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Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. berkat 
rahmat, hidayah, dan limpahan karunia-Nya, Universitas 
Negeri Yogyakarta (UNY) dapat menyelesaikan tugas 
yang diamanahkan sivitas akademika UNY selama 
kurun waktu 2010. Amanah yang besar ini telah 
kami lalui dengan penuh tantangan, hambatan, dan 
pelbagai problematika lainnya. Meskipun demikian, 
alhamdulillah, kami dapat melaksanakannya dengan 
baik, tertib, dan terarah, sebagaimana yang telah 
disepakati sebelumnya. Untuk memperjelas apa yang 
telah menjadi program kerja tersebut,  kami tuangkan 
dalam Laporan Tahunan UNY 2010.

Pada hakikatnya, Laporan Tahunan UNY tahun 2010 
ini merupakan laporan kinerja pimpinan universitas 
selama Januari 2010 s.d. Desember 2010.  Di dalam 
la por an ini disampaikan capaian dari pelbagai program 
kerja berdasarkan prinsip Tridharma Perguruan Tinggi 
(bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Peng-
abdian kepada Masyarakat) dan Penjaminan Mutu. Di 
samping itu, laporan ini juga memuat capaian kegiatan 
pendukung tridharma perguruan tinggi, seperti bidang 
Sarana prasarana, Keuangan, dan Ketenagaan; bidang 
Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni; Kantor Inter
nasional; dan kantor Humas, Promosi, dan Protokol.

Semua pencapaian yang diperoleh selama tahun 
2010 baik yang berhasil maupun yang belum berhasil 
haruslah disikapi secara bijak.  Karena, semua itu adalah 
bagian dari sejarah UNY yang mampu menjadi landasan 
kerja sekaligus pemacu untuk terus meningkatkan 

prestasi yang telah diperolah. Jika ini dapat dilakukan 
dengan baik, maka hasrat untuk terus menciptakan ide-
ide yang kreatif dan inovatif  bagi kemajuan universitas, 
dapat menjadi identitas UNY di masa yang akan datang. 
Bahkan, program kerja, sebagaimana diamanatkan 
dalam Renstra 2010-2014 bukanlah hal yang sukar 
untuk kita laksanakan.

Akhirnya, dengan segenap kelebihan dan keku
rangan nya, kami berterima kasih kepada seluruh 
si vi tas akademika UNY yang telah meluangkan 
waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bersama-sama 
memajukan universitas. Kepada Anggota Senat yang 
terhormat dan segenap keluarga besar UNY, kami tetap 
berharap masukan, kritik, dan saran lainnya untuk 
penyempurnaan program kerja UNY tahun 2011.

Walaikum salam wr. wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2011

Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002

PENGANTAR REKTOR

"Semua pencapaian yang diperoleh selama tahun 2010 baik yang 
berhasil maupun yang belum berhasil haruslah disikapi secara bijak".
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Prof. Dr. Herminarto Sofyan (PR III) - Sutrisna Wibawa, M.Pd. (PR II) - Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. (Rektor) - 
(Prof. Dr. Nurfina Aznam, SU., Apt. (PR I).



BaB I
BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAjARAN, 
PENElITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 
DAN PENjAMINAN MUTU

Bidang Pendidikan dan Pengajaran  -  8
Bidang Penelitian  -  34
Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat   -  39
Penjaminan Mutu  -  44
Sertifikasi ISO 9001  -  45

BaB II
BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Umum, Hukum Tatalaksana, 
dan Perlengkapan  -  48
Keuangan  -  52
Kepegawaian   -  55

BaB III
BIDANG PEMBINAAN KEMAHASISWAAN   
DAN AlUMNI

Bidang Penalaran  -  60

Bidang Seni   -  62
Bidang Olahraga   -  63
Bidang Kesejahteraan dan Minat Khusus  –  64
Bidang Organisasi Mahasiswa  -  67
Bidang Pelayanan Mahasiswa   -  68
Alumni   -  68

PENGANTAR REKTOR  –  3
DAfTAR ISI  –  5

lAMPIRAN  I  –  81
lAMPIRAN  II  –  109
lAMPIRAN  III  –  115
lAMPIRAN  IV  –  123

BaB Iv
BIDANG KERjASAMA, HUMAS, PROMOSI,   
DAN PROTOKOl

Kerjasama   -  72
Humas, Promosi, dan Protokol   -  76 
Lainlain   -  77





BAB I



8 BIDANG I  LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

Bidang Pendidikan dan Pengajaran, 
Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, 
dan Penjaminan Mutu

BIDANG PENDIDIKAN DAN 
PENGAjARAN

Peningkatan kualitas Bidang Dikjar mencakup semua 
program pendidikan di UNY baik program S0, S1, 
S2, maupun S3. Keberhasilan yang dicapai dalam 
Bidang Dikjar menyangkut peningkatan sumber 
daya manusia, peningkatan layanan akademik, 
peningkatan kualitas kelembagaan dan program 
pendukung Bidang Dikjar, serta kegiatan lain yang 
terkait dengan Bidang Dikjar. 

Peningkatan Kualitas Dosen

Secara berkesinambungan UNY terus berusaha 
meningkatkan kualitas dosen. Beberapa kegiatan 
yang di lakukan dan dipr ior i taskan adalah 
pemberdayaan dosen melalui studi lanjut, pelatihan/
seminar/workshop, peningkatan kemampuan 
berbahasa Inggris, pemberdayaan dosen S2/S3, 
kenaikan pangkat dosen, pemberdayaan dosen 
UPT MKU, pemberdayaan dosen pembimbing, dan 
penghargaan dosen berprestasi.

Studi lanjut: Untuk memenuhi ketentuan dalam 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen, bahwa dosen yang mengajar di program 
diploma atau sarjana harus memiliki kualifikasi 
akademik minimum magister, maka beberapa 
upaya telah dilakukan oleh UNY. Di antaranya 
telah dilaksanakan program menghabiskan dosen 

berpendidikan S1 dan bagi dosen baru yang 
berpendidikan S1 diwajibkan membuat pernyataan 
bahwa setelah diangkat sebagai CPNS akan 
segera studi lanjut baik dana sendiri maupun dari 
pemerintah/sponsor.

Untuk mendukung program studi lanjut dosen, 
di samping disediakan dan disosialisasikan buku 
panduan studi lanjut, juga dilakukan pemantauan 
secara rutin terhadap dosen yang sedang menempuh 
studi lanjut. Mereka diwajibkan untuk melaporkan 
perkembangan studinya setiap semester ke 
universitas, dan bagi yang akan habis masa studinya, 
diundang oleh pimpinan UNY untuk memberikan 
laporan dan penjelasan tentang kendala yang 
dihadapi. Khusus kendala yang berkait an dengan hal 
keuangan, yang bersangkutan diberikan beberapa 
bantuan. Bantuan dimaksud antara lain:
1) Bantuan biaya pendidikan (SPP) bagi peserta 

studi lanjut atas biaya sendiri;
2) Tambahan biaya pendidikan bagi penerima BPPs 

yang biaya pendidikannya di PTN penyelenggara 
lebih besar dari BPPs.  

3) Insentif penulisan desertasi (S3) sebesar Rp. 
5.000.000,00 sekali selama studi S3.

4) Bantuan penyelesaian studi lanjut S2 atau S3. 
Bagi dosen yang akan maju ujian tesis (S2) di-
berikan bantuan sebesar Rp. 2.500.000,00, se-
dangkan yang akan maju untuk disertasi (S3) 
diberikan bantuan sebesar  Rp. 5.000.000,00.

Saat ini jumlah dosen di UNY sebanyak 1.049 

Peningkatan kualitas akademik terus menjadi perhatian universitas.

Tradisi belajar bersama di mana pun menjadi pemandangan di kampus.
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orang, dari jumlah tersebut yang berkualifikasi S1 
sebanyak 179 orang (17,06%) termasuk yang sedang 
menempuh S2, berpendidikan S2 sebanyak 740 
orang (70,54%) termasuk yang sedang menempuh 
S3, dan berpendidikan S3 sebanyak 130 orang 
(12,39%). Atau  dosen berkualifikasi S2/S3 sebanyak 
870 orang (82,93%). Jumlah ini sudah di atas target 
nasional tahun 2009 yaitu  sebesar 70%. Kondisi 
tenaga akademik selengkapnya dapat dilihat pada 
Lampiran II Tabel 2.5.

Kondisi Desember tahun 2010, dosen sedang 
studi lanjut berjumlah 299 orang. Studi lanjut S2 
sebanyak 121 orang (114 orang di dalam negeri dan 
7 orang di luar negeri), studi lanjut S3 sebanyak 178 
orang (160 orang di dalam negeri, 18 orang di luar 
negeri).   Informasi selengkapnya dapat dilihat pada 
Lampiran I Tabel 1.1. sedangkan yang memulai studi 
lanjut pada tahun dapat dilihat pada Lampiran I Tabel 
1.2.

Pelatihan, Seminar, dan Workshop: Pe ning -
ka tan kualitas dosen dilakukan melalui pelatihan Pe-
ngem bangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional 
(Pekerti), Applied Approach (AA), pelatihan 
kreativitas, pembekalan bagi dosen baru, pelatihan 
dan seminar metodologi penelitian, workshop 
penyusunan silabi dan bahan ajar, workshop 
penyusunan perangkat pembelajaran untuk kelas 
internasional,  dan pelatihan penulisan karya ilmiah, 
serta beberapa seminar regional, nasional maupun 
internasional. 

Tahun 2009 sebanyak 10 dosen mengikuti Pekerti 
dan sebanyak 27 dosen  mengikuti pelatihan Applied 
Approach.  

Kepada para dosen muda  diberikan pembekalan 
selama satu tahun yang bertujuan untuk memberikan 
wawasan tentang perencanaan dan pengembangan 
akademik, kegiatan kemahasiswaan, perhitungan 
angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, dan 
pemahaman terhadap perundang-undangan dalam 
bidang kepegawaian. Dengan pembekalan ini 
diharapkan para dosen segera mengumpulkan angka 
kredit yang diperlukan untuk memperoleh jabatan 
fungsional dosen.

Khusus pemberdayaan dosen dalam penggunaan 
teknologi informasi se bagai penunjang pembelajaran, 
telah diselenggarakan beberapa kali pelatihan 
E-learning di bawah koordinasi UPT Puskom UNY.  
Melalui E-learning ini para dosen dapat mengelola 
materi perkuliahan, yakni menyusun silabi, meng-
upload materi perkuliahan, memberikan tugas 
kepada mahasiswa, menerima pekerjaan mahasiswa, 
membuat tes/quiz, memberikan nilai, memonitor 
keaktifan mahasiswa, mengolah nilai mahasiswa, 

berinteraksi dengan mahasiswa dan sesama dosen 
melalui forum diskusi dan chat, dan lain-lain. Di sisi 
lain, mahasiswa dapat mengakses informasi dan 
materi pembelajaran, berinteraksi dengan sesama 
mahasiswa dan dosen, melakukan transaksi tugas-
tugas perkuliahan, mengerjakan tugas/quiz, melihat 
pencapaian hasil belajar dan lain-lain.

Pelatihan Pengembangan Bahan Perkuliahan 
Berbasis Multimedia. Tujuan kegiatan ini adalah me-
ningkatkan kompetensi dosen dalam mengembang-
kan bahan ajar berbasis multimedia dan mendorong 
munculnya kesadaran dosen untuk melakukan pemu-
tahiran bahan perkuliahan yang relevan dengan per-
kembangan teknologi komputer. Peserta kegiatan 
ini terdiri dari 25 orang dosen yang berminat untuk 
mengembangkan bahan perkuliahan berbasis mul-
timedia. 

Workshop penyusunan perangkat pembelajaran 
untuk kelas internasional. Kegiatan ini diikuti oleh 80 
peserta dan dihasilkan 20 perangkat pembelajaran. 
Peserta kegiatan ini berasal dari 6 prodi kelas 
internasional yang ada di UNY, yaitu Prodi Pendidikan 
Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, 
Pendidikan Biologi, Pendidikan IPA, dan Pendidikan 
Akuntansi.

Workshop penyusunan bahan ajar untuk prodi 
kelas internasional. Kegiatan ini diikuti oleh 80 
peserta dan dihasilkan 20 perangkat pembelajaran. 
Peserta kegiatan ini berasal dari 6 prodi kelas 
internasional yang ada di UNY.

Workshop penyusunan bahan ajar untuk persia-
pan prodi penyelenggara PPG. Kegiatan ini diikuti 28 
prodi yang masing-masing mewakilkan 5 orang. Hasil 
kegiatan ini adalah bahan ajar yang akan diterapkan 
untuk pembelajaran PPG.

Wakil Menteri Pendidikan 
Nasional, Fasli Jalal, 

menjadi keynote speaker, 
dalam sebuah seminar 

di ruang siang utama 
rektorat UNY
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Workshop penyusunan soal uji kompetensi dan 
uji seleksi untuk persiapan prodi penyelenggara PPG. 
Kegiatan ini diikuti 28 prodi yang masing-masing me-
wakilkan 5 orang. Hasil kegiatan ini adalah set soal 
untuk uji seleksi dan uji kompetensi untuk masing-
masing mata kuliah.

Kegiatan yang dilakukan oleh PPs antara 
lain: Pelatihan Guru SMK Model, 28 November 
sampai 23 Desember 2010, Seminar Internasional 
Penerjemahan dengan tema “Orientation & Goal of 
Translation Study and the Problems Within” pada 
Sabtu (4/12/10) di Aula PPs UNY, kuliah umum 
mengenai perkembangan asesmen dan pengukuran. 
Acara yang berlangsung pada hari  Sabtu, 9 Oktober 
2010, “Workshop Pengembangan Mutu Sekolah” 
bagi kepala sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA 
serta Pengawas di jajaran Kemendiknas di Propinsi 
DIY, 7 Agustus 2010 Pascasarjana UNY, Workshop 
on sandwich-like program preparatory PPs UNY 
dilaksanakan 3031 Agustus 2010, Orientasi Budaya 
dan Akademik bagi Mahasiswa Asing Program 
Darmasiswa 2010, Kamis, 26 Agustus 2010, 
Sarasehan Metodologi Penelitian diadakan hari 
Kamis dan Jumat, tanggal 5 dan 6 Agustus 2010, 
Pelatihan Non-Degree Trainning dengan peserta 
12 orang Dosen dari UNNES Semarang yang 
diadakan di lingkungan PPs UNY,  Bekerjasama 
dengan SEAMEO Voctech Brunei Darussalam, Illinois 
University at Urbana Champaign USA dan UTHM 
Malaysia menyelenggarakan "International Seminar 
on VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING: THE 
CHALLENGE FOR VET IN DEVELOPING SKILLS FOR 
TODAY’S WORKFORCE” pada Selasa, 18 Mei 2010, 
bekerja sama dengan SEAMEO Voctech Brunei 
Darussalam menyelenggarakan International 
Seminar on Voctec Pacitic.

FMIPA menyelenggarakan seminar nasional seba-
nyak 5 kali dengan penyelenggara fakultas sebanyak 
1 kali dan 4 kali yang diselenggarakan oleh jurusan. 
Jumlah dosen yang berpartisipasi aktif dalam kegia-
tan tersebut 75% dari jumlah dosen FMIPA. Membe-
rikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti  
internasional. Sementara itu juga telah dilakasanakan 
workshop pengelolaan laboratorium microteaching 
untuk dosen micro teaching dan teknisi/laboratnya.

Kenaikan Pangkat Dosen: Kenaikan pangkat do-
sen, te tap menjadi perhatian UNY. Perhatian utama 
pada dosen yang telah lima tahun belum mengajukan 
kenaikan pangkat atau jabatan fungsional. 

Program Fasilitasi Guru Besar merupakan pro-
gram pemacu untuk meraih jabatan akademik ter-
tinggi. Program ini dimulai sejak tahun 2000.  Jumah 
peserta fasilitasi guru besar sampai dengan tahun 
2010 sebanyak  64 orang, sebagian besar telah ber-
hasil meraih jabatan profesor. Tahun 2010 terdapat 
14 orang mengajukan Program Fasilitasi Guru Besar, 
13 orang di antaranya yang akan difasilitasi

Untuk peningkatan profesor, pola perekrutan 
yang terjadwal, pemberdayaan Tim Fasilitasi, pener-
bitan buku panduan, dan sistem monitoring yang te-
ratur, terus ditingkatkan. Di samping itu, forum dialog 
antara Pimpinan UNY dengan para calon Guru Besar 
(S3 Lektor Kepala minimal 550, dan S2 Lektor Kepala 
minimal 700) tetap dilaksanakan setiap awal tahun. 

Pemberdayaan Dosen S2/S3: Setiap tahunnya 
do sen yang baru saja lulus S2/S3 diberi kesempatan 
untuk menulis artikel untuk jurnal. Selain itu, untuk 
pemberdayaan dosen S2/S3, mereka telah banyak 
yang dilibatkan di berbagai tim pengembang/tim 
khusus. Penulisan artikel tersebut dimaksudkan  
untuk (1) melestarikan budaya menulis karya 
ilmiah, (2) meningkatkan produktivitas dosen dan 
jurusan, (3) mendapat kredit point yang sangat 
berguna untuk kenaikan jabatan dan pangkat, (4) 
mendapatkan insentif, dan (5) sosialisasi UNY baik 
nasional maupun internasional. Di samping itu telah 
terlaksana prog ram inovatif dengan penekanan 
pada rintisan pembelajaran dalam bahasa Inggris, 
dengan harapan dosen dapat mem praktikkan secara 
langsung bagaimana memberikan pembelajaran 
menggunakan bahasa Inggris.

Dalam rangka meningkatkan wawasan dosen 
dan pengelola, PPs UNY memberangkatkan 14 orang 
dosen melaksanakan kunjungan ke luar negeri. 
Negara-negara yang dikunjungi adalah Belanda 4 
orang, Australia 6 orang, Malaysia dan China 4 orang, 
dengan kunjungan selama 7 hari dengan waktu yang 
berbeda.

BIDANG I  LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

Rektor UNY, Prof. Dr. 
Rochmat Wahab., 
M.Pd., M.A., saat 
menyampaikan pidato 
pengukuhannya 
sebagai guru besar, 
dalam upacara 
pengukuhan guru besar 
UNY, di auditorium UNY.
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Pemilihan Dosen Berprestasi: Pemilihan dosen 
berprestasi tingkat universitas tahun ini diikuti 
oleh 5 orang dosen dari 5 fakultas, yaitu FIP, FBS, 
FMIPA, FISE, dan FIK. Sebelumnya dilakukan seleksi 
di tingkat fakultas. Tahun ini Dr. Eli Rohaeti (FMIPA) 
dinyatakan sebagai dosen berprestasi I tingkat UNY. 
Namun, peserta dari UNY belum berhasil menembus 
15 besar. Soni Nopemberi, M.Kes. (FIK) sebagai dosen 
berprestasi II, dan dosen berprestasi III adalah Dr. 
Harun, M.Pd. (FIP). Kepada dosen berprestasi tingkat 
universitas diberikan piagam penghargaan dan uang 
pembinaan. 

