah tersertifikasi, tahun 2016 
sejumlah 916 orang atau 91,69% dari total dosen 999 
orang telah lulus sertifikasi. Pada tahun 2017 jumlah 
dosen bersertifikasi pendidik sebesar 94% (909 orang 
dosen) dari total 963 orang dosen.

Indikator ketiga adalah meningkatnya jumlah 
dosen bersertifikasi profesi sesuai bidang keahlian 
teknologi vokasi sebanyak 71,26% dosen bidang 
relevan.

Indikator keempat adalah meningkatnya jum-
lah dosen meraih jabatan guru besar (Profesor). 
Berdasarkan jabatan fungsional jumlah dosen PNS 
UNY 2017 sebanyak 963 orang terdiri dari Guru Besar 
(GB) sebanyak 66 orang (6.85%), Lektor Kepala (LK) 
sebanyak 350 orang (36,34%), Lektor (L) sebanyak 
354 orang (36,76%), Asisten Ahli (AA) sebanyak 168 
orang (17.44%), dan Tenaga Pengajar (TP) sebanyak 
25 orang (2,59%). Kondisi ini dapat dilihat pada grafik 
di bawah ini.

Gambar 5.4. Grafik Jumlah dan Jabatan 
Fungsional Dosen UNY 2017

Indikator kelima adalah meningkatnya jumlah 
dosen menjadi Guest-lecture di PT Luar negeri 
sebanyak 15 dosen.

Indikator keenam adalah meningkatnya jumlah 
dosen melakukan academic recharging di dalam 
negeri sebanyak 80 dosen.

Indikator ketujuh adalah meningkatnya jumlah 
dosen melakukan academic recharging di PT luar 
negeri. UNY mengirimkan dosen ke universitas di luar 
negeri untuk memfasilitasi academic recharging, yaitu 
kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi dosen 
di bidang yang ditekuni. Pada tahun 2017, terdapat 14 
dosen mengikuti short course di berbagai universitas 
di luar negeri.

Indikator kedelapan adalah meningkatnya jumlah 
dosen yang menjadi anggota perkumpulan bidang 
keahlian di tingkat internasional (40% dosen).

Indikator kesembilan adalah meningkatnya jumlah 
guru besar yang menjadi pembimbing disertasi (95% 
guru besar).

f.  Program Peningkatan Standar Tenaga 
Kependidikan
Program peningkatan Standar Tenaga Kepen-

didikan terdiri dari satu kegiatan utama, yaitu 
meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan (renop 
terkait kompetensi tenaga kependidikan ada di tujuan 
3). Dari satu kegiatan dengan 2 indikator, secara 
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umum semua memperoleh capaian di bawah target. 
Indikator meningkatnya tenaga kependidikan yang 
mendapatkan pelatihan manajerial pendidikan tinggi, 
dari target 85% tereraliasi 82%, dengan persentasen 
capaian 96%. Indikator meningkatnya tenaga kepen-
didikan yang mendapatkan pelatihan teknis, dari 
target 85% terealiasi 80%, dengan persentase capaian 
94%. Deskripsi kegiatan, indikator, target, realisasi, 
dan capaian selengkapnya disajikan pada Tabel 5.10 
dalam Lampiran

g. Program Peningkatan Standar Pengelolaan/
Kelembagaan Pendidikan dan Pengajaran 
Program peningkatan standar pengelolaan/

kelembagaan pendidikan dan pengajaran terdiri dari 
tiga kegiatan utama, yakni (a) mengembangkan 
standarisasi kerja untuk mengembangkan ketakwaan, 
kemandirian, dan kecendekiaan; (b) mengembangkan 
standarisasi pengelola untuk mengembangkan 
ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan; dan 
(c) mengembangkan sistem pengelolaan untuk 
mengembangkan ketakwaan,kemandirian, dan 
kecendekiaan. Dari tiga kegiatan dengan indikator 
masing-masing, secara umum target yang ditetapkan 
telah tercapai. Dari tiga kegiatan dengan enam 
indikator, terdapat tiga indikator (50%) memperoleh 
capaian di atas target, terdapat satu indikator (17%) 
memperoleh capaian sama dengan target, dan 
terdapat dua indikator (33%) memperoleh capaian 
dibawah target. Deskripsi kegiatan, indikator, target, 
realisasi, dan capaian selengkapnya disajikan pada 
Tabel 5.11 dalam Lampiran.

 Kegiatan mengembangkan standarisasi kerja 
untuk mengembangkan ketakwaan, kemandirian, 
dan kecendekiaan memiliki 1 (satu) indikator yang 
memperoleh capaian diatas target, yaitu  tersedianya 
prosedur operasional baku perencanaan akademis 
sebesar 75% kegiatan.

Kegiatan mengembangkan standarisasi pengelola 
untuk mengembangkan ketakwaan, kemandirian, 
dan kecendekiaan memiliki 2 (dua) indikator. Dari 
dua indikator tersebut sebanyak satu indikator 
(50%) memenuhi capaian sama dengan target, dan 
sebanyak satu indikator (50%) memiliki capaian di 
bawah target. Indikator tersedianya kebijakan kriteria 
pengelola prodi dan jurusan sebesar 90% prodi. 
Indiaktor peningkatan jumlah pengelola (jurusan/
prodi) yang mendapatkan sertifikat pelatihan 
manajemen pendidikan tinggi sebesar 85% prodi.

Kegiatan mengembangkan sistem pengelolaan 
untuk mengembangkan ketakwaan, kemandirian, 
dan kecendekiaan memiliki 3 (stiga indikator). Dari 
tiga  indikator tersebut sebanyak dua indikator (67%) 
memenuhi capaian di atas target, sebanyak satu 

indikator (33%) memiliki capaian di bawah target. 
Indikator peningkatan sistem administrasi akademik 
berbasis IT sebesar 90% prodi. Indikator peningkatan 
jumlah prodi terakreditasi A sebanyak 58,82% prodi. 
Indikator peningkatan jurusan/prodi yang menerapkan 
penjaminan mutu pembelajaran (85% prodi).

h. Program Peningkatan Standar Sarana dan 
Prasarana
Program peningkatan standar sarana dan 

prasarana terdiri dari enam kegiatan utama, yakni 
(a) meningkatkan kualitas laboratorium untuk 
mengembangkan ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan; (b) meningkatkan kualitas ruang 
perkuliahan untuk mengembangkan ketakwaan, 
kemandirian, dan kecendekiaan; (c) meningkatkan 
kualitas ruang kerja dosen untuk mengembangkan 
ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan; (d) 
meningkatkan kapasitas dan kualitas ruang belajar 
(perpustakaan) untuk mengembangkan ketakwaan, 
kemandirian dan kecendekiaan kemandirian dan 
kecendekiaan; (e) meningkatkan kualitas layanan 
perpustakaan sebagai sumber belajar melalui sistem 
daring perpustakaan (e-library); dan (f) meningkatkan 
kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana 
pendukung kegiatan pembelajaran ketakwaan, 
kemandirian dan kecendekiaan. Dari enam kegiatan 
dengan indikator masing-masing, secara umum target 
yang ditetapkan telah tercapai. Dari enam kegiatan 
dengan dua puluh delapan indikator, terdapat 
empat indikator (14%) memperoleh capaian di atas 
target, terdapat tujuh indikator (25%) memperoleh 
capaian sama dengan target, dan terdapat tujuh 
belas indikator (61%) memperoleh capaian di bawah 
target. Deskripsi kegiatan, indikator, target, realisasi, 
dan capaian selengkapnya disajikan pada Tabel 5.12 
dalam Lampiran

Kegiatan meningkatkan kualitas laboratorium 
untuk mengembangkan ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan memiliki 3 (tiga) indikator yang masih 
memiliki capaian di bawah target.

Kegiatan meningkatkan kualitas ruang perkuliahan 
untuk mengembangkan ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan memiliki 1 (satu) indikator yang memiliki 
capaian di atas target, yaitu peningkatan jumlah kelas 
dengan peralatan TIK (minimal ada built-in proyektor 
dan koneksi internet) sebanyak 85% kelas.

Kegiatan meningkatkan kualitas ruang kerja dosen 
untuk mengembangkan ketakwaan,kemandirian, dan 
kecendekiaan memiliki 1 (satu) indikator yang memiliki 
capaian di atas target, yaitu peningkatan jumlah 
ruang dosen yang mendukung kinerja akademik yang 
professional sebanyak 85% jurusan.

Kegiatan meningkatkan kapasitas dan kualitas 
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ruang belajar (perpustakaan) untuk mengembangkan 
ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan memiliki 7 
(tujuh) indikator. Dari tujuh indikator tersebut semua 
masih memiliki capaian di bawah target. Indikator 
peningkatan kapasitas dan kualitas ruang baca 
perpustakaan sebanyak 5% peningkatan. Indikator 
peningkatan kapasitas dan kualitas ruang diskusi 
perpustakaan sebanyak 5% peningkatan. Indikator 
peningkatan kapasitas dan kualitas ruang multimedia 
di perpustakaan sebanyak 5% peningkatan.

Berdasarkan data persentase di atas, untuk 
tiga indikator yang berkaitan dengan peningkatan 
kapasitas dan kualitas ruang baca, ruang diskusi, dan 
ruang multimedia untuk tahun 2017 belum mencapai 
target, padahal seiring dengan bertambahnya jumlah 
mahasiswa dan pemustaka, idealnya diikuti dengan 
peningkatan kapasitas dan kualitas ruang-ruang 
tersebut di UPT Perpustakaan UNY. Berdasarkan 
perencanaan, pada tahun 2017 masing-masing 
kebutuhan ruang tersebut ditargetkan terjadi 
peningkatan 10%, tetapi tingkat pencapaiannya untuk 
ruang baca sebesar 8%; ruang diskusi7%; dan ruang 
multimedia sebesar 7%. Hal ini disebabkan karena 
pada tahun 2017 memang tidak ada penambahan 
ruang di gedung perpustakaan lama, bahkan sebagian 
ruang koleksi di lantai 2 disekat atau dikurangi 
untuk keperluan ruang komputer sebagai dampak 
ekspansi pembangunan gedung perpustakaan baru 
(Perpustakaan Digital/Digital Library).

Sebagai solusi akan kebutuhan kapasitas dan 
kualitas ruang baca, ruang diskusi, dan ruang 
multimedia, UNY membangun gedung Perpustakaan 
Digital yang direncanakan selesai dan dapat 
difungsikan pada bulan Februari tahun 2018. Selain 
itu, untuk penambahan ruang diskusi bagi pemustaka 
yang berkunjung di gedung perpustakaan lama dapat 
memanfaatkan ruang-ruang kecil di lantai 3.

Indikator tersedianya buku rujukan/referensi 
yang mutakhir di perpustakaan sesuai dengan 
perkembangan IPTEKSOR sebanyak 9,7% tambahan 
buku.

Indiaktor tersedianya sumber pengayaan belajar di 
perpustakaan sesuai dengan perkembangan IPTEKSOR 
Buku dan sumber pengayaan belajar merupakan 
denyut nadi dan kebutuhan vital bagi kepentingan para 
sivitas akademika UNY. Pada tahun 2017, penambahan 
buku rujukan dan sumber pengayaan sebanyak 9,7% 
tambahan buku. Penambahan koleksi perpustakaan 
disesuaikan dengan perkembangan IPTEKSOR. Untuk 
buku rujukan, pengadaannya berdasarkan usulan 
program studi yang ada di lingkungan UNY, selain itu 
juga dengan membuat list buku-buku referensi yang 
ada pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata 
kuliah, dengan asumsi bahwa daftar referensi yang 

ada di RPS merupakan buku atau sumber pengayaan 
belajar yang dibutuhkan mahasiswa maupun dosen 
di dalam perkuliahan. Sebagai uji coba pemenuhan 
buku rujukan dan sumber pengayaan belajar berbasis 
RPS adalah RPS yang ada pada kurikulum Jurusan 
Pendidikan Teknik Elektro FT UNY. 

Indikator peningkatan jumlah mahasiswa dan 
dosen yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan. 
Mahasiswa yang berkunjung ke UPT Perpustakaan 
jumlahnya berfluktuatif dari waktu ke waktu. 
Puncak kunjungan biasanya pada tahun ajaran baru 
dan menjelang ujian akhir semester. Pada tahun 
2016 rerata kunjungan mahasiswa setiap harinya 
sekitar 400 mahasiswa, pada tahun 2017 terjadi 
peningkatan yang cukup signifikan sekitar 800 
pengunjung per hari. Persentase jumlah mahasiswa 
pengunjung perpustakaan sebanyak 13,1% masih 
dibawah angka yang ditargetkan sebanyak 20% 
mahasiswa. Hal berbeda terjadi dengan kunjungan 
dosen. Target kunjungan dosen sebesar 6%, tetapi 
yang tercapai hanya 4,3%. Ini cukup menarik karena 
dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
mestinya seorang dosen dituntut selalu meng-update 
ilmu pengetahuannya di mana salah satu sumber 
ilmu tersebut dapat digali di perpustakaan. Setelah 
dikaji dan dicermati, ternyata memang secara fisik 
pemustaka termasuk dosen tidak harus datang 
langsung ke perpustakaan. Karena kesibukannya, 
dosen dan pemustaka lainnya dapat mengakses 
koleksi perpustakaan secara on-line melalui website 
perpustakaan. Berdasarkan statistik perpustakaan, 
kunjungan pemustaka secara online dari waktu ke 
waktu semakin meningkat. 

Kegiatan meningkatkan kualitas layanan 
perpustakaan sebagai sumber belajar melalui sistem 
daring perpustakaan (e-library) memiliki 5 (lima 
indikator). Dari lima indikator tersebut semua masih 
memiliki capaian di bawah target. 

Indikator pertama adalah peningkatan jumlah 
langganan jurnal internasional. Untuk merealisasikan 
kebijakan UNY berkaitan dengan tuntutan penulisan 
artikel ilmiah di jurnal internasional berreputasi, 
UNY melanggan berbagai jenis jurnal internasional 
yang jika dipersentase sekitar 95% merupakan 
internasional terindeks scopus. Harapannya adalah 
jurnal yang dilanggan tersebut dapat digunakan 
sebagai wadah bagi sivitas akademika UNY 
untuk menyalurkan artikelnya. Target dari jurnal 
internasional yang dilanggan adalah 20% dan target 
tersebut dapat dicapai. Jurnal tersebut sebagian 
besar dilanggan melalui Proquest, EBSCO, JSTOR, 
dan vendor lainnya. Yang perlu digarisbawahi adalah 
bahwa jurnal-jurnal yang dilanggan UNY berbeda atau 
tidak sama dengan yang dilanggan oleh Perpusnas 
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maupun Kemristekdikti, sehingga pemustaka dapat 
mengakses jurnal yang dilanggan UNY maupun 
Perpusnas dan Kemristekdikti.

Indikator kedua adalah peningkatan jumlah 
pengun jung database e-journal/e-book yang dilanggan 
UNY. Jumlah pengunjung database dari e-journal dan 
e-book yang dilanggan UNY secara rerata belum sesuai 
dengan angka yang ditargetkan yaitu sebesar 20%. 
Berikut statistik pengunjung e-book dan e-journal.

 

Indikator peningkatan jumlah mahasiswa dan 
dosen yang memanfaatkan fasilitas e-library. 
Mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas e-library 
melampaui target. Target awal adalah 20%, tetapi 
yang dicapai sebesar 30%. Akibat dari capaian yang 
melebihi target adalah sering terjadi antrian mahasiswa 
yang akan memanfaatkan komputer di dalam ruang 
e-library. Perlu disampaikan di dalam laporan ini 
bahwa jumlah komputer di ruang e-library sangat 
terbatas yaitu ada 18 komputer, yang sangat tidak 
sebanding dengan jumlah pengguna. Untuk mengatasi 
hal tersebut adalah di-backup dengan komputer yang 
ada di gedung Perpustakaan Digital (gedung baru). 
Menurut rencana, gedung ini dapat digunakan pada 
bulan Februari 2018. Hal berbeda terjadi dengan 
pemanfaatan e-library oleh dosen yang ditargetkan 
20% tetapi hanya tercapai sekitar 7%. Setelah dikaji 
dan dicermati, ternyata memang secara fisik dosen 
tidak harus datang langsung ke perpustkaan. Karena 
kesibukannya, dosen dan pemustaka lainnya dapat 
mengakses koleksi perpustakaan secara on-line 
melalui website perpustakaan.

Indikator Peningkatan jumlah artikel yang 
diunggah dalam eprints.uny.ac.id. Jumlah artikel 
yang diunggah dalam eprints.uny.ac.id meliputi 
karya akademis berupa laporan Tugas Akhir, skripsi, 
tesis, disertasi, karya ilmiah dosen dan mahasiswa. 
Target awal adalah 20% tetapi tingkat capaiannya 
sebesar 63%. Data peningkatan ini linier dengan 
data kelulusan mahasiswa UNY, sehingga wajar jika 
kenaikannya cukup besar. 

Dampak positif dari peningkatan jumlah artikel dan 
karya ilmiah yang diunggah dalam eprints.uny.ac.id 
adalah peringkat repositori UNY yang selalu berada 
di 10 besar. Peringkat repositori tertinggi yang pernah 
dicapai UNY adalah peringkat 5 besar se-Indonesia 
pada tahun 2016. Pada tahun 2017 turun di peringkat 
6. Peringkat ini diharapkan akan naik kembali seiring 
dengan kebijakan unggah mandiri bagi mahasiswa 
yang telah menyelesaikan studinya.

Kegiatan meningkatkan kapasitas dan kualitas 
sarana dan prasarana pendukung kegiatan pem-
belajaran ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan 
memiliki 11 (sebelas indikator). Dari sebelas indikator 
tersebut sebanyak satu indikator (33%) memenuhi 
capaian di atas target, sebanyak tujuh indikator 
(63%) memenuhi capaian sama dengan target, dan 
sebanyak tiga indikator (27%) memiliki capaian di 
bawah target. 

Indikator pertama adalah meningkatnya kapa-
sitas asrama mahasiswa. Saat ini Universitas Negeri 
Yogyakarta mempunyai beberapa ruang yang 
difungsikan sebagai Asrama mahasiswa, khusus 
untuk mahasiswa berprestasi di bidang Olahraga. 
Gedung Wismor dan Asmor tersebut berada di bawah 
manajemen Fakultas iLmu Keolahragaan UNY. Gedung 
Wismor berlokasi di area FIK timur (ex gedung STO). 
Saat ini ruang yang ada berjumlah 17 kamar dan 
ditempati oleh 15 orang mahasiswa. Sedang di area 
FIK barat ada lima ruang yang dipergunakan untuk 
asrama mahasiswa khususnya mahasiswa putri yang 
berpestasi (di bidang olahraga) dan asmor putri 
tersebut di huni oleh 10 mahasiswa putri. Memang 
jumlah penghuni dan jumlah kamar banyak kamarnya 
ini disebabkan karena penghuni lama sudah pada 
lulus dan belum ada penggantinya, ini akan penuh 
kembali nanti setelah tahun ajaran baru, biasanya 
akan kekurangan kamar. 

Selain itu FIK juga mengelola gedung yang saat 
ini untuk asrama mahasiswa putra, namun lokasinya 
tidak berada di lingkungan FIK namun berada di luar 
tepatnya di Jl. Cik ditiro Yogyakarta menempati tanah 
dan bangunan milik Pemerintah Kota Yogyakara. 
Dengan status pinjam pakai yang dituangkan di nota 
kerja sama antara Universitas Negeri Yogyakarta 
dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan nomor 
surat perjanjian 001/641/PP.2/XII tanggal 4 Desember 
2017 Tahun 2017. Dengan jangka waktu lima tahun. 
Untuk selanjutnya dapat di perpanjang lagi, dan saai ini 
sedang direnovasi untuk penambahan jumlah kamar 
untuk dipergunakan untuk mahasiswa berprestasi 
tersebut, dengan penambahan kamar sejumlah 6 
kamar. Selain itu juga masih ada 1 asrama mahasiswa 
yang di bawah manajemen Fakultas Ilmu Pendidikan 
yaitu diperuntukan mahasiswa PGSD Fakultas Ilmu 
Pendidikan dan asrama ini terletak di selatan Stadion 

Gambar 5.5. Statistik Pengunjung Perpustakaan Tahun 2017
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Mandala Krida Yogyakarta atau sebelah timur kampus 
PGSD Jl. Kenari Yogyakarta. Kebanyakan mahasiswa 
yang menempati asrama ini berasal dari luar daerah 
yaitu kebanyakan dari luar Yogyakarta, luar Jawa dll.

Indikator kedua adalah tersedianya fasilitas 
pendukung kegiatan mahasiswa (foodcourt/kantin, 
ruang diskusi, ruang kegiatan, dll. Fasilitas Pendukung 
Kegiatan Mahasiswa, Universitas negeri yogyakarta 
memiliki Foodcourt/Kantin yang difasilitasi dengan 
Wifi, antara lain yang terletak di: 1) sebelah Barat 
Museum Pendidikan Indonesia, 2) foodcourt yang 
lantai 4 Plaza UNY (semula bernama Gedung KWU di 
jalan Affandi Yogyakarta, 3) kantin di dalam kampus 
dimiliki oleh Fakultas, FIS, FE, FBS, FIK, FMIPA, dan FIP. 
Adapun Ruang diskusi baik terbuka maupun tertutup 
hampir semua dimiliki oleh Fakultas, lembaga, dan 
Lembaga di Universitas negeri Yogyakarta. 

Indikator ketiga adalah tersedianya fasilitas 
pendukung kegiatan alumni (gedung alumni). Untuk 
memadai kegiatan para alumni Universitas Negeri 
Yogyakarta sudah terbentuk Ikatan Alumni UNY yang 
saat ini menempati gedung Layanan Kesehatan lantai 
2. Namun karena banyaknya kegiatan yang harus 
di laksanakan maka Universitas Negeri Yogyakarta 
berencana untuk membangun Gedung khusus 
untuk perkantoran Ikatan Alumni Universitas Negeri 
Yogyakarta, yang rencananya akan dibangun di area 
bangunan ex BNI yaitu sebelah timur Rumah Dinas 
Rektor.

Indikator keempat adalah tersedianya layanan 
kesehatan. Tugas Unit Pelaksana Teknis Layanan 
Kesehatan meliputi layanan dan pengembangan 
Usaha Kesehatan di Kampus, baik yang bersifat 
promotif, preventif, maupun kuratif. Dua kegiatan 
utama yang diemban oleh UPT Layanan Kesehatan 
meliputi layanan pemeriksaan/pengobatan serta 
layanan penyuluhan. 

Berikut disampaikan grafik rekapitulasi jumlah 
pasien UPT LK dalam kurun waktu 10 tahun terakhir:

 

Selama kurun waktu tersebut, tren penyakit yang 
ditangani oleh UPT LK adalah sebagai berikut.

Tabel 5.13. Diagnosis Penyakit

No. Diagnosis

1 J00-Nasofaringitis Akut (common Colt)

2 110-Hipertensi esensial (primer)

3 808.5 –Faringitis vestikular yang disebabkan oleh En-
terovirus

4 K29.7 Gastritis

5 RS1- Sakit kepala (pusing)

6 K30-Dispesiai

7 R05 Batuk 

8 J02-Faringitis akut

9 M25.5- Nyeri sendi

10 T00- Luka lecet 

Gambar 5.7. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan

Indikator kelima adalah tersedianya fasilitas 
bimbingan dan konseling. Dari target layanan 
tersebut terealisasi sebanyak 1 (satu) fasilitas 
layanan, sehingga capainnya memenuhi 100%. 
Dalam rangka mewujudkan visi Unit Pelaksana 
Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas 
Negeri Yogyakarta (UPT LBK UNY) untuk mewujudkan 
kesejahteraan psikologis bagi civitas akademika 
Universitas Negeri Yogyakarta, UPT LBK UNY 
mengembangkan layanan yang dapat dikategorisasi 
sebagai berikut : (1) Layanan Bimbingan, (2) Layanan 
Konseling, (3) Layanan Psikotes, dan (4) Layanan 
Pelatihan dan Pengembangan Kepribadian.

Pada tahun 2017 untuk layanan bimbingan dan 
konseling yang telah dilaksanakan sejumlah 180 
konseli, ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 
2016 hanya sebanyak 161 konseli. Jumlah ini setiap 
tahun ada peningkatan yang signifikan, dikarenakan 
adanya kegiatan sosialisasi, dan penerbitan buletin, 
serta program rintisan LBK Daring. Untuk layanan 
psikotes selama ini masih bekerjasama dengan 

Gambar 5.6. Rekapitulasi Pasien UPT LK 10 Tahun Terakhir
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instansi eksternal, diantaranya sekolah dasar, sekolah 
menengah pertama, sekolah menengah kejuruan, 
perguruan tinggi, dan instansi pemerintah daerah. 
Untuk kegiatan pelatihan pada tahun 2017 yang telah 
dilaksanakan diantaranya pelatihan bagi mahasiswa 
dan dosen UNY. Ketercapaian layanan UPT LBK 
sebetulnya tidak bisa diukur dari seberapa banyak 
konseli yang ditangani, namun seberapa besar 
kebermaknaan keberadaan UPT LBK bagi segenap 
civitas akademika Universitas Negeri Yogyakarta.

Indikator keenam adakah tersedianya fasilitas 
bimbingan karir. Kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Pusat Bimbingan karir diantaranya berupa: (1) J o b 
canvasing yakni menjalin kerjasama dunia industri 
(PT Astra Agro Lestari, PT NAL, PT GSDI, PT GSPP, 
SMP Astra Agro, SDS Astra) Tindak lanjut kegiatan ini 
adalah rekrutmen pada industri tersebut sejumlah 
25 orang sarjana UNY; (2) Job fair dilaksanakan dua 
kali di Auditorium UNY dan di Kampus Wates. Job fair 
bekerjasama antara UNY dengan Depnakertras DIY 
dan Kulon Progo. Job fair di Auditorium UNY diikuti 
51 perusahaan dengan 5.358 lowongan, sedangkan 
job fair di Kampus Wates diikuti 40 perusahaan. 
Perusahaan partisipan job fair yang bergerak 
dalam bidang manufaktur, perbankan, pendidikan 
dan perhotelan, baik dari dalam dan luar DIY dan 
membuka 3.580 lowongan kerja dari berbagai tingkat 
pendidikan, mulai dari SMA sederajat hingga S2, 
S3, dan difabel. Pengunjung job fair di Auditorium 
UNY ditargetkan 4.000 pengunjung, yang hadir 
5276 pengunjung (131,9%). Pengunjung job fair di 
Kampus Wates. Dari target 2500 pengunjung, job fair 
dihadiri 2630 pengunjung (105,52%). Dari klasifikasi 
pengunjung seperti gambar diagram berikut.