Penulisan Buku/Modul bagi Dosen UNY: Pro-
gram Pe  nulisan Buku bagi dosen UNY bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas 
institusi. Secara khusus program ini bertujuan untuk 
lebih memberdayakan dosen lewat penulisan buku 
referensi/buku ajar/ilmiah popular dan memperkaya 
referensi bagi sivitas akademika UNY dan masyarakat 
luas. Tahun 2010 ini jumlah peserta yang ikut 
mendaftar pada program ini sebanyak  30 orang. 
Dari pendaftar tersebut diterima sebanyak 28 orang, 
dengan rincian 8 orang Guru Besar atau sudah 
mendaftar program Fasilitasi Guru Besar dengan 
dana masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 dan 
20 orang non-Guru Besar dengan dana masing-
masing sebesar Rp 3.000.000,00.

Untuk lebih mengenalkan UNY kepada stakehol-
ders, maka perlu dilakukan penerbitan buku karya 
dosen UNY. Kegiatan awal yang dilakukan adalah me-
nerbitkan buku-buku karya dosen UNY melalui UNY 
Press. Buku yang akan diterbitkan adalah buku-buku 
yang disusun dosen UNY hasil program Penulisan 
Buku bagi Dosen UNY. 

Penulisan buku di FT dimaksudkan untuk 
memotivasi para dosen FT UNY dalam menulis 
buku ajar sehingga dapat menambah jumlah dan 
variasi buku ajar sebagai sumber belajar mahasiswa. 
Untuk tahun 2010 ini, materi buku ajar yang ditulis 
difokuskan pada buku-buku keteknikan. Dengan 
kegiatan ini diperoleh dua manfaat sekaligus, 
pertama membantu para dosen memenuhi tuntutan 
kinerja dosen dalam membuat karya ilmiah dan 
kedua mempermudah dan memperlancar proses 
pembelajaran, khususnya dalam menambah 
referensi bahan ajar. Jumlah porposal penulisan 
buku yang masuk sebanyak 50 buah dan yang layak 
untuk didanai 10 buah. Hal ini menunjukkan bahwa 
animo dosen untuk menulis buku cukup tinggi. Dana 
yang terserap untuk penulisan buku sebesar Rp. 
75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pengembangan pembelajaran dengan modul 
e-learning dimaksudkan untuk mendorong jumlah 

dosen dalam merancang model pembelajaran yang 
bervariasi, utamanya dalam memanfaatkan teknologi 
informasi. Dengan modul e-learning ini diharapkan 
pelaksanakan kegiatan pembelajaran menjadi lebih 
efektif dan efisien. Di samping itu, dengan bertam-
bahnya jumlah dosen yang memanfaatkan teknologi 
informasi untuk pembelajaran akan mempengaruhi 
peningkatan rating lembaga oleh pihak luar, misal 
Webometrik.  Jumlah dosen yang terlibat dalam 
kegiatan ini adalah 12 orang, masing-masing juru-
san 2 orang. Dana yang terserap untuk kegiatan ini 
48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Magang Dosen ke Industri/Sekolah: Penuga-
san do sen ke sekolah, dalam hal ini SMK, dimak-
sudkan untuk mendapatkan informasi dan penga-
laman-pengalaman baru tentang bagaimana 
sesungguhnya proses pembelajaran teknologi dan 
kejuruan  yang terjadi di SMK-SMK saat ini. Informasi 
dan pengalaman-pengalaman ini selanjutnya 
dapat dijadikan bahan perbaikan pada program 
pembelajaran di fakultas. Dengan adanya kegiatan 
ini diharapkan kesenjangan antara SMK dan FT UNY 
khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran 
dapat diminimalisir. Di samping itu, kegiatan ini juga 
dapat lebih mempererat kerja sama antara FT UNY 
dengan SMK. Kegiatan ini diikuti oleh 6 orang dosen, 
masing-masing 1 orang dari tiap jurusan. Dana yang 
terserap sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta 
rupiah).

Magang dosen FT di industri dimaksudkan untuk 
mendapatkan informasi dan wawasan baru tentang 
perkembangan teknologi dan industri yang ada di 
luar kampus. Lama pelaksanaan magang adalah 2 -3 
minggu.  Kegiatan ini diikuti oleh 6 orang dosen, ma-
sing-masing jurusan 1 dosen dengan lokasi industri 
yang berbeda sesuai dengan keahlian masing-masing 
dosen. Kegiatan ini dapat memberikan nilai tambah, 
baik bagi peningkatan pengetahuan dan keteram-
pilan dosen maupun bagi pemutakhiran bahan ajar. 
Dana yang terserap dalam kegiatan ini adalah Rp. 
48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Dosen Pembimbing: Beberapa jenis pembimbi-
ngan do sen meliputi: pembim bing/penasihat aka-
demik, pembimbing tugas akhir, pembimbing kegi-
atan lapangan, dan pembimbingan dosen junior.
a) Dosen Penasihat Akademik (PA)
  Untuk mendukung keberhasilan studi ma-

hasiswa, PA diberdayakan dengan penyelengga-
raan workshop pemberda yaan PA dan disedia-
kan fasilitas buku perwalian setiap tahunnya. 
Setiap tahun dosen PA diberi insentif  sebesar 
Rp. 10.000,00/mahasiswa yang dibimbing. Dosen 
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PA memberi pengarahan mata kuliah pada saat 
pengambilan sks atau kalau ada konsultasi.

b) Pembimbing Tugas Akhir (TA) dan Task Force Ke-
giatan

  Bimbingan skripsi dengan model kontrak, 
seorang mahasiswa dibimbing seorang dosen 
telah dilakukan di setiap fakultas. Model ini lebih 
memotivasi, baik dosen pembimbing maupun 
maha siswa untuk saling berusaha keras meme-
nuhi kontrak yang telah disepakati bersama. 
Sementara itu, pembimbing TA model 1 orang 
dimaksudkan untuk mening katkan akuntabili tas, 
mengurangi jalur birokrasi, dan memperlancar 
penentuan jadwal bimbingan dan ujian. Model ini 
akan selalu dikaji untuk langkah penyempurnaan. 

  Pemberdayaan dosen dalam kegiatan-
kegiatan lain dalam bentuk task force untuk 
efisiensi dan efektivitas PPs, misalnya; penyun-
ting majalah ilmiah, asosiasi alumni, penjaminan 
mutu, pengembangan pedoman akademik, pen-
gembangan pedoman penulisan tesis/disertasi, 
dan pengembangan pedoman pembelajaran di 
PPs. Selain itu juga dilakukan: (1) percepatan 
masa studi dengan menyelenggarakan proyek 
penulisan proposal pada semester pendek, (2) 
pembimbingan dilakukan setiap saat sesuai den-
gan kesepakatan atau jadwal yang sudah ter-
sedia/ditempel pada papan pengumuman, dan 
(3) tiap mahasiswa dibimbing dosen prodi yang 
sesuai dengan bidang keahlian dosen dan tema 
penelitian.

  Pengembangan tugas akhir dimaksudkan 
untuk lebih meningkatkan kualitas dari tugas 
akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa jenjang 
D III. Fokus kegiatan ini lebih diutamakan pada 
kebermanfaatan produk yang dihasilkan. Artinya, 
produk-produk yang dihasilkan dalam penyele-
saian tugas akhir ini dapat dimanfaatkan untuk 
peningkatan kualitas program-program pembe-
lajaran teknologi pada masing-masing program 
studi. Di samping meningkatkan kualitas tugas 
akhir, kegiatan ini juga dapat membantu mem-
percepat penyelesaian tugas akhir mahasiswa 
jenjang D III. Dana yang terserap untuk kegiatan 
ini adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

c) Pembimbing Kegiatan Lapangan
  Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) baik 

untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pengalaman 
Praktik Lapangan (PPL), maupun PPL Terpadu 
(KKN-PPL), diberdayakan dengan cara ditingkat-
kan frekuensi kehadirannya di lapangan, kualitas 
bimbingan, dan pengadministrasiannya dengan 
mengguna kan buku bimbingan yang telah dise-
diakan.

d) Pembimbing Dosen Junior
  Upaya melakukan bimbingan dan penye-

garan untuk mening kat kan kualitas dosen junior 
selalu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk 
me ngatasi keprihatinan tentang kualitas pelak-
sanaan Tridharma perguruan tinggi, kenaikan ja-
batan dosen, dan hal-hal lain yang terkait dengan 
etika dan moral. Untuk keperluan ini Pedoman 
Pembimbingan Dosen Junior yang telah tersusun 
akan selalu disempurnakan.

Peningkatan Kualitas layanan 
Akademik

Layanan akademik memiliki peran dan fungsi yang 
sangat strategis sebagai pendukung kualitas dan 
penyelesaian studi mahasiswa. Untuk itu, mulai dari 
awal kegiatan studi sampai dengan akhir studi, laya-
nan akademik tersebut selalu diupayakan pening-
katan kualitasnya. Untuk itu, UNY telah melakukan 
beberapa kegiatan sebagai berikut.

Penerimaan Mahasiswa Baru UNY: Program Pe-
ne ri ma an Mahasiswa Baru (PMB) di UNY Tahun 2010 
berbeda dengan PMB UNY Tahun 2009. Tahun 2009 
dan 2010 seluruh jalur PMB bagi calon mahasiswa 
lulusan SLTA dimasukkan ke jalur reguler, sedangkan 
bagi calon mahasiswa yang sudah lulus setingkat 
Diploma maka dimasukkan ke jalur nonreguler. 
Untuk jalur reguler masih dibagi menjadi dua, yaitu 
jalur reguler bersubsidi dan jalur reguler swadana. 
Berdasarkan dana yang akan ditanggung mahasiswa 
selama perkuliahan, maka di UNY terdiri dari 2 jalur, 
yaitu mahasiswa bersubsidi dan swadana. Bersubsidi 
berarti biaya pendidikan mendapatkan subsidi dari 
pemerintah, sedangkan swadana berarti biaya 
pendidikan akan ditanggung oleh mahasiswa. 

Jalur PMB UNY Tahun 2010 ditempuh melalui 
beberapa jalur, yaitu Penelusuran Bibit Unggul 
(PMB-PBU), Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan 
Tinggi Negeri (PMB-SNMPTN), dan Seleksi Khusus 
(PMB-SK) untuk Reguler Bersubsidi, Seleksi Mandiri 
(PMB-SM), dan Kerjasama (PMB-KS) untuk Reguler 
Swadana, serta Kelanjutan Studi Mandiri (PMB-KSM) 
dan Kelanjutan Studi Kerjasama (PMB-KSK) untuk 
program Nonreguler Kelanjutan Studi, baik untuk 
bidang kependidikan dan nonkependidikan.  Untuk 
pendaftaran jalur PMB-PBU, PMB-SNMPTN, PMB-
SK, PMB-SM  dilakukan dengan cara online. Untuk 
mencari calon mahasiswa yang lebih berkualitas 
maka UNY melakukan program sosialisasi ke sekolah-
sekolah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 
Sumatera. Kegiatan ini dimulai dari bulan Januari s.d. 
Februari 2010.
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Selain itu, tahun 2010 Pemerintah melalui 
Direk torat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 
Pendidikan Nasional meluncurkan program beasiswa 
Bidik Misi untuk memberikan beasiswa  dan biaya 
pendidikan kepada calon mahasiswa dari keluarga 
yang secara ekonomi kurang mampu dan berprestasi, 
baik di bidang akademik/kurikuler maupun ekstra-
kurikuler sebanyak 400 orang untuk UNY.

Sejak bulan Oktober 2009 sudah dimulai penyu-
sunan Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru 
(PMB) UNY Tahun 2010. Buku panduan tersebut 
sudah disebarluaskan ke masyarakat luas. Dengan 
penyebaran informasi Panduan PMB UNY lebih 
awal diharapkan dapat meningkatkan animo calon 
mahasiswa baru ke UNY.

Penerimaan mahasiswa baru di PPs meliputi 
se lek si administrasi, tes (TPA dan Bahasa Inggris) 
untuk calon mahasiswa dari luar Jawa dapat melalui 
portofolio. Penentuan kelulusan berdasarkan atas ad-
ministrasi, hasil tes, dan daya tampung. Penerimaan 
mahasiswa baru dari luar negeri dilakukan melalui se-
leksi portofolio. Tahun 2009 diterima 5 (orang), yakni 
dari Kamboja (2 orang), Korea Selatan (1 orang), Laos 
(1 orang), dan Thailand (1 orang).

Pelatihan Information and Communication 
Technology (ICT): Semua mahasiswa baru UNY 
di wajib kan mengikuti pelatihan ICT selama seminggu 
di tingkat universitas, dan diteruskan praktik di 
fakultas masing-masing. Kegiatan ini dilakukan 
untuk membekali para mahasiswa baru agar lebih 
siap menggunakan jasa komputer, sehingga dapat 
mendukung keberhasilan studinya, dan untuk 
melakukan registrasi yang harus mereka lakukan 
sendiri melalui Sistem Informasi  Akademik (SIAKAD) 
berbasis website. Di samping itu, mahasiswa 
baru dibekali dengan materi E-learning, internet, 
Peraturan Akademik UNY, dan Perpustakaan UNY. 
Untuk memperlancar kegiatan ini, buku Panduan ICT 
yang berisi panduan pelaksanaannya dan materi 
yang akan disampaikan setiap tahun selalu dilakukan 
penyempurnaan. Tahun 2010 telah dilaksanakan 
pelatihan ICT yang diikuti sebanyak 6005 mahasiswa 
baru. 

Perwalian: Sistem pengisian Kartu Rencana Studi 
(KRS) dilakukan melalui jaringan intranet di masing-
masing fakultas, tidak terpusat di registrasi seperti 
dulu. Untuk meningkatkan kualitas perwalian, mulai 
tahun 2004 diadakan program pemberdayaan 
PA. Setiap PA diminta untuk dapat bertemu dan 
memberitahukan perkembangan setiap mahasiswa 
yang menjadi bimbingannya minimal dua kali setiap 
semester di luar perwalian.  

Dosen wali dapat melihat prestasi akademik 
bimbingannya dari akun yang dimiliki di SIAKAD. 
Dosen PA dapat melihat juga data pribadi mahasiswa 
bimbingannya. Pada proses pengisian KRS, Dosen 
PA dapat mengurangi mata kuliah yang diambil 
mahasiswa jika tidak disetujui dan mensahkannya 
sehingga tidak dapat diubah oleh mahasiswa.

 Pembayaran biaya pendidikan dilakukan di bank 
secara online dengan menyebutkan NIM ke petugas 
bank. Setelah melakukan pembayaran, mahasiswa 
akan mendapatkan PIN yang tercetak di kuitansi 
untuk digunakan mengakses layanan pengisian KRS 
melalui SIAKAD secara online.

Kegiatan pembimbingan di PPs adalah sebagai 
berikut: (1) percepatan masa studi dengan menye-
leng ga rakan proyek penulisan proposal pada semes-
ter pendek, (2) pembimbingan dilakukan setiap saat 
sesuai dengan kesepakatan atau jadwal yang sudah 
tersedia/ditempel pada papan pengumuman, dan (3) 
tiap mahasiswa dibimbing dosen prodi yang sesuai 
dengan bidang keahlian dosen dan tema penelitian.

Penerapan layanan registrasi mahasiswa 
lewat SIAKAD berbasis WEB: Registrasi maha-
siswa ba ru dilayani menggunakan Sistem Registrasi 
online dengan alamat registrasi.uny.ac.id. Mahasiswa 
baru yang sudah membayar biaya pendidikan 
mendaftar ke loket registrasi dengan membawa 
kuitansi pendaftaran. Petugas memasukkan nomor 
registrasi sesuai dengan yang tercetak di kuitansi 
pembayaran dan mencetak kartu registrasi yang 
berisi NIM untuk mahasiswa yang bersangkutan. NIM 
digunakan untuk login ke SIAKAD untuk mengisi KRS, 
melihat hasil studi, dan layanan akademik lain yang 
telah difasilitasi. 

Layanan akademik mahasiswa telah menggu-
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nakan sis tem SIAKAD berbasis WEB, yang memung
kin kan mahasiswa secara langsung dapat mengakses 
beberapa informasi untuk keperluan her-registrasi 
pada setiap semesternya, melihat nilai, maupun 
daftar hasil studi.

Perpustakaan: Tujuan diselenggarakannya per-
pus takaan adalah untuk mendukung kegiatan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNY. 
Kegiatan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan 
rencana yang telah disusun dalam sebuah program. 
Pada dasarnya program utama perpustakaan 
adalah meningkatkan relevansi dan mutu layanan 
sistem perpustakaan terpadu kepada pemustaka 
di lingkungan universitas. Program yang telah 
dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut.
1) Pengelolaan perpustakaan, meliputi kegiatan 

yang mengarah pada upaya pemberdayaan fa-
silitas dan layanan perpustakaan. Implementasi 
dari kegiatan ini antara lain menambah jam la-
yanan hingga malam hari, pendidikan pemakai 
(pelatihan ICT) untuk mahasiswa baru, menye-
barluaskan password e-journal ke fakultas/juru-
san/program studi, menyelenggarakan kegiatan 
promosi perpustakaan melalui pameran, menso-
sialisasikan jurnal yang diterbitkan di lingkungan 
UNY dan telah dialih bentuk ke bentuk digital, dan 
menyediakan layanan e-library untuk  kepentin-
gan proses belajar mengajar.

2) Pembinaan koleksi perpustakaan, meliputi berba-
gai upaya untuk membangun atau meningkatkan 
kualitas koleksi baik berupa pengurangan/ 
penyiangan maupun penambahan/pengadaan 
yang berasal dari pembelian dan sumbangan. Sa-
lah satu kendala yang dialami ketika akan dilaku-
kan penyiangan adalah tidak adanya tenaga ahli 
yang mampu menilai content buku. Sedangkan 
dalam pengadaan buku khususnya melalui lelang 
sering tidak terealisasi untuk pengadaan buku 
asing dan buku langka. Hal tersebut disebabkan 
dari pihak rekanan terkadang tidak mampu men-
dapatkan buku yang dimaksud karena alokasi 
waktu yang sangat terbatas. Adapun jumlah ko-
leksi buku di perpustakaan dapat dilihat pada 
Lampiran I Tabel 1.3.

 Jurnal Internasional yang tersedia di Perpustaka-
an antara lain:
a) ProQuest Education Journals memberikan 

akses ke lebih 928 penerbitan kependidikan, 
termasuk didalamnya 597 judul jurnal tersedia 
dalam bentuk full text. Jurnal top yang banyak 
diakses antara lain: Childhood Education, Col-
lege Teaching, Harvard Educational Review, 
Journal of Athletic Training, Educational Theory 

etc. ProQuest education journals tidak hanya 
memuat literatur untuk pendidikan formal, te-
tapi juga tersedia literatur pendidikan khusus, 
home schooling, pendidikan luar sekolah dan 
ratusan topik lainnya. Jurnal yang dilanggan 
dipilih yang paling realible di antara pilihan 
yang ada, sehingga tidak hanya untuk satu 
program studi, tetapi keseluruhan program 
studi yang ada di UNY.

b) ProQuest Research Library berisi jurnal-jurnal 
untuk bidang seni, kese hatan, ilmu sosial, eko-
nomi, komunikasi, psikologi, politik, hukum, 
pe nge tahuan umum dll. Database Research 
Library berisi lebih dari 4.000 judul jurnal, se-
kitar 2.400 judul jurnal tersedia dalam bentuk 
full text. 

c) ProQuest Science Journals berisi jurnal-jurnal 
untuk bidang ilmu terapan. Memuat tidak ku-
rang dari 1.595 judul jurnal Internasional.

d) Springer Premium Bundle with ProQuest Rese-
arch Library berisi jurnal springer untuk bidang 
matematika,  psikologi, kesehatan, komputer, 
sosial, linguistik, dan statistik. 

e) ASME American Society of Mechanical Engi-
neers berisi Journal of Dynamic Systems; Me-
asurement and Control, Manufacturing Scien-
ce and Engineering; Vibration and Acoustic, 
Engineering Materials and Technology, Heat 
Transfer, Fluids Engineering, Offshore Mecha-
nics and Arctic Engineering; Computational 
and Nonlinier Dynamics; Computing and Infor-
mation Science in Engineering, Solar Energy 
Engineering ect. 

 Untuk mengakses jurnal internasional dapat dila-
kukan melalui alamat http://www.proquest.com/
pqdweb dengan menggunakan password yang 
setiap bulan berubah dan selalu dikirim ke fakul-
tas, lembaga, dan unit di lingkungan UNY

3) Pemanfaatan jaringan, antara lain dengan mem-
bangun Jaringan Kerja Lokal (LAN) guna memu-
dahkan akses informasi. Data bibliografi yang 
ada di fakultas diintegrasikan. Diharapkan dise-
luruh UNY semua sistemnya sama. Implementasi 
jaringan antar perpustakaan dengan pihak luar 
yaitu telah terhubungnya Perpustakaan UNY den-
gan INHERENT yang dibangun oleh DIKTI, Jogjali-
brary for All yang dibangun oleh Propinsi DIY, dan 
IDLN (Indonesia Digital Library Network). Melalui 
Online Public Acceess Catalogue (OPAC) dapat 
ditelusur katalog perpustakaan melalui intranet 
Perpustakaan.

4) Pembinaan tenaga perpustakaan, antara lain 
dengan membina dan meningkatkan kemampuan 
profesional pustakawan dan nonpustakawan me-
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lalui:
a) Pendidikan formal. Mengirim satu orang pusta-

kawan dan mendukung seorang pustakawan 
lainnya untuk mengikuti studi lanjut ke pro-
gram S2 Manajemen Ilmu Perpustakaan UGM. 
Selain itu satu orang pustakawan telah lulus 
jenjang S1 Ilmu Perpustakaan dari UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta.

b) Pendidikan nonformal. Mengirim pustakawan 
dan nonpustakawan mengikuti : (1) Pelatihan 
Komputer; (2) Seminar presentasi elektronic li-
brary; (3) Sarasehan Jabatan Fungsional Pusta-
kawan; (4) Diklat Pengelolaan Local Content; 
(5) Workshop Pengembangan Perpustakaan; 
(6) Pelatihan Audit Internal SMM ISO 9001: 
2008; (7) Workshop Pengelolaan Koleksi De-
posit; (8) Workshop Archives and Library Ma-
nagement; (9) Temu Ilmiah dan Seminar FPPTI; 
(10) Seminar TI Perpustakaan era Milenium III; 
(11) Seminar dan Rapat Koordinasi FKP2TN.

c) Pendidikan informal. Perpustakaan telah men-
yelenggarakan kegiatan Sarasehan Jabatan 
Fungsional Pustakawan dan mengirim Anggota 
Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan 
dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tim Penilai.

 
 Dalam rangka upaya mengoptimalkan kinerja, 

berbagai kerja sama telah dilakukan oleh perpus-
takaan, di antaranya dengan:
1) SWETS (Singapore), menyelenggarakan Semi-

nar Nasional.
2) Oriental Schoolar (India), memasarkan jurnal 

yang diterbitkan di lingkungan UNY.
3) Kedubes Negara Asing, melakukan tukar me-

nukar koleksi.
4) INHERENT, mengisi jaringan dengan menam-

pilkan data bibliografi.
5) Pemerintah Provinsi DIY, layanan bersama Jo-

gja Library for All.
6) Kopertis Wilayah V Propinsi DIY, Kepala Per-

pustakaan dipercaya untuk membuat soal tes 
substantif (Perpustakaan) untuk penerimaan 
CPNS tahun 2010.

7) Bina Insan Cendekia sebuah lembaga pendi-
dikan, memberi kepercayaan untuk melaksa-
nakan ”Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan 
Sekolah” bagi para pustakawan sekolah di 
lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Bantul.

8) Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan 
Tinggi Negeri  (FKP2TN), ker ja  sama silang la-
yan dengan 36 Perpustakaan PTN.

9) Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indo-
nesia (FPPTI), menyeleng garakan berbagai 
kegiatan: seminar, pelatihan, dll.

10) Universiti Sains Malaysia, UNY mengirim 2 
(dua) pustakawan magang di USM selama satu 
bulan.

  
Pengembangan Kualitas Kelembagaan 
dan Program Pendukung Dikjar

Akreditasi dan Pengembangan Program Studi 
dan Institusi: Universitas Negeri Yogyakarta seba-
gai universitas negeri yang cukup terpandang di 
dalam negeri berusaha selalu taat pada azas, aturan 
maupun kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah. 
Ketaatan pada semua aturan tersebut disadari 
oleh semua jajaran karena pada implementasinya 
memudahkan siapapun yang melaksanakan 
kebijakan dalam mengambil keputusan-keputusan 
strategis. Kebijakan ini secara konsekuen dan 
konsisten dilaksanakan di semua jajaran.

Dalam menentukan kebijakan pembukaan pro-
gram studi baru, universitas  mengacu pada keten-
tuan dari pusat, dalam hal ini dari Dirjen Pendidikan 
Tinggi. Surat-surat keputusan yang diacu dalam pem-
bukaan program studi antara lain Keputusan Menteri 
Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendidikan Per-
guruan Tinggi, Keputusan Dirjen Dikti nomor 108/Dik-
ti/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program 
Studi dan/atau Jurusan, Keputusan Menteri nomor 
004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada 
Perguruan Tinggi. Di samping peraturan dari pusat, 
universitas juga mengatur pembukaan program studi 
baru dalam Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas akre-
ditasi prodi di UNY, sejak tahun 2007 UNY memben-
tuk Tim Koordinasi Optimalisasi Peringkat Akreditasi 
prodi. Tugas Tim ini adalah mengidentifikasi dan me-
mantau akreditasi prodi, mengkoordinasikan pengu-
sulan akreditasi prodi baik yang sudah dan akan ha-
bis status akreditasinya maupun yang belum terakre-
ditasi. Maksimal 6 (enam) bulan sebelum akreditasi 
prodi yang bersangkutan habis masa berlakunya, 
maka prodi tersebut harus sudah mengusulkan akre-
ditasi baru. Tahun 2010 UNY telah mengirimkan bo-
rang akreditasi prodi sebanyak 8 prodi yang dikirim 
pada bulan Maret dan 2 prodi pada bulan April. Pada 
bulan April 2010 diadakan koordinasi, kepada prodi 
yang akan habis masa berlaku akreditasinya supaya 
segera mengusulkan. Adapun kondisi status capaian 
akreditasi prodi disajikan pada  

UNY saat ini memiliki 82 program studi yang 
terklasifikasikan dalam 5 jenjang pendidikan. 
Rinciannya disajikan pada Lampiran I Tabel 1.7. 

Jumlah prodi yang terakreditasi A baru mencapai 
25 prodi, terakreditasi B 34 prodi,  dan 3 prodi tera-
kreditasi C, sedang prodi lainnya masih dalam proses 
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akreditasi. Akreditasi institusi, UNY mendapat akre-
ditasi B. Universitas terus berusaha meningkatkan 
peringkat akreditasi setiap prodi. 

Untuk PPs, tahun 2010 ada delapan prodi yang 
sudah mengajukan akreditasi, yakni prodi Pendidikan 
Sains (S2), Teknologi pembelajaran (S2), Pendidikan 
Teknologi dan Kejuruan, Ilmu Keolahragaan, 
Pendidikan Matematika, Pendidikan Dasar, Linguistik 
Terapan, dan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 
sekarang tinggal menunggu hasil akreditasi.

Tim Block Grant: Tahun 2010 UNY masih memiliki 
be berapa program hibah kompetisi (PHK) di bawah 
koordinasi tim block grant. PHK dimaksud adalah:
1) Program Hibah Kompetisi berbasis Institusi (PHK-I) 

meliputi Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Pendidi-
kan Administrasi Perkantoran, Pendidikan Kimia, 
Pendidikan Seni Tari, dan UNU/UNK. Kegiatan ini 
sudah memasuki tahun kedua  dari 3 tahun yang 
direncanakan.

2) Progam Hibah DIA BERMUTU. Program ini meru-
pakan bantuan pembiayaan untuk memperbaiki 
status akreditasi prodi. PHK ini melibatkan 2 prodi 
yaitu S1 PGSD dan S1 Pendidikan Fisika. 

3) Program Hibah Penyelenggaraan dan Persiapan 
Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Bertaraf Internasional mencakup Prodi Pendidikan 
Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan, Kimia, 
dan Pendidikan Biologi.  

4) Program I-MHERE yang dilaksanakan oleh Prodi 
Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia, Pendidikan Jasmani Kesehatan 
dan Rekreasi, serta Outreach dan Comdev. Pada 
awalnya program ini berakhir tahun 2010, namun 
karena masih terdapat dana pengadaan yang be-
lum selesai maka diperpanjang hingga bulan Juni 
2011. 

Pemberdayaan P3B: Pusat Pengembangan dan 
Pelayanan (P3B) FBS UNY sebagai pusat pelayanan 
bahasa di Universitas Negeri Yogyakarta memiliki 
kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan TRI 
DHARMA perguruan tinggi. Kontribusi tersebut 
diwujudkan dalam tiga kegiatan, yakni (1) 
Peningkatan Kualitas Dosen, (2) Peningkatan Layanan 
Kualitas Akademik, dan (3) Pengembangan Kualitas 
Kelembagaan. 

1. Peningkatan Kualitas Dosen. 
  Dalam rangka peningkatan kualitas dosen 

Universitas Negeri Yogyakarta, P3B FBS UNY telah 
melaksanakan program PR 1 yang terdiri atas 
berbagai pelatihan diantaranya adalah (1) pela-
tihan   bahasa Inggris program IELTS (Internasio-

nal English Language Testing System) yang diikuti 
oleh 20 peserta dan mengikutsertakan 15 orang 
dalam tes IELTS di Semarang, (2) pelatihan ba-
hasa Inggris program English for Academic Spe-
aking yang bertujuan membekali peserta untuk 
mampu berbahasa Inggris di ajang  internasional, 
(3) pelatihan bahasa Inggris program English for 
Academic Writing yang bertujuan  membantu pe-
serta pelatihan untuk menulis artikel berbahasa 
Inggris, (4) pelatihan bahasa Inggris program 
TOEFL-preparation yang bertujuan membantu 
peserta pelatihan meningkatkan skor TOEFL un-
tuk memperoleh beasiswa luar negeri atau un-
tuk persyaratan studi lanjut baik dalam negeri 
maupun luar negeri, (5) pelatihan bahasa Inggris 
bagi 12 orang dosen CPNS yang terdiri atas tiga 
program pelatihan, yakni English for Academic 
Purposes, TOEFL-preparation, dan IELTS, dan (6) 
pelaksanaan tes ITP bagi dosen di lingkungan 
UNY Tes TOEFL ITP dengan diikuti oleh 42 dari 
100 orang dosen yang mengikuti seleksi.   Lam-
piran pelatihan, P3B  FBS UNY juga bekerja sama 
dengan program studi di lingkungan UNY untuk 
melaksanakan tes Bahasa Inggris yang berekui-
valen dengan TOEFL. 

2. Peningkatan Layanan Kualitas Akademik
  Terkait dengan kegiatan peningkatan kuali-

tas layanan akademik, P3B FBS UNY pada tahun 
2010 ini telah melakukan berbagai kegiatan se-
bagai pelaksana program PR I. Kegiatan-kegia-
tan pelatihan bahasa Inggris bagi mahasiswa 
tersebut mencakup berbagai program dianta-
rannya adalah (1) program English for Bilingual 
Instruction, (2) program Active Conversation, (3) 
program TOEFL-Preparation, (4) program English 
for Academic Purposes, (5) program English Spe-
aking Club, (6) program English Debate, dan (7) 
program English for Job Seeking.  

  Dilihat dari target cakupan peserta pela-
tihan, program English Speaking Club diikuti oleh 
29 mahasiswa atau 97% dari target, English for 
Academic Purposes diikuti oleh 93 mahasiswa 
atau 93% dari jumlah yang ditargetkan. English 
Debate diikuti oleh 20 mahasiswa. Pelatihan TO-
EFL Preparation diikuti oleh 110 orang mahasiswa 
atau 110% dari target. English for Job Seeking 
diikuti oleh 26 orang mahasiswa atau 65% dari 
target.

  Selain kegiatan pelatihan tersebut di atas, 
P3B FBS UNY juga melaksanakan Tes Kemam-
puan Bahasa Inggris bagi mahasiswa baru tahun 
2010. Tes tersebut diikuti oleh 4.860 mahasiswa 
atau sebanyak 85% dari jumlah 5740 mahasi-
swa baru yang terdaftar pada tahun 2010. P3B 
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FBS UNY juga melaksanakan kerjasama dengan 
program studi lain untuk pelaksanaan TKBI bagi 
mahasiswa program studi Pendidikan Seni Tari 
dan Kerawitan, program studi Pendidikan Kimia, 
program studi Pendidikan Teknik Elektro, dan pro-
gram studi Pendidikan Adminitrasi Perkantoran.

3. Pengembangan Kualitas Kelembagaan
  Dalam rangka pemberdayaan dan men-

gembangkan kualitas kelembagaan, P3B FBS UNY 
melaksanakan berbagai kegiatan baik berupa 
pelatihan bahasa Inggris, layanan terjemahan, 
pengiriman fasilitator,  maupun partisipasi dalam 
kegiatan ilmiah.    

  Program reguler, khususnya TOEFL Prepa-
ration, terdiri atas 3 angkatan dengan jumlah 
peserta sebanyak 82 orang yang berasal dari 
berbagai kalangan masyarakat umum. Layanan 
Tes Kemampuan Bahasa Inggris yang terdiri atas 
tes harian dan mingguan diikuti oleh 1471 pe-
serta dari berbagai kalangan untuk berbagai 
keperluan seperti syarat kelulusan, syarat studi 
lanjut, melamar pekerjaan, dan sebagainya. Tes 
Kemampuan Bahasa Inggris dalam rangka men-
yambut Dies Natalies UNY diikuti oleh 913 peser-
ta. Layanan penerjemahan dari Bahasa Indonesia 
ke Bahasa Inggris dan sebaliknya berhasil mela-
yani kurang lebih 220 terjemahan yang sebagian 
besar adalah abstrak penelitian.

  Program Kerjasama antar lembaga yang 
selalu dilaksanakan setiap tahun adalah pela-
tihan bahasa Inggris bagi calon pegawai negeri 
sipil (CPNS) bekerjasama dengan P3AI UNY dan 
pelatihan bahasa Inggris bagi mahasiswa UNY 
yang akan melaksanakan program KKN-PPL di 
sekolah-sekolah berstandar internasional (RSBI) 
bekerjasama dengan UPPL UNY. Program kerjasa-
ma yang lain adalah kerjasama dengan berbagai 
program studi yang menyelenggarakan kelas 
internasional dalam bentuk pelatihan bahasa 
Inggris yang berorientasi ke keterampilan (En-
glish for Bilingual Instruction, Academic Spea-
king, dan sebagainya).

  Program kerjasama juga dilaksanakan den-
gan lembaga di luar UNY dalam bentuk pelatihan 
bahasa Inggris bagi guru-guru SMKN 1 Depok 
(English for Bilingual Instruction), SMKN 3 Klaten 
(program TOEIC), dan pelatihan bahasa Inggris 
bagi para guru SMPN 1 Muntilan. P3B FBS UNY 
juga menjalin kerjasama dengan Fakultas Teknik 
UGM dalam bentuk pelatihan TOEFL Preparation 
untuk mahasiswa S2. P3B FBS UNY juga men-
gadakan kerjasama dengan JETA (Jogja English 
Teacher Association) untuk penyelenggaraan se-
minar nasional. 

Pemberdayaan Pusat Pembinaan dan Pe-
ngem  bangan Aktivitas Instruksional (P3AI): 
Ke gia tan P3AI 2010 merupakan penjabaran dari 
empat pi lar mi si P3AI yaitu:
1. Membina dan mengembangkan kompetensi do-

sen profesional
2. Mengembangkan sistem pembelajaran yang ino-

vatif dan partisipatif
3. Mengembangkan media pembelajaran
4. Memberikan layanan sumber belajar dan aktivitas 

instruksional
Namun empat tahun terakhir tupoksi P3AI ber-

kembang seirama dengan implementasi UU No. 14 
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Permendik-
nas No.057/O/2007, menunjuk UNY sebagai pergu-
ruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam 
jabatan. Seirama dengan, SK Rektor UNY No. 278 
dan 288 tahun 2010 menunjuk P3AI sebagai pusat 
yang memberikan layanan pelaksanaan sertifikasi 
guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio. Pa-
nitia Sertifikasi Guru (PSG) Rayon 11, tahun 2010 
melaksanakan proses sertifikasi untuk 7.595 guru 
binaan 5 kabupaten/kota Departemen Pendidikan 
Propinsi DIY dan 306 guru binaan Departemen 
Agama di 5 kabupaten/kota di propinsi DIY. Da-
lam rangka revitalisasi LPTK pendidikan sertifikasi 
guru dan Penguatan Pendidikan Profesi Guru, P3AI 
bersama 27 program studi melaksanakan program 
(1) Pengembangan kurikulum PPG, (2) Penyusunan 
Panduan Pelaksanaan PPG, (3) Penyusunan Panduan 
Seleksi Mahasiswa PPG, (4) Penyusunan Panduan 
PPL, (5) Penyusunan Subject Specific Pedagogy, (6) 
Pengembangan Bahan Ajar PPG, (7) Pengadaan buku 
PPG, serta (8) Pengadaan peralatan laboratorium 
pendukung PPG. Dalam rangka penyiapan Program 
Pendidikan Profesi Guru, UNY menerima dana hibah 
Dikti sebesar 3,4 M untuk menyiapkan 28 program 
studi dengan kegiatan: (1) sarana pendukung ICT, (2) 
Pelatihan Dosen Pembimbing dan Guru Pamong, (3) 
Penyusunan Tes Seleksi dan Tes Uji Kompetensi, (4) 
Pengembangan Bahan Ajar Workshop PPG, dan (5) 
Koordinasi, Monitoring dan Supervisi.