Gambar 5.9. Klasifikasi Pengunjung

Klinik konseling karir yang menerima konsultasi 
karir dari semua fakultas. Yang belum berkonsultasi 
adalah mahasiswa Program Pascasarjana. Jumlah 
pengguna layanan pada tahun 2017 sebanyak 180.

Pre job training untuk membekali mahasiswa 
tingkat akhir dan alumni sehingga memiliki 
kemampuan softskill dalam memasuki dunia kerja. 
Target 100 % hadir 93%.

Tracer studi bertujuan untuk mengadakan 
penelusuran dan penjaringan data alumni UNY. 
Peserta tracer adalah alumni UNY tahun 2015 yang 
berjumlah 5.424 orang. Dengan data yang ada di 
bagian Alumni UNY, sampai saat ini alumni yang 
bisa dihubungi baru 3489 orang dan alumni yang 
merespon pengisian data tracer study sejumlah 2.569 
orang akan tetapi yang mengisi mengisi data tracer 
study secara lengkap sejumlah 2.059 orang. Dalam 
penelitian ini ada alumni tidak terkontak sebanyak 
64,32% alumni. Dari target yang dapat dikontak, 
net response rate yang didapat 59,01%. Hasil tracer 
study menunjukkan bahwa 1) Kegiatan pendidikan 
dan pengalaman pembelajaran secara umum 
dinilai baik, namun fasilitas layanan kesehatan dan 
bimbingan karir masih dalam kategori cukup baik; 2) 
Pencarian dan transisi ke dunia kerja yang meliputi: 
a) sebagian besar alumni mendapatkan pekerjaan 
setelah bekerja, b) sebagian besar mendapatkan 
pekerjaan karena mendapat informasi dari Pusat 
Pengembangan Karir, c) Saat proses mendapat 
pekerjaan, rerata perusahaan yang dilamar adalah 
9 perusahan, perusahaan yang merespon lamaran 
6 perusahaan, dan perusahaan yang mengundang 
wawancara 5 perusahaan; 3) Yang berkaitan dengan 
pekerjaan, meliputi a) sebagian besar alumni bekerja, 
b) memiliki masa tunggu rata-rata 7,5 bulan sebelum 
lulus, sementara setelah lulus memiliki masa tunggu 

Gambar 5.8. Psikotes bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman, Ruang 
Sidang Utama LPPM, 27 Desember 2017
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rata-rata 4,4 bulan, c) sebagian besar alumni yang 
tidak bekerja masih belajar atau melanjutkan kuliah 
profesi atau pascasarjana, d) sebagian besar selama 4 
minggu terakhir tidak mencari kerja, e) sebagian besar 
bekerja di perusahaan, f) banyak yang bekerja sangat 
erat hubungan bidang studi dengan pekerjaannya, g) 
pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan, h) rata-
rata penghasilan alumni tertinggi adalah Fakultas 
Ekonomi Rp3.473.799,00 sementara yang terendah 
adalah Fakultas Ilmu Pendidikan yaitu Rp1.864.182,00 
i) kompetensi yang didapat alumni setelah lulus dinilai 
baik, j) Secara umum kontribusi perguruan tinggi 
terhadap kompetensi dinilai baik, namun penilaian 
yang paling baik adalah pada kompetensi bekerja 
secara mandiri dan kompetensi analisis, k) Tempat 
kerja yang paling banyak adalah Jasa pendidikan yaitu 
sekitar 254, l) kemanfaatan program studi dalam 
dunia kerja dinilai baik.

Indikator pengembangan Microsite Ketenaga ker-
jaan. Aktivitas berupa pemeliharaan dan pengem-
bangan serta penambahan fasilitas microsite 
ketenagakerjaan untuk memenuhi kebutuhan 
informasi data alumni UNY yang telah terserap di 
pasar kerja. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 
12 Juli–29 Agustus 2017 dan dilaksanakan oleh tim 
terkait. 

Secara garis besar kegiatan berupa survey 
pengguna yaitu perusahaan-perusahaan yang 
ingin memasukkan lowongan pekerjaan ke Pusat 
Pengembangan Karir. Dari survei ini diketahui bahwa: 
(a) perusahaan menginginkan mempunyai akun 
tersendiri sehingga dapat dengan mudah merubah 
lowongan pekerjaan; (b) perusahaan menginginkan 
pelamar dapat mengirimkan lamaran kerja secara 
online sehingga meminimalkan penggunaan kertas 
dan memudahkan alumni untuk melamar pekerjaan; 
(c) perusahaan menginginkan kemudahaan untuk 
menghubungi alumni baik itu melalui email dan 
maupun SMS; (d) perusahaan menginginkan adanya 
bursa kerja online sehingga komunikasi perusahaan 
dan pelamar lebih cepat; (e) alumni menginginkan 
adanya sistem keanggotaan yang mudah penggunaan 
dan jelas, sehingga lebih cepat memperoleh informasi 
lowongan kerja, dan (f) alumni menginginkan info-info 
kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat karir dapat 
diakses dengan mudah, sehingga jika ada pelatihan 
mereka dapat mengetahui dan mengikuti pelatihan 
terutama untuk pelatihan pengembangan diri dan 
karirnya.

Dari hasil survei tersebut kemudian tim dari 
pusat pengembangan karir merancang sistem yang 
akan dikembangkan. Sistem yang dikembangan oleh 
tim adalah (1) Pengembangan Modul Perusahaan, 
pada modul ini adalah halam perusahaan dimana 
perusahaan dapat memasukkan lowongan kerja 
baru, merubah iklan lowongan kerja yang sudah 
ada, melihat pelamar, serta dapat memberitahukan 
siapa saja yang lolos lamarannya; (2) Pengembangan 
Modul Alumni, pada modul ini adalah modul untuk 
data-data alumni UNY, sehingga memudahkan 
untuk memberitahukan adanya info lowongan kerja, 
maupun info kegiatan-kegiatan Pusat Pengembangan 
Karir, (3) Pengembangan Modul SMS Blass, Modul sms 
blass adalah modul untuk memberitahukan pelamar 
maupun alumni melalui sms, (4) Pengembangan 
Modul Bursa Kerja Online; (5) Pengembangan Modul 
Lamaran Kerja Online, (6) Pengembangan Modul 
Keanggotaan Pusat Karir, (7) Pengembangan Modul 
Berita dan Info Pusat Karir, dan (8) Pengembangan 
Modul Tracer Study Online.

Indikator tersedianya fasilitas pengembangan 
strategi belajar. Berbagai kegiatan untuk mendukung 
pengembangan strategi pembelajaran sebagai 
berikut. Pertama, pengembangan 20 video Model 
Pembelajaran. Produksi media video pembelajaran 
berisi berbagai model inovatif pembelajaran. Kedua, 
Pelatihan Pengelolaan Laboratorium Pembelajaran 
untuk Sekolah. Kegiatan ini menghasilkan Klinik 
Pembelajaran UNY, terwujud website Klinik 
Pembelajaran UNY, Pelayanan Klinik Pembelajaran 
UNY baik secara online maupun konsultasi tatap muka 
di P2KIS, dan buku ajar manajemen laboratorium 
pembelajaran;

Gambar 5.10 Launcing Laboratorium Produksi Sumber Belajar dan Klinik 
Pembelajaran UNY
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Gambar 5.11 Buku-buku inovasi pembelajaran

Gambar 5.12 Foto Praktik rekaman video di Laboratorium Pembelajaran

Ketiga, Pelatihan Multimedia Pembelajaran Inter-
aktif. Keempat, Pelatihan Peningkatan Kompetensi 
Pedagogik bagi Instruktur/Widyaiswara. Kelima, Pela-
tihan PEKERTI (Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik 
Instruksional) sebagai berikut. Target PEKERTI adalah 
mengonstruksi perangkat pembelajaran/perkuliahan.

Gambar 5.13 Peserta PEKERTI

Keenam adalah Pelatihan AA (Applied Approach) 
sebagai berikut. Target pelatihan AA untuk 
merekonstruksi perangkat perkuliahan.

Gambar 5.14 Peserta Applied Approach

Indikator tersedianya fasilitas pengembangan 
bahasa. Fasilitasi pengembangan bahasa dipercayakan 
pada P2B (Pusat Pengembangan Bahasa) di LPPMP 
(Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu 
Pendidikan) UNY. Fasilitasi pengembangan bahasa 
bukan hanya untuk kalangan internal UNY tetapi 
juga eksternal UNY, mahasiswa, dosen, pegawai, 
dan masyarakat umum. Kegiatan yang dilaksanakan 
(a) Pelatihan Percakapan Bahasa Inggris bagi Sopir, 
Staf Humas, dan Receptionist, (b) Pelatihan Penulisan 
Karya Kreatif Berbahasa Jawa, (c) Pelatihan Bahasa 
Jerman untuk Pariwisata Tingkat Lanjut, (d) Pelatihan 
Penulisan Resume Berbahasa Prancis bagi Mahasiswa, 
(e) Pelatihan Pembuatan Surat Dinas dan Dokumen 
Resmi bagi karyawan UNY, (f) Tutorial ProTEFL, (g) 
Pelatihan dan Tes IELTS bagi Instruktur P2B LPPMP 
UNY, (h) ToT Perekrutan Tenaga Penerjemah, (i) 
Pengembangan Inovasi Pelatihan Bahasa, (j) ILLC 
(Independence Language Learning Centre) sebagai 
wahana belajar mandiri dan dengan pendampingan 
oleh para instruktur bahasa Inggris, dan Pengembangan 
inovasi pembelajaran bahasa dengan peserta seperti 
tabel 5.15, (k) Workshop Pembuatan Rencana 
Pengembangan Jangka Menengah (Renstra) P2B 
LPPMP UNY, (l) Pengembangan Perangkat Tes ProTEFL 
bagi Difabel Netra Tahun 2017, (m) Pengembangan 
Soal ProTEFLTahap I, (n) Pengembangan Bahan Tutorial 
ProTEFL Khusus, (o) Pengembangan Bahan Tutorial 
ProTEFL Remedi Intensif, (p) Digitalisasi ProTEFL, (q) 
Perintisan Pembentukan Asosiasi P2B
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Gambar 5.15 Peserta Pengembangan Inovasi 
Pembelajaran Bahasa Inggris

Indikator meningkatnya koleksi museum 
pendidikan Indonesia. Koleksi MPI UNY terdiri dari 
dokumen foto kependidikan, dokuemn arsip, buku-
buku, media pembelajaran, peralatan sekolah, 
perlengkapan sekolah, koleksi numismatik, filatelli, 
video, karya siswa dan lain sebagainya. Total koleksi 
museum pendidikan sebanyak 945 buah. MPI UNY 
berupaya untuk melakukan penambahan koleksi 
sebagaimana tercantum dalam renstra UNY namun 
sampai saat ini masih mengalami kendala sumber 
pendanaan. Hal ini terkait dengan posisi MPI UNY 
yang anggarannya berasal dari Bidang Akademik. 
Pos anggaran tersebut tidak dapat digunakan untuk 
pengadaan koleksi atau belanja modal karena 
merupakan pos anggaran kegiatan. Maka dari itu, MPI 
UNY berupaya menambah koleksi yang berasal dari 
hibah masyarakat.

Indikator meningkatnya pengunjung museum 
pendidikan Indonesia. Sejak pertama kali dibuka untuk 
umum sampai dengan akhir tahun 2009, kunjungan 
wisatawan ke MPI UNY kurang lebih 2500 orang. 
Sedangkan pada tahun 2010, tingkat kunjungan naik 
dua kali lipat dibanding tahun 2009. Angka tersebut 
terus meningkat sampai saat ini, kecuali pada tahun 
2012 terjadi penurunan hampir 43 % dibanding 
data tahun sebelumnya karena sedang dilakukan 
pembangunan dan renovasi gedung museum tahap 
III sehingga museum menjadi kurang nyaman untuk 
dikunjungi walau secara resmi tidak pernah ditutup.

Kunjungan di MPI UNY tidak hanya berasal dari 
dalam negeri saja, tetapi juga wisatawan asing. Tahun 
2009, tercatat 2.564 orang berkunjung ke MPI. Tahun 
2010, 27 wisatawan asing dan 5.461 wisatawan 
nusantara datang berkunjung. Tahun 2011 wisatawan 
nusantara di MPI UNY mencapai 5.941 ditambah 63 
wisatawan asing.

Tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 
3.415 wisatawan nusantara dan 47 wisatawan asing. 

Sedangkan tahun 2013 melonjak menjadi 8.348 
orang tercatat mengunjungi MPI UNY. Tahun 2014, 
MPI UNY menerima kunjungan 8.210 terdiri dari 8.156 
wisatawan nusantara dan 54 wisatawan asing. Tahun 
2015, terjadi peningkatan yang cukup signifikan 
menjadi 11.100 pengunjung terdiri dari 10.967 
wisatawan nusantara dan 133 wisatawan asing.

Demikian juga dengan tahun 2016 yang kembali 
meningkat menjadi 11.150 wisatawan domestik dan 255 
wisatawan asing. Adapun pada tahun 2017, kunjungan 
di MPI UNY mencapai 11.975 yang terdiri dari 11.821 
wisatawan nusantara dan 154 wisatawan asing.

Selain berfungsi mengumpulkan dan merawat 
koleksi, dalam rangka mencapai visi yang telah 
ditetapkan, MPI UNY juga menyelenggarakan 
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tujuan 
didirikan museum.

Sejak tahun 2009, MPI menyediakan wahana 
bagi talenta-talenta muda dibidang seni pedalangan 
untuk unjuk kebolehan melalui Festival Dalang Cilik. 
Kegiatan ini juga berfungsi sebagai atraksi di MPI UNY 
sebagai destinasi wisata. Sampai tahun 2017, MPI 
UNY telah menjadi lokasi penyelenggaraan Festival 
Dalang Cilik sebanyak 7 kali. Tahun 2017, FDC tingkat 
nasional di MPI diikuti oleh 42 dalang usia SD dan SMP.

Tahun 2017 pada tanggal 18 Mei, MPI UNY juga 
menyelenggarakan kuliah umum bertema “Museum 
Postmodern dan Pendidikan” dengan menghadirkan 
pembicara Dr. Kresno Yulianto dari Universitas 
Indonesia dan talkshow bertema Museum dan 
Generasi Muda yang diikuti oleh lebih dari 200 peserta.

Pada bulan September 2017, MPI UNY diundang 
oleh Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta untuk 
mengikuti pameran bertema Museum Goes to Campus 
II. Pada pameran tersebut, MPI UNY mengusung tema 
Ontgroening. Tujuannya adalah untuk mengajak 
kepada pengunjung pameran yang sebagian besar 
adalah mahasiswa dan siswa sekolah menengah atas 
untuk menyelenggarakan masa orientasi siswa baru 
dalam suasana yang damai dan kreatif.

Bulan November 2017, di MPI UNY juga diseleng-
garakan pameran komik bertema kepahlawanan. 
Pameran tersebut diselenggarakan dalam rangka 
memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 
dan Hari Guru yang jatuh pada tanggal 25 November.

Selain itu, pada tahun 2017, MPI UNY juga menjadi 
tempat penyelenggaraan pameran yang dilaksanakan 
oleh mahasiswa UNY, yaitu pameran media pendidikan 
oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, 
pameran fashion dari mahasisa Pascasarjana UNY, 
pameran museologi oleh mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah UNY.

Indikator meningkatnya sarana Museum Pendi-
dikan Indonesia. Salah satu program yang masuk 
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dalam renstra UNY dari MPI UNY adalah penambahan 
fasilitas ruang yang semula seluas 2.500 m2 menjadi 
3.700 m2. Rencananya, pada halaman sisi utara 
MPI UNY akan didirikan gedung baru untuk kantor 
pengelola, ruang simpan koleksi, dan amphiteater. 
Namun dengan berkembangnya waktu, terjadi 
perubahan fungsi lahan yang semula diprogramkan 
untuk penambahan gedung museum, saat ini di 
lokasi yang sama telah berdiri gardu induk listrik. Hal 
tersebut menyebabkan rencana penambahan fasilitas 
ruang MPI UNY tertunda.

2. Sasaran Penguatan Keterpaduan 
Tridharma Pendidikan Tinggi dalam 
Pembelajaran

a. Program Pengembangan Perkuliahan 
Berbasis Penelitian
Program Pengembangan perkuliahan berbasis 

penelitian terdiri dari satu kegiatan utama, yaitu 
memutakhirkan isi, metode, evaluasi pada perkuliahan 
dengan mengacu pada hasil penelitian. Dari satu 
kegiatan dengan 3 indikator, secara umum target 
yang ditetapkan telah tercapai. Dari tiga indikator, 
semua memperoleh capaian di atas target. Deskripsi 
kegiatan, indikator, target, realisasi, dan capaian 
selengkapnya disajikan pada Tabel 5.14 dalam 
Lampiran

B. Program Pengembangan Perkuliahan 
Berbasis Pengabdian pada Masyarakat
Program pengembangan perkuliahan berbasis 

pengabdian pada masyarakat terdiri dari tiga 
kegiatan utama. Pertama, mengembangkan materi 
pembelajaran berbasis hasil program pengabdian 
kepada masyarakat yang telah dilakukan. Kedua, 
melaksanakan layanan konsultasi, dan dialog dengan 
kelompok profesional. Ketiga, mengembangkan 
program kemitraan dengan perguruan tinggi, sekolah, 
kantor dinas terkait dan pihak dunia usaha dan 
industri. Dari tiga kegiatan dengan indikator masing-
masing, secara umum target yang ditetapkan telah 
tercapai. Dari tiga kegiatan dengan enam indikator, 
terdapat empat indikator (67%) memperoleh capaian 
di atas target, serta dua indikator (33%) memperoleh 
capaian di bawah target. Deskripsi kegiatan, indikator, 
target, realisasi, dan capaian selengkapnya disajikan 
pada Tabel 5.15 dalam Lampiran

Kegiatan mengembangkan materi pembelajaran 
berbasis hasil program pengabdian kepada masyarakat 
yang telah dilakukan memiliki 2 (dua) indikator. Dari 
dua indikator tersebut semua memenuhi capaian di 

atas target. Jumlah mahasiswa terlibat dalam kegiatan 
PPM cukup meningkat sangat signifikan. PPM yang 
dilaksanakan dalam bentuk PPM reguler terprogram 
dengan dana DRPM Kemenristekdikti dan UNY, PPM 
melalui KKN (PPM-KKN) dan PPM insidental yang 
dilakukan para dosen.

Kegiatan melaksanakan layanan konsultasi, dan 
dialog dengan kelompok professional memiliki 2 
(dua) indikator. Dari dua indikator tersebut semua 
memenuhi capaian di atas target. 

Kegiatan mengembangkan program kemitraan 
dengan perguruan tinggi, sekolah, kantor dinas terkait 
dan pihak dunia usaha dan industri memiliki 2 (dua 
indikator). Dari dua indikator tersebut semua memiliki 
capaian masih di bawah target. 

3. Peningkatan Relevansi Prodi dengan 
Kebutuhan Masyarakat

a. Program Pengembangan Program Studi 
Baru sesuai Perkembangan Ipteksor 
sesuai dengan Kebutuhan
Program pengembangan program studi baru 

sesuai perkembangan ipteksor sesuai dengan 
kebutuhan terdiri dari dua kegiatan utama. Pertama, 
mengembangkan prodi baru untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia 
usaha dan dunia industri untuk memenuhi bahkan 
melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Kedua, 
mengembangkan program studi vokasi D3 dan D4 
sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha-dunia 
industri. Dari dua kegiatan dengan indikator masing-
masing, secara umum target yang ditetapkan telah 
tercapai. Dari dua kegiatan dengan empat indikator, 
tiga indikator memperoleh capaian di atas target 
sedangkan satu indikator capaiannya di bawah target. 
Deskripsi kegiatan, indikator, target, realisasi, dan 
capaian selengkapnya disajikan pada Tabel 5.16 
dalam Lampiran.

Kegiatan mengembangkan prodi baru untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan 
dunia usaha dan dunia industri untuk memenuhi 
bahkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi 
memiliki 2 (dua indikator). Dari dua indikator tersebut, 
satu indikator di atas target dan satu indikator di 
bawah target. 

Kegiatan mengembangkan program studi vokasi 
D3 dan D4 sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia 
usaha-dunia industri memiliki 2 (dua) indikator. Dari 
dua indikator tersebut semua memenuhi capaian di 
atas target.
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b. Program Pengembangan Program Studi 
sesuai Perkembangan Ipteksor sesuai 
dengan Pemangku Kepentingan
Program pengembangan program studi sesuai 

perkembangan ipteksor sesuai dengan pemangku 
kepentingan terdiri dari tiga kegiatan utama. Pertama, 
mengembangkan program unggulan pada program 
studi kependidikan dan nonkependidikan sesuai 
perkembangan Ipteksor. Kedua, mengembangkan kelas 
unggulan untuk mencapai pengakuan internasional 
di program-program studi yang potensial. Ketiga, 
memadukan orientasi kewirausahaan ke program-
program studi yang relevan. Dari tiga kegiatan 
dengan indikator masing-masing, secara umum target 
yang ditetapkan telah tercapai. Dari tiga kegiatan 
dengan tujuh indikator, terdapat tiga indikator (43%) 
memperoleh capaian di atas target, dan terdapat 
empat indikator (57%) memperoleh capaian di bawah 
target. Deskripsi kegiatan, indikator, target, realisasi, 
dan capaian selengkapnya disajikan pada Tabel 5.17 
dalam Lampiran.

Kegiatan mengembangkan program unggulan 
pada program studi kependidikan dan nonkependidikan 
sesuai perkembangan ipteksor memiliki 2 (dua) 
indikator. Dari dua indikator tersebut semua memiliki 
capaian di bawah target. 

Kegiatan mengembangkan kelas unggulan untuk 
mencapai pengakuan internasional di program-
program studi yang potensial memiliki 2 (dua) 
indikator). Dari dua indikator semua memiliki capaian 
di bawah target. Indikator meningkatnya jumlah 
mahasiswa unggulan yang mencapai skor TOEFL > 
500 atau IELTS > 6.0 (atau yang ekuivalen). 

Bentuk kegiatan berupa Progam pengayaan 
bahasa Inggris Afirmasi LPDP angkatan VII tahun 2017 
yang diselenggarakan di P2B LPPMP UNY terdiri atas 
3 (tiga) pelatihan, yaitu TOEFL Preparation 3 (tiga) 
bulan, IELTS Preparation 3 (tiga) bulan, dan IELTS 
Preparation 6 (ENAM) bulan. Jumlah peserta pelatihan 
(persiapan) IELTS program persiapan Beasiswa 
Pendidikan Indonesia jalur afirmasi LPDP angkatan 
VII tahun 2017 PROGRAM 6 BULAN di P2B LPPMP UNY 
adalah 16 orang (1 kelas). Mereka adalah para calon 
mahasiswa S2 dan S3 yang akan kuliah di universitas-
universitas ternama di luar negeri dengan Beasiswa 
Pendidikan Indonesia LPDP. Pelatihan selama 6 (enam) 
bulan tersebut telah diberikan dengan sangat intensif 
sehingga jumlah jam pelatihan mencapai lebih dari 
840 jam pelatihan dengan @ jam pelatihan 45 menit. 
Berdasarkan hasil post test, kenaikan rata-rata overall 
band score adalah 2,0.

Peserta pelatihan (persiapan) TOEFL program 
persiapan Beasiswa Pendidikan Indonesia jalur 
afirmasi LPDP pada tahun 2017 adalah para calon 

mahasiswa S2 yang pada umumnya akan kuliah 
di universitas-universitas ternama di dalam negeri 
dengan Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP yang 
berjumlah 42 orang. Pelatihan berlangsung selama 
6 (enam) bulan dari 1 September 2016 – 28 Februari 
2017 di Pusat Pengembangan Bahasa LPPMP UNY, 
diselenggarakan dalam 3 (tiga) term.

Kegiatan meningkatnya jumlah dosen yang 
mencapai skor TOEFL > 550 atau IELTS > 6.5. 
Pelatihan IELTS kerjasama Kemenristek Dikti dengan 
P2B LPPMP UNY pada tahun 2017 merupakan 
angkatan III dan berlangsung dalam 2 batch. Masing-
masing batch berlangsung selama 3 (tiga) bulan. 
Batch 1 berlangsung dari tanggal 16 Oktober 2017 
– 15 Januari 2018 dengan jumlah peserta 48 orang 
dosen, sementara batch 2 dari tanggal 27 November 
2017 – 26 Februari 2018 dengan jumlah peserta 38 
orang dosen dari berbagai perguruan tinggi di seluruh 
Indonesia. Pelatihan selama 3 (tiga) bulan tersebut 
diberikan dengan intensif sehingga jumlah jam 
pelatihan mencapai 466 jam pelatihan yang diperkaya 
dengan 30 jam pelatihan tes, dan 70 jam pelatihan 
kegiatan penunjang. Satu jam pelatihan adalah 45 
menit. Instruktur pada pelatihan ini adalah dosen-
dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris FBS UNY 
yang didukung oleh beberapa penutur asli bahasa 
Inggris dan instruktur Pusat Pengembangan Bahasa 
LPPMP UNY.

Kegiatan memadukan orientasi kewirausahaan 
ke program-program studi yang relevan memiliki 3 
(tiga) indikator. Dari tiga indikator tersebut semua 
memenuhi capaian di atas target yang ditandai 
dengan: (a) meningkatnya jumlah mata kuliah yang 
berorientasi kewirausahaan (75% mata kuliah); (b) 
meningkatnya jumlah kegiatan praktik kewirausahaan 
sebesar 35 %; dan (c) meningkatnya jumlah inkubator 
bisnis sebesar 25%. 

4. Pengembangan Pendidikan Karakter 
Berjati diri Indonesia

a. Program Pengembangan Pendidikan 
Karakter Berjati Diri Indonesia melalui 
Perkuliahan
Program Pengembangan pendidikan karakter 

berjati diri Indonesia melalui perkuliahan terdiri dari 
tiga kegiatan utama. Pertama, memadukan nilai-nilai 
ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan berjati 
diri Indonesia ke dalam setiap matakuliah. Kedua, 
menyusun buku induk dan menciptakan media 
pembelajaran nilai-nilai ketakwaan, kemandirian 
dan kecendekiaan berjati diri Indonesia dengan 
pendekatan penelitian dan pengembangan. Ketiga, 
mengembangkan teknik dan instrumen untuk menilai 
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keberhasilan menanamkan nilai-nilai ketakwaan, 
kemandirian dan kecendekiaan berjati diri Indonesia 
dengan pendekatan penelitian dan pengembangan. 
Dari tiga kegiatan dengan indikator masing-masing, 
secara umum target yang ditetapkan telah tercapai. 
Dari tiga kegiatan dengan enam indikator, terdapat 
tiga indikator (50%) memperoleh capaian di atas 
target, terdapat tiga indikator (50%) memperoleh 
capaian sama dengan target. Deskripsi kegiatan, 
indikator, target, realisasi, dan capaian selengkapnya 
disajikan pada Tabel 5.18 dalam Lampiran.