UNY sebagai perguruan tinggi penyelenggara 
ser tifikasi dosen, tahun 2010 melakukan proses ser-
tifikasi 296 dosen dari Kopertis Wilayah V, Kopertis 
Wilayah VI, Kopertis Wilayah X, Univ Negeri Malang, 
Univ Negeri Semarang, Univ Negeri jakarta, Univ 
Negeri Makasar, Univ. Pendidikan Ganesha, Univ. 
Tanjungpura, Univ. Jendral Sudirman, Univ. Lambung 
Mangkurat, Politeknik Negeri Menado, dan Inst. Seni 
Indonesia Denpasar. Sementara itu UNY sebagai 
perguruan tinggi pengusul, telah mengikutkan 200 
dosen untuk mengikuti proses sertifikasi dosen ke 
lima perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi do-
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sen. Dengan demikian sampai dengan 2010, jumlah 
dosen yang telah bersertifikasi sebanyak 466 orang.

Dalam mengimplementasikan tupoksi utama 
dengan penganggaran DIPA UNY 2010, P3AI telah 
melaksanakan kegiatan sbb:
1. Penataran PEKERTI

a. Tujuan
1) Meningkatkan kompetensi pedagogic dosen
2) Mengkontruksi lima  perangkat pembelajaran 

untuk perkuliahan semester gasal 2009/2010
3) Mengembangkan profesi dosen

b. Peserta
 Adalah 10 dosen senior yang belum pernah 

mengikuti program pengembangan ketrampi-
lan dasar teknik instruksional. 

c. Tempat dan waktu pelaksanaan
 Di P3AI UNY pada 5 Juli 2010 sd. 21 Desember 

2010
d. Keluaran

1) Terselengagaranya penataran PEKERTI secara 
efektif

2) Tujuh puluh lima persen dosen dapat mengi-
kuti penataran PEKERTI dengan baik

e. Indikator keberhasilan
1) Target peserta dan waktu pelatihan dapat 

diselenggarakan sesuai dengan yang diren-
canakan,

2) 97 % peserta telah memenuhi kehadiran 
75%,

3) Fasilitator memenuhi kehadiran 90% tepat 
waktu,

4) 100% peserta yang aktif telah mengumpul-
kan lima produk pembelajaran, meliputi: a) 
Analisis instruksional, b) Silabus, c) Satuan 
Acara Perkuliahan, d) Kisikisi pengemban-
gan tes, dan e) Contoh tes untuk ujian akhir 
semester (UAS).

2. Pelatihan Applied Approach (AA)
a. Tujuan

1) Meningkatkan kompetensi pedagogic dosen
2) Merekontruksi lima  perangkat pembelajaran 

untuk perkuliahan semester gasal 2010/2011 
dan diktat, berdasarkan pengalaman menga-
jar

3) Mengembangkan profesi dosen
b. Peserta
 Adalah 27 dosen senior yang belum pernah 

mengikuti program pelatihan Applied Appro-
ach 

c. Tempat dan waktu pelaksanaan
 Di P3AI UNY pada 1014 Mei 2010
d. Keluaran

1) Terselengagaranya pelatihan AA secara 
efektif

2) Tujuh puluh lima persen dosen dapat men-
gikuti pelatihan Applied Approach dengan 
baik

e. Indikator keberhasilan
1) Target peserta dan waktu pelatihan dapat 

diselenggarakan sesuai dengan yang diren-
canakan,

2) 90 % peserta telah memenuhi kehadiran 
75%,

3) Fasilitator memenuhi kehadiran 95% tepat 
waktu,

4) 100% peserta yang aktif telah mengumpul-
kan hasil rekonstruksi lima produk pembe-
lajaran, meliputi: a) Analisis instruksional, 
b) Silabus, c) Satuan Acara Perkuliahan, d) 
Kisi-kisi pengembangan tes, dan e) Contoh 
tes untuk ujian akhir semester(UAS), serta 
diktat perkuliahan.

3. Pelatihan Pengembangan Bahan Perkuliahan Ber-
basis Multimedia 
a. Tujuan

1) Meningkatkan kompetensi dosen dalam men-
gembangkan bahan ajar berbasis multime-
dia,

2) Mendorong munculnya kesadaran dosen un-
tuk melakukan pemutahiran bahan perku-
liahan yang relevan dengan perkembangan 
teknologi komputer.

b. Peserta
 Adalah 24 dosen yang berminat untuk men-

gembangkan bahan perkuliahan berbasis mul-
timedia.

c. Tempat dan waktu pelaksanaan
 Di P3AI UNY pada  3 Mei 2010
d. Keluaran
 Dua puluh lima dosen memiliki kompetensi 

dasar dalam mengembangkan bahan perku-
liahan berbasis multimedia

e. Hasil (Outcome)
1) Dosen mampu mengembangkan bahan per-

kuliahan berbasis multimedia,
2) Dosen menerapkan perkuliahan yang dapat 

menarik perhatian dan memotivasi mahasi-
swa berprestasi.

4. Memproduksi Multimedia Pembelajaran
a. Tujuan

1) Meningkatkan kompetensi dosen dalam men-
gembangkan multimedia berbasis computer,

2) Dosen melakukan pemutahiran media yang 
relevan dengan matakuliah,

3) Meningkatkan kuantitas media pembelajaran 
dosen.

b. Peserta
 Adalah 20 dosen yang mengajukan proposal 
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dan bersedia untuk mengembangkan multi-
media berbasis komputer.

c. Tempat dan waktu pelaksanaan
 Di jurusan dengan kontrak kerja dari bulan  

April sd Juni 2010
d. Keluaran
 Dua puluh dosen mampu mengembangkan 

multimedia pembelajaran.
e. Hasil (Outcome)

1) Terwujudnya multimedia pembelajaran ber-
basis komputer untuk mendukung kualitas 
perkuliahan,

2) Meningkatkan kinerja dosen dalam mengem-
bangkan profesionalisme.

5. Pengembangan Website P3AI
a. Tujuan

1) Mengembangkan media komunikasi P3AI ber-
basis IT

2) Meningkatkan layanan P3AI pada stakehol-
der

b. Pengembang
 Adalah 10 personel (dosen, programer dan 

staf) P3AI
c. Tempat dan waktu pelaksanaan
 Di P3AI UNY pada 1 Juni sd. 31 Agustus 2010
d. Keluaran
 Dua puluh empat dosen mampu mengemban-

gkan bahan ajar berbasis web.
e. Indikator Keberhasilan

1) 90% peserta pelatihan mampu mengemban-
gkan bahan ajar berbasis web,

2) Peserta melakukan pemutahiaran bahan ajar.

6. Pembinaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dosen
a. Tujuan

1) Menyiapkan mental dan psikologi calon PNS 
sebagai Dosen tetap UNY

2) Meningkatkan kompetensi pedagogik, profe-
sional, kepribadian dan sosial CPNS sebagai 
dosen tetap UNY

3) Meningkatkan kompetensi bidang penelitian 
dan pengabdian pada masyarakat  CPNS se-
bagai dosen tetap UNY

b. Peserta
 11 dosen yang telah lolos pada proses rekru-

itmen penerimaan CPNS tahun 2010.
c. Tempat dan waktu pelaksanaan
 Di P3AI UNY  dari 5 Juli 2010 s.d. 21 Desember 

2010
d. Keluaran
 11 Dosen memiliki kompetensi professional 

sebagai dosen tetap UNY
e. Indikator Keberhasilan

1) Selama kurang lebih 6 bulan, 99% dosen me-

menuhi kehadiran minimal 80%.
2) Semua peserta diklat calon dosen memiliki 

skor toefl minimal 450.
3) Semua peserta diklat calon dosen mampu 

mengembangkan lima perangkat perkulia-
han.

4) Semua Semua peserta diklat calon dosen 
mampu membuat proposal pengabdian pada 
masyarakat.

Pemberdayaan UPT Pusat Komputer (Puskom):

1. Pendidikan dan Pengajaran
 Pelaksanaan program kerja di bidang pendidi-

kan dan pengajaran tahun 2010 difokuskan pada 
layanan-layanan sebagai berikut:
a. Keberlangsungan dan pengembangan Laya-

nan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dan 
Sistem pembayaran Online tidak hanya men-
cakup administrasi akademik rutin, tetapi juga 
melingkupi: pengembangan pendaftaran yudi-
sium sebagai cikal bakal sistem pendaftaran 
wisuda secara online, pengembangan pendaf-
taran semester khusus (telah digunakan oleh 
empat fakultas kecuali FIK dan FT), layanan 
informasi akademik untuk kebutuhan EPSBED, 
Akreditasi, Hibah, serta layanan mahasiswa.

b. Pengembangan Sistem Penerimaan mahasi-
swa Baru secara online (http://pmb.uny.ac.id) 
melalui jalur Seleksi Mandiri (SM UNY), Seleksi 
Khusus Diploma dan Pendaftaran PKS telah 
berhasil dijalankan dengan baik. Pada tahun 
2010 sistem ini akan dikembangkan lagi untuk 
jalur penerimaan PBU dan jika memungkinkan 
termasuk seleksi masuk Program Pasca Sarja-
na.

c. Layanan akses Internet dengan total ban-
dwidth sebesar 35 Mbps. Selain itu UNY juga 
tergabung dengan jalur koneksi INHERENT  
dan JARDIKNAS.

d. Pengembangan software untuk membantu pro-
ses penilaian dan administrasi pada kegiatan 
Sertifikasi Guru dimana UNY menjadi koordi-
nator pada Rayon 11.

e. Pengembangan sistem e-learning yang dapat 
diakses melalui http://besmart.uny.ac.id dan 
didukung oleh pelatihan-pelatihan pengguna-
an e-learning terhadap dosen. Untuk menso-
sialisasikan BESMART, sampai saat ini (Januari 
2006–Desember 2010) telah dilatih hampir 
sejumlah 700 orang dosen UNY. Dosen-dosen 
muda juga sedari awal dikenalkan pada sistem 
e-learning dalam kegiatan pembinaan CPNS 
Dosen.
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Data BESMART (per Desember 2010)
Pelatihan E-learning yang telah dilakukan:
a) Kepada Pimpinan: Pelatihan pejabat PD se-UNY 

2006 (1 angkatan); Pelatihan kajur/kaprodi Juli 
2007 (1 angkatan), dan Pelatihan pimpinan 
Univ dan Fak Juli 2009 ( 1 angkatan)

b) Kepada Dosen:  Pelatihan CPNS (dosen baru) 
sejak th 2008 (3 angkt), dan Pelatihan dosen 
(dasar, pemantapan, lanjut)  sejak tahun 2006 
(24 angkt), serta Pelatihan untuk dosen prodi 
PPG (27 prodi) sejak Nov 2010.

c) Kepada Mahasiswa, Pelatihan semua mahasi-
swa baru mulai 2007 (3 angkt).

Elearning Award 2010
  UNY berhasil menjadi juara satu E-learning 

Award  2010 Tingkat Nasional yang diselengga-
rakan oleh Pustekkom (Pusat Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Pendidikan) Kemendiknas men-
gungguli UGM juara II, dan  Universitas Gunadar-
ma Juara III. Penghargaan diserahkan Wamendi-
knas Prof. Dr. Fasli Jalal didampingi Dirjen Dikti, 
Prof Dr. Djoko S dan Kepala Pustekkom, Dr. Lilik 
Gani, kepada para pemenang pada acara Malam 
Penganugerahan Festival e-Pendidikan 2010, 
Kamis (28/10/2010) di digedung Kemendiknas 
Senayan Jakarta. Bagi UNY, penghargaan ini me-
rupakan yang kedua kalinya setelah tahun 2009 
lalu juga mendapatkan elearning award dalam 
hal interaktivitas.  
1) Pengembangan Sistem lain yang memanfaa-

tkan fasilitas jaringan komputer dan internet 
sebagai penunjang pendidikan dan pengajaran 
di antaranya adalah:

a) SIOLA (http://library.uny.ac.id), Sistem infor-
masi Perpustakaan Online (SIOLA) menye-
diakan sarana pencarian atau katalog dari 
koleksi perpustakaan UNY. Fasilitas lain yang 
dimiliki adalah layanan akses jurnal ilmiah 
internasional secara elektronik melalui Pro-
quest.

b) SIPEN ONLINE (http://lemlit.uny.ac.id/sipen), 
Sistem informasi Penelitian (SIPEN) Online 
memberikan layanan kepada dosen dalam 
hal pemasukan data hingga informasi-infor-
masi penelitian yang ada di Lembaga Pene-
litian UNY. Dosen dapat memasukkan atau 
mengusulkan penelitian, memasukkan Lapo-
ran Penelitian, Jurnal serta melihat perkem-
bangan penelitian yang ada secara online.

c) Sistem Pendaftaran KKN ONLINE (http://lpm.
uny.ac.id), Melalui sistem pendaftaran KKN 
(Kuliah Kerja Nyata) Online ini mahasiswa 
dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti 

KKN secara online, kemudian SIAKAD akan 
memverifikasi identitas mahasiswa dan se-
telah mahasiswa membayar beaya KKN ke 
Bank, maka SIAKAD akan memproses data 
pendaftaran tersebut sehingga akan mun-
cul di KRS. Link PENDAFTARAN untuk KKN 
ini akan ditutup (ditiadakan) apabila masa 
pendaftaran KKN sudah berakhir.

d) Sistem Pendaftaran KKN/PPL ONLINE http://
uppl.uny.ac.id   Melalui sistem pendaftaran 
KKN/PPL (Kuliah Kerja Nyata/Praktik Penga-
laman Lapangan) Online ini mahasiswa da-
pat mendaftarkan diri untuk mengikuti KKN/
PPL secara online, kemudian SIAKAD akan 
memverifikasi identitas mahasiswa dan se-
telah mahasiswa membayar biaya KKN/PPL 
ke Bank, maka SIAKAD akan memproses data 
pendaftaran tersebut sehingga akan muncul 
di KRS. Link PENDAFTARAN untuk KKN/PPL 
ini akan ditutup (ditiadakan) apabila masa 
pendaftaran KKN sudah berakhir.

e) VLIB (http://vlib.uny.ac.id), Puskom UNY 
membuat sistem pengelolaan video pem-
belajaran berbasis web. Dalam portal ini 
pengguna dapat melihat berbagai koleksi 
video pembelajaran yang telah di-upload. 
Video dapat berupa rekaman micro teaching 
mahasiswa, kegiatan akademik serta event 
khusus lainnya di UNY.  Dengan demikian 
semua unit kerja dan fakultas atau bahkan 
perguruan tinggi di Indonesia dapat meman-
faatkannya.

f) BLOG UNY (http://blog.uny.ac.id), adalah fa-
siltas bagi dosen dan karyawan untuk mem-
buat tulisan atau materi pembelajaran dalam 
web. UPT Pusat Komputer UNY menyediakan 
engine blog wordpress yang dapat digunakan 
untuk nge-blog untuk dosen dan karyawan 
UNY. Dengan mendaftar secara swalayan, 
pengguna yang mempunyai email dengan 
domain uny.ac.id dapat langsung mempun-
yai blog dengan alamat blog.uny.ac.id/na-
mapengguna. Sedangkan untuk mahasiswa 
disediakan alamat BLOG di http://blog.stu-
dent.uny.ac.id.

g) Academic Resources (http://www.uny.ac.id/
akademik/), Website ini berisi berbagai infor-
masi baik berupa bahan-bahan kuliah, tugas 
kuliah, refleksi, pengumuman, atau bahan 
diskusi dari dosen untuk para mahasiswa. 
Mahasiswa dengan bebas dapat mengakses 
informasi tersebut. Setiap dosen diberi hala-
man tersendiri yang berisi tab-tab Share File, 
Diskusi, Tanya Jawab, Refleksi, Resource, dan 
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Pengumuman.
h) Presensi Online (http://presensi.uny.ac.id). 

Sejak tahun 2010, UNY telah menerapkan 
sistem presensi online untuk para pegawai 
(dosen dan karyawan) dengan metode rekam 
foto wajah. Sistem ini dapat diakses melalui 
LAN UNY dengan menggunakan web browser.

i) Eprints (http://eprints.uny.ac.id). Eprints me-
rupakan website sebagai tempat penyim-
panan berbagai jenis naskah dan dokumen 
seperti karya ilmiah, skripsi, penelitian, tesis, 
gambar, video, audio, dll hasil karya segenap 
civitas akademika UNY agar dapat digunakan 
bersama bagi siapa saja.

j) Staff Site (http://staff.uny.ac.id). Staff Site 
merupakan website resmi staff UNY yang 
berisi direktori dosen dan karyawan di lin-
gkungan UNY. Disamping berisi data pokok 
kepegawaian, halaman dari setiap staff juga 
berisi berbagai informasi kegiatan akademik 
dan administrasi lainnya, seperti kegiatan tri 
dharma PT dan portofolio.

k) E-journal (http://journal.uny.ac.id). E-journal 
adalah portal untuk pengelolaan seluruh jur-
nal di lingkungan UNY secara online. Dalam 
portal e-journal ini terdapat 45 jurnal yang 
sudah diterbitkan. Setiap pengelola jurnal 
mempunyai kewenangan untuk mengelola 
jurnalnya mulai dari penerimaan naskah, re-
view hingga publikasi.

2) Sarana, Prasarana dan Pengelolannya 
a) LAN Gigabit
 LAN UNY dibangun berbasis serat optik dengan 

kapasitas 1 Gbps beserta peralatannya yang 
menghubungkan gedung Rektorat, Lemba-
ga, UPT, Fakultas dan Program Pascasarjana. 
Untuk saat ini LAN UNY terhubung Internet 
dedicated leased line dari PT. Telkom dengan 
bandwidth 35 Mbps. Kampus satelit UNY yang 
berlokasi di Wates (Kab. Kulonprogo), UPP II 
Jalan Bantul (Kab. Bantul) serta Kampus UPP 
I Jalan Kapas (Kodya Yogyakarta) juga telah 
terhubung dengan LAN kampus induk (Ka-
rangmalang) menggunakan Virtual Private 
Network (VPN) melalui dedicated leased 
line dari PT. Telkom masing-masing sebesar 2 
Mbps, 1 Mbps dan 1 Mbps.

b) Hotspot Wifi
 Akses LAN di area kampus melalui nirkabel 

juga telah tersedia melalui akses hotspot wifi 
di 65 titik strategis dengan coverage area 
mencapai 90% wilayah kampus. Lokasi hotspot 
wifi di lingkungan kampus UNY adalah sebagai 

berikut:
1) FT meliputi gedung KPLT, blok Elektro/Elektro-

nika dan blok Mesin/Otomotif, Blok PKK, Me-
dia (7 titik)

2) FMIPA meliputi gedung layanan akademik, 
gedung perkuliahan, lab MIPA (8 titik)

3) FISE meliputi gedung layanan akademik dan 
gedung perkuliahan (3 titik)

4) FIP meliputi gedung perkuliahan (5 titik)
5) FBS meliputi gedung layanan akademik dan 

gedung perkuliahan (15 titik)
6) Rektorat meliputi gedung rektorat  barat dan 

timur (5 titik)
7) Pascasarjana meliputi perkantoran dan ge-

dung perkuliahan (3 titik)
8) UPT Puskom meliputi gedung P3B, gedung 

perkuliahan FBS timur (2 titik)
9) FIK meliputi kampus Kuningan (5 titik)
10)Perpustakaan Pusat (1 titik)
11)Student  Center (3 titik)
12)Foodcourt (2 titik)
13)Kampus Wates (3 titik)
14)Kampus UPP 1 dan 2 (2 titik)

c) Server
 LAN UNY dalam pengelolaannya diatur melalui 

perangkat Core Router 3Com 7700 di tingkat 
pusat dan router 3Com 4500 atau 3Com 3226 
di level cabangnya. Seluruhnya telah diatur 
(manage) untuk pengelolaan LAN seperti pen-
gaturan gateway, bandwidth, proxy, pen-
gontrolan akses, otorisasi dan jenis koneksi, 
maupun untuk kepentingan pengelolaan basis 
data dan sistem informasi serta layanan lain 
yang tersedia dan secara fisik dilakukan oleh 
40 komputer server yang ada di UPT Pusat 
Komputer dan 22 server lainnya yang terse-
bar di unit kerja lain.

d) Komputer dan Laptop
 Ketersediaan sarana dan prasarana TIK teruta-

ma dari sisi perangkat keras dipenuhi dengan 
adanya sarana penunjang berupa komputer 
yang digunakan sebagai sarana akses internet, 
PBM, peningkatan keterampilan dan sebagai 
sarana administratif untuk dosen, karyawan 
dan maha siswa. Jumlah terminal komputer 
un tuk peng  guna an mahasiswa=1901 buah, 
do sen=391 buah dan manajemen/administra-
si=530 buah dengan total 2576 buah. Jumlah 
lap top yang telah terdaftar dan mempunyai 
account wifi telah meningkat 300% dibanding 
tahun 2008 menjadi sebesar 6359 pengguna 
dengan rincian 577 buah bagi dosen dan 5779 
buah bagi mahasiswa. 
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e) LIMUNY
 Sarana akses internet bagi mahasiswa, dosen 

dan karyawan saat ini tersedia di Layanan 
Internet Mahasiswa UNY (LIMUNY) yang ber-
lokasi di UPT Pusat Komputer dan UPT Perpu-
stakaan berjumlah total 415 buah komputer. 
Di samping itu, terdapat pula sebanyak 35 
terminal akses mandiri (SAT) yang tersebar 
di seluruh jurusan, perpustakaan, rektorat, 
pascasarjana, dan P3AI yang dapat digunakan 
untuk akses internet. Peningkatan keteram-
pilan dan pembudayaan teknologi informasi 
untuk dosen dan karyawan dapat dilakukan di 
ruang tim website dengan fasilitas sejumlah 
20 buah komputer, di P3AI sejumlah 20 kom-
puter dan di UPT Pusat Komputer sejumlah 18 
komputer. Sarana penunjang PBM dilakukan 
di laboratorium setiap fakultas atau jurusan 
dengan jumlah komputer berkisar antara 20 
sampai 50 buah.

f) VICON
 Fasilitas TIK lain yang tidak kalah penting 

adalah tersedianya peralatan Video Confe-
rence sejumlah delapan buah dengan rincian 
Vicon Aethra X5 sejumlah enam buah dan Vi-
con Aethra X3 sejumlah dua buah. Peralatan 
tersebut diharapkan dapat menunjang model 
pembelajaran jarak jauh, forum ilmiah dan 
koordinasi baik secara internal UNY maupun 
dengan Dikti atau perguruan tinggi lainnya. 
Secara keseluruhan sistem video conference 
UNY dapat mendukung komunikasi delapan 
titik sekaligus (8 MCU) dan telah dilengkapi 
dengan fasilitas visual presentation.

g) INHERENT dan Jardiknas
 Jaringan LAN UNY saat ini juga telah terhu-

bung aktif ke INHERENT (Indonesian Higher 
Education Network) melalui simpul lokal UGM 
dengan menggunakan serat optik. Jaringan 
INHERENT ini dimungkinkan keberadaannya 
melalui program hibah kompetisi K2 TIK 2006 
dan telah dimanfaatkan UNY untuk berbagi 
sumber daya (sharing resources) ilmiah den-
gan PT lain, forum diskusi, dan penyebaran 
informasi kegiatan UNY. Selain INHERENT LAN 
UNY juga telah terhubung dengan JARDIKNAS 
untuk mendukung program PGSD-PJJ (Pembe-
lajaran Jarak Jauh). 

h) Microsoft Campus Agreement
 Selain perangkat keras dan sistem seperti 

yang telah diuraikan di atas, saat ini UNY telah 
menandatangani Microsoft Campus Agree-
ment untuk menggunakan software-softwa-
re sistem operasi dan aplikasi dari Microsoft 

yang berlisensi, karena sebagai institusi pen-
didikan UNY wajib untuk mengenalkan dan me-
negakkan aspek legal dan etika dalam HAKI. 
Walaupun demikian, tidak semua kebutuhan 
perangkat lunak dapat dipenuhi dengan Mi-
crosoft Campus Agreement saja, sehingga 
UNY tetap mengembangkan perangkat lunak 
berbasis open source terutama untuk aplikasi 
server, jaringan dan basis data.

i) Disaster Recovery System
  Peran sistem informasi bagi UNY yang 

menjadi tulang punggung jalannya organisasi 
membuat kebutuhan akan keselamatan dan 
kelangsungan hidup sistem tersebut menjadi 
sangat penting. Untuk sistem penanganan jika 
terjadi keadaan yang tidak diinginkan tentunya 
telah disiapkan. Penanganan ini melingkupi 
pencegahan, perawatan, backup dan pemu-
lihan.

  Secara fisik penanganan dimulai dengan 
menyiapkan instalasi listrik pusat kendali (UPT 
Pusat Komputer UNY) yang terpisah dalam tiga 
fase. Instalasi listrik yang ada sangat meme-
nuhi standar keamanan karena pentanahann-
ya mencapai 0,08 W. Core router dan setiap 
server dilengkapi dengan unit UPS yang cukup 
dan kelangsungan daya listrik dijamin dengan 
dipasangnya unit genset 100KVA. Selain itu 
pusat kendali juga telah dipasangi instalasi 
penangkal petir yang memadai.

  Secara sistem, penanganan keamanan dan 
disaster recovery dengan arsitetur jaringan 
yang tidak memungkinkan akses langsung dari 
luar, selain itu akses kontrol juga dilengkapi 
dengan otorisasi dan authentifikasi pengguna 
(firewall). Setiap konfigurasi sistem (konfi-
gurasi router) telah disimpan dalam bentuk 
softcopy dan dokumen, sehingga jika terjadi 
kegagalan dimungkinkan untuk di-recover 
sesegera mungkin.

  Secara data, sistem penanganan dimulai 
dengan konfigurasi server dan sistem infor-
masi yang aman. Pada aplikasi berbasis web 
setiap pengembang sistem informasi atau si-
tus web wajib memenuhi standar yang telah 
ditetapkan pusat komputer. Jika terjadi ke-
bocoran pihak pusat komputer berhak untuk 
segera menutup situs web atau aplikasi yang 
bersangkutan. Data yang ada juga di-backup 
secara periodik dengan tanggal dan rentang 
waktu yang acak. Sistem backup mengguna-
kan server backup khusus dengan media ba-
ckup berupa hard drive dan external tape 
backup HP StorageWorks Ultrium 232.
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  Di samping pengamanan data dan sistem 
secara fisik, Pusat Komputer UNY juga telah 
melakukan upaya pecegahan pengaruh ne-
gatif dari pesatnya perkembangan teknologi 
informasi terutama akses internet secara glo-
bal. Upaya tersebut antara lain: (1) pemberian 
perangkat lunak untuk mem-blokir situs-situs 
pornografi, sehingga situssitus tersebut tidak 
bisa diakses melalui seluruh jaringan internet 
dan intranet di lingkungan UNY baik melalui 
kabel LAN maupun wireless (wifi) dan peran-
gkat lunak tersebut setiap saat selalu diupda-
te sehingga diharapkan dapat mendeteksi 
adanya perkembangan situs-situs yang baru, 
(2) penginstallan perangkat lunak antivirus 
dan selalu mengupdatenya sehingga mein-
gkatkan kekebalan terhadap virus-virus baru, 
(3) pemberian nilai moral kepada mahasiswa 
pada setiap kesempatan perkuliahan tentang 
pemanfaatan teknologi internet dengan baik 
dan bertanggung jawab serta menghindari 
penyalahgunaan teknologi informasi seperti 
melanggar hak cipta.

j) Website Resmi UNY 
  Website resmi UNY dapat diakses di http://

www.uny.ac.id. Website ini mulai Maret 2010 
dikembangkan dan dipelihara oleh tim di ba-
wah koordinasi UPT Pusat Komputer dan telah 
dikembangkan dengan tampilan yang baru. 
Sedangkan isi dan berita di perlihara oleh Tim 
Humas UNY dan Fakultas. Sarana utama da-
lam menyebarkan informasi secara cepat ke 
masyarakat luas adalah melalui website resmi 
UNY. Website ini menyediakan TAB utama yang 
berisi Berita, Event dan Pengumuman, Quick 
link ke berbagai aplikasi penting, dan menu 
yang berupa link ke semua fak/lembaga/unit 
kerja di lingkungan UNY.

  Selain website UNY seluruh unit kerja uta-
ma seperti fakultas, program pascasarjana, 
lembaga, UPT dan sebagian besar jurusan, 
juga telah memiliki situs web dengan sub-do-
main uny.ac.id yang memiliki informasi spesifik 
tentang masing-masing unit kerja. Fasilitas 
webhosting untuk menem-patkan website 
institusinya dengan sub-domain uny.ac.id. ini 
juga diperuntukkan bagi lembaga kemahasi-
swaan. Sampai saat ini terdapat sejumlah 34 
website fakultas, lembaga, unit kerja, juru-
san dan lembaga kemahasiswaan yang sudah 
aktif.

k) EMAIL (http://mail.uny.ac.id) dan (http://stu-
dent.uny.ac.id)

  Setiap dosen dan karyawan UNY berhak 

mendapatkan e-mail account resmi [@uny.
ac.id] dengan kapasitas penyimpanan sebesar 
50 MB. Pada saat ini semua dosen yang telah 
mempunyai e-mail account pada UNY. 

  Disamping itu, setiap mahasiswa UNY juga 
berhak mendapatkan e-mail account resmi 
[@student.uny.ac.id] dengan kapasitas yang 
sama. 

  Bagi mahasiswa akun email dengan alamat 
xxxxx@student.uny.ac.id  dapat diperoleh den-
gan melakukan pendaftaran akun e-mail baru 
secara on-line melalui website Siakad.

l) Forum On-Line (http://forum.uny.ac.id)
 FORUM ONLINE merupakan sarana komunikasi 

secara online yang dikembangkan dengan 
software opensource SMF. 

m) Layanan pendukung
 Layanan pendukung untuk civitas akademika 

UNY berkaitan dengan TIK antara lain:
i) Windows Update Services di http://wsus.uny/  
ii) Antivirus Update di http://antivirus.uny.ac.id  
iii) Wifi User Management
iv) Helpdesk SIAKAD dan SIKEU

Pemberdayaan UPPl: Kegiatan UPPL dapat 
dipilahkan menjadi dua jenis, yakni kegiatan rutin dan 
kegiatan pengembangan. Kegiatan rutin mencakup 
Pengajaran Mikro dan KKN-PPL.
1. Kegiatan Rutin

a. Pengajaran Mikro/PPL I Program S1 Kependidi-
kan

  Secara praksis, Pengajaran Mikro dilaksana-
kan oleh masing-masing program studi di UNY. 
Namun secara manajemen, Pengajaran Mikro 
dikelola oleh UPPL. Pengajaran Mikro diawali 
dengan pembekalan. Pembekalan dilaksana-
kan dengan teknik imbas berantai. Pembe-
kalan bersama koordinator pogram studi dan 
dosen pembimbing Pengajaran Mikro dilakukan 
oleh Kepala Bidang Pengajaran Mikro UPPL. 
Materi pembekalan umum ini selanjutnya 
diimbaskan kepada mahasiswa Pengajaran 
Mikro oleh koordinator program studi. Selain 
oleh dosen Pengajaran Mikro, pembekalan juga 
diberikan oleh dosen senior dan guru (guru 
dihadirkan di kampus).

  Pengajaran Mikro dilaksanakan dengan  
dengan teknik peer teaching,  real teaching, 
dan real pupil microteaching. Peer teaching 
dengan memberdayakan teman sendiri seba-
gai siswa. Real teaching dengan menghadir-
kan siswa sekolah ke laboratorium Pengajaran 
Mikro. Real pupil microteaching dengan cara 
mahasiswa praktik Pengajaran Mikro di sekolah 
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atau di klub olah raga.
  Kelas Pengajaran Mikro terdiri dari ± 10 - 15 

mahasiswa dengan didampingi minimal dua 
dosen pembimbing. Jumlah mahasiswa Penga-
jaran Mikro 4.476 mahasiswa. Teknik bimbin-
gan dengan supervisi klinis, yakni perbaikan 
secara progresif bagi mahasiswa setelah dilak-
sanakan refleksi pada akhir praktik Pengajaran 
Mikro. Setiap mahasiswa diwajibkan praktik 
Pengajaran Mikro minimal 8 kali pertemuan. 
Pengajaran Mikro dilaksanakan di program stu-
di masing-masing. UPPL juga menyiapkan satu 
laboratorium Pengajaran Mikro lengkap den-
gan oneway screen dan alat perekam. Pada 
akhir perkuliahan mahasiswa dikatakan lulus 
apabila memiliki nilai B. Mahasiswa yang tidak 
mencapai syarat nilai minimal tersebut tidak 
dapat diberangkatkan ke KKN PPL.

  Di samping itu, pada tahun 2010, UPPL 
bekerjasama dengan P3B menyelenggarakan 
Pengajaran Mikro berbahasa Inggris sebanyak 
120 mahasiswa. Mahasiswa tersebut berasal 
dari kelas bilingual (Prodi Matematika, Kimia, 
Fisika, dan Pendidikan IPA) dan seleksi dari 
berbagai program studi di UNY (dengan me-
lalui seleksi tes). Mahasiswa ini diproyeksikan 
untuk ber-KKN PPL di RSBI (Rintisan Sekolah 
Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Ber-
taraf Internasional). 

b. KKN-PPL dan PPL Program S1 Kependidikan 
Tahun 2010

  Mahasiswa peserta KKN-PPL adalah maha-
siswa UNY program studi kependidikan dari 
semua fakultas, baik program bersubsidi mau-
pun program swadana. Ada juga mahasiswa 
yang hanya mengambil PPL saja. Mahasiswa 
peserta KKN PPL atau PPL saja mendaftarkan 

diri secara online dengan alamat http://siakad.
uny.ac.id/. Mahasiswa KKN PPL atau PPL saja  
berjumlah 4.446 mahasiswa. KKN-PPL terdiri 
dari kelas umum dan kelas bilingual.

  Selanjutnya mahasiswa dikelompokkan 
oleh Tim KKN PPL untuk ditempatkan diloka-
si KKN PPL atau PPL saja, yakni di sekolah, 
lembaga, klub, atau intansi pemerintah dan 
swasta. Lokasi yang digunakan untuk KKN-
PPL UNY tahun 2010 sebanyak 391 sekolah, 
lembaga, klub tersebar di wilayah Propinsi DIY 
dan Jawa Tengah, yang meliputi: 5 Kabupaten/
Kota di DIY dan 2 Kabupaten di Jawa Tengah 
(Kabupaten Purworejo dan Klaten). 

   Tahun 2010 dilaksanakan pada semester 
khusus, berlangsung mulai 1 Juli sampai den-
gan 4 September 2010. Model pembimbingan 
PPL berbasis program studi, artinya dosen 
pembimbing hanya membimbing mahasiswa 
program studinya, sehingga seorang DPL PPL 
dapat membimbing di beberapa sekolah/lem-
baga. Untuk pembimbingan KKN, dilakukan 
dengan berbasis tim, seorang DPL membim-
bing satu kelompok di lokasi tertentu. Berda-
sarkan hasil monitoring dan evaluasi, rata-rata 
frekuensi kehadiran DPL ke sekolah/lembaga 
cukup baik. DPL PPL rata-rata hadir ke lokasi 
3,6 kali dari seharusnya 4 kali, sedangkan DPL 
KKN rata-rata hadir 7,5 kali dari 8 kali. 

  Kebijakan pemerintah tentang sertifikasi 
guru dan akreditasi berdampak pada KKN PPL. 
Pembimbingan dan kerjasama secara kualitas 
dan kuantitas (permintaan lokasi KKN PPL) me-
ningkat.  Peningkatan ditengarai oleh (a) inten-
sitas pembimbingan, (b) intensitas komunikasi 
kolaboratif antara DPL dengan lokasi KKN PPL, 
(c) banyaknya kegiatan ilmiah seperti seminar, 
lokakarya, pelatihan penulisan karya ilmiah 
seperti classroom action research (Penelitian 
Tindakan Kelas), dan (d) berbagai pengabdian 
masyarakat yang melibatkan dosen UNY. Se-
lian itu juga ada 6 sekolah yang meminta nota 
kesepahaman kerjasama KKN PPL yang digu-
nakan untuk akreditasi sekolah.

  Pada tahun 2010, ada dua Pemda yang 
memberikan dana bantaun, yakni dari Kabu-
paten Kulon Progo sebesar Rp 11.450.000,00 
dan Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp 
15.000.000,00. Kabupaten yang lain tahun 
2010 sedang melaksanakan pemilu Kepala 
Daerah sehingga tidak dapat memberikan 
bantuan seperti tahun sebelumnya. Bantuan 
akan diproyeksikan tahun 2011. 

  Capaian nilai akhir KKN-PPL tahun 2010 
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secara umum sebagian besar “baik sekali“ 
dan “istimewa“. Untuk nilai KKN, sebagian 
besar mahasiswa memperoleh nilai A dan 
A (94,73%), nilai B dan B+ sebanyak 5,27%. 
Tidak jauh berbeda dengan capaian nilai KKN, 
capaian nilai PPL sebagai berikut. Sebagian 
besar (91,01%) mendapat nilai A dan A, se-
banyak 8.99% mendapat nilai B+ dan B. Pada 
tahun ini ada 3 PJKR yang diminta sekolah 
untuk mengajar pasca KKN PPL, yaitu 2 ma-
hasiswa di Gunung Kidul dan 1 mahasiswa di 
Sleman.