Kegiatan memadukan nilai-nilai ketakwaan, 
kemandirian dan kecendekiaan berjati diri Indonesia 
ke dalam setiap mata kuliah memiliki 2 (dua indikator). 
Dari dua indikator tersebut semua memenuhi capaian 
di atas target yang ditunjukkan dengan: (a) tersedianya 
rumusan kebijakan prodi tentang penanaman nilai-
nilai ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan 
berjati diri Indonesia dalam matakuliah sebanyak 
85% prodi; (b) tersedianya silabus yang mencakup 
penanaman nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan berjati diri Indonesia sebanyak 95% 
mata kuliah.

Kegiatan menyusun buku induk dan menciptakan 
media pembelajaran nilai-nilai ketakwaan, 
kemandirian dan kecendekiaan berjati diri Indonesia 
dengan pendekatan penelitian dan pengembangan 
memiliki 2 (dua indikator). Dari dua indikator tersebut 
sebanyak satu indikator (50%) memenuhi capaian di 
atas target, sebanyak satu indikator (50%) memenuhi 
capaian sama dengan target yang ditunjukkan dengan 
adanya: (a) tersedianya buku induk sebagai acuan 
pengembangan pembelajaran nilai-nilai ketakwaan, 
kemandirian dan kecendekiaan berjati diri Indonesia 
dengan pendekatan penelitian dan pengembangan 
sebanyak 10% fakultas; (b) tersedianya media 
pembelajaran baik cetak maupun elektronik yang 
mampu menstimulasi penjiwaan nilai-nilai ketakwaan, 
kemandirian dan kecendekiaan berjati diri Indonesia 
dengan pendekatan penelitian dan pengembangan 
sebanyak 75% prodi.

Kegiatan mengembangkan teknik dan instrumen 
untuk menilai keberhasilan menanamkan nilai-nilai 
ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan berjati 
diri Indonesia dengan pendekatan penelitian dan 
pengembangan memiliki 2 (dua indikator). Dari dua 
indikator tersebut semua memenuhi capaian sama 
dengan target yang ditunjukkan dengan tersusunnya 
instrumen untuk mengamati upaya penanaman nilai 
ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan berjati 
diri Indonesia dalam perkuliahan, dan instrumen untuk 
mengukur sikap dan untuk mengobservasi perilaku 

nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan 
berjati diri Indonesia sebagai hasil pembelajaran.

b. Program Pengembangan Pendidikan 
Karakter Berjati Diri Indonesia melalui 
Kegiatan di Luar Perkuliahan
Program Pengembangan pendidikan karakter 

berjati diri Indonesia melalui kegiatan di luar 
perkuliahan terdiri dari dua kegiatan utama. Pertama, 
memadukan nilai-nilai ketakwaan, kemandirian dan 
kecendekiaan berjati diri Indonesia ke dalam setiap 
kegiatan besar/rutin. Kedua, memadukan nilai-nilai 
ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan berjati diri 
Indonesia ke dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari dua kegiatan dengan indikator masing-
masing, secara umum target yang ditetapkan telah 
tercapai. Dari dua kegiatan dengan enam indikator, 
semua memperoleh capaian di atas target. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan (a) adanya pemaduan 
nilai-nilai ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan 
berjati diri Indonesia ke dalam setiap kegiatan besar/
rutin; (b) tersedianya rumusan kebijakan manajemen 
pada semua tingkat tentang penanaman nilai-nilai 
ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan berjati 
diri Indonesia melalui setiap kegiatan besar/rutin; 
(c) tersedianya rancangan kegiatan yang mencakup 
penanaman nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan berjati diri Indonesia dalam setiap 
kegiatan besar/rutin; dan (d) tersedianya instrumen 
untuk mengamati upaya penanaman nilai ketakwaan, 
kemandirian, dan kecendekiaan berjati diri Indonesia 
dalam setiap kegiatan besar/rutin. Deskripsi kegiatan, 
indikator, target, realisasi, dan capaian selengkapnya 
disajikan pada Tabel 5.19 dalam Lampiran.

Kegiatan memadukan nilai-nilai ketakwaan, 
kemandirian dan kecendekiaan berjati diri Indonesia 
ke dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 
kampus (termasuk di lingkungan asrama mahasiswa). 
Pemaduan nilai-nilai tersebut ditunjukkan dengan 
beberapa dokumen/kegiatan sebagai berikut: 
(a) tersedianya rumusan kebijakan manajemen 
pada semua tingkat tentang penanaman nilai-
nilai ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan 
berjati diri Indonesia melalui kehidupan sehari-hari 
di lingkungan kampus; (b) tersedianya rancangan 
kegiatan yang mencakup penanaman nilai-nilai 
ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan berjati diri 
Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 
kampus; (c) tersedianya instrumen untuk mengamati 
upaya penanaman nilai ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan berjati diri Indonesia dalam kehidupan 
sehari-hari di lingkungan kampus
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B. MENINGKATKAN KUALITAS 
PENELITIAN DALAM RANGKA 
PENEMUAN DAN PENGEMBANGAN 
ILMU SERTA PENGABDIAN PADA 
MASYARAKAT

Tujuan meningkatkan kualitas penelitian dalam 
rangka penemuan dan pengembangan ilmu serta 
pengabdian pada masyarakat dijabarkan ke dalam 
tiga sasaran program. Pertama, peningkatan sumber 
daya penelitian. Kedua, peningkatan pemanfaatan 
hasil penelitian untuk pengembangan praktik dan 
teori pendidikan. Ketiga, peningkatan pemanfaatan 
hasil penelitian untuk pengabdian pada masyarakat. 
Deskripsi sasaran program, target, dan pencapaiannya 
dijabarkan sebagai berikut.

1. Sasaran Peningkatan Sumber Daya 
Penelitian 
Sasaran Peningkatan sumber daya penelitian, 

terdapat satu program yaitu peningkatan kinerja 
lembaga dan sumber daya penelitian dalam rangka 
pengembangan ilmu dan penyebarannya.

a. Program Peningkatan Kinerja Lembaga 
dan Sumber Daya Penelitian dalam Rangka 
Pengembangan Ilmu dan Penyebarannya
Program peningkatan kinerja lembaga dan sumber 

daya penelitian dalam rangka pengembangan ilmu 
dan penyebarannya terdiri dari dua kegiatan utama. 
Pertama, meningkatkan kinerja lembaga, pusat-pusat 
pengembagan dan penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat. Dan kedua, meningkatkan kinerja dosen 
dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian 
pada masyarakat. Dari dua kegiatan dengan indikator 
masing-masing, secara umum target yang ditetapkan 
telah tercapai. Dari dua kegiatan dengan tiga belas 
indikator, terdapat enam indikator (46%) memperoleh 
capaian di atas target, terdapat satu indikator (8%) 
memperoleh capaian sama dengan target, dan 
terdapat enam indikator (46%) memperoleh capaian 
di bawah target. Deskripsi kegiatan, indikator, target, 
realisasi, dan capaian selengkapnya disajikan pada 
Tabel 5.20 dalam Lampiran.

Kegiatan meningkatkan kinerja lembaga, pusat-
pusat pengembagan dan penelitian dan pengabdian 
pada masyarakat memiliki 5 (lima indikator). Dari lima 
indikator tersebut sebanyak empat indikator (80%) 
memenuhi capaian di atas target, dan sebanyak satu 
indikator (20%) memiliki capaian di bawah target.

 Indikator pertama adalah meningkatnya kegiatan 
layanan lembaga yang mendapatkan penghargaan. 

LPPM sebagai lembaga riset dan layanan masyarakat 
berusaha menjadi lembaga yang berkualitas. Hal 
ini ditunjukkan dengan penghargaan dan status 
yang diperoleh LPPM. Pada tahun 2017 LPPM dalam 
penelitian masuk klaster mandiri (klaster paling tinggi) 
dan pada ranking 14 nasional dan masuk klaster 
unggul dalam PPM dan pada ranking 5 nasional. Selain 
itu LPPM UNY juga dipercaya menjadi Ketua Forum 
LPPM LPTK Negeri Indonesia. Selain itu, pada tahun 
2017 UNY juga meraih beberapa prestasi lainnya 
yaitu: (a) Kluster 1 Rangking 10 Universitas seluruh 
Indonesia versi Kemenristekdikti Tahun 2017; (b) 
Salah satu universitas yang ditunjuk Kemenristekdikti 
sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG), 
dan Program Profesi Insinyur (PPI); (c) Rangking Versi 
QS: Asia Band 400-450, Asia Tenggara 90; (d) Rangking 
Versi 4ICU: dunia 1111; Indonesia 8; dan (e) Peringkat 
kedelapan dalam Pemeringkatan Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP) Tahun 2017 kategori Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN).

Indikator kedua adalah meningkatnya kegiatan 
pusat-pusat penelitian untuk tujuan penyebaran hasil 
penelitian, dengan diimplementasikannya SIM-PPM 
sebagai media penyebaran hasil-hasil penelitian.

Indikator ketiga adalah meningkatnya kegiatan 
pusat-pusat penelitian untuk tujuan pengembangan 
ilmu. Pada tahun 2017 kegiatan pusdi ditingkatkan 
dengan usaha penambahan dana pusdi dari 15 juta 
menjadi 25 juta. Maka terjadi peningkatan jumlah 
kegiatan pusdi, terutama kegiatan PPM yang dapat 
meningkatkan penyebaran hasil-hasil penelitian serta 
meningkatkan pengembangan ilmu.

Indikator keempat adalah meningkatnya kegiatan 
PPM baik secara terprogram maupun responsif. Jumlah 
PPM dosen UNY cukup meningkat sangat signifikat. PPM 
tersebut dilaksanakan melalui kegiatan PPM regular 
terprogram dengan dana DRPM Kemenristekdikti dan 
UNY, PPM melalui KKN (PPM-KKN) dan PPM insidental 
yang dilakukan para dosen (dana masyarakat maupun 
dana mandiri dosen).

Indikator kelima adalah meningkatnya kegiatan 
KKN (tematik, regular, kebangsaan, dan responsif). 
Kegiatan KKN secara jumlah memang berkurang dari 
target. Hal ini karena sebagian mahasiswa sudah KKN 
pada semester sebelumnya. Jenis dan lokasi KKN tahun 
ini mengalami peningkatan. Daerah baru ekspansi 
KKN tahun 2017 adalah ke Kabupaten Temanggung 
Jateng dan Kabupaten Bengkayang Kalbar. Jenis KKN 
tematik yang dilaksanakan khusus untuk tahun 2017 
adalah KKN-PPL di Kabupaten bengkayang.

Kegiatan Meningkatkan kinerja dosen dalam 
melaksanakan penelitian dan pengabdian pada 
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masyarakat memiliki 8 (delapan indikator). Dari 
delapan indikator tersebut sebanyak tiga indikator 
(38%) memenuhi capaian di atas target, dan sebanyak 
lima indikator (62%) memiliki capaian di bawah target. 

Indikator meningkatnya jumlah dosen yang 
melakukan penelitian kompetisi tingkat universitas. 
Jumlah penelitian dosen UNY tahun 2017 meningkat 
cukup signifikan. Hal ini karena banyak peluang 
yang berhasil diperoleh dengan dana dari berbagai 
kementerian (Kemenristekdikti, Kemendikbud, Kemen-
tan, BKKBN, Pemda dan lembaga lain, di samping dana 
PNBP UNY). Namun yang masih perlu ditingkatkan 
adalah ketersediaan dana PNBP UNY untuk kegiatan 
penelitian dan PPM.

Indikator meningkatnya jumlah dosen yang 
melakukan penelitian kompetisi tingkat nasional. 
Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian kompetisi 
nasional meningkat. Hal ini pada tahun sebelum UNY 
berusaha meningkatkan jumlah usulan penelitian ke 
DRPM lebih banyak (mencapai 312 proposal). Dengan 
jumlah judul yang terdanai sebanyak 145 judul maka 
jumlah dosen yang terlibat mencapai 380 orang.

Indikator meningkatnya jumlah dosen yang 
melakukan penelitian kolaborasi dengan mitra dalam 
negeri. Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian 
kolaborasi dengan mitra dalam negeri mencapai 197 
orang. Mitra riset meliputi, kementrian lain, Pemda, 
bank, dan perguruan tinggi lain.

Indikator meningkatnya jumlah dosen yang 
melakukan penelitian kolaborasi dengan mitra luar 
negeri. Keterlibatan penelitian dengan mitra luar 
negeri masih sangat terbatas, hal ini karena kerjasama 
riset dan dana untuk skim tersebut juga terbatas. 
Meskipun tahun 2017 UNY mulai meluncurkan 
program riset kerjasama luar negeri.

Indikator meningkatnya jumlah dosen yang 
melakukan PPM kompetisi tingkat universitas. 
Keterlibatan dosen dalam PPM kompetisi universitas 
sudah cukup baik, hal ini karena tuntutan BKD bahwa 
semua dosen harus mengabdi, maka dana PPM 
tingkat universitas dan fakultas banyak dimanfaatkan 
oleh semua dosen.

Indikator Meningkatnya jumlah dosen yang 
melakukan PPM kompetisi tingkat nasional. Jumlah 
dosen yang terlibat dalam PPM kompetitif nasional 
masih sangat terbatas. Maka tahun 2017 LPPM 
berusaha mengundang tim PPM DRPM untuk 
memberikan pembekalan dalam penyusunan proposal 
PPM. Meskipun belum maksimal judul PPM tahun 
berikutnya sedikit mengalami peningkatan.

Indikator meningkatnya jumlah dosen yang 
melakukan PPM kolaborasi dengan mitra dalam negeri. 
PPM dosen dengan mitra dalam negeri sudah mengalami 
peningkatan. Mitra terbanyak adalah sekolah. Meskipun 

demikian mitra PPM UNY juga ke lembaga-lembaga 
kemasyarakatan, pemerintah desa, dll. 

Indikator meningkatnya jumlah dosen yang 
melakukan PPM kolaborasi dengan mitra luar negeri. 
Untuk PPM dengan mitra luar negeri belum ada. Hal ini 
karena PPM luar negeri belum menjadi prioritas, dana-
dana yang diperlukan relatif besar.

2. Sasaran Peningkatan Pemanfaatan 
Hasil Penelitian untuk Pengembangan 
Praktik dan Teori Pendidikan
Sasaran peningkatan pemanfaatan hasil penelitian 

untuk pengembangan praktik dan teori pendidikan 
hanya memiliki satu program yaitu peningkatan 
pemanfaatan hasil pene litian untuk pengembangan 
praktik dan teori pendidikan.

a. Program peningkatan pemanfaatan hasil 
pene litian untuk pengembangan praktik 
dan teori pendidikan
Program peningkatan pemanfaatan hasil pene-

litian untuk pengembangan praktik dan teori 
pendidikan terdiri dari lima kegiatan utama. Pertama, 
mengidentifikasi relevansi hasil penelitian untuk 
pengembangan pendidikan lewat meta-analisis. 
Kedua, mengembangkan kerangka kerja pembelajaran 
berdasarkan hasil penelitian yang relevan melalui 
lokakarya multidisipliner. Ketiga, menerapkan 
kerangka kerja dalam pembelajaran dengan 
pendekatan penelitian dan pengembangan. Keempat, 
menyebarkan hasil penelitian dan pengembangan 
pembelajaran lewat publikasi. Kelima, menerapkan 
hasil penelitian dalam bentuk pengembangan produk. 
Dari lima kegiatan dengan indikator masing-masing, 
secara umum target yang ditetapkan telah tercapai. 
Dari lima kegiatan dengan lima belas indikator, 
terdapat enam indikator (40%) memperoleh capaian 
di atas target, dan terdapat sembilan indikator (60%) 
memperoleh capaian di bawah target. Deskripsi 
kegiatan, indikator, target, realisasi, dan capaian 
selengkapnya disajikan pada Tabel 5.21 dalam 
Lampiran.

Kegiatan mengidentifikasi relevansi hasil penelitian 
untuk pengembangan pendidikan lewat meta-analisis 
memiliki 1 (satu) indikator. Dari indikator tersebut 
memenuhi capaian di atas target, yaitu tersedianya 
hasil penelitian yang relevan untuk pengembangan 
pendidikan bersama argumentasinya. Pada program 
ini penelitian akan diarahkan untuk menuju visi misi 
universitas, yaitu terwujudnya universitas pendidikan 
kelas dunia. Salah satu pengembangan pendidikan 
di UNY adalah pengembangan pendidikan karakter. 
Oleh sebab itu penelitian tentang pendidikan karakter 
selalu menjadi prioritas.
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Kegiatan Mengembangkan kerangka kerja pem-
belajaran berdasarkan hasil penelitian yang relevan 
melalui lokakarya multidisipliner memiliki 1 (satu) 
indikator. Dari indikator tersebut capaiannya di bawah 
target, yaitu tersedianya kerangka kerja pembelajaran 
berdasarkan hasil penelitian yang relevan yang 
disepakati lintas disipliner 

Kegiatan Menerapkan kerangka kerja dalam 
pembelajaran dengan pendekatan penelitian dan 
pengembangan memiliki 1 (satu indikator). Dari 
indikator tersebut capaiannya di bawah target, yaitu 
tersedianya deskripsi penerapan kerangka kerja 
pembelajaran dengan penelitian dan pengembangan. 
Untuk memperoleh manfaat penelitian dalam 
pembelajaran beberapa taget kinerja penelitian selalu 
diarahkan tersusunnya buku ajar dalam mendukung 
kegiatan pembelajaran. Dalam beberapa skim luaran 
ini sifatnya wajib, namun ada yang sifatnya sebagai 
luaran tambahan.

Kegiatan Menyebarkan hasil penelitian dan 
pengembangan pembelajaran lewat publikasi 
memiliki 9 (sembilan indikator). Dari delapan indikator 
tersebut sebanyak empat indikator (44%) memenuhi 
capaian di atas target, dan sebanyak lima indikator 
(56%) memiliki capaian di bawah target. Indikator 
terlaksananya seminar untuk menyebarkan hasil 
penelitian, yakni dengan terlaksana 2 seminar di LPPM 
yaitu seminar nasional hasil penelitian dan PPM dan 
seminar internasional ICERI. 

Indikator tersedianya dokumen hasil penelitian 
dalam bentuk cetak dan elektronik. Untuk dokumentasi 
dan penyiapan arsip maka dokumen penelitian dan 
PPM dilakukan dalam bentuk hardcopy dan elektronik. 
Sistem elektronik difasilitasi dalam simppm.lppm.uny.
ac.id. 

Indikator terlaksananya bedah dokumen hasil 
penelitian. Tercapai dokumen hasil penelitian (laporan) 
sesuai jumlah pelaksanaan kegiatan

Indikator tersedianya artikel untuk jurnal ilmiah 
internasional bereputasi. Target publikasi dalam 
jurnal internasional bereputasi tercapai lebih 
dari 300%. Hal ini karena pada tahun 2017 UNY 
melaksanakan kegiatan fasilitasi penerbitan dalam 
jurnal internasional bereputasi dan program insentif 
jurnal internasional. Dua program ini simultan dan 
sangat berefek meningkatkan jumlah publikasi dosen 
dan mahasiswa. Di samping akreditasi nasional Dikti, 
pengembangan jurnal UNY juga diarahkan dalam 
konteks internasional, misalnya indeksasi ke DOAJ 
(Directory Open Acces Journal), Scopus, dan Thomson 
Reuters. Sampai tahun 2017, sudah ada 18 jurnal 
di UNY yang terindeks di DOAJ. Sementara untuk 
indeksasi ke Scopus, sedang dalam proses penyiapan 
dan pengusulan, yang terutama diprioritaskan 

bagi tujuh jurnal yang sudah terakreditasi. Dalam 
rangka proses indeksasi internasional jurnal ini, 
serangkaian kegiatan pendukung telah, sedang, dan 
terus dilaksanakan, misalnya dalam bentuk fasilitasi 
workshop dan pendampingan, yang melibatkan 
pelbagai ahli yang berkompeten, baik dari dalam 
maupun luar UNY dan juga luar negeri. Harapannya 
adalah sampai dengan tahun 2019, paling tidak ada 
ada dua atau tiga jurnal UNY yang lolos indeksasi 
internasional misalnya Scopus atau Thomson Reuters,

Tabel 5.22. Jumlah Publikasi Internasional pada 
Tahun 2015-2017

Tahun Jumlah

2015 10

2016 16

2017 274

Indikator tersedianya artikel untuk jurnal ilmiah 
nasional terakreditasi. Di samping gerakan publikasi 
dosen ke jurnal internasional, UNY juga mendorong 
dosen dan mahasiswa untuk publikasi ke jurnal 
nasional terakreditasi. Usaha ini masih mendapatkan 
dukungan dari mahasiswa sebagai salah satu syarat 
kelulusan. Pada 2017, jumlah jurnal yang statusnya 
terakreditasi di UNY baru ada tujuh jurnal, yakni 
Jurnal: 1) Cakrawala Pendidikan (LPPMP); 2) Litera 
(FBS); Kependidikan (LPPM); 4) Penelitian dan Evaluasi 
Pendidikan (PPs), 5) Pendidikan Vokasi (PPs), 6) Riset 
Pendidikan Matematika (PPs); dan 7) Pendidikan dan 
Teknologi Kejuruan (FT).

Indikator tersedianya artikel untuk jurnal ilmiah 
nasional tidak terakreditasi. Sedangkan artikel yang 
tidak mampu terbit dalam jurnal internasional dan 
jurnal nasional terakreditasi, maka tetap diarahkan 
pada publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. 
Gerakan ini selian proses latihan maupun usaha 
menghidupkan jurnal nasional tidak terakreditasi. UNY 
memiliki 74 jurnal nasional tidak terakreditasi. Jurnal-
jurnal ini tersebar di fakultas atau di program studi. 
Jurnal-jurnal ini menargetkan 2000 naskah artikel 
tercapai 1480 artikel untuk 74 jurnal, masing-masing 
jurnal 10 artikel dan terbit 2 kali dalam setahun.

Indikator terdaftarnya hasil penelitian sebagai 
Haki, Paten, Hak Cipta. Hak kekayaan intelektual HAKI 
(hak cipta, paten, dll) merupakan luaran penelitian 
yang menjadi target yang selalu meningkat. Tahun 
2017 peningkatan jumlah HAKI sangat signifikan, hal 
ini pada tahun ini LPPM UNY meluncurkan program 
fasilitasi HAKI. Pendaftaran atas kekayaan intelektual 
yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan 
berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu 
produk atau proses yang berguna untuk manusia yang 
terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, 
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rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak 
sirkuit terpadu. Capaian jumlah HKI yang didaftarkan 
tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.23. Jumlah HKI yang Didaftarkan Tahun 
2015-2017

Tahun Hak Paten Hak Cipta Merk Jumlah

2015 2 9 0 11

2016 7 12 0 19

2017 27 243 3 273

Kegiatan menerapkan hasil penelitian dalam 
bentuk pengembangan produk memiliki 3 (tiga 
indikator). Dari ketiga indikator tersebut sebanyak 2 
indikator (66%) memenuhi capaian di atas target, dan 
sebanyak 1 indikator (33%) memiliki capaian di bawah 
target. 

Indikator meningkatnya penerapan hasil pene-
litian dalam bentuk prototipe untuk pendidikan 
Program implementasi hasil penelitian melalui 
program CPPBT dan PPBT telah memberikan fasilitasi 
bagi dosen dan mahasiswa UNY dalam memperoleh 
prototype, terutama dalam proses hilirisasi dan proses 
peningkatan nilai jual penelitian. Tahun 2017 telah 
berhasil terdanai sebanyak 11 judul program CPPBT/
PPBT.

Indikator meningkatnya penerapan hasil 
penelitian dalam bentuk bahan ajar. Jumlah luaran 
bahan ajar dari hasil penelitian selalu diusahakan 
untuk meningkat dari waktu ke waktu. Hanya follow 
up sampai pada pencetakan dan pengurusan ISSN 
masih ada kendala.

Indikator meningkatnya penerapan hasil pene-
litian dalam bentuk teknologi tepat guna. Beberapa 
teknologi tepat guna telah dihasilkan tim peneliti 
UNY. Teknologi tepat guna ini secara langsung 
diimplementasikan dalam PPM maupun disumbangkan 
langsung bagi para pengguna.

3. Sasaran Peningkatan Pemanfaatan 
Hasil Penelitian untuk Pengabdian 
pada Masyarakat
Sasaran peningkatan pemanfaatan hasil penelitian 

untuk pengabdian pada masyarakat hanya memiliki 
satu program yaitu Peningkatan pendayagunaan 
produk penelitian untuk pengabdian pada masyarakat.

a. Program Peningkatan Pendayagunaan 
Produk Penelitian untuk Pengabdian pada 
Masyarakat 
Program peningkatan pendayagunaan produk 

penelitian untuk pengabdian pada masyarakat 
terdiri dari empat kegiatan utama. Pertama, 

mengidentifikasi relevansi hasil-hasil penelitian untuk 
pengabdian pada masyarakat lewat meta-analisis 
Kedua, mengembangkan kerangka kerja pengabdian 
pada masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang 
relevan melalui lokakarya multidisipliner. Ketiga, 
menerapkan kerangka kerja dalam pengabdian 
pada masyarakat dengan pendekatan partisipatif. 
Keempat, menyebarkan hasil kegiatan PPM dengan 
pendekatan partisipatif berdasarkan kerangka kerja 
pengabdian pada masyarakat. Dari empat kegiatan 
dengan indikator masing-masing, secara umum target 
yang ditetapkan telah tercapai. Dari empat kegiatan 
dengan tujuh indikator, terdapat satu indikator (14%) 
memperoleh capaian di atas target, terdapat tiga 
indikator (43%) memperoleh capaian sama dengan 
target, dan terdapat tiga indikator (43%) memperoleh 
capaian di bawah target. Deskripsi kegiatan, indikator, 
target, realisasi, dan capaian selengkapnya disajikan 
pada Tabel 5.24 dalam Lampiran.