2. Kegiatan Pengembangan 
a. Pengembang SIKAP (Sistem Informasi KKN PPL)
 SIKAP dikembangkan untuk mempermudah 

pendaftaran KKN PPL untuk tahun 2011. SIKAP 
berisi fitur informasi, pendaftaran, GIS, dan 
link ke web UPPL. Dengan SIKAP mahasiswa 
calon KKN PPL 2011 dapat mendaftar secara 
online dengan alamat http://sikap.uny.ac.id/. 
Dengan program ini mahasiswa dapat memilih 
sendiri lokasi KKN PPL (sesuai dengan minat, 
kemampuan, tempat tinggal, agama, dan 
sebagainya). Dengan GIS mahasiswa dapat 
memperoleh informasi secara lengkap tentang 
profil calon lokasi KKN PPL dari alamat, SDM, 
pretasi, kegiatan, bahkan denah lokasi.

b. Pengembangan Pembekalan Pengajaran Mikro 
Berbasis Web

 Program ini secama yuotube-nya Pengajaran 
Mikro UPPL UNY. Mahasiswa dapat belajar 
tentang pengajaran Mikro melalui internet. 
Komunikasi, saran, kritik, dan diskusi dapat 
disampaikan melalui email: uppl@uny.ac.id 
atau blog.uny.ac.id/uppl/. 

c. Pengembangan Sekolah Mitra
 Sekolah Mitra merupakan program bidang 1 

(PR 1) yang berafiliasi dengan UPPL. Sekolah 
mitra yang dimaksud terdiri dari SD Cokroku-
suman Jetis, Kota Yogyakarta, SMP Negeri 2 
Pleret, Kabupaten Bantul, SMA Negeri 1 Pleret, 
Kabupaten Bantul, SMK 1 Tempel (SMEA) Ka-
bupaten Sleman. 

d. Perekaman Pembelajaran
 Perekaman pembelajaran (Pengajaran Mikro 

dan PPL) tersebar ke 6 program studi tersebar 
ke 6 fakultas,  1 kelas SBI dan RSBI di P3B, dan 
di SMA N 8 Yogyakarta. Rekaman dilakukan 
profesional dan staf UPPL. Hasil rekaman se-
bagai wahana untuk belajar, baik Pengajaran 
Mikro dan pembelajaran pada PPL.

e. Pelatihan pembuatan modul bagi mahasiswa
 Sebelum terjun ke lokasi KKN PPL,  3 mahasi-

swa setiap program studi diberikan pelatihan 

penulisan modul.  Dengan dana stimulant 
mahasiswa wajib membuat modul minimal 
50 halaman. Program ini untuk memberikan 
pembelajaran cara menulis dan persiapan un-
tuk program KKN PPL.

f. Pelatihan AMT (Achievement Motivation 
Training) dan Lesson Study 

 Program ini diperuntukan bagi DPL yang baru. 
Para dosen pembimbing yang baru, selain di-
berikan pelatihan tentang teknis pelaksanaan 
pembimbingan pengajaran mikro dan KKN-
PPL, mereka juga mendapatkan materi AMT 
dan Lesson Study. Dari kegiatan tersebut 
diharapkan para DPL memiliki motivasi dan 
kiat-kiat untuk melaksanakan tugas sebagai 
pembimbing yang baik. Dengan pembimbin-
gan yang baik para mahasiswa akan dapat 
melaksanakan tugas KKN PPL secara efektif 
efisien dan mampu  mengembangkan diri se-
bagai calon guru professional.

g. Pelatihan E Print
 Pelatihan E print untuk menindaklanjuti kebi-

jakan universitas. Pelatihan ini bekerjasama 
dengan Puskom. Pelatihan E print diikuti oleh 
koordinator program studi. Dengan E print ini, 
koordinator program studi dapat mempublika-
sikan diri (publish) dalam dunia maya. Den-
gan E print ini diharapkan dapat memberikan 
kontributif positif sehingga kompetensi dosen 
dapat diberdayakan dan dimanfaatkan secara 
luas.

h. Mendapatkan Hibah BJJ (Belajar Jarah Jauh) 
dari Dikti sebesar Rp. 175 juta dari bulan Sep-
tember 2010 – Mei 2011. BJJ mengembangkan 
BAC (Bahan Ajar Cetak), Bahan Ajar Audio Vi-
sual, dan pembelajaran berbasis WEB.

Kegiatan lain yang Terkait dengan 
Dikjar

Berikut ini disampaikan beberapa kegiatan yang erat 
kaitannya dengan Tridarma Perguruan Tinggi.

Akreditasi jurnal: Tim Jurnal yang bertugas mela-
ku kan koordinasi dengan pengelola jurnal di UNY 
untuk lebih meningkatkan kualitas, khususnya 
menuju jurnal terakreditasi dan/atau jurnal 
internasional. Tim ini juga suda mulai bekerja untuk 
mengkoordinasikan pengusulan akreditasi jurnal 
di UNY. Langkah pertama yang dilakukan adalah 
mengidentifikasi jurnal yang hampir siap diajukan 
akreditasinya. Pada  tahun 2009 ada satu jurnal 
Cakrawala Pendidikan yang diterbitkan oleh LPM  
mengajukan Akreditasi dan berhasil terakreditasi 
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dengan nilai B. Sedangkan Jurnal PEP kerjasama 
dengan HEPI telah mengajukan akreditasi ulang dan 
mendapatkan nilai  B, dengan SK 64a/DIKTI/Kep/2010, 
tanggal 1 November 2010.

Untuk lebih mempersiapkan akreditasi jurnal, 
maka pengelola jurnal mengikuti beberapa pelatihan 
pengelolaan dan penyuntingan jurnal. Pelatihan 
tersebut diselenggarakan oleh Dikti melalui beberapa 
universitas, yaitu UM, UNES, dan UNY. Bagi pengelola 
jurnal yang tidak mendapatkan kesempatan pada 
pelatihan tersebut, maka UNY membiayai beberapa 
pengelola untuk mengikuti kegiatan tersebut 
dengan dana PKPS Inovatif UNY. UNY mengikutkan 
15 orang pengelola jurnal untuk mengikuti pelatihan 
pengelolaan jurnal yang diselenggarakan oleh HEPI 
bekerjasama dengan Jurnal PEP PPs UNY. Kegiatan 
ini dilaksanakan 2 kali. Pelatihan pertama berupa 
pelatihan penyuntingan jurnal dan kegiatan kedua 
berupa pelatihan pengelolaan jurnal.

Kegiatan lain untuk yang mendukung akreditasi 
jurnal adalah Tim pengembang Jurnal UNY melakukan 
studi banding ke UMS. Kegiatan ini adalah untuk 
melihat bagaimana pengelolaan jurnal di UMS.

  
Kepedulian Terhadap Mahasiswa Berprestasi 
di  Bi  dang Akademik: Pemberian penghargaan ke-
pa da maha siswa berprestasi akademik (cumlaude) 
dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas lulusan, 
dan menginformasikan lulusan berprestasi kepada 
pemerintah daerah dan sekolah asal. Acara ini selalu 
diselenggarakan menjelang pelaksanaan wisuda 
pada setiap periode. Sebelumya diadakan sarasehan 
mahasiswa yang lulus cumlaude dengan pimpinan 
UNY. Pada sarasehan ini seluruh mahasiswa diminta 
untuk memberikan masukan dalam bentuk makalah. 
Beberapa perwakilan mahasiswa tersebut diminta 

untuk mempresentasikan makalahnya. Masukan-
masukan mahasiswa, baik yang bersifat kritikan 
maupun masukan terhadap kemajuan UNY akan 
ditindaklanjuti oleh pimpinan UNY.

Pelaksanaan Wisuda: Setiap tahunnya UNY me-
nye   leng garakan upacara wisuda bagi lulusan S3, 
S2, S1, dan S0 sebanyak 4 (empat) periode yaitu 
pada periode Februari, Mei,  Agustus, dan November. 
Jumlah lulusan UNY tahun 2010 sebanyak 5.476 
orang, dengan predikat cumlaude sebanyak 481 
orang. Adapun Jumlah lulusan UNY S3, S2, dan S1 
dari tahun 1965 sampai dengan tahun 2010 baik non 
kependidikan maupun kependidikan 51.228. Untuk 
lulusan Diploma 35.835. lebih rincinya dapat dilihat 
Lampiran I Tabel I.18. 
Kegiatan setiap periode wisuda sebagai berikut.
1. Periode Februari tahun 2010 jumlah wisudawan 

1.083, jumlah mahasiswa cumlaude 82.
2. Periode Mei tahun 2010 jumlah wisudawan 1.038 

, jumlah mahasiswa cumlaude 85.
3. periode Agustus tahun 2010 jumlah wisudawan 

1.291 orang, berpredikat cumlaude 129 orang .
4. periode November tahun 2010 jumlah wisudawan 

1.437 orang, berpredikat cumlaude 96 orang. 
5. periode Februari tahun 2010 jumlah wisudawan 

2.064 orang, berpredikat cumlaude 185 orang.

Pengembangan Kurikulum UNY: Dalam rangka 
me respon perkembangan ilmu, teknologi, dan 
seni yang semakin pesat maka perlu dilakukan 
pengembangan kurikulum. Hal ini ditempuh karena 
substansi kurikulum selalu berkaitan dengan ilmu, 
teknologi, dan seni yang berkembang saat ini. 
Dimensi humanisme, religi, dan interpreunership 
juga dijadikan pertimbangan dalam pengembangan 
kurikulum ini. Dengan demikian diharapkan 
UNY dapat menghasilkan lulusan yang cendekia, 
mandiri, dan bernurani. Saat ini buku Rambu-rambu 
Pengembangan Kurikulum Tahun 2009, implementasi 
kurikulum Tahun 2009, dan Kurikulum Tahun 2009  
sudah selesai dilaksanakan. Untuk lebih mengenalkan 
UNY, akan dicetak kurikulum gabungan semua 
fakultas, walaupun setiap fakultas juga mencetak 
kuriku-lumnya masing-masing.

Untuk sementara masih diberlakukan 2 
kurikulum di UNY. Mulai semester gasal Tahun Ajaran 
2009/2010 sudah diterapkan Kurikulum Tahun 2009 
ini untuk semua mahasiswa baru jenjang S0 dan S1, 
sedangkan mahasiswa lama masih menggunakan 
kurikulum tahun 2002.

Penulisan jurnal, Artikel, dan Buku: Tim Jur-
nal yang ber tugas melakukan koordinasi dengan 
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pengelola jurnal di UNY untuk lebih meningkatkan 
kualitas, khususnya menuju jurnal terakreditasi dan/
atau jurnal internasional. Tim ini juga suda mulai 
bekerja untuk mengkoordinasikan pengusulan 
akreditasi jurnal di UNY. Langkah pertama yang 
dilakukan adalah mengidentifikasi jurnal yang hampir 
siap diajukan akreditasinya. 

Selain kegiatan tersebut UNY juga mengadakan 
program inovatif berupa Peningkatan Kualitas Jurnal. 
Untuk tahun 2010 diprioritaskan pada pengusulan 
akreditasi jurnal yang belum terakreditasi, dan 
memilih 5 proposal terbaik untuk ikut dibiayai. 
Setiap proposal yang terpilih dibiayai sebesar Rp. 
4.000.000,00. Namun demikian setelah diberi 
kesempatan untuk pengajuan akreditasi Jurnal, hanya 
2 jurnal yang diajukan akreditasinya, yaitu Jurnal 
Kependidikan dan Socia. 

Sejak tahun 1990-an hingga sekarang PPs UNY 
menerbitkan jurnal. Sejak 3 tahun terakhir jurnal 
tersebut diterbitkan oleh Himpunan Evaluasi 
Pendidikan Indonesia (HEPI) kerjasama dengan 
PPs UNY. Jurnal tersebut memuat hasil penelitian 
mahasiswa S2 dan S3 PPs UNY, penelitian dosen, 
dan kajian hasil penelitian. Tesis dan disertasi yang 
dipandang bermutu, baik dari sisi substansi dan 
metodologi diseleksi dan dipilih untuk dimasukkan 
ke jurnal “Penelitian dan Evaluasi Pendidikan”. 
Jurnal tersebut dikelola secara profesional, dengan 
melibatkan para pakar dari dalam dan luar UNY.

Berdasarkan penilaian dari Tim Akreditasi 
Berkala Ilmiah Peride II tanggal 31 Oktober 
2007, jurnal “Penelitian dan Evaluasi Pendidikan” 
ditetapkan sebagai jurnal terakreditasi oleh Dirjen 
Dikti (SK Nomor: 167/DIKTI/Kep/2007 tertanggal 7 
Desember 2007). Dan pada tahun 2010 ini jurnal PEP 
mengajukan akreditasi ulang ke Dikti dan hasilnya 
dengan nilai B dengan SK 64a/DIKTI/Kep/2010, 
tanggal 1 November 2010. Yang membanggakan 
dari jurnal “Penelitian dan Evaluasi Pendidikan” ini 

adalah merupakan satu-satunya jurnal kependidikan 
yang terakrediatasi dari 9 jurnal kependidikan yang 
diajukan untuk penilaian periode ini, atau satu 
dari lima belas jurnal yang terakreditasi dari 105 
jurnal yang diajukan untuk diakreditasi. Penerbitan 
Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan: PPs 
mengharapkan mahasiswa lulusan cumlaude tesis 
dan disertasinya membuat artikel untuk diterbitkan 
di jurnal yang telah terakreditasi.

Untuk meningkatkan kualitas penulisan artikel 
dilakukan penentuan klasifikasi artikel untuk 
mendapatkan insentif. Untuk meningkatkan kualitas 
artikel dan karya ilmiah akan segera dilakukan kajian 
dan memperhatikan artikel dan karya ilmiah yang 
lebih berbobot.

Para mahasiswa PPs yang telah selesai menulis 
tesis/disertasi diwajibkan menyusun artikel untuk 
jurnal dari penelitian yang telah dilakukan (tesis/
disertasi).

Program Unggulan: Dalam rangka meningkatkan 
ku alitas dan produktivitas, universitas telah banyak 
memfasilitasi pengembangan jurusan/prodi dan unit 
kerja lainnya melalui berbagai sumber dana, baik 
secara internal maupun eksternal, yang semuanya 
bermuara pada peningkatan produktivitas dan kualitas 
UNY. Kenyataan menunjukkan bahwa selama ini UNY 
telah memiliki banyak karya yang berkualitas. Namun 
demikian, sampai saat ini  belum pernah dilakukan 
pengujian terhadap karya-karya tersebut secara 
sistemik kelembagaan. Instrumen atau perangkat 
yang digunakan untuk pengujian pun belum tersedia, 
apalagi mekanisme dan prosedur pelaksanaannya. 
Untuk itu UNY telah membentuk Tim untuk membuat 
Buku panduan Program Unggulan UNY. Saat ini buku 
tersebut sudah selesai. Selanjutnya buku tersebut  
digunakan untuk menentukan produk-produk unggulan 
karya dosen UNY. Program unggulan UNY meliputi: 
bidang kependidikan, bidang Ilmu dasar, bidang 
ilmu terapan, dan bidang lain. Tahapan kegiatan 
seleksi program unggulan meliputi lima langkah, 
yaitu (1) mengidentifikasi dan mengelompokkan 
program unggulan yang diusulkan, (2) mempelajari 
kelengkapan usulan, (3) mengkaji dan mengevaluasi 
usulan (jika perlu dilakukan presentasi dan/atau 
visitasi), (4) menetapkan usulan yang memenuhi 
kriteria unggul, dan (5) mengumumkan hasil seleksi. 
Tindak lanjut atas penetapan program unggulan 
tersebut dapat berupa pemberian penghargaan dalam 
bentuk sertifikat, finansial, sosialisasi dan publikasi 
melalui berbagai media, termasuk website UNY 
dengan alamat http://www.uny.ac.id. 

Jumlah pengusul tahun 2010 sebanyak 13 orang. 
Dari 13 proposal tersebut hanya 8 orang yang lolos. 
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Penyempurnaan dan Penyusunan Pedoman/
Pan duan: Untuk peningkatan layanan dan kuali-
tas, beberapa pedoman/panduan dilakukan penyem-
purnaan/penyusunan tahun 2010 ini misalnya Pan-
duan Studi Lanjut, pedoman penulisan TA, Peraturan 
Akademik, Ramburambu Implementasi Kurikulum 
Tahun 2009, Panduan Usulan Guru Besar, Panduan 
Pembimbingan Dosen Junior, Panduan Pembimbingan 
Akademik, dan Panduan UNY.

Pedoman akademik yang berlaku di PPs telah di-
laku kan beberapa revisi. Kegiatan revisi ini dilakukan 
untuk menyesuaikan dengan butir-butir yang ada di 
peraturan yang muncul kemudian. Misalnya, keten-
tuan kelulusan dengan predikat cumlaude dan 
jum lah sks yang harus ditempuh oleh magister atau 
doktor.

Pada setiap tahun dilakukan pemutakhiran pedo-
man penulisan tesis dan disertasi, seiring dengan 
per kem bangan kebutuhan masyarakat ilmiah dan 
perkembangan ilmu dan teknologi. 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di 
PPs diperlukan adanya pedoman pembelajaran. Pedo-
man pembelajaran ini memuat rambu-rambu pelaks-
anaan pembelajaran, baik di luar maupun di dalam 
kelas. Di samping itu, dikemukakan pula pola-pola 
penyelesaian tugas pembelajaran, baik kelompok 
maupun individual.

Pedoman penjaminan mutu dibuat untuk mem-
berikan rambu-rambu kepada para pengelola PPs 
da lam melaksanakan aktivitas sehari-hari menuju 
standar mutu yang berlaku di kalangan PPs. Pedo-
man penjaminan mutu ini memuat rambu-rambu 
peningkatan mutu SDM dan SDA pendukung keber
hasilan PPs dalam mewujudkan visi dan misi PPs.

laporan Elektronik: Ketepatan waktu pengiriman 
dan a kurasi data laporan elektronik pada setiap semes-
ter selalu ditingkatkan. Sejak tahun 2008, dua minggu 
setelah berakhirnya ujian semester diselenggarakan 
workshop pengisian data elektronik yang diikuti 
oleh semua administrator (petugas) fakultas dan 
PPs. Dengan workshop, beberapa kendala yang 
dialami administrator dapat diatasi meskipun masih 
perlu dukungan sarana prasarana dari fakultas/
PPs.  Pada skala nasional, keaktifan UNY dalam 
pelaporan elektronik masuk dalam kelompok atas, 
namun tidak hanya sampai di situ upaya peningkatan 
akurasi dan validitas data selalu ditingkatkan. Hal 
ini dikarenakan data yang tertuang dalam laporan 
elektronik merupakan cermin aktivitas program studi 
di universitas. Data ini dapat diakses oleh siapapun 
dan dari manapun karena masuk dalam salah satu 
web site Ditjen Dikti Depdiknas yaitu http://www.
evaluasi.or.id. 