Kegiatan Mengidentifikasi relevansi hasil-hasil 
penelitian untuk pengabdian pada masyarakat lewat 
meta-analisis memiliki 2 (dua indikator). Dari dua 
indikator tersebut semua capaiannya masih di bawah 
target. Indikator tersedianya hasil meta analisis 
tentang relevansi hasil penelitian yang relevan untuk 
pengabdian pada masyarakat. Indikator tersedianya 
rekomendasi aksi PPM berdasarkan hasil meta analisis 
di pusat studi 

Kegiatan mengembangkan kerangka kerja 
pengabdian pada masyarakat berdasarkan 
hasil penelitian yang relevan melalui lokakarya 
multidisipliner memiliki 1 (satu indikator). Dari 
indikator tersebut capaian di sama dengan target. 
Adapun indikator tersebut adalah: Tersedianya 
kerangka kerja dalam bentuk bagan alir bersama 
deskripsinya untuk mengembangkan rancangan 
kegiatan PPM berdasarkan hasil penelitian pada pusat 
studi melalui lokakarya multidisipliner 

Kegiatan menerapkan kerangka kerja dalam 
pengabdian pada masyarakat dengan pendekatan 
partisipatif memiliki 2 (dua) indikator. Dari dua 
indikator tersebut sebanyak dua indikator memenuhi 
capaian sama dengan target. Hal tersebut ditunjukkan 
dengan: (a) terlaksananya kegiatan PPM yang 
dirancang berdasarkan kerangka kerja dengan 
pendekatan partisipatif , dan (b) tersedianya laporan 
evaluatif kegiatan PPM yang dirancang berdasarkan 
kerangka kerja dengan pendekatan partisipatif. 

Kegiatan menyebarkan hasil kegiatan PPM 
dengan pendekatan partisipatif berdasarkan kerangka 
kerja pengabdian pada masyarakat memiliki 2 (dua 
indikator). Dari dua indikator tersebut sebanyak 
satu indikator memenuhi capaian di atas target dan 
satu indikator di bawah target yang ditandai dengan 
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terlaksananya semiloka tentang hasil kegiatan PPM 
dengan pendekatan partisipatif berdasarkan kerangka 
kerja pengabdian pada masyarakat, dan terlaksananya 
replikasi di tempat lain yang mempunyai karakteristik 
yang sama.

C. MENINGKATKAN KOMPETENSI 
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan meningkatkan kompetensi dosen dan 
tenaga kependidikan, hanya memilik satu sasaran 
program, yaitu penguatan kapasitas sumberdaya 
manusia universitas. Deskripsi sasaran program, 
target, dan pencapaiannya dijabarkan sebagai berikut. 

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya 
Manusia
Sasaran penguatan kapasitas sumberdaya 

manusia universitas memiliki dua program yaitu 
peningkatan kompetensi dosen, dan peningkatan 
kompetensi tenaga kependidikan. 

a. Program Peningkatan Kompetensi Dosen
Program peningkatan kompetensi dosen 

hanya terdiri dari satu kegiatan utama, yaitu 
meningkatkan kompetensi pendidik para dosen 
untuk mengembangkan ketakwaan, kemandirian dan 
kecendekiaan. Dari satu kegiatan dengan 2 (dua) 
indikator, secara umum target yang ditetapkan telah 
tercapai. Dari dua indikator, semua memperoleh 
capaian di atas target. Deskripsi kegiatan, indikator, 
target, realisasi, dan capaian selengkapnya disajikan 
pada Tabel 5.25 dalam Lampiran.

Kegiatan Meningkatkan kompetensi pendidik 
para dosen untuk mengembangkan ketakwaan, 
kemandirian dan kecendekiaan, ditandai indikator 
meningkatnya jumlah dosen yang memperoleh 
penghargaan tingkat nasional. Jumlah dosen 
meningkat dalam memperoleh penghargaan 
nasional pada tahun 2017 dengan capaian 40. Setiap 
dosen di Universitas Negeri Yogyakarta memiliki 
peran penting dalam menghasilkan lulusan yang 
berkualitas. Pada tahun 2017, dosen UNY yang 
mendapatkan penghargaan tingkat Nasional sejumlah 
40 orang. Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK 
Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Kemristekdikti) pada tanggal 28 Oktober 2017 
memberikan apresiasi dengan Pemilihan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Nasional 2017. 
Khusus pada kategori Dosen Beprestasi, terbagi 
menjadi dua bidang keahlian yaitu (1) bidang sains 
dan teknologi, serta bidang sosial dan humaniora. 
penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Berprestasi diikuti oleh 257 peserta, 
yang terdiri atas 95 peserta dosen berprestasi, 
dan 162 peserta tenaga kependidikan berprestasi. 
Berdasarkan hasil seleksi, dosen UNY atas nama Dr. 
Kuswarsantyo, M.Hum. mendapatkan penghargaan 
sebagai juara III kategori dosen berprestasi. Selain itu 
Dr. Marzuki M.Ag., memperoleh juara pertama dosen 
berprestasi, dosen Pendidikan Agama Islam Produktif 
dari Kementerian Agama Tahun 2017.

Gambar 5.16. Anugerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi 
Nasional 2017

b Program Peningkatan Kompetensi Tenaga 
Kependidikan
Program Peningkatan kompetensi tenaga 

kependidikan hanya terdiri dari satu kegiatan 
utama, yaitu meningkatkan kompetensi 
administrasi pendidikan tenaga kependidikan 
untuk mengembangkan ketakwaan, kemandirian 
dan kecendekiaan. Dari satu kegiatan dengan tiga 
indikator, secara umum target yang ditetapkan telah 
tercapai. Dari tiga indikator, terdapat dua indikator 
(67%) memperoleh capaian di atas target, dan 
terdapat satu indikator (33%) memperoleh capaian 
di bawah target. Deskripsi kegiatan, indikator, target, 
realisasi, dan capaian selengkapnya disajikan pada 
Tabel 5.26 dalam Lampiran.

Kegiatan meningkatkan kompetensi adminis trasi 
pendidikan tenaga kependidikan untuk mengem-
bangkan ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan 
yang memiliki tiga indikator, dua indikator memperoleh 
capaian di atas target, sedangkan satu indikator 
di bawah target. Secara rinci capaian dari masing-
masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut: 
(a) meningkatnya jumlah tenaga kependidikan yang 
memperoleh penghargaan nasional, (b) Meningkatnya 
jumlah tenaga kependidikan yang memperoleh 
penghargaan internasional, dan (c) meningkatnya 
tenaga kependidikan yang mendapatkan pengalaman 
internasional. 
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Berbagai kegiatan seperti mini conference, 
seminar internasional, yang dilakukan oleh tenaga 
kependidikan UNY untuk meningkatkan pengalaman 
internasional terus dilakukan. Salah satu kegiatan 
pengalaman tersebut yang dilakukan adalah dosen 
mengikuti mini conference di Departemen Geografi 
Chulalongkorn University Thailand   tersebut antara 
lain Dr. Dyah Respati, Dr. Nurul Khotimah, dan Arif 
Ashari, M.Sc. Sementara itu, Nurul mempresentasikan 
makalahnya tentang desa wisata. Desa wisata 
merupakan salah satu pendekatan pengembangan 
wisata alternatif di Kabupaten Bantul. Pemodelan 
desa wisata dapat dilakukan mendasarkan komoditas 
lokal yang ada. Pada kesempatan yang sama, Dyah 
memaparkan tentang pemanfaatan SIG untuk 
identifikasi daerah demam berdarah, sedangkan Arif 
menjelaskan tentang geomorfologi lereng selatan 
gunung Merapi kaitannya dengan potensi bahaya dan 
sumber daya alam pada daerah rawan bencana. 

Gambar 5.17. UNY Gelar Mini Conference di Chulalongkorn University 
Thailand

Dosen Prodi Pendidikan Teknik Informatika 
Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Yogyakarta 
(UNY), Herman Dwi Surjono, menjadi pemateri dalam 
ajang “The 9th International Conference on Education 
Technology and Computers (ICETC 2017)” yang 
dihelat di Barcelona 20 – 22 Desember 2017. Dalam 
kesempatan tersebut Herman menyajikan makalah 
berjudul “The Effects of Various Animation-Based 
Multimedia Learning in e-Learning Course”. Forum 
ICETC 2017 diselenggarakan atas kerjasama The 
International Association of Computer Science and 
Information Technology (IACSIT) dengan University 
of Barcelona dan University of Westminster serta 
University of Hertfordshire, UK. Kegiatan tahunan 
tersebut dimaksudkan sebagai sarana bagi para 
ilmuwan dan peneliti untuk bertukar pikiran dan 
menyajikan hasil penelitian, ide baru serta pengalaman 
yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran, 
aplikasi komputer dalam pendidikan dan e-learning.

Gambar 5.18. Dosen UNY presentasikan e-Learning di Barcelona

D. MENINGKATKAN LAYANAN 
KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA 
DALAM DAN LUAR NEGERI

Tujuan meningkatkan layanan kelembagaan dan 
kerja sama dalam dan luar negeri dijabarkan ke dalam 
dua sasaran program. Pertama, peningkatan kualitas 
lembaga dan layanan kerjasama dalam dan luar 
negeri. Kedua, pelembagaan urusan pengembangan 
pengembangan. Deskripsi sasaran program, target, 
dan pencapaiannya dijabarkan sebagai berikut.

1. Sasaran Peningkatan Kualitas 
Lembaga dan Layanan Kerjasama 
Dalam dan Luar Negeri
Sasaran Peningkatan kualitas lembaga dan 

layanan kerjasama dalam dan luar negeri dijabarkan 
ke dalam empat program. Pertama, peningkatan 
kapasitas lembaga kerja sama dan kemitraan. 
Kedua, peningkatan efektivitas kegiatan kerjasama. 
Ketiga, perluasan kerjasama dalam negeri. Keempat, 
Perluasan kerjasama luar negeri. 

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 
Kerja Sama dan Kemitraan
Program peningkatan kapasitas lembaga kerja sama 

dan kemitraan, terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu 
mengembangkan unit kerja yang memfasilitasi kegiatan 
kerjasama dan kemitraan, dan meningkatkan layanan 
kerjasama dan kemitraan. Dari dua kegiatan dengan 
indikator masing-masing, secara umum target yang 
ditetapkan tercapai. Dari dua kegiatan dengan sembilan 
indikator, terdapat satu indikator (11%) memperoleh 
capaian sama dengan target, dan terdapat delapan 
indikator (89%) memperoleh capaian di bawah target. 
Deskripsi kegiatan, indikator, target, realisasi, dan capaian 
selengkapnya disajikan pada Tabel 5.27 dalam Lampiran.
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Kegiatan mengembangkan unit kerja yang mem-
fasilitasi kegiatan kerjasama dan kemitraan memiliki 
lima indikator. Dari kelima indikator tersebut, terdapat 
satu indikator (25%) memperoleh capaian sama 
dengan target, dan terdapat tiga indikator (75%) 
memperoleh capaian di bawah target. 

Indikator terlaksananya kegiatan pengembangan 
kapasitas staf Bidang IV. Bidang kerja sama dan 
internasionalisasi lembaga menyelenggarakan ber-
bagai kegiatan sebagai upaya pengembangan 
kapasitas sumber dayanya. Pengembangan kapa-
sitas sumber daya Bidang IV tidak saja pelatihan 
untuk peningkatan kualitas kompetensi yang 
dimiliki, tetapi juga mengikuti dengan aktif berbagai 
workshop pengembangan yang ada di Bidang IV 
untuk tujuan internasionalisasi dan kemitraan. 
Penjabaran enam kegiatan dan tanggal pelaksanaan 
kegiatan yang melibatkan seluruh sumber daya di 
Bidang IV, termasuk personil U2IK yang merupakan 
perpanjangan tangan Bidang IV di Fakultas, Program 
Pascasarjana dan Lembaga. Kegiatan Pengembangan 
Kapasitas Bidang IV disajikan lengkap pada Tabel 5.28 
dalam Lampiran.

Gambar 5.19. Evaluasi sistem informasi internasionalisasi dan kerja 
sama- Bidang IV (termasuk U2IK) mencoba menggunakan sistem 
informasi dan kerja sama dalam jaringan

Indikator terbentuknya unit urusan internasional 
dan kemitraan (U2IK) di tiap fakultas dan lembaga dan 
terlaksana upaya pengembangannya. Terdapat 10 Unit 
Urusan Internasional dan Kemitraan (U2IK) di Fakultas, 
Program Pascasarjana dan Lembaga yang terbentuk sejak 
tahun 2015 dan sampai akhir tahun 2017, kesepuluh unit 
ini tetap aktif memfasilitasi kegiatan internasionalisasi 
dan kemitraan di unitnya. Unit ini berkembang dinamis 
sesuai dengan kebutuhan Fakultas, Program Pascasarjana 
dan Lembaga sehingga dapat secara strategik berperan 
mendorong pelaksanaan program-program kerja sama 
dan internasionalisasi di unit di mana mereka bernaung. 
Adanya U2IK ini mendorong pengembangan kemitraan 
dan internasionalisasi di UNY semakin sinergis dan maju. 

Masing-masing Unit Urusan Internasional dan 
Kemitraan (U2IK) di Fakultas, Program Pascasarjana dan 
Lembaga melaksanakan kegiatan internasionalisasi 
dan kemitraan sesuai dengan arahan pimpinan di 
Fakultas, Program Pascasarjana dan Lembaga. Selain 
pendampingan civitas akademika untuk mengikuti 
kegiatan internasionalisasi dan kemitraan yang ada di 
KUIK, U2IK melaksanakan kegiatan internasionalisasi 
dan kemitraan inisiatif sendiri. Setiap unit ditargetkan 
melaksanakan 10 kegiatan, namun demikian pada 
tahun 2017 terlaksana 80% dari harapan. 

Gambar 5.20. Penerimaan Studi Banding UNESA tentang Kelas Unggulan 
di FMIPA UNY pada 6 Maret 2017

Kegiatan Meningkatkan layanan kerjasama dan 
kemitraan memiliki empat indikator. Dari keempat 
indikator tersebut, semua capaian masih di bawah 
target. Secara rinci capaian masing-masing indicator 
sebagai berikut: (a) tersedianya Prosedur Operasional 
Baku (POB) untuk setiap kegiatan dan revisinya 
sesuai dengan kebutuhan; (b) tersedianya instrumen 
monitoring dan evaluasi untuk setiap kegiatan 
kerjasama; (c) tersedianya laporan deskriptif evaluatif 
untuk setiap kegiatan dari segi substansial sesuai 
dengan format laporan yang telah disepakati; dan (d) 
tersedianya laporan untuk setiap kegiatan dari segi 
keuangan bersama catatan faktor penunjang dan 
penghambat sesuai dengan format laporan yang telah 
disepakati.

b. Program Peningkatan Efektivitas Kegiatan 
Kerja Sama
Program peningkatan efektivitas kegiatan kerja-

sama, hanya terdiri dari satu kegiatan utama, 
yaitu menganalisis seluruh laporan evaluatif untuk 
menentukan langkah tindak lanjut guna mencapai 
tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Dari kegiatan 
menganalisis seluruh laporan evaluatif untuk 
menentukan langkah tindak lanjut guna mencapai 
tingkat efektivitas yang lebih tinggi dengan indikator 
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masing-masing, secara umum target yang ditetapkan 
telah tercapai. Dari kegiatan tersebut dengan lima 
indikator, terdapat satu indikator (20%) memperoleh 
capaian di atas target, terdapat satu indikator (20%) 
memperoleh capaian sama dengan target, dan 
terdapat tiga indikator (60%) memperoleh capaian 
di bawah target. Deskripsi kegiatan, indikator, target, 
realisasi, dan capaian selengkapnya disajikan pada 
Tabel 5.29 dalam Lampiran.

Kegiatan menganalisis seluruh laporan eva-
luative untuk menentukan langkah tindak lanjut 
guna mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi 
rinciannya terdiri dari indikator sebagai berikut: 
(a) tersusunnya evaluasi diri seluruh kegiatan; (b) 
tersusunnya rancangan ulang kegiatan berdasarkan 
hasil evaluasi diri; (c) terlaksananya kegiatan hasil 
rancang ulang; (d) tersedianya laporan deskriptif 
evaluatif tentang pelaksanaan kegiatan hasil rancang 
ulang kegiatan dari segi proses dan substansi sesuai 
dengan format laporan yang telah disepakati; (e) 
tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan hasil ran-
cang ulang kegiatan dari segi keuangan bersama 
catatan faktor penunjang dan penghambat sesuai 
dengan format laporan yang telah disepakati.

c. Program Perluasan Kerjasama Dalam Negeri
Program perluasan kerjasama dalam negeri, terdiri 

dari tiga kegiatan utama. Pertama, meningkatkan 
rintisan jejaring kerjasama dalam negeri. Kedua, 
memperluas kerjasama dalam pelaksanaan program 
gelar dalam negeri. Ketiga, meningkatkan kerjasama 
dengan sekolah laboratorium dan sekolah mitra. Dari 
tiga kegiatan dengan indikator masing-masing, secara 
umum target yang ditetapkan telah tercapai. Dari tiga 
kegiatan dengan sembilan indikator, terdapat lima 
indikator (56%) memperoleh capaian di atas target, 
dan terdapat empat indikator (44%) memperoleh 
capaian di bawah target. Deskripsi kegiatan, indikator, 
target, realisasi, dan capaian selengkapnya disajikan 
pada Tabel 5.30 dalam Lampiran.

Kegiatan meningkatkan rintisan jejaring kerjasama 
dalam negeri memiliki dua indicator. Dari kedua 
indikator tersebut, terdapat satu indikator (50%) 
memperoleh capaian di atas target, dan terdapat satu 
indikator (50%) memperoleh capaian di bawah target. 

Indikator meningkatnya nota kesepahaman ber-
sama surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan lembaga 
mitra di dalam negeri. Kerja sama dalam negeri 
telah dilaksanakan UNY baik di bidang pendidikan, 
penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat. 
Sebagai payung hukum dan legalitas segala bentuk 
kerja sama dari UNY dengan mitra, setiap tahun 
dilakukan evaluasi terhadap nota kesepahaman yang 
sudah ada untuk memastikan bahwa kegiatan telah 
terlaksana sesuai dengan perjanjian. Identifikasi juga 

dilakukan untuk memastikan bahwa naskah perjanjian 
kerja sama tidak kadaluarsa, terutama bagi kerja 
sama yang produktif. Pada tahun 2017 UNY memiliki 
43 naskah kerja sama yang terdiri dari 32 MoU, 10 PKS 
dan 1 adendum, dengan rincian sebagai berikut.
1) Naskah kerja sama dengan PTN/PTS ada 13 naskah 

( UNHAN, UPY, Univ. Abulyatama (2 naskah), UNI-
SA (2 naskah), UNMUS, IKIP PGRI Kaltim, UNU, 
UST, UMP, STTA, dan Akper Notokusumo)

2) Naskah kerja sama dengan Pemda berjumlah 
naskah 18 (Kab. Kep. Mentawai (2 naskah), Kab. 
Karangasem, Kab. Bangka Tengah, Prov. Sumat-
era Selatan (2 naskah), Prov. DIY, Kab. Madiun, 
Kab. Merauke, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunung-
kidul (2 naskah), Kab. Banjarnegara (2 naskah), 
Kab. Bengkayang, Kab. Purworejo, Kab. Bengkalis, 
Prov. Bangka Belitung) 

3) Naskah kerja sama dengan Instansi Pemerintah 
lainnya 6 naskah (Kejaksaan tinggi DIY, UKP PIP, 
PPSDM Kemenkes, Dirjen HKI Kemenkumham, 
Kanwil Pajak DIY, dan Balai Pendidikan dan Pelati-
han Transportasi Darat Bali)

4) Naskah dengan instansi lainnya berjumlah 6 
naskah (Persatuan Insyinyur Indonesia, PD BPR 
Jogja, BCA, PD BPR Slemandan PT Dennisenco Na-
pari (2 naskah)

Jumlah naskah MoU dan MoA (aktif) adalah 43 pada 
tahun 2017, dan telah jauh melebihi target tahun ini 
yaitu 12 naskah. Jumlah ini menunjukkan peningkatan 
yang cukup tinggi dibandingkan jumlah pada tahun 
2016 (Lihat Gambar 4.15). Sebagai tambahan, telah 
ada beberapa penjajakan kerja sama juga sedang 
dalam proses untuk penandatangan MoU dan MoA. 
Naskah ini menjadi payung hukum pelaksanaan 
kegiatan kerja sama, antara lain pendidikan bagi 
putra-putri daerah, pelatihan bagi dosen-dosen dari 
berbagai universitas oleh dosen di UNY, pelaksanaan 
praktik mengajar, magang dan Kuliah Kerja Nyata bagi 
mahasiswa UNY, penelitian, dan pelatihan di daerah-
daerah oleh dosen-dosen UNY. 

Gambar 5.21. Foto bersama setelah penandatangan MoU antara UNY 
dengan BCA, Bank Jogja serta Bank Sleman pada tanggal 16 Agustus 2017 
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Gambar 5.22. Peningkatan Jumlah Nota Kese-
pahaman dengan Lembaga Mitra 
Dalam Negeri

Bidang IV berupaya memetakan kerja sama dalam 
negeri yang telah dimiliki untuk mengidentifikasi 
potensi-potensi perluasan kemitraan dengan berbagai 
lembaga di dalam negeri. Gambar 4.16 menunjukkan 
lokasi-lokasi di Indonesia yang telah menjadi mitra 
UNY.

Kegiatan Memperluas kerjasama dalam 
pelaksanaan program gelar dalam negeri memiliki 
lima indikator. Dari kelima indikator tersebut, terdapat 
tiga indikator (60 %) memperoleh capaian di atas 
target, dan terdapat dua indikator (40 %) memperoleh 
capaian di bawah target.  Indikator peningkatan 
jumlah mahasiswa skema kerjasama dengan 
beasiswa. Sebagai wujud pelaksanaan kerja sama 
dengan daerah, UNY melaksanakan pendidikan bagi 
putra-putri daerah. Jumlah mahasiswa skema kerja 
sama dapat dilihat pada Tabel 5.31 pada Lampiran. 

Dari jumlah ini terlihat bahwa ada peningkatan 
capaian dari 38 mahasiswa yang masuk pada tahun 
akademik 2016/2017 menjadi 53 mahasiswa yang 
masuk pada tahun 2017/2018. 

Jumlah mahasiswa skema kerja sama dengan 
beasiswa dari mitra UNY semakin meningkat. 
Peningkatan ini didukung oleh kegiatan monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan pendidikan secara berkala 
oleh kedua belah pihak, dan promosi yang rutin 
dilaksanakan oleh UNY. Pada tahun 2017, terdapat 
lima kegiatan promosi dan perluasan jaringan yang 
terlaksana, yaitu di Kalimantan Utara, Sulawesi 
Selatan, Banjarnegara, Bengkalis dan Merauke. 
Program ini perlu diadakan setiap tahun dengan 
sasaran daerah-daerah yang potensial. Selain mitra 
baru, kunjungan juga perlu ke mitra yang sudah 
mempunyai MoU untuk penguatan kerja sama yang 
sudah berlangsung

Indikator eningkatan jumlah Prodi yang me nye-
lenggarakan transfer kredit dengan Perguruan Tinggi 
lain di dalam negeri. Upaya mewujudkan visi dalam 
menjadi universitas kependidikan berkelas dunia atau 
World Class University pada tahun 2025, Universitas 
Negeri Yogyakarta telah mengadakan maupun 
men ca nangkan berbagai hal dan kegiatan dalam 
mewujudkannya. Setiap Fakultas di UNY berpartisipasi 
dalam mewujudkannya yaitu dengan mengadakan 
program Transfer Kredit ke berbagai universitas 
partner baik dalam maupun luar negeri. 

Indikator peningkatan jumlah mahasiswa UNY 
yang mengambil transfer kredit di universitas lain 
di dalam negeri. Pengalihan kredit dan perpindahan 
mahasiswa ditentukan berdasarkan atas pengakuan 
kredit yang telah dimiliki mahasiswa serta kondisi 
perguruan tinggi. Perpindahan mahasiswa dari suatu 

perguruan tinggi ke perguruan 
tinggi yang lain atau dari satu 
program ke program yang 
lain dalam suatu perguruan 
tinggi dilaksanakan melalui 
pengalihan kredit. Peningkatan 
jumlah mahasiswa UNY yang 
mengambil transfer kredit di 
dalam negeri mencapai 65.

Indikator Peningkatan 
jumlah mahasiswa dari 
universitas lain di dalam 
negeri yang mengambil 
transfer kredit di UNY. 
Kegiatan ini diwadahi melalui 
Program Permata. Data 
lengkap Mahasiswa Permata 
disajikan pada Tabel 5.32 pada 
Lampiran.Gambar 5.23. Peta Kerjasama Dalam Negeri-UNY
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Indikator perintisan program gelar ganda dengan 
perguruan tinggi lain di dalam negeri. Dalam tahap 
MOU dan perintisannya diawali dengan transfer kredit 
antara lain dengan FBS dengan UPI dan FT dengan ITB.

Kegiatan meningkatkan kerjasama dengan 
sekolah laboratorium dan sekolah mitra memiliki 
dua indikator. Dari dua indikator tersebut, terdapat 
satu indikator (50%) memperoleh capaian di atas 
target, dan terdapat satu indikator (50%) memperoleh 
capaian di bawah target. 

Indikator Peningkatan jumlah sekolah laboratorium 
hasil kerja sama. Lab School atau   Sekolah 
laboratorium UNY adalah sekolah yang dikembangkan 
dan dibina oleh UNY sebagai wahana pelatihan, 
melakukan penelitian dan melakukan inovasi 
tentang pembelajaran yang edukatif bagi mahasiswa 
kependidikan UNY. Sekolah Laboratorium UNY ini juga 
diharapkan menjadi sekolah model atau sekolah yang 
ideal, sekolah yang mampu mengawal tercapainya 
tujuan pendidikan nasional. Pada tahun 2017, UNY 
dalam meningkatkan kerjasama melalui sekolah Lab, 
terus meningkat dengan capaian 15. Adapun sekolah 
di UNY sebagai berikut: TPA-KB UNY Dharma Yoga Santi, 
KB & TK Pedagogia UNY, TKN Pembina Yogyakarta, TKN 
2 Yogyakarta, SMKN 5 Yogyakarta, SMKN 6 Yogyakarta, 
SMKN 7 Yogyakarta, SDN Giwangan, SDN Tegalrejo 
1, SMPN 1 Yogyakarta, SMPN 7 Yogyakarta, SMAN 4 
Yogyakarta, SMAN 6 Yogyakarta, SMAN 9 Yogyakarta, 
SMKN 2 Yogyakarta, SMKN 5 Yogyakarta,   SMKN 6 
Yogyakarta, SMKN 7 Yogyakarta.

d. Perluasan Kerja Sama Luar Negeri
Program perluasan kerjasama luar negeri, terdiri 

dari empat kegiatan utama. Pertama, meningkatkan 

rintisan jejaring kerjasama luar negeri. Kedua, 
memperluas kerjasama dalam pelaksanaan program 
gelar luar negeri Ketiga, memperluas kerjasama untuk 
pengembangan kapasitas dosen dan peneliti yang 
takwa, mandiri dan cendekia. Keempat, meningkatkan 
jumlah pertemuan ilmiah tingkat internasional melalui 
kolaborasi dan kerjasama dengan mitra luar negeri. 
Dari empat kegiatan dengan indikator masing-masing, 
secara umum target yang ditetapkan telah tercapai. 
Dari empat kegiatan dengan tujuh belas indikator, 
terdapat sembilan indikator (53%) memperoleh 
capaian di atas target, dan terdapat delapan indikator 
(47%) memperoleh capaian di bawah target. Deskripsi 
kegiatan, indikator, target, realisasi, dan capaian 
selengkapnya disajikan pada Tabel 5.33 dalam 
Lampiran.