Implementasi Pendidikan Karakter dalam 
P e r ku liahan dan Pengembangan Kultur 
U ni  ver  sitas: Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh 
pe mikiran perlunya UNY sebagai LPTK untuk 
memberikan contoh/teladan bagi sekolah-sekolah 
ataupun lembaga pendidikan lainnya dalam 
mengimplementasikan pendidikan karakter dalam 
perkuliahan/kelas pembelajaran, maupun di luar 
kelas. UNY juga perlu memberikan contoh pemba-
ngunan kultur kampus untuk pengembangan karak-
ter. Bagaimana mempersiapkan program perkuliahan 
yang mengangkat pendidikan karakter pada ma sing-
masing mata kuliah, bagaimana mengelola pembela-
jaran/perkuliahan yang mengangkat pendidikan 
karakter, dan bagaimana mengukur keberhasilan 
pembelajaran yang mengangkat pendidikan karakter, 
perlu dicontohkan. Bagaimana mempraktikkan kultur 
kampus yang kondusif bagi pengembangan karakter 
bagi semua warga kampus, juga perlu diteladankan.

Sampai dengan awal tahun 2010, pendidikan ka-
rak ter belum dapat dilaksanakan dalam perkulia han. 
Belum adanya dukungan kebijakan dan pengemba-
ngan kultur universitas, serta belum adanya contoh 
yang applicable, dipandang sebagai penyebab belum 
da pat berlangsungnya pengaplikasian pendidikan 
ka rak ter dalam perkuliahan.

Melihat perlunya contoh dan dukungan kultur 
universitas bagi pengimplementasian pendidikan 
karakter dalam perkuliahan, maka Jajaran I UNY 
pada tahun 2010 menyediakan dana stimulan. 
Dana stimulan ini sekaligus sebagai insentif guna 
menginisiasi pengimplementasian pendidikan 
karakter dalam perkuliahan dan pengembangan 
kultur universitas dalam kehidupan non-perkuliahan. 
Inisiasi atau percontohan pengimplementasian 
pendidikan karakter ini dilakukan dalam bentuk 
penelitian tindakan kelas dan ditumpangkan pada 
kegiatan lesson study. Dana stimulan juga diberikan 
kepada beberapa unit administrasi yang mempunyai 
program percontohan pengembangan kultur 
universitas. 

Ada 18 judul PTK dan kegiatan lesson study di 
se  mua fakultas dan PPs UNY, yang diberi dana in-
sen tif untuk mengimplementasikan pendidikan 
ka rak ter. Ada 5 unit administrasi yang diberi dana 
insentif untuk mengembangan kultur universitas. 
Re kaman kegiatan dan instrumen yang digunakan 
dalam kegiatan-kegiatan percontohan ini diharapkan 
menjadi model untuk pengembangan karakter dan 
kultur universitas di UNY.

Kegiatan percontohan yang dipandang sebagai 
the best practices tentang Pendidikan Karakter di UNY 
ini sudah bersifat komprehensif, yang mana telah 
mencakup dua (2) strategi tradisional, yaitu inkulkasi 
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(lawan indoktrinasi) serta keteladanan dan dua (2) 
strategi kontemporer, yakni fasilitasi nilai serta 
pengembangan soft skills. Sifat komprehensif juga 
diwarnai oleh aktor (pelaku) yang terdiri dari semua 
komponen pendidikan: pimpinan, pendidik, subjek 
didik, dan tenaga administrasi. Proses pendidikan 
dilaksanakan baik secara langsung melalui 
pembelajaran bidang-bidang studi tertentu dan 
berbagai pelatihan maupun secara tidak langsung 
dengan diintegrasikan ke dalam pembelajaran semua 
bidang studi, serta dalam berbagai kegiatan dan 
kehidupan kampus secara menyeluruh. Yang menjadi 
tujuan adalah terbentuknya kesadaran pribadi dan 
kolektif  untuk biasa berbuat baik. Sifat sistemik 
berupa tindakan yang sinergis antara  unsur pimpinan 
semua tingkatan, pendidik, subjek didik (mahasiswa), 
dan tenaga administrasi dalam melaksanakan 
pendidikan karakter, yang didukung oleh sarana 
dan prasarana yang memadai dari segi kuantitas 
dan kualitas. Sifat sistemik juga tercermin dalam 
keterkaitan antara  kegiatan pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat dalam mencapai 
tujuan terbentuknya karakter terpuji/akhlak mulia/
budi pekerti luhur.

Sertifikasi Guru dalam jabatan:
1. Penilaian Portofolio
  Sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2010, 

Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta meneri-
ma kuota dari kementerian pendidikan sebanyak 
8.213 guru, dan hanya terpenuhi  7.595 guru 
(92,48%) yang terdiri dari 1.361 orang guru 
pendidikan menengah dan 6.234 orang guru 
pendidikan dasar. Sedangkan dari kementerian 
agama menerima portofolio 306 orang guru.  
Proses sertifikasi dilaksanakan dalam beberapa 
tahap pekerjaan yang memerlukan ketelitian, 
kecermatan dan dedikasi yang tinggi. Tahapan 
pekerjaan tersebut diantaranya tahap peneri-
maan portofolio, tahap verifikasi data peserta 
berbasis Kabupaten/Kota, tahap pengelompokan 
dokumen berbasis mapel dan jenjang pendidi-
kan, tahap labelisasi dan pencetakan barcode 
berbasis mapel/rumpun keahliah asesor, tahap 
pendistribusian dan pengontrolan dokumen ke-
tika penilaian portofolio, tahap ploting dokumen 
portofolio berbasis Asesor dan mapel, dst. sam-
pai pada tahap pengembalian dokumen ke dinas 
pendidikan Kabupaten/Kota.

  Proses sertifikasi diawali dengan penilaian 
portofolio yang dilaksanakan pada tanggal 1-23 
Juni 2010. Proses penilaian portofolio yang meli-
batkan 326 orang Asesor mulai dengan penilaian 
portofolio guru-guru pendidikan dasar 6.234 x 2 

= 12.468 potofolio dan berlangsung dari tanggal 
1 – 18 Juni 2010. Selanjutnya untuk portofolio 
guru-guru pendidikan menengah yang berjumlah 
1.361 x 2 = 2.722 portofolio berlangsung  dari 
tanggal 19–23 Juni 2010. Dari total portofolio 
yang dinilai, 4.606 orang guru dinyatakan lulus, 
7 orang dinyatakan diskualifikasi, dan sisanya 
2.982 orang guru harus mengikuti  Pendidikan 
dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Untuk penilaian 
portofolio guru-guru dari kementerian agama 
hanya berlangsung selama dua hari yakni 24-25 
Juni 2010. Dari jumlah 306 x 2 = 612 portofolio, 
58 peserta dinyatakan lulus secara langsung, 7 
orang dinyatakan diskualifikasi, dan sisanya 241 
orang peserta dinyatakan mengikuti PLPG.

2. PLPG
  Pendidikan dan Latihan Profesi Guru adalah 

kegiatan diklat yang dilaksanakan selama 9 hari 
dengan total jam pertemuan sebanyak 90 JP. Ke-
giatan ini dilaksanakan di tiga lokasi, yakni LPMP 
DIY yang berlokasi di Kalasan, P4TK Matematika, 
dan P4TK Senibudaya di Jalan Kaliurang Km. 6 
dan Km. 12. Ditentukannya ketiga lokasi tersebut 
karena ketiganya dinilai cukup representatif un-
tuk pelaksanaan kegiatan PLPG, baik mengenai 
jumlah daya tampung kamar, ruang kelas, mau-
pun fasilitas pendukung lain. Jumlah peserta yang 
mengikuti PLPG dari kementerian pendidikan se-
banyak 2.982 orang + 62 orang peserta luncuran 
tahun 2009 yang tidak bisa mengikuti kegiatan 
PLPG dengan alasan tertentu, diantaranya  ka-
rena sakit, melahirkan, menunaikan ibadah haji, 
dll., sehingga jumlah keseluruhan peserta PLPG 
menjadi 3.044 orang guru.

  PLPG  gelombang 1 dimulai pada 1 Agus
tus 2010 dan gelombang 17 diakhiri 31 Oktober 
2010. Secara keseluruhan dari  jumlah 2.982 
orang guru, 1.160 orang dinyatakan lulus secara 
langsung, 92 orang tidak hadir PLPG, 750 orang 
lulus UU1, 324 orang lulus UU2, 641 orang tidak 
lulus UU2, dan 15 orang tidak hadir UU2. Un-
tuk 62 orang peserta luncuran dari Kementerian 
Pendidikan, 5 orang dinyatakan lulus langsung, 
27 orang tidak hadir PLPG, 6 orang lulus UU1, 7 
orang lulus UU2, 16 orang tidak lulus UU2, dan 
1 orang tidak hadir UU2. Sedangkan dari 241 
orang peserta dari kementerian agama, 103 
orang dinyatakan lulus langsung, 16 orang tidak 
ha dir PLPG, 52 orang lulus UU1, 16 orang lulus 
UU2,  dan 54 orang tidak lulus UU2.

Sertifikasi Dosen: Tahun 2008 UNY mengirimkan 
se ba nyak 94 portofolio program sertifikasi dosen 
untuk dinilai. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) 
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portofolio dari UNY adalah UGM, UNY, UM, Unesa, UPI, 
dan UNS. Dari 94 portofolio yang dikirim, sebanyak 92 
orang dinyatakan lulus sertifikasi dosen. Dua orang 
yang tidak lulus karena tidak melengkapi portofolio 
dengan alasan satu orang sudah mau pensiun dan 
satu orang karena kesibukan.

Tahun 2009 UNY memperoleh kuota sebanyak 
173 orang. Dari kuota tersebut sebarkan ke setiap 
fakultas dengan pembagian kuota berdasarkan 
jumlah dosen yang telah memenuhi syarat untuk 
diajukan program sertifikasi dosen. Dari 173 orang 
tersebut, telah dinyatakan lulus program sertifikasi 
dosen sebanyak 172.

Tahun 2010 ini UNY memperoleh kuota sebanyak 
200 orang. Dari kuota tersebut sebarkan ke setiap 
fakultas dengan pembagian kuota berdasarkan 
jumlah dosen yang telah memenuhi syarat untuk 
diajukan program sertifikasi dosen. Dari 200 orang 
tersebut, telah dinyatakan lulus program sertifikasi 
dosen sebanyak 200. Sebelum portofolio dikirim ke 
PTP Serdos dilakukan pelatihan bagi peserta, setelah 
itu dilakukan penilaian internal terhadap portofolio 
yang sudah dibuat oleh peserta. Penilaian internal 
ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada 
peserta terkait dengan portofolio yang sudah dibuat.

Untuk mengetahui unjuk kerja dosen yang telah 
bersertifikasi, maka perlu disusun panduan kinerja 
dosen pasca sertifikasi. Setiap dosen yang sudah 
bersertifikasi harus mengisi format kinerjanya 
sebagai syarat pencairan dana sertifikasi dosen.

Penyusunan Buku Pedoman Pengimplemen ta-
sian Pendidikan karakter dan Pengembang an 

Kul tur Universitas: Penyusunan buku ini didorong 
oleh pemikiran perlunya  buku yang applicable 
yang mampu memedomani pengimplementasian 
pendidikan karakter dan pengembangan kultur 
kampus secara komprehensif.   Bagaimana 
pengimplementasian pendidikan karakter dan 
pengem-bangan kultur universitas untuk matakuliah-
matakuliah dan kegiatan lain di berbagai fakultas dan 
lembaga di UNY, yang mengakomodasi karakteristik 
matakuliah, kegiatan, dan juga fakultas serta 
lembaga-lembaga ini. 

Harapan ini didukung oleh Ditjen DIKTI, dengan 
memberikan dana kepada UNY untuk menyusun buku 
panduan pengimplementasian pendidikan karakter. 
Dana hibah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta 
rupiah) layak diterima oleh UNY untuk penyusunan 
buku tersebut, mengingat berbagai best practices 
terkait pendidikan karakter telah berlangsung di UNY.

Buku yang disusun oleh tim yang diketuai Prof. 
Dr. Darmiyati Zuchdi ini. berjudul Pendidikan Karakter 
dengan Pendekatan Komprehensif Terintegrasi dalam  
Perkuliahan dan Pengembangan Kultur di Universitas. 
Edisi perdana (draft) buku ini telah berhasil dicetak 
pada akhir Tahun 2010 dan disebarkan terbatas di 
lingkungan UNY.

Rintisan UNY Menuju World Class Univer
sity: UNY menuju ke universitas bertaraf in ter-
nasi onal telah melaksanakan berbagai program 
pada tahun ke 3 (tiga). Program-program kegiatan 
dikembangkan berangkat potensi yang telah 
dimiliki, baik secara perorangan maupun secara 
kelembagaan, untuk memantapkan kelembagaan 
UNY menuju taraf internasional (WCU). Kegiatan 
meliputi pengiriman dosen mengikuti short-course 
di luar negeri, untuk memperoleh kemampuan 
dalam bidang teaching content through English 
dan memperoleh International Certificate untuk 
mengajar pada Kelas Internasional. Di samping 
itu yang juga sangat penting ditempuh adalah 
membangun networking dengan universitas dan 
pusat riset di seluruh dunia, sehingga apa yang telah 
dihasilkan oleh komunitas UNY baik kajian akademik 
maupun riset dari berbagai bidang ilmu yang dibina 
UNY dapat bermanfaat bagi masyarakat dunia. 

Juga telah dilaksanakan program peningkatkan 
kemampuan dosen mengembangkan model-model 
dan metode pembelajaran bertaraf internasional, 
peningkatan kemampuan bahasa Inggris dosen dan 
mahasiswa termasuk mendorong pencapaian nilai 
yang tinggi pada TOEFL dan IELTS. Di samping itu 
juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan bertaraf 
internasional baik di tingkat fakultas maupun di 
tingkat universitas berupa Seminar Internasional 
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tentang WCU, Workshop Nasional tentang RSBI. 
Tidak ketinggalan, juga telah dilaksanakan pelatihan 
bahasa Inggris bagi karyawan dan studi banding 
ke luar negeri. Terus diupayakan peningkatan diri, 
baik institusi pendidikan dan kualitas program 
pendidikannya, produktivitas dan kualitas riset yang 
berstandar internasional, peningkatan kuantitas 
dan kualitas dosen, (kualifikasi akademik dan 
bidang keahlian), peningkatan keunggulan dan 
kepemimpinan pada semua lini, maupun dukungan 
fasilitas di semua fakultas dan unit-unit pendukung 
yang bertaraf internasional. 

Guna mendukung program UNY menuju World 
Class University, maka telah dirintis embrio prodi 
internasional yang dimulai dengan perkuliahan yang 
diselenggarakan dalam bahasa Inggris, minimal 
satu mata kuliah di setiap prodi. Guna mendukung 
kegiatan di atas, UNY juga mengadakan program 
Inovatif Peningkatan Bahasa Inggris bagi Jurusan dan 
Program Penyiapan Jurusan Bertaraf Internasional. 
Pada tahun 2010, telah dibuka 6 (enam) kelas inter-
nasional yaitu Pendidikan Matematika, Pendidikan Fi-
sika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi, Pendidikan 
IPA, dan Pendidikan Akuntansi. Program penyiapan 
jurusan bertaraf Iinternasional ditekankan kepada 
kegiatan-kegiatan jurusan untuk menambah kua-
litas jurusan baik SDM maupun sarana prasarana. 
Kegiatan ini tidak menutup kemungkinan merupa-
kan kegiatan yang mendukung peningkatan bahasa 
internasional.

Kegiatan Peningkatan Bahasa Inggris melalui 
program WCU dimaksudkan untuk meningkatkan 
kemampuan bahasa Inggris bagi mahasiswa dan 
dosennya. Kegiatan ini juga dilaksanakan bersama 
dengan program inovatif bidang I, yang meliputi meli-
puti perkuliahan bilingual, kursus bahasa Inggris bagi 
dosen dan mahasiswa, pembentukan English Club di 
jurusan, dan masih banyak lagi. Untuk lebih menge-
nalkan bahasa Inggris bagi sivitas akademika UNY, 
salah satu cara yang dilakukan adalah menuliskan 
setiap papan nama menggunakan dua bahasa, yaitu 
bahasa indonesia dan Bahasa Inggris. Dengan cara 
ini dirasa akan lebih mudah diterima dan difahami 
oleh setiap sivitas akademika UNY.

Untuk mendukung program dan sosialisasi 
WCU, juga telah diterbitkan Buku Panduan WCU 
dalam bahasa Inggris, yang memuat Visi dan Misi 
UNY, Blue Print pengembangan UNY menuju WCU, 
serta program 5 tahunan dan program tahunan. Te-
lah diadakan pengadaan buku-buku referensi baru 
untuk menunjang perkuliahan di kelas internasional. 
Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2009 
adalah:
1. Pengiriman dosen untuk mengikuti short-course 

teaching content through English
2. Perintisan MoU perguruan tinggi luar negeri
3. Pengembangan web site WCU
4. Penyiapan prodi rintisan bertaraf internasional
5. Pengembangan instrumen penilaian belajar ma-

hasiswa kelas dwi bahasa
6. Pengembangan content khusus web site pen-

didikan matematika dan pendidikan akuntansi
7. Publikasi penelitian bertaraf internasional
8. Pertukaran mahasiswa kelas internasional dengan 

mitra di luar negeri
9. Kursus Bahasa Inggris bagi dosen dan mahasi-

swa. 
10. Penulisan artikel untuk publikasi penelitian ber-

taraf internasional
11. Penyusunan model/handout penunjang perkulia-

han kelas internasional
12. Pengembangan metode dan model pembelajaran 

kelas internasional
13. Pelatihan Bahasa Inggris untuk staf administrasi 

dan studi banding.
14. Pemberian stimulan pada perkuliahan kelas inter-

nasional.
15. Seminar internasional tentang WCU
16. Seminar dan Workshop Nasional tentang SBI/

RSBI
17. Pengadaan buku-buku referensi baru untuk kelas 

internasional
18. Pengembangan dan produksi kurikulum bertaraf 

internasional.
19. Pemanfaatan dosen tamu luar negeri untuk mem-

berikan stadium general.

Program Magang lulusan dan Pengembangan 
Seko lah laboratorium: Untuk pelaksanaan Pro-
gram Magang Lulusan UNY dan Sekolah Lab., didahu-
lui dengan kesepakatan antara Dinas Pendidikan de-
ngan UNY. Dinas Pendidikan yang dimaksud adalah 
Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul.