Kegiatan meningkatkan rintisan jejaring kerjasama 
luar negeri memiliki dua indikator. Dari kedua indikator 
tersebut, terdapat satu indikator (50%) memperoleh 
capaian di atas target, dan terdapat satu indikator 
(50%) memperoleh capaian di bawah target. Secara 
rinci capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

Indikator meningkatnya nota kesepahaman ber-
sama surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan lembaga 
mitra di luar negeri. Sebagian besar kemitraan dengan 
berbagai lembaga di luar negeri telah dipayungi 
secara hukum dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja 
Sama (Memorandum of Understanding) sehingga 
dapat dilaksanakan dengan baik. Sampai dengan 
tahun 2017, terdapat 44 MoU aktif dengan lembaga 
mitra di luar negeri yang dimiliki oleh UNY. 

Pada tahun 2017, jumlah MoU bertambah 6 
(5 baru dan 1 pembaruan), sehingga total jumlah 
perjanjian yang berlaku sejumlah 44 MoU. Sebanyak 

Gambar 5.24. Jumlah MoU dengan Lembaga Mitra Luar Negeri pada Tahun 2017
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75% merupakan mitra yang berasal dari Asia, 2.3% 
mitra berasal dari Amerika, 16% mitra berasal dari 
Eropa, dan 6.8% mitra berasal dari Australia dan New 
Zealand. Dari gambar 4.17 di atas nampak bahwa 24 
dari 44 MoU telah aktif dilaksanakan atau sebesar 
54.5% merupakan MoU aktif yang direalisasikan 
dengan kegiatan, sementara 45.5% merupakan MoU 
pasif yang belum direalisasikan dengan kegiatan. 

Ragam kegiatan kerjasama diklasifikasikan 
menjadi kegiatan sebagai berikut: 1) akademik 
nongelar mencakup kegiatan transfer kredit, PPL 
internasional, praktek pengayaan mengajar, guest 
lecture (34%); 2) kegiatan akademik bergelar yaitu 
joint degree (35); 3) kegiatan penelitian (16%); 4) 
kegiatan sosial budaya mencakup kegiatan studi 
banding, kunjungan budaya, dan kunjungan sosial 
(34%); dan 5) kegiatan seminar/workshop kolaboratif 
(13%).

Kegiatan Memperluas kerjasama dalam pelak-
sanaan program gelar luar negeri memiliki delapan 
indicator. Dari delapan indikator, terdapat lima 
indikator (62%) memperoleh capaian di atas target, 
dan terdapat tiga indikator (37%) memperoleh 
capaian di bawah target. 

Indikator peningkatan jumlah mahasiswa 
skema kerjasama dengan beasiswa. UNY menerima 
mahasiswa internasional dari berbagai skema 
beasiswa dari KNB atau Darmasiswa, beasiswa dari 
universitas atau mandiri (swadana). Mahasiswa ini 
mengambil program pendidikan satu tahun (misalnya, 
program BIPA), transfer kredit atau program reguler. 
Gambar 4.18 di bawah ini menunjukkan jumlah 
mahasiswa internasional. Pada tahun akademik 
2017/2018, terdapat sebanyak 86 mahasiswa, 
meningkat sebanyak 12 mahasiswa dari tahun 
akademik sebelumnya.

Jumlah mahasiswa internasional relatif stabil 
dari tahun ke tahun, kecuali dalam skema transfer 

kredit meningkat cukup pesat semenjak FBS rutin 
menerima mahasiswa Yunnan University Nationalies 
dan Guangdong University of Foreign Studies, China. 
Namun demikian, dibandingkan dengan jumlah seluruh 
mahasiswa UNY, jumlah mahasiswa internasional 
baru sejumlah 1,4% dari total mahasiswa. Jumlah 
mahasiswa bergelar dengan skema swadana atau 
beasiswa home university relatif masih terbatas. 
Kondisi ini perlu diperbaiki dengan meningkatkan 
jumlahnya dengan mengembangkan strategi yang 
tepat.

Indikator peningkatan jumlah Prodi yang me-
nyelenggarakan transfer kredit dengan Perguruan 
Tinggi lain di luar negeri. Pada tahun 2017, sebanyak 
11 prodi menyelenggarakan transfer kredit dengan 
perguruan tinggi di luar negeri diantaranya: 1) Kimia, 
2) Pendidikan Kimia, 3) Pendidikan Biologi, 4) Biologi, 
5) Pendidikan Matematika, 6) Pendidikan Bahasa 
Perancis, 7) Pendidikan Bahasa Jawa, 8) Sastra Inggris, 
9) Pendidikan Bahasa Inggris, 10) Pendidikan Bahasa 
Jerman, dan 11) Teknologi Pembelajaran.

Indikator peningkatan jumlah mahasiswa UNY 
yang mengambil transfer kredit di universitas lain di 
luar negeri. Data Mahasiswa yang mengambil Transfer 
Kredit di Luar Negeri selengkapnya disajikan pada 
Tabel 5.34 pada Lampiran.

Indikator peningkatan jumlah mahasiswa dari 
universitas lain di luar negeri yang mengambil transfer 
kredit di UNY. Transfer kredit adalah salah satu kegiatan 
internasionalisasi yang memfasilitasi mahasiswa UNY 
untuk mengikuti perkuliahan di universitas mitra 
di luar negeri atau sebaliknya, di mana mata kuliah 
yang diikuti adalah mata kuliah yang sama (setara) 
yang seharusnya ditempuh, dan hasil penilaiannya 
diakui dalam transkrip nilai. Melalui program ini, 
wawasan internasional mahasiswa semakin terbuka. 
Tabel 5.35 pada Lampiran menunjukkan nama prodi 
di UNY yang menyelenggarakan transfer kredit dan 

Gambar 5.25. Jumlah Mahasiswa Asing dalam Berbagai Skema
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jumlah pesertanya (total sebanyak 84 mahasiswa), 
sedangkan Tabel 5.31 menunjukkan mitra UNY 
yang menerima transfer kredit dari mahasiswa UNY 
dimana keseluruhan terdapat 26 mahasiswa UNY 
yang memanfaatkan program transfer kredit ini. 
Data prodi di UNY yang menyelenggarakan transfer 
kredit disajikan pada Tabel 5.35 dalam Lampiran. 
Selanjutnya, Data Mahasiswa UNY yang mengikuti 
transfer kredit di universitas di LN pada tahun disajikan 
pada Tabel 5.36 dalam Lampiran. 

Indikator perintisan program gelar ganda dengan 
perguruan tinggi lain di luar negeri. Program gelar 
ganda dirintis melalui implementasi MoU antar 
perguruan tinggi dan koordinasi dengan Kementerian. 

Indikator perintisan program gelar bersama. Pada 
tahun 2017, UNY melakukan pendekatan kepada 
berbagai universitas di luar negeri. Tercatat sebanyak 
42 kunjungan ke luar negeri dalam rangka kunjungan 
akademik yang salah satunya bertujuan untuk 
membicarakan tentang program pendidikan gelar 
ganda atau gelar bersama. Minat untuk melaksanakan 
program ini cukup tinggi namun UNY masih terkendala 
pada aspek administrasi dan pembiayaan peserta 
didik yang mengikuti kegiatan ini. Sampai dengan 
tahun 2017 ini, UNY baru memiliki program joint-
degree Prodi S3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 
dengan TU Dresden dan National Central University, 
Taiwan.

Indikator peningkatan jumlah mahasiswa UNY 
yang mengikuti program PPL reguler dan PPL peng-
ayaan di luar negeri.

Indikator peningkatan jumlah mahasiswa per-
guruan tinggi luar negeri yang mengikuti program 
PPL reguler dan PPL pengayaan di UNY. Praktik 
Pengalaman Lapangan adalah salah satu mata kuliah 
wajib di UNY, di mana mahasiswa melaksanakan 
magang kerja. Sebagai upaya internasionalisasi, UNY 
juga melaksanakan kegiatan PPL dengan mitra di 
luar negeri. Pada tahun 2017, kegiatan ini terlaksana 
dengan baik dimana terdapat 36 mahasiswa UNY 
mengikuti PPL Reguler (lihat Tabel 4.34), 2 mahasiswa 
PPL Pengayaan (1 mahasiswa dari Pend. IPA dan 1 
mahasiswa dari Pend. Fisika di Sekolah Indonesia 
Singapura, 6 April – 26 Juni 2017), dan 6 mahasiswa 
Prodi Pendidikan Teknik Elektro Praktik Industri di Fujitsu 
Component (Malaysia, 22 Juli – 6 September 2017), 30 
mahasiswa Prodi Teknik Boga dan 4 mahasiswa Prodi 
Teknik Mesin (keduanya di Domremy Cake, Okoyama 
dan Gunma, Jepang dan Chemical Surrace Systems 
(CSS), Perfektur Gunma, Jepang, 1 September 2017 
s.d. 31 Agustus 2018). Data Mahasiswa UNY Praktik 
Pengalaman Lapangan Reguler di luar negeri disajikan 
pada Tabel 5.37 dalam Lampiran. 

Sebagai kegiatan resiprokal, UNY juga 
memfasilitasi kegiatan PPL mahasiswa internasional. 

Pada tahun 2017, sejumlah mahasiswa dari berbagai 
universitas mitra mengikuti kegiatan PPL di UNY.
(1) Sebanyak enam orang mahasiswa Internasional 

dari University San Carlos, Filipina, Songkhla Ra-
jabhat University, Thailand, Udonthani Rajabhat 
University, Thailand, Phranakhon Rajabhat Uni-
versity, Thailand, Valaya Alongkorn University, 
Thailand, Suratthani Rajabhat University, Thailand 
melaksanakan PPL Internasional di sekolah mitra 
UNY pada tanggal 15 Januari 2017 s.d. 13 Februari 
2017

(2) Sebanyak enam mahasiswa FT UTM di SMK N 2 
Depok (12 Februari - 11 Maret 2017)

(3) Sebanyak tiga mahasiswa Saint Louis College, 
Filipina, 1 mahasiswa PNRU Thailand dan 1 ma-
hasiswa VRU thailand melaksanakan PPL Inter-
nasional di sekolah mitra UNY pada tanggal 5 
Agustus s.d 2 September 2017

(3) Sebanyak sembilan mahasiswa UPSI melaksana-
kan PPL Internasional di SMA Kolombo, SMK N 2 
Depok, dan SLB N 1 Bantul pada 4 September s.d. 
27 Oktober 2017.
Kegiatan Memperluas kerjasama untuk 

pengembangan kapasitas dosen dan peneliti yang 
takwa, mandiri dan cendekia memiliki empat indikator. 
Dari keempat indikator, terdapat dua indikator (50%) 
memperoleh capaian di atas target, dan terdapat dua 
indikator (50%) memperoleh capaian di bawah target. 

Indikator peningkatan jumlah PT di luar negeri 
yang bersedia menerima kuliah dosen tamu). Salah 
satu indikator internasionalisasi adalah adanya 
pengakuan akan keahlian dosen UNY oleh universitas 
lain di luar negeri. Pada tahun 2017, terdapat 5 
universitas di luar negeri yang menyelenggarakan 
kuliah dengan dosen tamu dari UNY. Nama dosen dan 
universitas yang mengundang disajikan pada Tabel 
5.38 dalam Lampiran.

Gambar 5.26. Dra. Yulia Ayriza, M.Si., Ph.D. memberikan kuliah di 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia.
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Indikator peningkatan jumlah pakar dari luar negeri 
yang memberikan bantuan (fasilitator) teknis di UNY. 
Melalui kegiatan guest lecturing dalam perkuliahan, 
diharapkan kualitas pembelajaran di UNY akan 
meningkat. Kegiatan ini memberikan pengalaman 
langsung bagi mahasiswa untuk belajar dengan dosen 
luar negeri dan memberikan wawasan internasional. 
Selain itu, kegiatan ini juga membuka peluang bagi 
para dosen di UNY untuk membangun jaringan yang 
nantinya akan mendukung pengembangan bidang 
pendidikan dan penelitian di UNY. Pada tahun 2016 
telah dilaksanakan 6 kegiatan guest lecturing dari 
8 paket yang tersedia, pada tahun 2017 terlaksana 
7 kegiatan yang disajikan pada Tabel 5.39 pada 
Lampiran.

Gambar 5.27. Realisasi Pelaksanaan Kuliah Tamu 
oleh Dosen Asing di UNY

Indikator peningkatan jumlah dosen UNY yang 
terlibat dalam pembimbingan bersama dengan 
perguruan tinggi di luar negeri.

Indikator peningkatan jumlah dosen yang 
melakukan publikasi bersama dengan penulis dari 
luar negeri. Universitas Negeri Yogyakarta secara rutin 
menyelenggarakan pertemuan ilmiah baik berupa 
seminar, konferensi atau lokakarya. Pada tahun 
2017, terlaksana 11 (sebelas) kegiatan yang mana 
salah satunya adalah hasil kerja sama dengan mitra 
luar negeri, yaitu The 15th Asia TEFL International 
Conference and The 64th TEFLIN International 
Conference. 

Kegiatan meningkatkan jumlah pertemuan ilmiah 
tingkat internasional melalui kolaborasi dan kerjasama 
dengan mitra luar negeri memiliki tiga indikator. Dari 
ketiga indikator, semua capaian masih di bawah 
target. 

Indikator peningkatan jumlah seminar inter-
na sional yang diselenggarakan bersama dengan 
lembaga mitra luar negeri (universitas/asosiasi 
profesi/lembaga). Selama tahun 2017 terselenggara 
sejumlah seminar internasional sesuai Tabel 5.40 

sebagaimana terdapat pada Lampiran.
Indikator meningkatnya jumlah lokakarya inter-

nasional yang diselenggarakan bersama dengan 
lembaga mitra luar negeri (universitas/asosiasi pro-
fesi/lembaga).

Indikator meningkatnya jumlah fakultas/pps/
lembaga yang menyelenggarakan pertemuan ilmiah 
internasional yang diselenggarakan bersama dengan 
lembaga mitra luar negeri (universitas/lembaga/
asosiasi profesi).

2. Sasaran Pelembagaan Urusan 
Pengembangan Pengembangan
Sasaran pelembagaan urusan pengembangan 

pengembangan dijabarkan ke dalam empat Program. 
Pertama, pengembangan lembaga fungsional peren-
canaan strategis. Kedua, peningkatan SDM pengelola 
perencanaan. Ketiga, pengembangan budaya peren-
canaan. Keempat, monitoring dan evaluasi rencana 
strategis.

a. Program Pengembangan Lembaga 
Fungsional Perencanaan Strategis
Program pengembangan lembaga fungsional 

perencanaan strategis, hanya terdiri dari satu 
kegiatan utama, yaitu meningkatkan jumlah lembaga 
fungsional perencanaan strategis di lingkungan UNY. 
Berdasarkan data pada Tabel 5.41. dapat dicermati 
bahwa dari satu kegiatan dengan dua indikator. Dari 
dua indikator semua indikator (100%) memperoleh 
capaian sama dengan target, secara umum target 
yang ditetapkan telah tercapai. Deskripsi kegiatan, 
indikator, target, realisasi, dan capaian selengkapnya 
disajikan pada Tabel 5.41 dalam Lampiran.

Kegiatan meningkatkan jumlah lembaga fungsional 
perencanaan strategis di lingkungan UNY terdiri dari 
beberapa indikator sebagai berikut: (a) terbentuknya 
lembaga fungsional perencanaan strategis di tingkat 
unit kerja; (b) tersedianya sarpras lembaga fungsional 
perencanaan strategis yang memadai.

Pada Tahun 2017 UNY menargetkan pembentukan 
lembaga fungsional perencanaan strategis di 8 
(delapan) unit kerja sebagai upaya untuk mendukung 
Program Pengembangan Lembaga Fungsional Peren-
canaan Strategis dengan capaian sebesar 100%. 
Gambaran mengenai capaian kinerja ini dapat dilihat 
dengan indikator terbentuknya tim kerja khususnya di 
7 (tujuh) fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana 
yang secara fungsional melaksanakan kegiatan 
perencanaan strategis, antara lain meliputi kegiatan 
penyusunan rencana kerja tahunan unit (RKT dan 
Program Kerja Tahunan), monitoring dan evaluasi 
capaian kinerja serta kegiatan lain yang mendukung 
kegiatan penyusunan perencanaan strategis. Dan 
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untuk kelancaran pelaksanaan fungsional peren ca-
naan di masing-masing unit maka telah didukung 
dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang 
baik. Ketercapaian target 100% merupakan wujud 
kerjasama unit kerja tingkat universitas dengan unit-
unit kerja di fakultas, pasca sarjana, lembaga.

b. Peningkatan SDM Pengelola Perencanaan
Program peningkatan SDM pengelola peren ca-

na an, hanya terdiri dari satu kegiatan utama, yaitu 
meningkatkan jumlah SDM yang terlatih dalam 
perencanaan strategis. Dari satu kegiatan dengan dua 
indikator, secara umum target yang ditetapkan telah 
tercapai. Dari dua indikator semua indikator (100%) 
memperoleh capaian sama dengan target. Deskripsi 
kegiatan, indikator, target, realisasi, dan capaian 
selengkapnya disajikan pada Tabel 5.42 dalam 
Lampiran.

Kegiatan meningkatkan jumlah SDM yang terlatih 
dalam perencanaan strategis terdiri dari beberapa 
indikator sebagai berikut: (a) tersedianya SDM 
yang terlatih dalam perencaan strategis; dan (b) 
meningkatnya dokumen yang memenuhi standar 
rencana strategis. 

Dalam rangka meningkatkan jumlah SDM yang 
terlatih di bidang perencanaan strategis, sebagaimana 
ditargetkan Renstra di tahun 2017 sejumlah 16 (enam 
belas) orang, telah dilakukan berbagai upaya untuk 
mendukung pencapaian target dimaksud. Pelatihan-
pelatihan, workshop , bimbingan teknis dan kegiatan 
lain yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 
dan kompetensi SDM pengelola perencanaan 
yang dilaksanakan pada tahun 2017 mendukung 
ketercapaian target sebesar 100%, yang terlihat 
dari indikator adanya 16 (enam belas) orang dari 
perwakilan unit kerja meningkatkan pemahaman 
tentang proses pengelolaan perencanaan strategis 
melalui kegiatan asistensi akuntabilitas kinerja 
instansi yang diadakan oleh Biro Perencanaan, 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 
Dengan meningkatnya kapasitas dan kompetensi 
sumber daya manusia sebagaimana dimaksud di 
atas, maka korelasi signifikan dari hal tersebut 
adalah terwujudnya dokumen-dokumen perencanaan 
yang memenuhi aspek kaidah penyusunan rencana 
strategis di masing-masing unit dan lembaga.

c. Pengembangan Budaya Perencanaan
Program pengembangan budaya perencanaan, 

hanya terdiri dari satu kegiatan utama, yaitu 
mengembangkan budaya kerja yang dilandasi oleh 
nilai-nilai perencanaan strategis. Dari satu kegiatan 
dengan dua indikator, secara umum target yang 

ditetapkan telah tercapai dengan capaian sama 
dengan target. Deskripsi kegiatan, indikator, target, 
realisasi, dan capaian selengkapnya disajikan pada 
Tabel 5.43 dalam Lampiran.

Kegiatan Mengembangkan budaya kerja yang 
dilandasi oleh nilai-nilai perencanaan strategis 
terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut: (a) 
tersedianya instrumen untuk mengukur penerapan 
nilai-nilai perencanaan strategis dalam kinerja; dan 
(b) terlaksananya pengukuran penerapan nilai-nilai 
perencanaan strategis dalam kinerja. 

Dalam rangka mengembangkan budaya kerja yang 
dilandasi oleh nilai-nilai perencanaan strategis, maka 
pada Tahun 2017 UNY telah menargetkan 1 (satu) 
dokumen instrumen penerapan nilai-nilai perencanaan 
strategis yang meliputi dokumen dengan persentase 
ketercapaian sebesar 100% terlihat dari indikasi 
tersedianya dokumen instrumen penerapan nilai-
nilai perencanaan strategis di 8 (delapan) unit kerja 
di lingkungan UNY. Keberhasilan pencapaian target 
ini, tidak lepas dari keberhasilan pencapaian target 
Program Peningkatan SDM Pengelola Perencanaan. 

Peningkatan kapasitas dan kompetensi di masing-
masing unit berdampak pada tersusunnya dokumen 
perencanaan di masing-masing unit kerja/ lembaga 
yang sesuai dengan kaidah penyusunan rencana 
strategis.

d. Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis
Program monitoring dan evaluasi rencana strategis, 

terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu mengumpulkan 
dan mengolah data monev pelaksanaan rencana 
strategis, dan menentukan tindak lanjut hasil monev. 
Dari dua kegiatan dengan indikator masing-masing. 
Dari dua kegiatan dengan tiga indikator, semua 
capaian sesuai dengan target. Deskripsi kegiatan, 
indikator, target, realisasi, dan capaian selengkapnya 
disajikan pada Tabel 5.44 dalam Lampiran.

Kegiatan Mengumpulkan dan mengolah dan 
monev pelaksanaan rencana strategis terdiri dari 
2 indikator sebagai berikut, yaitu (a) terkumpulnya 
data monev pelaksanaan rencana strategis; dan 
(b) tersedianya laporan hasil analisis data monev 
disertai rekomendasi. Dalam rangka mendukung 
Program Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis 
dilaksanakan kegiatan mengumpulkan dan 
mengolah data monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
rencana strategis serta menentukan tindak lanjut 
hasil monitoring dan evaluasi, dengan indikator 
terkumpulnya data monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan rencana strategis, tersedianya laporan 
hasil analisis data monitoring dan evaluasi disertai 
rekomendasi dan terlaksananya tindak lanjut 
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monitoring dan evaluasi. Dari target 8 (delapan) 
unit pada tahun 2017, telah tercapai 100%, dengan 
indikasi terlaksananya kegiatan pengumpulan dan 
pengolahan data yang difokuskan pada 8 (delapan) 
unit kerja di lingkungan UNY. 

Gambaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
rencana strategis di lingkungan UNY meliputi 
pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja 
dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi 
dan Monitoring Internal menitikberatkan pada 
aspek pengelolaan anggaran dilakukan oleh Satuan 
Pengawas Internal (SPI). Sedangkan monitoring dan 
evaluasi rencana strategis yang menitikberatkan pada 
pencapaian kinerja akademik dilakukan oleh Kantor 
Penjaminan Mutu (KPM). 

Monitoring dan evaluasi rencana strategis dari 
lembaga eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan 
Publik (KAP), Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti, 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Evaluasi dan 
monitoring oleh Itjen Kemeristekdikti dilakukan 
secara rutin setiap tahun anggaran, sedangkan BPKP 
atau BPK akan melakukan monitoring dan evaluasi 
secara insidental atas laporan masyarakat atau 
dalam rangka pendampingan. Adapun Kantor Akuntan 
Publik (KAP) tiap awal tahun anggaran melakukan 
audit atas permintaan dari pihak UNY dalam rangka 
mengevaluasi kinerja kelembagaan dan keuangann 
BLU UNY tahun sebelumnya. 

Beberapa dokumen hasil kegiatan monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis Tahun 
2017 antara lain: (1) Dokumen progress tindak lanjut 
hasil pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2015 dan 
2016; (2) Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dari 
Irjen Kemenristekdikti Atas Aspek Pengadaan Barang 
Dan Jasa Tahun Anggaran 2016 Dan Semester I 
Tahun 2017; (3) Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu 
dari Irjen Kemenristekdikti Atas Aspek Sumber Daya 
Manusia Tahun Anggaran 2016 Dan Semester I Tahun 
2017; (4) Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dari Irjen 
Kemenristekdikti Atas Aspek Bidikmisi Tahun Anggaran 
2016 Dan Semester I Tahun 2017; (5) Laporan Hasil 
Audit Tujuan Tertentu dari Irjen Kemenristekdikti Atas 
Aspek BOPTN Tahun Anggaran 2016 Dan Semester I 
Tahun 2017; (6) Dokumen Tindak Lanjut Atas Review 
RBA oleh Dewan Pengawas; (7) Dokumen Tindak 
Lanjut Atas Review LAKIP oleh SPI; dan (8) Dokumen 
Tindak Lanjut Atas Review RKA/KL dan Laporan 
Keuangan oleh SPI

Kegiatan mengumpulkan dan mengolah data 
monev terdiri dari satu indikator terlaksananya reko-
men dasi tindak lanjut monev.

 

E. MENINGKATKAN MANAJEMEN DAN 
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS 
LAINNYA

Tujuan meningkatkan manajemen dan pelaksanaan 
tugas teknis lainnya dijabarkan ke dalam satu sasaran 
utama, yaitu peningkatan kapasitas kepemimpinan 
dan manajerial pimpinan di UNY. Deskripsi sasaran 
program, target, dan pencapaiannya dijabarkan seba-
gai berikut.

1. Sasaran Peningkatan Kapasitas 
Kepemimpinan dan Manajerial 
Pimpinan di UNY
Sasaran peningkatan kapasitas kepemimpinan 

dan manajerial pimpinan di UNY dijabarkan ke 
dalam dua program. Pertama, peningkatan kapa-
sitas kepemimpinan dan manajerial pimpinan 
fakultas, pasca sarjana, dan lembaga. Kedua, pening-
katan kapasitas kepemimpinan dan manajerial 
pimpinan jurusan dan prodi, pusat studi, dan pusat 
pengembangan pendidikan.

a. Program Peningkatan Kapasitas 
Kepemimpinan dan Manajerial Pimpinan 
Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga
Program peningkatan kapasitas kepemimpinan 

dan manajerial pimpinan fakultas, pasca sarjana, 
dan lembaga terdiri dari dua kegiatan utama. 
Pertama, meningkatkan kapasitas kepemimpinan 
dekan, direktur, wakil dekan, asisten direktur, 
kepala lembaga, dan sekretaris lembaga. Kedua, 
meningkatkan kapasitas manajerial dekan, direktur, 
wakil dekan, asisten direktur, kepala lembaga, 
dan sekretaris lembaga. Dari dua kegiatan dengan 
indikator masing-masing, secara umum target yang 
ditetapkan dapat tercapai. Dari sejumlah dua kegiatan 
dengan empat indikator, terdapat satu indikator (25%) 
memperoleh capaian di atas target, terdapat satu 
indikator (25%) memperoleh capaian sama dengan 
target, dan terdapat dua indikator (50%) memperoleh 
capaian di bawah target. Deskripsi kegiatan, indikator, 
target, realisasi, dan capaian selengkapnya disajikan 
pada Tabel 5.45 dalam Lampiran.

Kegiatan meningkatkan kapasitas kepemimpinan 
dekan, direktur, wakil dekan, asisten direktur, kepala 
lembaga, dan sekretaris lembaga memiliki dua 
indikator. Dari kedua indikator tersebut sebanyak 
1 indikator (50%) memenuhi capaian di atas target, 
dan sebanyak 1 indikator (50%) memiliki capaian 
di bawah target, meskipun beberapa kegiatan 
telah dilakukan antara lain kegiatan menstimulasi 
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inisiasi pembaharuan bagi semua pimpinan fakultas, 
pasca sarjana, dan lembaga; dan kegiatan inisiasi 
pembaharuan oleh civitas akademika di fakultas dan 
pascasarjana.

Kegiatan Meningkatkan kapasitas manajerial 
dekan, direktur, wakil dekan, asisten direktur, kepala 
lembaga, dan sekretaris lembaga memiliki dua 
indikator. Dari kedua indikator tersebut sebanyak 
satu indikator (50%) memenuhi capaian sama dengan 
target, dan sebanyak satu indikator (50%) memiliki 
capaian di bawah target. Adapun kegiatan yang 
telah dilaksanakan antara lain: pelatihan/penyegaran 
manajemen perguruan tinggi dengan mitra dalam 
negeri bagi para pimpinan fakultas, pascasarjana, dan 
lembaga; dan pelatihan manajemen perguruan tinggi 
dengan mitra luar negeri bagi para pimpinan fakultas, 
pascasarjana, dan lembaga. 

b. Program Peningkatan Kapasitas 
Kepemimpinan dan Manajerial Pimpinan 
Jurusan dan Prodi, Pusat Studi, dan Pusat 
Pengembangan Pendidikan
Program peningkatan kapasitas kepemimpinan 

dan manajerial pimpinan jurusan dan prodi, pusat 
studi, dan pusat pengembangan pendidikan terdiri 
dari dua kegiatan utama. Pertama, meningkatkan 
kapasitas kepemimpinan ketua jurusan, ketua prodi, 
ketua pusat studi, dan ketua pusat pengembangan 
pendidikan. Kedua, meningkatkan kapasitas mana-
jerial ketuajurusan, ketua prodi, ketua pusat studi, dan 
ketua pusat pengembangan. 

Dari dua kegiatan dengan indikator masing-
masing, secara umum target yang ditetapkan dapat 

tercapai. Dari sejumlah dua kegiatan dengan sebelas 
indikator, terdapat tiga indikator (27%) memperoleh 
capaian di atas target, terdapat satu indikator (9%) 
memperoleh capaian sama dengan target, dan 
terdapat tujuh indikator (64%) memperoleh capaian 
di bawah target. Deskripsi kegiatan, indikator, target, 
realisasi, dan capaian selengkapnya disajikan pada 
Tabel 5.46 dalam Lampiran.

Kegiatan meningkatkan kapasitas kepemimpinan 
ketua jurusan, ketua prodi, ketua pusat studi, dan 
ketua pusat pengembangan pendidikan memiliki lima 
indikator. Dari kedua indikator tersebut sebanyak tiga 
indikator (60%) memenuhi capaian di atas target, 
sebanyak satu indikator (20%) memiliki capaian 
sama dengan target, dan sebanyak satu indikator 
(20%) memiliki capaian di bawah target. Kegiatan 
pembinaan kinerja dan bintek dilakukan untuk 
menstimulasi inisiasi pembaharuan bagi semua 
pimpinan jurusan dan prodi, pusat studi, dan pusat 
pengembangan pendidikan, kegiatan fasilitasi yang 
bertujuan untuk meningkatkan inisiatif pembaharuan 
dan peningkatannya oleh ketua jurusan dan ketua 
prodi, pusat studi, pusat pengembangan pendidikan, 
dan pengelola UPT.

Kegiatan meningkatkan kapasitas manajerial ketua 
jurusan, ketua prodi, ketua pusat studi, dan ketua 
pusat pengembangan memiliki 6 (enam indikator). 
Dari enam indikator tersebut semua memiliki capaian 
di bawah target. Beberapa kegiatan telah dilakukan 
antara lain berupa workshop, sosialisasi, deseminasi 
dan diklat teknis maupun fungsional terkait dengan 
perkembangan tridharma dan pengelolaan perguruan 
tinggi.
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BAGIAN VI

PROGRAM KERJA PRIORITAS TAHUN 2018

A. PROGRAM PRIORITAS BIDANG AKADEMIK
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C

f.  Pengembangan Sistem Informasi BKD
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B. PROGRAM PRIORITAS BIDANG ADMINISTRASI UMUM

C. PROGRAM PRIORITAS BIDANG KEMAHASISWAANC. PROGRAM PRIORITAS BIDANG KEMAHASISWAAN

1. Pelaksanaan PKKMB dan pembinaan soft skills mahasiswa baru
2. Peningkatan prestasi mahasiswa dalam berbagai event nasional/regional/

internasional
3. Pengembangan sistem layanan kemahasiswaan dan alumni terpadu
4. Peningkatan sinergi antar unit dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam 

pembinaan kegiatan kemahasiswaan
5. Optimalisasi peran Ormawa untuk mendukung prestasi mahasiswa
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas kesejahteraan mahasiswa
7. Menyelenggarakan dan mengikuti Pimnas XXXI Tahun 2018
8. Mengikuti Peksiminas 
9. Mengikuti kontes bidang rekayasa teknologi (Robot, Roket, Gemastik) 
10. Menyelenggarakan kejuaraan nasional tenis lapangan antar alumni PT se-

Indonesia 
11.Mengikuti kontes mobil listrik tingkat nasional dan internasional

e. Pengembangan Sistem Remunerasi

parkir
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D. PROGRAM KEGIATAN BIDANG INTERNASIONAL DAN KERJASAMA

1. Fasilitasi Perangkingan (QS Asia dan WUR, 
Kemristekdikti, Green Metric)
a. Peningkatan jumlah artikel terindeks
b. Bantuan penyelenggaraan seminar 

internasional dalam negeri
c. Bantuan mengikuti seminar internasional 

dalam negeri
d. Bantuan mengikuti seminar internasional luar 

negeri
e. Peningkatan jumlah mahasiswa dan professor 

internasional
f. Pengadaan peraturan maupun sarana 

pendukung green metric
g. Mengikuti pameran
h. Sebagai host seminar/kegiatan yang 

melibatkan masyarakat internasional
i. Mengundang Mandy Mok (konsultan QS 

Asia) untuk penyamaan persepsi menuju 
peningkatan rangking

2. Seminar Terindeks Scopus
a. Fasilitasi penyelenggaraan seminar 

internasional dalam negeri.
b. Fasilitasi mengikuti seminar internasional 

dalam negeri, bekerja sama dengan panitia 
seminar untuk mengirim peserta sebanyak 
mungkin.

c. Fasilitasi mengikuti seminar internasional luar 
negeri, menyediakan list seminar internasional 
yang kredibel ada dana dapat mencapai 100%

d. Pelatihan pengelolaan seminar internasional 
dan proses pengindeks (pemilihan publisher, 
persyaratan pengindeksan, dll)

3. Akreditasi Internasional Prodi
a. UNY telah menjadi member AUN
b. Pengajuan untuk 4 prodi menunggu dibukanya 

sistem upload dokumen
c. Dosen yang dilatih diprogramkan jadi pelatih
d. Insentif prodi untuk persiapan akreditasi karena 

tahun 2017 masih rendah
e. Mengundang staf AUN QA untuk memberi 

pencerahan kepada kaprodi yang berperingkat 
akreditasi A

4. Transfer Credit
a. Dalam negeri sudah ada pembicaraan khusus 

antar Wakil Rektor Bidang Kerja Sama
b. Kebijakan 2018 tanpa sit in
c. Berkomunikasi dengan universitas di Malaysia 

yang ber MoU untuk realisasi transfer credit
d. Program Pascasarjana diinduksi lebih mudah 

untuk swadana
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5. Visiting Professor Dalam dan Luar Negeri
a. Mengundang professor luar negeri (dukungan 

WCP atau produk kolaborasi)
b. Mengirim professor dalam negeri
c. Pengembangan joint research, joint supervision

6. Guest Lecturer, perbanyak dan dibarengkan 
dengan kegiatan seminar internasional atau 
kegiatan lain

7. Studium General 

8. Peningkatan Mahasiswa dari Luar Negeri
a. Mempererat jalinan kerjasama dengan KBRI di 

ASEAN, Timur Tengah, dan Afrika
b. Mengikuti pameran pendidikan di luar negeri
c. Memperkuat kerja sama dengan universitas 

di ASEAN, Timur Tengah, dan Afrika untuk 
merekrut mahasiswa S2 dan S3

d. Road show dengan perlengkapan memadai 
seperti: banner, leaflet, dukungan web, dll

e. Beasiswa free tuition fee
f. Kelemahan IT belum mendukung dan prosedur 

admisi untuk calon mahasiswa asing

9. Penguatan Kerjasama Dalam Negeri
a. Pengaktifan MoU
b. Kunjungan (atau mengundang) dengan sasa-

ran: Pemda, PT, Sekolah, Industri
c. Presentasi materi yang potensial dikerjasa-

makan
d. Materi: leaflet, buku

10. Penyelenggaraan BIPA
a. KNB
b. Reguler
c. Peningkatan jumlah peserta mandiri
d. Penawaran bagi mahasiswa asing yang akan 

studi di UNY secara gratis

11. Penyiapan Dokumen PTN BH
a. Pembentukan tim ad hoc
b. Penyusunan dokumen (evaluasi diri dll)
c. Review dokumen
d. Penyiapan bukti fisik
e. Pengiriman dokumen pengajuan PTNBH

12. Pendampingan Penyelenggaraan Konferensi 
Terindeks
a. Tim khusus yang telah mendapat pelatihan 

dalam mengelola seminar atau konferensi 
terindeks

b. Penyusunan daftar prodi, fakultas atau lembaga 
yang akan menyelenggarakan seminar

c. Berkolaborasi dengan tim Bantuan Penyeleng-
garaan Seminar Internasional Terindeks

13. Pengajuan Proposal Ke Lembaga Luar Negeri, 
sasaran: Erasmus, DAAD (sudah mengajukan 
2 proposal visit program), Newton Fund

14. Ticketing dengan low cost ticket



64

64

BAGIAN VI  LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 2017

Berdasarkan capaian pelaksanaan program kerja 
UNY tahun 2017, baik yang terkait  kontrak kinerja 
UNY dengan Kemenristekdikti maupun PK-BLU 
Kemenkeu, serta ketercapaian berdasarkan renstra 
UNY (2015-2019) menunjukkan bahwa sebagian 
besar indikator kinerja yang ditetapkan dapat 
tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. 
Ketercapaian tersebut karena berbagai faktor yang 
bersifat mendukung maupun adanya beberapa 
faktor penghambat yang dapat diantisipasi. 
Beberapa langkah strategis yang bersifat kebijakan 
maupun operasionalisasi program kerja telah dila-
kukan dalam bidang tridharma perguruan tinggi, 
ma najemen, keuangan, dan sarana prasarana. Be-
berapa faktor utama  yang mempengaruhi  keber-
hasilan  pelaksanaan program kerja antara lain :
1) kebijakan penyusunan program/kegiatan yang 

terarah dan terpadu;
2) penyusunan kegiatan tahunan dan pengang ga-

rannya melalui mekanisme rapat kerja dengan 
melibatkan seluruh unsur di lingkungan UNY;

3) tersedianya kualifikasi SDM yang memadai, baik 
dosen maupun tenaga kependidikan.

4) tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan ke-
giatan yang memadai baik fisik maupun nonfisik;

5) struktur organisasi dan tata kelola UNY yang se-
makin tertata dengan baik dengan telah terbitnya 
Permendiknas No. 23 Tahun 2011 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja UNY yang baru berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 66 Tahun 2010.

6) peningkatan layanan tridharma berbasis teknologi 
informasi.

7) praktek organisasi dan manajemen perguruan 
tinggi yang sehat dan dinamis.
Laporan Pelaksanaan Program Kerja UNY  tahun  

2017 merupakan laporan perkembangan (progress 
report) capaian kinerja tahunan yang disampaikan 
pengelola manajemen perguruan tinggi (UNY) pada 
stakeholders UNY baik internal maupun eksternal 
untuk mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi 
yang efektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya 
laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
umum mengenai posisi UNY di lingkup nasional 
maupun internasional,  serta  menjadi pedoman untuk 
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 
berikutnya.

BAGIAN VII

PENUTUP

65
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Tabel 5.1. Deskripsi Capaian Program Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (Kegiatan Mengembangkan 
Standar Kompetensi Ketakwaan, Sosial, Kemandirian, Cendekia, Estetika melalui Perkuliahan)

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Mengembangkan standar kom-
petensi ketakwaan, sosial, ke-
mandirian, cendekia (intelektual), 
estetika melalui perkuliahan
 
 
 
 
 

Meningkatnya IPK mahasiswa lulusan 
program diploma

IPK 3,30 3.38 102

Meningkatnya IPK mahasiswa lulusan 
program S1

IPK 3,44 3,44 100

Meningkatnya IPK mahasiswa lulusan 
program S2

IPK 3,44 3,72 108

Meningkatnya IPK mahasiswa lulusan 
program S3

IPK 3,64 3.71 101

Menurunnya jumlah mahasiswa yang 
mendapatkan nilai skripsi kurang atau sa-
ma dengan) B

% mhs 18% 6,04% 298

Menurunnya jumlah mahasiswa yang 
mendapatkan nilai tesis ≤ (kurang atau 
sama dengan) B

% mhs 18% 2,7% 666

Menurunnya jumlah mahasiswa yang 
mendapatkan nilai disertasi ≤ (kurang 
atau sama dengan) B

% mhs 25% 13, 27 % 188

Menurunnya masa studi lulusan diplo-
ma UNY

tahun 3,3 3,17 104

Menurunnya masa studi lulusan pro-
gram S1

tahun 4,4 4,57 96

Menurunnya masa studi lulusan pro-
gram S2

tahun 2,3 2,49 92

Menurunnya masa studi lulusan pro-
gram S3

tahun 4,2 5,38 78

Meningkatnya kemampuan bahasa Ing-
gris lulusan program D3

mhs dg 1,2% 3,36% 280

Meningkatnya kemampuan bahasa Ing-
gris lulusan program S1

TOEFL ≥500 / 
ekuivalen

1,2% 4,1 % 341

Meningkatnya kemampuan bahasa Ing-
gris lulusan program S2

TOEFL ≥500 / 
ekuivalen

1,3% 1,9% 146

Meningkatnya kemampuan bahasa Ing-
gris lulusan program S3

TOEFL ≥500 / 
ekuivalen

1,5% 70% 4.666

Meningkatnya daya serap lulusan ke 
dalam dunia kerja

% lulusan bek-
erja

60% 70% 116

Tabel 5.2. Capaian Nilai Tugas Akhir Tahun 2017

JENJANG
Jml Nilai Tugas Akhir Jml Mhs Tugas 

Akhir
Jml. Mhs dengan 
nilai tugas akhir 

≤ B
%

A A- B+ B B- C C+

D3 135 169 86 16 2   408 18 4,4

S1 1.557 1.937 719 224 24 16 7 4.484 271 6,04

S2 894 984 354 60 2   2.294 62 2,70

S3 42 32 11 12 1   98 13 13,27

Total 2.628 3.122 1.170 312 29 16 7 7.284 364 4,99
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Tabel 5.3. Deskripsi Capaian Program Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (Kegiatan Mengembangkan Standar 
Kompetensi Ketakwaan, Sosial, Kemandirian, Cendekia, Estetika melalui Kegiatan Ekstrakurikuler)

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Mengembangkan standar kompeten-
si ketakwaan, sosial, kemandirian, 
cendekia (intelektual), estetika melalui 
kegiatan ekstra kurikuler
 
 

Meningkatnya kegiatan kemahasiswaan berori-
entasi pengembangan softskill

Keg 19 50 263

Meningkatnya kegiatan kemahasiswaan berori-
entasi pengembangan kewirausahaan

Klp 15 56 373

Meningkatnya kegiatan kemahasiswaan berori-
entasi pengembangan penalaran, seni, olahraga 
dan minat khusus

Keg 25 27 108

Meningkatnya kegiatan kemahasiswaan berori-
entasi pengembangan kemampuan manajerial 
dan kepemimpinan

Keg 15 42 280

Meningkatnya kegiatan kemahasiswaan berori-
entasi pengembangan kemasyarakatan

Keg 24 35 145

Meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam 
kompetisi nasional

% mhs 0,3% 2,79 % 930

Meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam 
kompetisi internasional

% mhs 0,2% 1,19 % 595

Meningkatnya jumlah mahasiswa berprestasi mhs 1.000 1.002 102

Meningkatnya jumlah mahasiswa peraih peng-
hargaan nasional

mhs 300 500 166,6

Meningkatnya jumlah mahasiswa peraih peng-
hargaan regional/ASEAN

mhs 14 67 478,5

Meningkatnya jumlah mahasiswa peraih peng-
hargaan internasional

mhs 12 172 1433,3

Tabel 5.4. Deskripsi Capaian Program Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (Kegiatan Meningkatkan Keber-
hasilan Perkuliahan dan Pengembangan Ketakwaan, Kemandirian, dan Kecendikiaan)

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Meningkatkan keberhasilan perkulia-
han dan pengembangan ketakwaan, ke-
mandirian, dan kecendikiaan

Meningkatnya hasil evaluasi perkuliahan oleh 
mahasiswa

% makul dengan 
nilai baik

80% 95 % 118

Meningkatnya kehadiran mahasiswa dalam 
perkuliahan

% makul dg rata2 
kehadiran mhs 

95%

90% 95% 105
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Tabel 5.5. Deskripsi Capaian Program Peningkatan Standar Isi

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Memperbaharui referensi/ru-
jukan dalam perkuliahan sesuai 
dengan tuntutan perkemban-
gan IPTEKSOR
 

Meningkatnya penggunaan buku referensi/rujukan mu-
takhir dalam perkuliahan sesuai dengan tuntutan perkem-
bangan IPTEKSOR

% makul 80% 95% 118

Meningkatnya penggunaan jurnal (hasil penelitian) seba-
gai referensi/rujukan mutakhir dalam perkuliahan sesuai 
dengan tuntutan perkembangan IPTEKSOR

% makul 50% 70% 140

Mengembangkan buku ajar 
yang dijiwai dengan nilai-nilai 
ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan

Tersusunnya buku ajar yang sesuai dengan tuntutan 
perkembangan IPTEKSOR

% makul 50% 62% 124

Tersusunnya buku ajar yang dijiwai dengan nilai- nilai ket-
akwaan, kemandirian dan kecendekiaan

% makul 40% 50% 125

Meningkatnya penggunaan bahan ajar hasil penelitian % makul 50% 48% 96

Mengembangkan RPS (Silabus) 
untuk menjamin pembelaja-
ran yang mendukung tercapa-
inya SKL
 

Tersusunnya Rencana Pembelajaran Semester (Silabus) 
untuk menjamin pembelajaran yang mendukung tercapa-
inya SKL

% makul 80% 98% 122

Tersusunnya instrumen penilaian untuk menjamin pembe-
lajaran yang mendukung tercapainya SKL

% makul 80% 90% 112

Meningkatnya penerapan anti-plagiarisme dalam penila-
ian tugas tertulis untuk menjamin pembelajaran yang 
mendukung tercapainya SKL

% makul 80% 80% 100

Mengembangkan sumber pen-
gayaan belajar untuk mendu-
kung berkembangnya kreativi-
tas dan kemandirian belajar

Meningkatnya penggunaan sumber pengayaan bela-
jar untuk mendukung berkembangnya kreativitas dan ke-
mandirian belajar

% makul 80% 80% 100

Mengembangkan buku induk 
pengembangan karakter tak-
wa, mandiri dan cendekia

Tersusunnya buku induk pengembangan karakter takwa, 
mandiri dan cendekia

fak 100% 85% 85

Mengembangkan kurikulum 
dengan kandungan isi sedikit-
nya berupa konsep teoritis Bi-
dang pengetahuan, teknologi
dan keterampilan sesuai Bi-
dang keahliannya dengan 
tingkat kedalaman dan kelua-
san materi pembelajaran bersi-
fat kumulatif dan/atau integra-
tif yang dilengkapi dengan RPS 
masing-masing mata kuliah.
 
 
 
 

Tersusunnya kurikulum diploma dengan kandungan isi 
sedikitnya berupa konsep teoritis Bidang pengetahuan, 
teknologi dan keterampilan sesuai Bidang keahliannya 
dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembela-
jaran bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dilengka-
pi dengan RPS masing-masing mata kuliah.

% prodi 100% 95% 95

Tersusunnya kurikulum sarjana dengan kandungan isi 
sedikitnya berupa konsep teoritis Bidang pengetahuan, 
teknologi dan keterampilan sesuai Bidang keahliannya 
dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembela-
jaran bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dilengka-
pi dengan RPS masing-masing mata kuliah.

% prodi 100% 95% 95

Tersusunnya kurikulum program profesi dengan kandun-
gan isi sedikitnya berupa konsep teoritis Bidang penge-
tahuan, teknologi dan keterampilan sesuai Bidang keahl-
iannya dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi 
pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif yang 
dilengkapi dengan RPS masing-masing mata kuliah.

% prodi 40% 42% 105

Tersusunnya kurikulum program magister dan/atau magis-
ter terapan dengan kandungan isi sedikitnya berupa kon-
sep teoritis Bidang pengetahuan, teknologi dan keterampi-
lan sesuai Bidang keahliannya dengan tingkat 
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat ku-
mulatif dan/atau integratif yang dilengkapi dengan RPS 
masing-masing mata kuliah.

% prodi 100% 90% 90

Tersusunnya kurikulum program doktor dan/atau doktor 
terapan dengan kandungan isi sedikitnya berupa konsep 
teoritis Bidang pengetahuan, teknologi dan keterampilan 
sesuai Bidang keahliannya dengan tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau 
integratif yang dilengkapi dengan RPS masing-masing ma-
ta kuliah.

% prodi 100% 90% 90
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Tabel 5.6. Deskripsi Capaian Program Peningkatan Standar Proses

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Mengembangkan pembelajaran 
interaktif dialogis
 

Terlaksana pembelajaran yang melibatkan interaksi dua 
arah antara mahasiswa dan dosen

% makul 80% 98% 122

Terlaksananya proses pembelajaran yang melibatkan 
mahasiswa dalam menyelesaikan masalah sesuai ran-
ah keahliannya

% makul 80% 92% 115

Mengembangkan pembelajaran 
kooperatif bertujuan

Terlaksananya proses pembelajaran kooperatif yang 
melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk 
menghasilkan kapitalisasi sikap dan keterampilan

% makul 80% 98% 122

Mengembangkan pembelajaran 
reflektif memberdayakan untuk 
mengembangkan ketakwaan, ke-
mandirian, dan kecendekiaan

Terlaksananya proses pembelajaran yang 
efektif dengan tolok ukur internalisasi materi oleh ma-
hasiswa secara baik dan benar dalam kurun waktu op-
timum

% makul 80% 90% 112

Terlaksananya proses pembelajaran yang mengutama-
kan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, 
dan kebutuhan mahasiswa, serta kemandirian maha-
siswa dalam mencari dan menemukan pengetahuan

% makul 80% 90% 112

Mengembangkan pembelajaran 
yang mendukung kemampuan 
analitik dan sintetik
 

Terimplementasinya pendekatan ilmiah dalam pembe-
lajaran 
berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu penge-
tahuan dan menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan ke-
bangsaan

% makul 80% 92% 115

Terwujudnya capaian pembelajaran melalui pendekatan 
antar disiplin dan multidisipliner

% makul 80% 95% 118

Mengembangkan pembelajaran 
berbasis masalah (problem based 
learning) untuk mengembangkan 
ketakwaan, kemandirian, dan ke-
cendekiaan
 

Diangkatnya persoalan- persoalan keunggulan dan ke-
arifan lokal maupun nasional dalam wacana dosen dan 
mahasiswa

% makul 80% 85% 106

Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan 
karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan den-
gan permasalahan nyata melalui pendekatan antar disi-
plin

% makul 80% 90% 112

Tabel 5.7. Capaian Program Peningkatan Standar Penelitian

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Mengembangkan alat ukur untuk mengungkap 
penguasaan pengetahuan (faktual, konseptual, 
prosedural, kondisional)

Tersedianya instrumen penilaian ranah 
pembelajaran kognitif sampai Higher Order 
Thinking Skills (HOTS)

% makul 80% 85% 106

 Mengembangkan rubrik untuk mengungkap 
penguasaan keterampilan (bahasa, seni, teknik, 
dan kinestetik)

Tersedianya instrumen penilaian ranah 
pembelajaran ragawi

% makul 80% 80% 100

 Mengembangkan prosedur penilaian pencapa-
ian ranah afektif

Tersedianya instrumen penilaian untuk ran-
ah pembelajaran afektif (ketakwaan, ke-
mandirian dan kecendekiaan)

% makul 80% 89% 111

Tersedianya instrumen penilaian ran-
ah pembelajaran sosial (kerja sama, kese-
tiakawanan)

% makul 80% 85% 106

Mengembangkan sistem daring (online) pe-
nilaian untuk mendukung monitoring keterlak-
sanaan pembelajaran

Tersedianya instrumen penilaian keterlaksa-
naan pembelajaran daring (online )

% makul 80% 85% 106
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Tabel 5.8. Capaian Program Peningkatan Standar Dosen

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Meningkatkan kualifikasi dosen 
(renop terkait kompetensi dosen 
ada di tujuan 3)
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatnya jumlah dosen berkualifikasi S3/dok-
tor

% dosen 45% 33,3% 74

Meningkatnya jumlah dosen bersertifikasi pendid-
ik professional

% dosen 90% 94% 104

Meningkatnya jumlah dosen bersertifikasi profesi 
sesuai Bidang keahlian teknologi vokasi

% dosen Bidang 
relevan

40% 71, 26% 178

Meningkatnya jumlah dosen meraih jabatan guru 
besar (Profesor)

% dosen 11% 6,85% 60

Meningkatnya jumlah dosen menjadi Guest- lecture 
di PT dalam negeri

dosen 25 - -

Meningkatnya jumlah dosen menjadi Guest- lecture 
di PT Luar negeri

dosen 12 15 dosen 125

Meningkatnya jumlah dosen melakukan academic 
recharging di dalam negeri

dosen 25 80 dosen 320

Meningkatnya jumlah dosen melakukan academic 
recharging di PT luar negeri

dosen 8 14 dosen 175

Meningkatnya jumlah dosen yang menjadi ang-
gota perkumpulan Bidang keahlian di tingkat inter-
nasional

% dosen 60% 40% 66

Meningkatnya jumlah guru besar yang menjadi 
pembimbing disertasi

% guru besar 80% 95% 118

Tabel 5.10. Capaian Program Peningkatan Standar Tenaga Kependidikan

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Meningkatkan kualifikasi tenaga kepen-
didikan (renop terkait kompetensi tena-
ga kependidikan ada di tujuan 3)

Meningkatnya tenaga kependidikan yang mendapat-
kan pelatihan manajerial pendidikan tinggi

% tendik 85% 82% 96

Meningkatnya tenaga kependidikan yang mendapat-
kan pelatihan teknis

% tendik 85% 80% 94

Tabel 5.11. Capaian Program Peningkatan Standar Pengelolaan/Kelembagaan Pendidikan dan Pengajaran

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Mengembangkan standarisasi kerja untuk 
mengembangkan ketakwaan, kemandirian, 
dan kecendekiaan

Tersedianya prosedur operasional baku perenca-
naan akademis

% keg 60% 75% 125

Mengembangkan standarisasi pengelo-
la untuk mengembangkan ketakwaan, ke-
mandirian, dan kecendekiaan

Tersedianya kebijakan kriteria pengelola prodi 
dan jurusan

% prodi 90% 90% 100

Peningkatan jumlah pengelola (jurusan/prodi) 
yang mendapatkan sertifikat pelatihan manaje-
men pendidikan tinggi

% prodi 100% 85% 85

Mengembangkan sistem pengelolaan untuk 
mengembangkan ketakwaan, 
kemandirian, dan 
kecendekiaan

Peningkatan sistem administrasi akademik ber-
basis IT

% prodi 80% 90% 112

Peningkatan jumlah prodi terakreditasi A % prodi 50% 58,82% 117

Peningkatan jurusan/prodi yang menerapkan 
penjaminan mutu pembelajaran

% prodi 92% 85% 92
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Tabel 5.12. Capaian Program Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Meningkatkan kualitas laboratorium 
untuk mengembangkan ketakwaan, ke-
mandirian, dan kecendekiaan

Peningkatan jumlah laboratorium uji yang mem-
peroleh sertifikat standarisasi

% unit 40% 25% 62

Peningkatan jumlah laboratorium pendidikan 
yang memperoleh sertifikat standarisasi

% unit 20% 10% 50

Peningkatan jumlah laboratorium uji kompetensi 
yang memperoleh sertifikat standarisasi

% unit 40% 25% 62

Meningkatkan kualitas ruang perkuliah-
an untuk mengembangkan ketakwaan, 
kemandirian, dan kecendekiaan

Peningkatan jumlah kelas dengan peralatan TIK 
(minimal ada built-in proyektor dan koneksi in-
ternet)

% kelas 80% 85% 106

Meningkatkan kualitas ruang kerja 
dosen untuk mengembangkan ketak-
waan,
kemandirian, dan kecendekiaan

Peningkatan jumlah ruang dosen yang mendu-
kung kinerja akademik yang profesional

% jurusan 80% 85% 106

Meningkatkan kapasitas dan kuali-
tas ruang belajar (perpustakaan) un-
tuk mengembangkan ketakwaan, ke-
mandirian dan kecendekiaan
 
 
 
 
 
 

Peningkatan kapasitas dan kualitas ruang baca 
perpustakaan

% peningkatan 10% 5% 50

Peningkatan kapasitas dan kualitas ruang disku-
si perpustakaan

peningkatan 
ruang

10% 5% 50

Peningkatan kapasitas dan kualitas ruang multi-
media di perpustakaan

peningkatan 
ruang

10% 5% 50

Tersedianya buku rujukan/referensi yang mu-
takhir di perpustakaan sesuai dengan perkem-
bangan IPTEKSOR

% tambah an 
buku

15% 9,7% 64

Tersedianya sumber pengayaan belajar di per-
pustakaan sesuai dengan perkembangan IPTEK-
SOR

% tambahan 
buku

15% 9,7% 64

Peningkatan jumlah mahasiswa yang meman-
faatkan fasilitas perpustakaan

mhs 20% 13,1% 65

Peningkatan jumlah dosen yang memanfaatkan 
fasilitas perpustakaan

dosen 6% 4,3% 71

Meningkatkan kualitas layanan per-
pustakaan sebagai sumber belajar me-
lalui sistem daring perpustakaan (e-li-
brary)

Peningkatan jumlah langganan jurnal internasi-
onal

% prodi 20% 13.6% 68

Peningkatan jumlah pengunjung database e- 
journal/e-book yang dilanggan UNY

dosen 20% 12,1% 60

Peningkatan jumlah mahasiswa yang meman-
faatkan fasilitas e- library

mhs 20% 30% 150

Peningkatan jumlah dosen yang 
memanfaatkan fasilitas e- library

mhs 20% 7% 35

Peningkatan jumlah artikel yang diunggah dalam 
eprints.uny.ac.id

dosen 20% 10% 50

Meningkatkan kapasitas dan kualitas 
sarana dan prasarana pendukung ke-
giatan pembelajaran ketakwaan, ke-
mandirian dan kecendekiaan
 

Meningkatnya kapasitas asrama mahasiswa %peningkatan 5% 10% 400

Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan ma-
hasiswa (foodcourt/kantin, ruang diskusi, ruang 
kegiatan , dll

ruang 100% 100% 100

Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan alumni 
(gedung alumni)

keg 40% 5% 12

Tersedianya layanan kesehatan unit 2 2 100

Tersedianya fasilitas bimbingan dan konseling layanan 1 1 100

Tersedianya fasilitas bimbingan karir unit 1 1 100

Tersedianya fasilitas pengembangan strategi be-
lajar

unit 1 1 100

Tersedianya fasilitas pengembangan bahasa unit 1 1 100

Meningkatnya koleksi museum pendidikan In-
donesia

unit 6% 6 % 100

Meningkatnya pengunjung museum pendidikan 
Indonesia 

koleksi 10% 4,99 % 49

Meningkatnya sarana Museum Pendidikan In-
donesia

pengunjung 3.700 2.500 67
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Tabel 5.14. Capaian Program Pengembangan Perkuliahan Berbasis Penelitian

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Memutakhirkan isi, metode, evaluasi pa-
da perkuliahan dengan mengacu pada 
hasil penelitian

Meningkatnya dosen dengan inovasi metodologis 
dalam perkuliahan

% dosen 50% 70% 140

Meningkatnya dosen dengan sistem evaluasi 
sesuai dengan kemutakhiran ilmu

% dosen 60% 75% 125

Meningkatnya jumlah dosen melaksanakan Penel-
itian Tindakan Kelas dengan paradigma yang tepat

% dosen 10% 45% 450

Tabel 5.15. Capaian Program Pengembangan Perkuliahan Berbasis Pengabdian pada Masyarakat

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Mengembangkan materi pembelajaran 
berbasis hasil program pengabdian ke-
pada masyarakat yang telah dilakukan
 

Meningkatnya makul yang mengembang-
kan bahan ajar berbasis hasil PPM (untuk 
memenuhi kebutuhan pembangunan ma-
syarakat)

% makul 10% 25% 250

Meningkatnya mahasiswa yang terlibat dalam 
PPM

mhs 3% 4335 mhs 
KKN + 664 

mhs terlibat 
PPM dosen = 

4999 mhs
(17%)

593

Melaksanakan layanan konsultasi, dan 
dialog dengan kelompok profesional
 

Meningkatnya jumlah kelompok profesional 
yang memanfaatkan layanan konsultasi

kelom-
pok profe-

sional

24 35% 145

Meningkatnya jumlah pertemuan ilmiah antar 
kelompok profesional yang diselenggarakan 
oleh prodi

% prodi 60% 85% 141

Mengembangkan program kemitraan 
dengan perguruan tinggi, sekolah, kan-
tor dinas terkait dan pihak dunia usaha 
dan industri.

Meningkatnya kegiatan PPM melalui kemi-
traan dengan perguruan tinggi dan sekolah

% prodi 50% 13 prodi
(12%)

25

Meningkatnya kegiatan PPM melalui kemi-
traan dengan kantor dinas terkait dan pihak 
dunia usaha dan industry

% prodi 50% 37 prodi
(36%)

72

Tabel 5.16. Capaian Program Pengembangan Program Studi Baru sesuai Perkembangan Ipteksor sesuai dengan  
   Kebutuhan

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Mengembangkan prodi baru un-
tuk memenuhi kebutuhan ma-
syarakat dan kebutuhan dunia 
usaha dan dunia industri untuk 
memenuhi 
bahkan melampaui standar nasi-
onal pendidikan tinggi

Pembukaan program studi vokasi D3 dan D4 melalui ko-
laborasi dengan dunia usaha dan dunia industri

Prodi 1 0 0

Peningkatan jumlah prodi yang berkembang sesuai den-
gan kebutuhan masyarakat

% prodi 60% 70% 116

Mengembangkan program stu-
di vokasi D3 dan D4 sesuai kebu-
tuhan masyarakat dan dunia usa-
ha-dunia industri

Peningkatan jumlah prodi baru yang mendapatkan min-
imal akreditasi B

% prodi baru 80% 96,08% 120

Tersedianya silabus, bahan ajar dan instrumen pen-
gukuran hasil belajar yang dikembangkan
lewat kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia indrustr

% makul yang 
relevan

80% 98% 122
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Tabel 5.17. Capaian Program Pengembangan Program Studi sesuai Perkembangan Ipteksor sesuai dengan 
   Pemangku Kepentingan

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Mengembangkan program unggulan pa-
da program studi kependidikan dan non- 
kependidikan sesuai perkembangan iptek-
sor

Meningkatnya jumlah kelas unggulan kelas unggulan 12 11 91

Meningkatnya keterlibatan alumni dalam 
pengembangan program studi sesuai 
perkembangan ipteksor

prodi 15 10 66

Mengembangkan kelas unggulan untuk 
mencapai pengakuan 
internasional di program- program studi 
yang potensial

Meningkatnya jumlah mahasiswa unggulan 
yang mencapai skor TOEFL > 500 atau IELTS 
> 6.0 (atau yang ekuivalen)

% mhs kelas 
unggulan

14% 4,1% 29

Meningkatnya jumlah dosen yang mencapai 
skor TOEFL > 550 atau IELTS > 6.5

% dosen 6% 0 0

Memadukan orientasi kewirausahaan ke 
program-program studi yang relevan

Meningkatnya jumlah mata kuliah yang ber-
orientasi kewirausahaan

% makul 70% 75% 107

Meningkatnya jumlah kegiatan praktik 
kewirausahaan

keg 25 35% 140

Meningkatnya jumlah inkubator bisnis keg 20 25% 125

Tabel 5.18. Capaian Program Pengembangan Pendidikan Karakter Berjati diri Indonesia melalui Perkuliahan

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Memadukan nilai-nilai ketakwaan, ke-
mandirian dan kecendekiaan berjati diri 
Indonesia ke dalam setiap mata 
kuliah
 

Tersedianya rumusan kebijakan prodi tentang 
penanaman nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, 
dan kecendekiaan berjati diri Indonesia dalam 
matakuliah

% prodi 60% 85% 141

Tersedianya silabus yang mencakup penana-
man nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, dan ke-
cendekiaan berjati diri Indonesia

% makul 90% 95% 105

Menyusun buku induk dan menciptakan 
media pembelajaran nilai-nilai ketak-
waan, kemandirian dan kecendekiaan 
berjati diri Indonesia dengan pendekatan 
penelitian dan pengembangan
 

Tersedianya buku induk sebagai acuan pengem-
bangan pembelajaran nilai-nilai ketakwaan, ke-
mandirian dan kecendekiaan berjati diri In-
donesia dengan pendekatan penelitian dan 
pengembangan

fak 100% 100% 100

Tersedianya media pembelajaran baik cetak mau-
pun elektronik yang mampu menstimulasi pen-
jiwaan nilai-nilai ketakwaan, kemandirian dan 
kecendekiaan berjati diri Indonesia dengan pen-
dekatan penelitian dan pengembangan

% prodi 60% 75% 125

Mengembangkan teknik dan instrumen 
untuk menilai keberhasilan menanamkan 
nilai-nilai ketakwaan, kemandirian dan 
kecendekiaan berjati diri Indonesia den-
gan pendekatan penelitian dan pengem-
bangan

Tersedianya instrumen untuk mengamati upa-
ya penanaman nilai ketakwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan berjati diri Indonesia dalam perku-
liahan

% makul 60% 60% 100

Tersedianya instrumen untuk mengukur sikap dan 
untuk mengobservasi perilaku nilai-nilai ketak-
waan, kemandirian, dan kecendekiaan berjati diri 
Indonesia sebagai hasil pembelajaran

% makul 60% 60% 100
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Tabel 5.19. Pengembangan Pendidikan Karakter Berjati Diri Indonesia melalui Kegiatan di Luar Perkuliahan

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Memadukan nilai-nilai ketakwaan, ke-
mandirian dan kecendekiaan berja-
ti diri Indonesia ke dalam setiap keg-
iatan besar/rutin

Tersedianya rumusan kebijakan manajemen pada 
semua tingkat tentang penanaman nilai- nilai ket-
akwaan, kemandirian, dan kecendekiaan berjati di-
ri Indonesia melalui setiap kegiatan besar/rutin

% tingkat 
manajemen

90% 95% 105

Tersedianya rancangan kegiatan yang mencakup 
penanaman nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, 
dan kecendekiaan berjati diri Indonesia dalam 
setiap kegiatan besar/rutin

% keg 60% 90% 150

Tersedianya instrumen untuk mengamati upaya 
penanaman nilai ketakwaan, kemandirian, dan ke-
cendekiaan berjati diri Indonesia dalam setiap keg-
iatan besar/rutin

% keg 60% 75% 125

Memadukan nilai-nilai ketakwaan, ke-
mandirian dan kecendekiaan berjati 
diri Indonesia ke dalam kehidupan se-
hari- hari di lingkungan kampus (ter-
masuk di lingkungan asrama maha-
siswa)
 

Tersedianya rumusan kebijakan manajemen pada 
semua tingkat tentang penanaman nilai- nilai ket-
akwaan, kemandirian, dan kecendekiaan berjati di-
ri Indonesia melalui kehidupan sehari-hari di ling-
kungan kampus

% tingkat 
manajemen

90% 95% 105

Tersedianya rancangan kegiatan yang mencakup 
penanaman nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, 
dan kecendekiaan berjati diri Indonesia dalam ke-
hidupan sehari- hari di lingkungan kampus

% keg 60% 75% 125

Tersedianya instrumen untuk mengamati upaya 
penanaman nilai ketakwaan, kemandirian, dan ke-
cendekiaan berjati diri Indonesia dalam kehidupan 
sehari-hari di lingkungan kampus

% keg 60% 75% 125

Tabel 5.20. Capaian Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Sumber Daya Penelitian dalam Rangka 
   Pengembangan Ilmu dan Penyebarannya

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Meningkatkan kinerja lembaga, 
pusat-pusat pengembagan dan 
penelitian dan pengabdian pa-
da masyarakat

Meningkatnya kegiatan layanan lembaga yang mendapatkan 
penghargaan

% lemba-
ga/pusdi

30% 30% 100

Meningkatnya kegiatan pusat-pusat penelitian untuk tujuan 
penyebaran hasil penelitian

% lemba-
ga/pusdi

80% 14 pusdi 
(100%)

125

Meningkatnya kegiatan pusat-pusat penelitian Pusdi 80% 14 pusdi 
(100%)

125

Meningkatnya kegiatan PPM baik secara terprogram mau-
pun responsif

% dosen 90% 1058 
dosen
(103%)

114

Meningkatnya kegiatan KKN (tematik, regular, kebangsaan, 
dan responsif)

Mhs. 6000 4335 
mhs

72

Meningkatkan kinerja dosen 
dalam melaksanakan peneli-
tian dan pengabdian pada ma-
syarakat

Meningkatnya jumlah dosen yang melakukan penelitian 
kompetisi tingkat universitas

% Dosen 80% 1316 
dosen
(129%)

161

Meningkatnya jumlah dosen yang melakukan penelitian 
kompetisi tingkat nasional

% Dosen 55% 380 
dosen
(37%)

67

Meningkatnya jumlah dosen yang melakukan penelitian 
kolaborasi dengan mitra dalam negeri

Judul 45 197 
dosen

437

Meningkatnya jumlah dosen yang melakukan penelitian 
kolaborasi dengan mitra luar negeri

Judul 20 15 judul 75

Meningkatnya jumlah dosen yang melakukan PPM kompeti-
si tingkat universitas

%Dosen 85% 1058 
dosen
(103%)

121

Meningkatnya jumlah dosen yang melakukan PPM kompeti-
si tingkat nasional

%Dosen 60% 42 dosen
(4%)

6

Meningkatnya jumlah dosen yang melakukan PPM kolabora-
si dengan mitra dalam negeri

Judul 60 59 judul 98

Meningkatnya jumlah dosen yang melakukan PPM kolabora-
si dengan mitra luar negeri

Judul 25 0 0
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Tabel 5.21. Capaian Program Peningkatan Pemanfaatan Hasil Penelitian untuk Pengembangan Praktik dan Teori 
Pendidikan

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Mengidentifikasi relevansi hasil penel-
itian untuk pengembangan pendidikan 
lewat meta-analisis

Tersedianya hasil penelitian yang relevan untuk 
pengembangan pendidikan bersama argumentasinya

Keg
25 30 judul 120

Mengembangkan kerangka kerja pem-
belajaran berdasarkan hasil penelitian 
yang relevan melalui lokakarya multi-
disipliner

Tersedianya kerangka kerja pembelajaran berdasar-
kan hasil penelitian yang relevan yang disepakati lin-
tas disipliner

% Prodi
30% 20% 66

Menerapkan kerangka kerja dalam 
pembelajaran dengan pendekatan 
penelitian dan pengembangan

Tersedianya deskripsi penerapan kerangka kerja pem-
belajaran dengan penelitian dan pengembangan

% Prodi
30% 20% 66

Menyebarkan hasil penelitian dan 
pengembangan pembelajaran lewat 
publikasi

Terlaksananya seminar untuk menyebarkan hasil 
penelitian

Fak 100% 50% 50

Tersedianya dokumen hasil penelitian dalam bentuk 
cetak dan elektronik

Keg 100% 95% 95

Terlaksananya bedah dokumen hasil penelitian Judul 50 205 judul 410
Tersedianya artikel untuk jurnal ilmiah 
internasional bereputasi

Judul 40 8 20

Tersedianya artikel untuk jurnal ilmiah nasional ter-
akreditasi

Judul 80 65 81

Tersedianya artikel untuk jurnal ilmiah nasional 
tidak terakreditasi

Judul 450 100 22

Terdaftarnya hasil penelitian sebagai Haki Judul 20 273 1300
Terdaftarnya hasil penelitian sebagai Paten Judul 20 27 paten 135

Terdaftarnya hasil penelitian sebagai Hak cipta.

Judul

20

243 hak 
paten
3 hak 

merk = 
246 judul

1200

Menerapkan hasil penelitian dalam 
bentuk pengembangan produk

Meningkatnya penerapan hasil penelitian dalam ben-
tuk prototipe untuk pendidikan

Produk 35 44 125

Meningkatnya penerapan hasil penelitian dalam ben-
tuk bahan ajar

Produk 45 11 24

Meningkatnya penerapan hasil penelitian dalam ben-
tuk teknologi tepat guna

Produk 35 15 42

Tabel 5.24. Capaian Program Peningkatan Pendayagunaan Produk Penelitian untuk Pengabdian pada Masyarakat

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Mengidentifikasi relevansi hasil-ha-
sil penelitian untuk pengabdian pa-
da masyarakat lewat meta-analisis

Tersedianya hasil meta analisis tentang relevansi ha-
sil penelitian yang relevan untuk pengabdian pada ma-
syarakat

Judul 50 12 24

Tersedianya rekomendasi aksi PPM berdasarkan hasil 
meta analisis di pusat studi

Keg 50 25 judul 50

Mengembangkan kerangka kerja 
pengabdian pada masyarakat ber-
dasarkan hasil penelitian yang rel-
evan melalui lokakarya multidis-
ipliner

Tersedianya kerangka kerja dalam bentuk bagan alir 
bersama deskripsinya untuk mengembangkan rancan-
gan kegiatan PPM berdasarkan hasil penelitian pada 
pusat 
studi melalui lokakarya multidisipliner

% Pusdi 100% 12 judul
(100%)

100

Menerapkan kerangka kerja dalam 
pengabdian pada masyarakat den-
gan pendekatan partisipatif

Terlaksananya kegiatan PPM yang dirancang berdasar-
kan kerangka kerja dengan pendekatan partisipatif

% Pusdi 80% 32 keg-
iatan
(80%)

100

Tersedianya laporan evaluatif kegiatan PPM yang diran-
cang berdasarkan kerangka kerja dengan pendekatan 
partisipatif

% Pusdi 100% 32 lapo-
ran

(100%)

100

Menyebarkan hasil kegiatan PPM 
dengan pendekatan partisipatif ber-
dasarkan kerangka kerja pengabdi-
an pada masyarakat

Terlaksananya semiloka tentang hasil kegiatan PPM 
dengan pendekatan partisipatif berdasarkan kerangka 
kerja pengabdian pada masyarakat

Keg 30 32 keg-
iatan

106

Terlaksananya replikasi di tempat lain yang mempunyai 
karakteristik yang sama

Keg 30 0 0
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Tabel 5.25. Capaian Program Program Peningkatan Kompetensi Dosen

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Meningkatkan kompetensi pen-
didik para dosen untuk mengem-
bangkan ketakwaan, kemandirian 
dan kecendekiaan

Meningkatnya jumlah dosen yang memperoleh penghar-
gaan tingkat nasional

dosen 20 40 200

Meningkatnya jumlah dosen yang memperoleh penghar-
gaan tingkat internasional

dosen 12 18 150

Tabel 5.26 Capaian Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Meningkatkan kompetensi admin-
istrasi pendidikan tenaga kepen-
didikan untuk mengembangkan 
ketakwaan, kemandirian dan ke-
cendekiaan

Meningkatnya jumlah tenaga kependidikan yang mem-
peroleh penghargaan nasional

tendik 20 17 85

Meningkatnya jumlah tenaga kependidikan yang memper-
oleh penghargaan internasional

tendik 4 9 225%

Meningkatnya tenaga kependidikan yang mendapatkan 
pengalaman internasional

tendik 6 15 250

Tabel 5.27 Deskripsi Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama dan Kemitraan

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Mengembangkan unit kerja yang 
memfasilitasi kegiatan kerjasama 
dan kemitraan

Terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas staf Bi-
dangIV

Keg 4 1 25

Terbentuknya unit urusan internasional dan kemitraan 
(U2IK) di tiap fakultas dan lembaga dan terlaksana upaya 
pengembangannya

Unit 10 10 100

Peningkatan jumlah kegiatan UUIK keg 40 10 25

Tersusunnya instrumen evaluasi kinerja kerjasama dan 
kemitraan sesuai dengan perkembangan kegiatan

% keg dg 
instrmn.

50% - 0

Tersusun laporan evaluasi % keg 100% - 0

Meningkatkan layanan kerjasama 
dan kemitraan

Tersedianya Prosedur Operasional Baku (POB) untuk setiap 
kegiatan dan revisinya sesuai dengan kebutuhan

% keg 100% 90% 90

Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi untuk 
setiap kegiatan kerjasama

% keg 100% 65% 65

Tersedianya laporan deskriptif evaluatif untuk setiap kegia-
tan dari segi substansial sesuai dengan format laporan yang 
telah disepakati

% keg 100% 80% 80

Tersedianya laporan untuk setiap kegiatan dari segi keuan-
gan bersama catatan faktor penunjang dan penghambat 
sesuai dengan format laporan yang telah disepakati

% keg 100% 80% 80

Tabel 5.28. Kegiatan pengembangan kapasitas Bidang IV

No. Nama Kegatan Tanggal
Pelaksanaan Hasil Kegiatan

1. Evaluasi dan pengembangan panduan baku keg-
iatan kerja sama dan internasionalisasi UNY 27-28 Januari 2017 Prosedur Operasional Baku (POB) untuk setiap kegiatan 

dan revisinya sesuai dengan kebutuhan

2. Penyiapan dan sanctioning data pendukung akredi-
tasi internasional QS Stars UNY 31 Mei 2017 Tersusun database sesuai kebutuhan akreditasi internasi-

onal QS Stars

3. Penyusunan instrumen monev kegiatan kerja sama 
dan internasionalisasi UNY 10 November 2017

Tersusun instrumen evaluasi kinerja kerjasama dan ke-
mitraan sesuai dengan perkembangan kegiatan, dan ju-
ga instrumen monitoring dan evaluasi untuk setiap keg-
iatan kerjasama

4. Pemahaman Indikator QS World University Ranking 
(WUR) sebagai Upaya Internasionalisasi UNY 30 November 2017 Peningkatan pemahaman mengenai internasionalisasi 

dari perspektif QS WUR

5. Evaluasi sistem informasi internasionalisasi dan 
kerja sama 24 November 2017 Bidang IV (termasuk U2IK) menggunakan sistem informa-

si dan kerja sama dalam jaringan

6 Penyusunan laporan deskriptif evaluatif kegiatan 
Bidang IV 14 Desember 2017

Pengembangan dan evaluasi diri melalui penyusunan 
laporan secara deskriptif dan evaluatif, laporan keuangan 
dan kendala yang dihadapi, serta penyusunan rencana ke-
giatan tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi diri
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Tabel 5.29 Deskripsi Capaian Peningkatan Efektivitas Kegiatan Kerja Sama

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Menganalisis seluruh laporan eval-
uative untuk menentukan langkah 
tindak lanjut guna mencapai tingkat 
efektivitas yang lebih tinggi

Tersusunnya evaluasi diri seluruh kegiatan % keg 100% 100% 100

Tersusunnya rancangan ulang kegiatan berdasarkan 
hasil evaluasi diri

% keg 70% 90% 128

Terlaksananya kegiatan hasil rancang ulang % keg 100% 80% 80

Tersedianya laporan deskriptif evaluatif tentang pelak-
sanaan kegiatan hasil rancang ulang kegiatan dari se-
gi proses dan substansi sesuai dengan format laporan 
yang telah disepakati

% keg 100% 80% 80

Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan hasil rancang 
ulang kegiatan dari segi keuangan bersama catatan fak-
tor penunjang dan penghambat sesuai dengan format 
laporan yang telah disepakati

% keg 100% 80% 80

Tabel 5.30 Deskripsi Capaian Perluasan Kerja Sama Dalam Negeri

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Meningkatkan rintisan jejaring ker-
jasama dalam negeri

Meningkatnya nota kesepahaman bersama surat per-
janjian kerjasama (SPK) dengan lembaga mitra di dalam 
negeri

% SPK 70% 60% 85

Meningkatnya pelaksanaan SPK dengan lembaga mitra 
di dalam negeri

% SPK 80% 90% 112

Memperluas kerjasama dalam 
pelaksanaan program gelar dalam 
negeri

Peningkatan jumlah mahasiswa skema kerjasama den-
gan beasiswa

% pen-
ingkat- 

an

15% 60% 400

Peningkatan jumlah Prodi yang menyelenggarakan 
transfer kredit dengan Perguruan Tinggi lain di dalam 
negeri

prodi 11 15 136

Peningkatan jumlah mahasiswa UNY yang mengambil 
transfer kredit di universitas lain di dalam negeri

mhs 16 65 406

Peningkatan jumlah mahasiswa dari universitas lain di 
dalam negeri yang mengambil transfer kredit di UNY

mhs 40 14 35

Perintisan program gelar ganda dengan perguruan tinggi 
lain di dalam negeri

prodi 4 3 75

Meningkatkan kerjasama dengan 
sekolah laboratorium dan sekolah 
mitra

Peningkatan jumlah sekolah laboratorium hasil kerja sa-
ma

sekolah 2 15 750

Peningkatan jumlah sekolah mitra sekolah 6 2 33

Tabel 5.31. Jumlah Mahasiswa Skema Kerja Sama

Nama Mitra
Jumlah mahasiswa yang masuk pada tahun akademik

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Pemda Karangasem 1 8

Pemprov Sumatera Selatan 12 15 10 10

Pemprov Bangka Tengah 9

Pemda Banjarnegara 42

Pemda Bantul 25

Pemda Anambas 1 3

Pemprov Sulawesi Tengah 6 11

Kementrian Kesehatan 1

LPDP 1 15

Pemda Pelalawan 4

Jumlah 13 29 41 38 53
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Tabel. 5.32 Daftar Mahasiswa PERMATA (Mitra) di UNY

No NIM Nama Prodi Universitas Asal

1. 1412021138 Kadek Suparma Pendidikan Bahasa Inggris UNDIKSHA

2. 1412011015 Ni Putu Ayu Sintya Dewi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNDIKSHA

3. 14046025 Rezi Oktania Pendidikan Sejarah UNP

4. 14046034 Ayu Triwahyuni Syarif Pendidikan Sejarah UNP

5. 2143111011 Atikah Adoria Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNIMED

6. 4143341032 Natasha Novida Pendidikan Biologi UNIMED

7. 142040018 Muhammad Akram Basi Pendidikan Bahasa Inggris UNM

8. 1451041006 Rahmawati Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNM

9. 13304244012 Mayta Cahyani Pendidikan Biologi UNIMED

10. 14304244013 Rini Winarti Pendidikan Biologi UNIMED

11. 14201241019 Indi Fadhilatanni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNDIKSHA

12. 14406241050 Muhammad Faruq Pendidikan Sejarah UNP

13. 13202241013 Puteri Sekar W. Pendidikan Bahasa Inggris UNM

14. 14201241023 Syakirina Rahmatuzahra U Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNM

Tabel 5.33 Deskripsi Capaian Perluasan Kerjasama Luar Negeri

Kegiatan Indikator Satuan Target Real-
isasi

Capaian 
(%)

Meningkatkan rintisan 
jejaring kerjasama lu-
ar negeri

Meningkatnya nota kesepahaman bersama surat perjanjian kerjasama (SPK) 
dengan lembaga mitra di luar negeri

MoU 40 60 150

Meningkatnya pelaksanaan SPK dengan lembaga mitra di luar negeri % 100%  0 0

Memperluas kerjasa-
ma dalam pelaksa-
naan program gelar lu-
ar negeri

Peningkatan jumlah mahasiswa skema kerjasama dengan beasiswa Mhs 55 32 58

Peningkatan jumlah Prodi yang menyelenggarakan transfer kredit dengan Per-
guruan Tinggi lain di luar negeri

Prodi 7 11 157

Peningkatan jumlah mahasiswa UNY yang mengambil transfer kredit di uni-
versitas lain di luar negeri

Mhs 15 26 173

Peningkatan jumlah mahasiswa dari universitas lain di luar negeri yang 
mengambil transfer kredit di UNY

Mhs 60 63 105

Perintisan program gelar ganda dengan perguruan tinggi lain di luar negeri Prodi 4 1 25

Perintisan program gelar bersama Prodi 2 1 50

Peningkatan jumlah mahasiswa UNY yang mengikuti program PPL reguler dan 
PPL pengayaan di luar negeri

Mhs 37 85 229

Peningkatan jumlah mahasiswa perguruan tinggi luar negeri yang mengikuti 
program PPL reguler dan PPL pengayaan di UNY

mhs 12 85 708

Memperluas kerjasama 
untuk pengembangan 
kapasitas dosen dan 
peneliti yang takwa, 
mandiri dan cendekia

Peningkatan jumlah PT di luar negeri yang bersedia menerima kuliah dosen 
tamu

PT 4 5 125

Peningkatan jumlah pakar dari luar negeri yang memberikan bantuan (fasilita-
tor) teknis di UNY

pakar 8 16 200

Peningkatan jumlah dosen UNY yang terlibat dalam pembimbingan bersama 
dengan perguruan tinggi di luar negeri

dosen 10 0 0

Peningkatan jumlah dosen yang melakukan publikasi bersama dengan penu-
lis dari luar negeri

dosen 32 0 0

Meningkatkan jum-
lah pertemuan ilmiah 
tingkat internasional 
melalui kolaborasi dan 
kerjasama dengan mi-
tra luar negeri

Peningkatan jumlah seminar internasional yang diselenggarakan bersama 
dengan lembaga mitra luar negeri (universitas/asosiasi profesi/lembaga)

keg 4 8 200

Meningkatnya jumlah lokakarya internasional yang diselenggarakan bersama 
dengan lembaga mitra luar negeri (universitas/asosiasi profesi/lembaga)

keg 6 3 50

Meningkatnya jumlah fakultas/pps/lembaga yang menyelenggarakan perte-
muan ilmiah internasional yang diselenggarakan bersama dengan lembaga 
mitra luar negeri (universitas/ lembaga/asosiasi profesi)

keg 7 2 28
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Tabel 5.34 Mahasiswa yang Mengambil Transfer Kredit di Luar Negeri

No. Nama NIM Prodi / 
Fakultas Tujuan Institusi Mitra 

Tujuan Waktu

1 Ferdinand Dos Santos 13307141040 Kimia FMIPA Mengikuti Transfer Kredit ke Prince Song-
khla University

Thailand 22 Januari s.d. 
Mei 2017

2 Cahyaningtyas Kusu-
mastuti

14307144010 Mengikuti Transfer Kredit ke Prince Song-
khla University

Thailand 22 Januari s.d. 
Mei 2017

3 Hasan Albana 14307144013 Mengikuti Transfer Kredit ke Prince Song-
khla University

Thailand 22 Januari s.d. 
Mei 2017

4 Anisa Novianti 14307144046 Pendidikan 
Kimia FMIPA

Mengikuti Transfer Kredit ke Prince Song-
khla University

Thailand 22 Januari s.d. 
Mei 2017

5 Arum Restu Widyasti 14307144052 Mengikuti Transfer Kredit ke Prince Song-
khla University

Thailand 22 Januari s.d. 
Mei 2017

6 Dyah Fitriani Sani 14307144007 Mengikuti Transfer Kredit ke Prince Song-
khla University

Thailand 22 Januari s.d. 
Mei 2017

7 Hidayatun Nafiah 14307144050 Mengikuti Transfer Kredit ke Prince Song-
khla University

Thailand 22 Januari s.d. 
Mei 2017

8 Ira Musafara 14307144011 Mengikuti Transfer Kredit ke Prince Song-
khla University

Thailand 22 Januari s.d. 
Mei 2017

9 Via Riska Andani 14307144006 Mengikuti Transfer Kredit ke Prince Song-
khla University

Thailand 22 Januari s.d. 
Mei 2017

10 Zahra Noor A’yuna 15304241003 Pendidikan 
Biologi FMI-
PA 

Mengikuti Transfer Kredit ke Yala Rajah-
bat University

Yala Rajahbat Uni-
versity, Thailand

27 Januari s.d 30 
April 2017

11 Diqna Nur Annisa 15304241045 Mengikuti Transfer Kredit ke Yala Rajah-
bat University

Yala Rajahbat Uni-
versity, Thailand

27 Januari s.d 30 
April 2017

12 Mala Antika Suri 15304241046 Mengikuti Transfer Kredit ke Yala Rajah-
bat University

Yala Rajahbat Uni-
versity, Thailand

27 Januari s.d 30 
April 2017

13 Ratna Dyah Hartanti 15304241011 Mengikuti Transfer Kredit ke Yala Rajah-
bat University

Yala Rajahbat Uni-
versity, Thailand

27 Januari s.d 30 
April 2017

14 Lintang Faradibha 15304241014 Mengikuti Transfer Kredit ke Yala Rajah-
bat University

Yala Rajahbat Uni-
versity, Thailand

27 Januari s.d 30 
April 2017

15 Ratna Hardiyanti 
Ma’fudhoh

15308141047 Biologi FMI-
PA

Mengikuti Transfer Kredit ke Yala Rajah-
bat University

Yala Rajahbat Uni-
versity, Thailand

27 Januari s.d 30 
April 2017

16 Monica Ansella Shinta 
Sulistiyo

15301241008 Pendidikan 
Matematika, 
FMIPA

Mengikuti transfer kredit di Khon Kaen 
University

Khon Kaen Uni-
versity, Thailand

1 September s.d. 
19 Desember 
2017

17 Yan’na 1520421040 Pendidikan 
Bahasa Per-
ancis, FBS

Mengikuti transfer kredit di Kasetsart 
University, Bangkok, Thailand

Kasetsart Uni-
versity, Bangkok, 
Thailand

1 Agustus s.d. 16 
Desember 2017

18 Liana Irawati 15204244015 Mengikuti kegiatan alih kredit pada Se-
mester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 
di Fontys University of Applied Scienc-
es, Belanda

Fontys University 
of Applied Scienc-
es, Belanda

1 s.d 14 Oktober 
2017

19 Anggyta Aulia Rahma 
Nardilla

16205241022 Pendidikan 
Bahasa Jawa, 
FBS

Mengikuti kegiatan alih kredit pada Se-
mester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 
di Fontys University of Applied Scienc-
es, Belanda

Fontys University 
of Applied Scienc-
es, Belanda

1 s.d 14 Oktober 
2017

20 Danika Rahmalrianti 15211144002 Sastra Ing-
gris, FBS

Mengikuti kegiatan alih kredit pada Se-
mester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 
di Fontys University of Applied Scienc-
es, Belanda

Fontys University 
of Applied Scienc-
es, Belanda

1 s.d 14 Oktober 
2017

21 Maulida Novia Salma 15202241082 Pendidikan 
Bahasa Ing-
gris, FBS

Mengikuti kegiatan alih kredit pada Se-
mester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 
di Fontys University of Applied Scienc-
es, Belanda

Fontys University 
of Applied Scienc-
es, Belanda

1 s.d 14 Oktober 
2017

22 Vita Zahrah Safitri 15203241005 Pendidikan 
Bahasa Jer-
man, FBS

Mengikuti kegiatan alih kredit pada Se-
mester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 
di Fontys University of Applied Scienc-
es, Belanda

Fontys University 
of Applied Scienc-
es, Belanda

1 s.d 14 Oktober 
2017

23 Siti Any Maya Shulhah 16707251026 Teknologi 
Pembelaja-
ran Pascasar-
jana UNY

Melaksanakan Program Double Degree 
YSU-NCU 2017

National Central 
University, Taiwan

September 2017 
s.d Juni 2018

24 Prilia Ardisa 16707251020 Melaksanakan Program Double Degree 
YSU-NCU 2017

National Central 
University, Taiwan

September 2017 
s.d Juni 2018

25 Keith Francis Ratum-
buisang

16707251025 Melaksanakan Program Double Degree 
YSU-NCU 2017

National Central 
University, Taiwan

September 2017 
s.d Juni 2018

26 Yan Amal Abdillah 16707251015 Melaksanakan Program Double Degree 
YSU-NCU 2017

National Central 
University, Taiwan

September 2017 
s.d Juni 2018
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Tabel 5.35. Prodi di UNY yang Menyelenggarakan Transfer Kredit

No. Prodi Tahun 
akademik Peserta

1. Prodi Bahasa dan Sastra 
Indonesia

2016/2017 16 mahasiswa dari Yunnan Minzu University, China; 19 mahasiswa dari GDUFS, China, 
dan 1 mahasiswa dari University of Naples L’Orientale, Italia

2. Prodi Bahasa dan Sastra 
Indonesia

2017/2018 27 mahasiswa dari Yunnan Minzu University, China; 19 mahasiswa dari GDUFS, China, 
dan 2 mahasiswa dari University of Naples L’Orientale, Italia

Tabel 5.36. Mahasiswa UNY yang Mengikuti Transfer Kredit di Universitas di LN pada Tahun 2017

No. Jumlah peserta Asal Prodi / Fakultas Transfer kredit di

1 3 mahasiswa Kimia FMIPA Prince Songkhla University, Thailand

2 6 mahasiswa Pendidikan Kimia FMIPA Prince Songkhla University, Thailand

3 5 mahasiswa Pendidikan Biologi FMIPA Yala Rajahbat University, Thailand

4 1 mahasiswa Biologi FMIPA Yala Rajahbat University, Thailand

5 1 mahasiswa Pendidikan Matematika, FMIPA Khon Kaen University, Thailand

6 1 mahasiswa Pendidikan Bahasa Perancis, FBS Kasetsart University, Bangkok, Thailand

7 1 mahasiswa Pendidikan Bahasa Perancis, FBS Fontys University of Applied Sciences, Belanda

8 1 mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa, FBS Fontys University of Applied Sciences, Belanda

9 1 mahasiswa Sastra Inggris, FBS Fontys University of Applied Sciences, Belanda

10 1 mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, FBS Fontys University of Applied Sciences, Belanda

11 1 mahasiswa Pendidikan Bahasa Jerman, FBS Fontys University of Applied Sciences, Belanda

12 4 mahasiswa Teknologi Pembelajaran Pascasarjana UNY National Central University, Taiwan

Tabel 5.37. Mahasiswa UNY Praktik Pengalaman Lapangan Reguler di Luar Negeri

No. Jumlah 
Peserta Jurusan / Fakultas Institusi Mitra Tujuan Waktu

1 1 mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris FBS Phranakhon Rajabhat University 15 Januari s.d 13 Februari 2017

2 1 mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris FBS Valaya Alongkorn University

3 1 mahasiswa Pendidikan IPA FMIPA University San Carlos

4 1 mahasiswa Pendidikan Fisika FMIPA Chiangray Rajabhat University

5 1 mahasiswa Pendidikan Matematika FMIPA Valaya Alongkorn University

6 1 mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini FIP Phranakhon Rajabhat University

7 2 mahasiswa PGSD, FIP Thailand, Filipina 5 Agustus s.d 3 September 2017

8 2 mahasiswa PG PAUD, FIP Thailand, Filipina

9 1 mahasiswa Pend. Matematika, FMIPA Thailand, Filipina

10 2 mahasiswa Pend. Bahasa Inggris, FBS Thailand, Filipina

11 3 mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, FBS Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Ma-
laysia

18 September s.d 16 Oktober 
2017

12 1 mahasiswa Pendidikan IPA, FMIPA Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Ma-
laysia

13 1 mahasiswa Pendidikan Administrasi Per-
kantoran, FE

Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Ma-
laysia
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No. Jumlah 
Peserta Jurusan / Fakultas Institusi Mitra Tujuan Waktu

14 4 mahasiswa Pendidikan Luar Biasa, FIP Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
Malaysia

2 s.d. 31 Oktober 2017

15 1 mahasiswa PGSD, FIP Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
Malaysia

16 1 mahasiswa Pendidikan Matematika, FMI-
PA

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
Malaysia

17 1 mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, FBS Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
Malaysia

2 s.d. 31 Oktober 2017

18 1 mahasiswa Pendidikan Seni Musik, FBS Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
Malaysia

19 1 mahasiswa Pendidikan IPA, FMIPA Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
(UTHM), Malaysia

16 September s.d 14 Oktober 
2017

20 1 mahasiswa Pendidikan Matematika, FMI-
PA

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
(UTHM), Malaysia

21 1 mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, FBS Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
(UTHM), Malaysia

22 6 mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan 
Perencanaan, FT

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
(UTHM), Malaysia

Tabel 5.38. Dosen UNY Memberikan Kuliah Tamu di PT Luar Negeri

No. Nama Dosen Unit Tempat Waktu Kegiatan

1. Muhammad Nursa’Ban, S.Pd., 
M.Pd

FIS UNY Aichi University of Education 
(AUE), Jepang

1 desember 2017-28 
Februari 2018

The 2017 Aichi University of Ed-
ucation (AUE) Visiting Academ-
ic Program

2. Dr. Atien Nur Chamidah, M.Dis.
St.

FIP UNY The University of Sydney, 
Australia

6-26 november 2017 Visiting academic staff in the fac-
ulty of education and social net-
work

3. Dra. Yulia Ayriza, M.Si., Ph.D. FIP UNY Universiti Kebangsaan Ma-
laysia

16-31 Oktober 2017 Visiting Profesor di Fakulti Pendi-
dikan, UKM, Malaysia

4. Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si. FIP UNY Universiti Kebangsaan Ma-
laysia

16-31 Oktober 2017 Visiting Profesor di Fakulti Pendi-
dikan, UKM, Malaysia

5. Dr. Ari Kusmiatun FBS Konztanz, Jerman 1 September-31 De-
sember 2017

Tenaga pengajar BIPA di Konz-
tanz, Jerman

6. Dr. Suroso, M.Pd. FBS Quijing Normal University 1 September – 15 Janu-
ari 2017

Mengajar Bahasa Indonesia di 
Quijing Normal University, China

Tabel 5.39. Guest Lecture di UNY Tahun 2017

No Penyelenggara Narasumber Asal Narasumber Waktu

1 FMIPA/P. Fisika Dr. Eng. Liem Peng Hong Nippon Advanced Information Service Co., 
Inc., Jepang 15-18 Mei 2017

2 FMIPA/P. IPA Assoc. Prof. Dr. Khajornsak 
Buaraphan

Institue for Innovative Learning, Mahidol 
University, Thailand 15-18 Mei 2017

3 FIK/Pendidikan Olahraga/PJKR Prof. Dr. Wolf-D Brettschnei-
der Paderborn University, Jerman 11-13 Oktober 2017

4 FT Prof. Dr. paed. habil. Gisela 
Wiesner TU Dresden, Jerman 29-30 September 2017

5 FIK/Pendidikan Kesehatan dan 
Rekreasi/IKOR Dr. Wanchai Boonrod Chulalongkorn University, Thailand 16-19 Oktober 2017

6 FBS/PBI Associate Prof. Indika Li-
yanage Deakin University, Australia 30 Oktober-

1 November 2017

7 FBS/P. Seni Musik Benyamin Grayson Monash University, Australia 13-16 November 2017
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Tabel 5.40. Seminar Internasional

No Nama Konferensi Tanggal Penyelenggara

1 1st Yogyakarta International Conference on Educational Management/Administration and 
Pedagogy (Yicemap 2017)

13 Mei 2017 FIP UNY

2 International Symposium on the Transition from School to Work and Its Impact on Later 
Lifetime Income

9- 10 Februari 2017 PPs UNY

3 4th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics 
and Science (4th ICRIEMS)

15-16 Mei 2017 FMIPA UNY

4 The International Conference on Ethics of Business, Economics, and Social Science (ICEBE-
SS 2017)

28 – 29 Juli 2017 FE UNY

5 The 15th AsiaTEFL - 64th TEFLIN International Conference 13-15 Juli 2017 FBS UNY

6 1st International Conference on Technology and Vocational Teachers (ICTVT 2017) 28 September 2017 FT UNY

7 The 2nd Incotepd 2017 ( International Conference on Teacher Education and Profession-
al Development) 

21-22 October 2017 LPPMP UNY

8 The 3rd International Seminar on Science Education, 28t Oktober 2017 PPs UNY

9 The 2nd International Conference and Linguistics and Language Teaching (I-Collate) 20-21 Oktober 2017 FBS UNY

10 1st International Conference of Social Sciences and Education (ICSSED) 4-5 Oktober 2017 FIS UNY

11 The 1st Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sport Sci-
ence 2018.

14 Oktober 2017 FIK UNY

Tabel 5.41. Deskripsi Capaian Pengembangan Lembaga Fungsional Perencanaan Strategis

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Meningkatkan jumlah lembaga 
fungsional perencanaan strate-
gis di lingkungan UNY

Terbentuknya lembaga fungsional perencanaan strategis di 
tingkat unit kerja

unit 8 8 100

Tersedianya sarpras lembaga fungsional perencanaan strate-
gis yang memadai

unit 8 8 100

Tabel 5.42. Deskripsi Capaian Peningkatan SDM Pengelola Perencanaan

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Meningkatkan jumlah SDM 
yang terlatih dalam perenca-
naan strategis

Tersedianya SDM yang terlatih dalam perencanaan strategis orang 16 16 100

Meningkatnya dokumen yang memenuhi standar rencana 
strategis

dokumen 8 8 100

Tabel 5.43. Deskripsi Capaian Pengembangan Budaya Perencanaan

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Mengembangkan budaya 
kerja yang dilandasi oleh ni-
lai-nilai perencanaan strat-
egis

Tersedianya instrumen untuk mengukur penerapan nilai-nilai 
perencanaan strategis dalam kinerja

Dokumen 1 1 100

Terlaksananya pengukuran penerapan nilai-nilai perencanaan 
strategis dalam kinerja

Unit 8 8 100

Tabel 5.44. Deskripsi Capaian Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Mengumpulkan dan mengo-
lah dan monev pelaksanaan 
rencana strategis

Terkumpulnya data monev pelaksanaan rencana strategis unit 8 8 100

Tersedianya laporan hasil analisis data monev disertai reko-
mendasi

dokumen 8 8 100

Menentukan tindak lanjut 
hasil monev Terlaksananya rekomendasi tindak lanjut monev unit 8 8 100
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Tabel 5.45. Capaian Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Manajerial Pimpinan Fakultas, 
   Pascasarjana, dan Lembaga

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Meningkatkan kapasitas kepemimpinan 
dekan, direktur, wakil dekan, asisten di-
rektur, kepala lembaga, dan sekretar-
is lembaga

Terlaksananya kegiatan menstimulasi inisiasi pem-
baharuan bagi semua pimpinan fakultas, pasca sar-
jana, dan lembaga

Lemba-
ga/prodi

22 5 22

Meningkatnya inisiatif pembaharuan oleh civitas 
akademika di fakultas 
dan pasca sarjana

Keg 32 35 109

Meningkatkan kapasitas manajerial 
dekan, direktur, wakil dekan, asisten di-
rektur, kepala lembaga, dan sekretar-
is lembaga
 

Terselenggaranya pelatihan manajemen perguruan 
tinggi dengan mitra dalam negeri bagi para pimpi-
nan fakultas, pasca sarjana, dan lembaga

Keg 2 2 100

Terselenggaranya pelatihan manajemen perguruan 
tinggi dengan mitra luar negeri bagi para pimpinan 
fakultas, pasca sarjana, dan lembaga

Keg 2 0 0

Tabel 5.46. Capaian Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Manajerial Pimpinan Jurusan dan Prodi, 
   Pusat Studi, dan Pusat Pengembangan Pendidikan

Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 
(%)

Meningkatkan kapasitas kepemimpinan 
ketua jurusan, ketua prodi, ketua pusat 
studi, dan ketua pusat pengembangan 
pendidikan
 
 

Terlaksananya kegiatan menstimulasi inisiasi pem-
baharuan bagi semua pimpinan jurusan dan prodi, 
pusat studi, dan pusat pengembangan pendidikan

keg 4 2 keg 50

Dilakukannya inisiatif pembaharuan dan peningka-
tannya oleh ketua jurusan dan ketua prodi

% prodi 20% 100% 
prodi

500

Dilakukannya inisiatif pembaharuan dan peningka-
tannya oleh pusat studi

% pusdi 40% 100% 
pusdi

250

Dilakukannya inisiatif pembaharuan dan peningka-
tannya oleh pusat pengembangan pendidikan

% ppp 40% 100% 
ppp

250

Dilakukannya inisiatif pembaharuan dan peningka-
tannya oleh kepala UPT

% upt 100% 100% upt 100

Meningkatkan kapasitas manajeri-
al ketua
jurusan, ketua prodi, ketua pusat studi, 
dan ketua pusat pengembangan
 
 
 
 

Terselenggaranya pelatihan manajemen perguruan 
tinggi dengan mitra dalam negeri bagi para ketua ju-
rusan dan ketua prodi

% kajur/
kapro di

100% 100
Kajur /
kaprodi

100

Terselenggaranya pelatihan manajemen perguruan 
tinggi dengan mitra luar negeri bagi para ketua juru-
san dan ketua prodi

% kajur/
kapro di

100% 50 kajur/
kaprodi

50

Terselenggaranya pelatihan manajemen perguru-
an tinggi dengan mitra dalam negeri bagi para ket-
ua pusat studi

% pusdi 100% 50 
pusdi

50

Terselenggaranya pelatihan manajemen perguru-
an tinggi dengan mitra luar negeri bagi para ketua 
pusat studi

% pusdi 100% 0
pusdi

0

Terselenggaranya pelatihan manajemen perguru-
an tinggi dengan mitra dalam negeri bagi para ketua 
pusat pengembangan pendidikan

% ppp 100% 100
ppp

100

Terselenggaranya pelatihan manajemen perguruan 
tinggi dengan mitra luar negeri bagi para ketua pusat 
pengembangan pendidikan

% ppp 100% 0
ppp

0