Program magang lulusan UNY tahun 2008 dan 
2009 dilaksanakan di Kabupaten Bantul, sedangkan 
tahun 2010 dilaksanakan di Kabupaten Kulonprogo. 
Buku Panduan Program Magang Lulusan UNY Tahun 
2005 dijadikan panduan dalam pelaksanaan program 
magang ini. Jumlah peserta tahun ini sebanyak 6 
orang. Koordinasi pelaksanaan magang lulusan 
sudah dilakukan antara UNY dengan Kepala Dinas 
Pendidikan Kulonprogo, hal ini untuk menentukan 
jumlah peserta dan sekolah tempat magang. UNY 
membiayai kegiatan ini, khususnya untuk transport 
peserta magang, sedang kegiatan operasional 
dibiayai oleh Dinas Pendidikan Kulonprogo dan 
sekolah yang bersangkutan. Kegiatan ini diikuti 4 
lulusan UNY sesuai kebutuhan sekolah.
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Kegiatan sekolah lab. tahun ini difokuskan pada 
SMP N 2 Pleret. Sebelumnya UNY menyusun pan-
duan kegiatan kemitraan yang diarahkan pada kegia-
tan sekolah lab. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
10 pe ningkatan kualitas program persekolahan, 
pelaksanaan, dan lulusan/keluaran dalam rangka 
menghasilkan sumber daya yang relevan dengan 
kebutuhan masyarakat pendidikan dan mendukung 
upaya peningkatan daya saing sekolah, (2) peningka-
tan kualitas dan relevansi program sekolah lab 
melalui identifikasi dan analisis masalah yang 
dihadapi bersama, dan perencanaan serta pengem-
bangan alternatif pemecahan masalah secara 
kolaboratif, dan (3) peningkatan efisiensi dan 
kapasitas sekolah lab dalam rangka menghasilkan 
lulusan yang berkualitas dan berdayaguna melalui 
pengelolaan sekolah lab secara sistemik termasuk 
pemanfaatan sarana, keunggulan dan kepakaran 
tenaga kependidikan yang ada pada UNY. Hasil akhir 
yang diharapkan pada kegiatan ini adalah berbagai 
inovasi pembelajaran dan kemampuan profesional 
dosen melalui deployment program.

Kegiatan Tim Pemantau Independen dan 
Pe nga wasan Ujian Nasional: Tahun 2009 
dan 2010 UNY dipercaya oleh Pemda DIY untuk 
meng koordinasikan pelaksanaan Tim Pemantau 
Independen (TPI) pelaksanaan Ujian Nasional tingkat 
SMP dan SMK. Anggota Tim ini terdiri dari UGM dan 
UIN Sunan Kalijaga. Daerah sasaran TPI adalah Dinas 
Pendidikan Provinsi DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten 
Sleman, kabupaten Banatul, Kabupaten Kulonprogo, 
dan kabupaten Gunungkidul. 

Selain sebagai koordinator TPI, UNY juga menjadi 
koordinator pengawasan Ujian Nasiomal (UN) untuk 
SMA dan MA. Anggota Tim ini terdiri dari UGM dan UIN 

Sunan Kalijaga. Daerah sasaran pengawasan adalah 
Dinas Pendidikan Provinsi DIY, Kota Yogyakarta, 
Kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, Kabupaten 
Kulonprogo, dan kabupaten Gunungkidul.

Kegiatan TPI dan pengawasan UN ini dapat 
berjalan dengan lancar. Bahkan di daerah DIY 
termasuk grey area dalam pelaksanaan UN pada 
tingkat nasional.
Kegiatan Pengadaan CPNS se Provinsi DIY: 
Tahun 2010 UNY dipercaya lagi oleh Pemda DIY 
untuk melaksanakan kegiatan penerimaan CPNS 
di lingkungan Pemda DIY. UNY dipercaya untuk 
menyediakan soal CPNS dan pengoreksian hasil tes 
untuk 5 (enam) BKD, yaitu Provinsi DIY, Pemerintah 
Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten 
Banatul,  dan Kabupaten Gunungkidul. Khusus untuk 
Provinsi DIY, UNY melakukan mulai dari penyiapan 
soal, pelaksanaan ujian, tempat ujian, sampai pada 
pengoreksian, dan penentuan kelulusannya. Kegiatan 
ini berlangsung dengan baik dan berjalan lancar.

Penyelenggaraan Program S1 Kependidikan 
ba gi Guru dalam jabatan: Tahun 2009 UNY me-
ngu sulkan 32 Program Studi kependidikan ke Direktur 
Ketenagaan Ditjen Dikti untuk ikut berkompetisi 
menjadi penyelenggara program S1 kependidikan 
bagi guru dalam jabatan. Dari 32 prodi tersebut, yang 
dinyatakan lolos sebagai penyelenggara sebanyak 28 
prodi kependidikan. Dalam implementasinya, UNY 
menjadi ketua forum LPTK Penyelenggara Program 
S1 Kependidikan di DIY yang beranggotakan UST, 
UAD, USD, dan UPY, berkolaborasi dengan LPMP, 
Dinas Pendidikan, dan BKD se Kabupaten/Kota di DIY. 
Perkuliahan akan mulai berjalan pada TA 2010/2011, 
walaupun awal perkuliaahan pada bulan Januari 2011. 
Karena perkuliahan program ini sangat khusus, maka 
jumlah semester dalam satu tahun diselenggarakan 
sebanyak 3 kali.

Penyelenggaran PPG bagi Guru Prajabatan: 
Pada ta  hun 2009 UNY mengusulkan 33 Program 
Studi kependidikan untuk ikut berkompetisi menjadi 
penyelenggara PPG bagi guru prajabatan ke Direktur 
Ketenagaan Ditjen Dikti. Dari 33 prodi tersebut, 
yang di visitasi sebanyak 27 prodi kependidikan. 
Perkembangan terakhir, prodi PKn yang sebelumnya 
tidak lolos karena akreditasinya habis, saat ini bisa 
diikutkan dalam penyiapan program PPG. Untuk 
mendukung kegiatan ini telah dilakukan workshop 
pe nyusunan kurikulum, workshop penyusunan pe-
rang kat pembelajaran, workshop penyusunan mo-
del PPL, workshop peningkatan kemampuan guru 
pamong, serta pengadaan buku dan perlengkapan 
la bo ratorium pengajaran mikro.
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Perkembangan terakhir, di UNY ditetapkan 27 
prodi sebagai penyelenggara PPG sampai tahun 
2012. Namun, prodi Pendidikan Teknik Mesin yang 
semula dinominasikan sebagai penyelenggara PPG 
tidak ditetapkan sebagai penyelenggara PPG.

Pengembangan di Fakultas: Di samping kegiatan 
utama Tri Dharma Perguruan Tinggi di atas, FT-UNY 
juga melaksanakan program-program yang bersifat 
pengembangan. Program-program pengembangan 
ini masih berkaitan erat dengan upaya meningkatkan 
kualitas pendidikan dan pengajaran. Berbagai pro-
gram pengembangan yang telah berhasil dilaksana-
kan dalam tahun 2010 adalah penulisan buku, modul 
pembelajaran E-learning, penelitian kolaborasi dosen 
dan mahasiswa, penugasan dosen ke sekolah, peneli-
tian hibah bersaing fakultas,  magang dosen ke indu-
stri, pengembangan tugas akhir, dan tracer study.

Penyelenggaraan Program S1 Kependidikan 
ba gi Guru dalam jabatan (melalui PPKHB): 
UNY mu lai tahun 2010 menyelenggarakan Program 
S1 Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan. Program 
ini dilaksanakan menindaklanjuti Undang-undang 
Guru dan Dosen, Kepmendiknas RI No. 015/P/2009 
yang mewajibkan seluruh guru berkualifikasi S1, 
serta besarnya animo calon peserta. Di samping 
itu, adanya ketegasan Ditjen DIKTI mengenai posisi 
program ini dalam EPSBED, membuat tidak ada 
pilihan, UNY harus menyelenggarakan program ini. 

Bersama dengan USD, UAD, UST, dan UPY dalam 
forum lima universitas, UNY untuk tahun 2010 ini 
diserbu 588 orang guru pendaftar dari DIY dan Jawa 
Tengah. Dari proses seleksi yang mengikuti panduan 
PPKHB dari Ditjen DIKTI, untuk tahun 2010 akhirnya 
menerima 221 peserta untuk 18 program studi yang 
ditawarkan di UNY.

Program S1 Kependidikan bagi Guru dalam 
Jabatan ini di UNY diposisikan sebagai program 
non-reguler.  Perkuliahan untuk program ini tidak 
digabungkan dengan program-program reguler yang 
telah ada. Model semester untuk program ini juga 
khusus, ialah semester JanuariApril, MeiAgustus, 
dan September-Desember. Perkuliahan dilakukan 
dalam tiga bentuk, ialah 30% ntatap muka, 40% 
tutorial, dan 30% mandiri. Secara efektif, perkuliahan 
untuk program ini dimulai Bulan Januari 2011. 

Persiapan PPG dalam jabatan: Program Pendidi-
kan Profesi Guru dalam Jabatan akan dimulai Tahun 
2011. Ditjen DIKTI memberikan kewenangan 27 
program studi di UNY untuk menyelenggarakan PPG 
pada tahuan 2011 ini.

Untuk meningkatkan kesiapan prodi-prodi 
UNY ini dalam menyelenggarakan PPG, maka 
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Ditjen DIKTI memberikan dana insentif 3M, untuk 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan esensial, 
ialah: 1) penyiapan sekolah mitra, guru pamong, dan 
dosen pembimbing, 2) pembuatan buku/bahan ajar, 
penyusunan instrumen uji seleksi dan uji kompetensi, 
dan 4) penyiapan fasilitas IT pendukung workshop 
dan PPL PPG. 

Capaian Keberhasilan Dikjar

Input dan Output: Animo mahasiswa baru yang 
me lalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (SNMPTN) Tahun Akademik 2010/2011 untuk 
tingkat universitas mengalami peningkatan sejumlah 
23.629 orang (74,2%) dari tahun sebelumnya, atau 
dari 31.858 orang pada Tahun akademik 2009/2010 
menjadi 55.487 orang pada Tahun akademik 
2010/2011.

Jumlah mahasiswa terdaftar sampai dengan 
semester gasal 2010/2011 sebanyak 32.241 orang 
yang terdiri  jenjang S3 sebanyak 182 orang, S2 se-
banyak 570 orang, S1 sebanyak 26.554 orang, DIII 
sebanyak 2.607 orang, dan DII sebanyak 253 orang. 
Dapat dilihat pada Lampiran I Tabel I.10.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): Rerata IPK lulu-
san S1 tingkat universitas untuk tahun 2010 sebesar 
3,23; mempunyai nilai yang sama dibanding tahun 
2009 yaitu sebesar 3,23. Rincian secara jelas dapat 
dilihat pada Lampiran I Tabel I.11.

Mahasiswa Cumlaude: Untuk tahun 2010 jumlah 
ma hasiswa cumlaude meningkat dari 299 di tahun 
2009 menjadi 343 di tahun 2010. Rincian secara jelas 
dapat dilihat pada Lampiran I Tabel I.13.

Mantan Rektor 
UNY (kini Dirjen 
Mandikdasmen 

Kemendiknas RI) 
menjadi membicara 
inti dalam seminar 
Pendidikan Profesi 

Guru, di Ruang Sidang 
Utama Rektorat UNY.  
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lama Penyelesaian Studi: Rerata lama studi jen-
jang S1 semakin cepat dari 4,90 tahun pada 2009 
menjadi 5,01 tahun pada 2010. Rincian secara jelas 
dapat dilihat pada Lampiran I Tabel I.12.

BIDANG PENElITIAN

Pendahuluan

Lembaga Penelitian adalah unsur pelaksana akademik 
yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNY 
di bidang penelitian yang berada di bawah Rektor, 
dimana lembaga penelitian mempunyai tugas untuk 
melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan 
menilai pelaksanaan penelitian di seluruh UNY dan 
juga sebagai penjamin mutu dari penelitian tersebut.

Laporan pelaksanaan program kerja ini meru-
pakan laporan pelaksanaan program kerja selama 
tahun 2010 mulai bulan Januari 2010 sampai dengan 
bulan Desember 2010. Laporan ini sekaligus sebagai 
pertanggungjawaban ketua yang disampaikan pada 
Rapat Kerja Lembaga Penelitian UNY.

Pelaksanaan program kerja tahun 2010 mengacu 
pada Renstra UNY tahun 2006-2010 yang sudah 
ter jabarkan secara tahunan dalam RKT Lembaga 
Penelitian tahun 2010. Dalam melaksanakan program 
kerja Lembaga Penelitian juga mendasarkan pada 
visi-misi Lembaga serta  visi-misi UNY.

 Dalam tahun anggaran 2010 ini, Lembaga 
Peneli tian memperoleh alokasi anggaran sebagai 
berikut: (1) PNBP UNY sebesar  Rp  1.733.874.000,-;  
(2) Rutin sebesar Rp. 25.000.000,- untuk kegiatan se-
minar nasional dan lain-lain; (3) Belanja Pegawai dan 
Tunjangan sebesar Rp. 450.520.000,-; (4) Operasional 
kegiatan sebesar Rp. 1.682.994.000,; dan (5) Angga-
ran tidak mengikat sebesar Rp. 2.466.282.994,- yang 
dipergunakan untuk membiayai kegiatan establish-
ment maupun untuk kegiatan pengembangan (imp-
rovement and development).

  Disamping itu, dengan kerja keras para peneliti 
dan usaha seluruh komponen terkait, Lemlit ber-
hasil mengkoordinasikan dan melakukan penelitian 
yang bersumber dari anggaran eksternal  sebesar 
Rp 4.733.437.000,00.

Dalam melaksanakan tugas terkait dengan 
penelitian dan sertifikasi hasil penelitian Lembaga 
Penelitian dibantu oleh 12 orang BPP yang berasal 
dari 6 fakultas. Ujung tombak pelaksana kegiatan 
pe nelitian dan kegiatan ilmiah lainnya di lembaga 
penelitian UNY adalah  12 Pusat Studi atau Wahana 
dan 1 sentra HAKI.

Kegiatan Pusat Studi/Wahana dan 
Sentra HKI
 
Pusat Studi/Wahana mempunyai kegiatan penelitian 
dan non penelitian (seminar, pelatihan, lokakarya, 
workshop dll). Sedangkan deskripsi masing-masing 
Pusat Studi/Wahana yang ada di Lembaga Penelitian 
adalah sebagai berikut.

 
Pusat Studi Wanita (PSW): merupakan pusat 
studi yang berusaha melakukan perubahan sosial 
terutama dalam kesetaraan gender dengan 
melakukan penelitian, pendidikan dan pengabdian 
kepada masyarakat. Selama tahun 2010 telah 
melakukan kegiatan penelit ian sebanyak 3 
judul dana dari DIPA BLU UNY melalui penelitian 
kelompok kajian dan penelitian pengembangan 
wilayah, serta melaksanakan kegiatan diskusi publik 
”Kepemimpinan Perempuan: Mendobrak Budaya 
Patriarkhi” dengan nara sumber GKR Hemas, Wakil 
Bupati Gunung Kidul, Bupati Bantul di Gedung 
Mandala Bhakti Wanita Tama Yogyakarta. Selain 
itu Pusat Studi Wanita juga menerima kunjungan 
studi banding dari Pusat Studi Wanita  Universitas 
Tadulako, Palu dan berpartisipasi dalam berbagai 
pertemuan ilmiah.

Pusat Studi Sumber Daya lanjut Usia (Pusdi 
lansia): merupakan pusat kajian yang komprehensif 
ten tang sumber daya lanjut usia yang mengacu 
kepada penduduk lansia sebagai subyek yang 
mandiri dan berguna. Pada tahun 2010, Pusdi Lansia 
bekerjasama dengan Pusdi PAUD telah  melakukan 
kegiatan penelitian sebanyak 1 judul dana dari DIPA 
BLU UNY melalui penelitian Pengembangan Wilayah, 
dan melaksanakan Penulisan Modul Pelatihan 
Menghadapi Masa Lansia serta Workshop Penyusunan 
Roadmap penelitian Pusdi Lansia.

Pusat Studi Pengembangan Sistem Pengujian 
(Pus  bangsijian): merupakan pusat pengkajian 
dan pengembangan instrumen dalam bidang sis-
tem pengujian pendidikan. Selama tahun 2010 
berhasil melaksanakan   2 judul penelitian dari dana 
DIPA BLU UNY melalui Penelitian Kelompok Kajian 
dan Penelitian Pengembangan Wilayahdan 2 judul 
penelitian dari dana DPPM melalui penelitian Hibah 
Pascasarjana dan Penelitian Strategis Nasional.

Wahana Studi Pengembangan Kreativitas 
(WSPK): merupakan wahana yang berusaha me la-
kukan peningkatan kreativitas dan perubahan sum-
ber daya manusia menjadi lebih berkualitas da lam 
membangun perdamaian dan persahabatan serta 
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peningkatan mutu pendidikan. Dalam tahun ang garan 
2010 WSPK berhasil menyelesaikan 2 judul penelitian 
dengan dana DIPA BLU UNY melalui Penelitian Dosen 
Yunior Anggota Pusdi dan Penelitian Pengembangan 
Wilayah serta melaksanakan  kegiatan Pelatihan 
Achievenment Motivation Training (AMT) and 
Leadership Training bagi CPNS Dosen dan Karyawan 
UNY Tahun 2010  dan Lokakarya Penyusunan Proposal 
Penelitian dan PPM.

Pusat Studi Budaya (PSB): merupakan pusat 
stu di yang  menumbuhkembangkan budaya tradisi, 
budaya massa dan fenomena-fenomena budaya 
secara luas dengan meningkatkan etos budaya cipta, 
rasa, karsa dan karya, dalam tahun anggaran 2010 
telah melakukan penelitian sebanyak 3 judul dan 1 
judul bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita dengan 
dana dari DIPA BLU UNY melalui Penelitian Kelompok 
Kajian dan Penelitian Dosen Yunior Anggota Pusdi dan 
Penelitian Pengembangan Wilayah.

Pusat Studi Kependudukan dan lingkungan 
Hi dup (PKlH): merupakan pusat studi yang me-
lakukan penelitian dan pengkajian tentang persoalan 
kependudukan dan lingkungan hidup. Dalam Tahun 
2010 telah melaksanakan Penelitian sebanyak 5 
judul salah satunya bekerjasama dengan  WSPK 
dengan dana dari DIPA BLU UNY melalui Penelitian 
Kelompok Kajian, Penelitian Pengembangan Wilayah 
dan Penelitian Dosen Yunior Anggota Pusdi serta 
menyelenggarakan Seminar Nasional bekerjasama 
dengan Pusdi Kawasan  dalam rangka Dies Natalis 
UNY ke-46 dengan tema ” Pendidikan Karakter 
Berbasis Kearifan Lokal untuk Menghadapi Tantangan 
Global” di Auditorium UNY dan Semiloka Penyusunan 
Proposal Penelitian.

Pusat Studi Pendidikan Anak Usia Dini (Pusdi 
PAUD): merupakan pusat studi yang berusaha 
mewujudkan pendidikan anak usia dini yang tepat 
dalam rangka ikut merealisasikan generasi yang lebih 
berkualitas di era globalisasi. Selama tahun 2010 
telah melaksanakan penelitian sebanyak 2 judul salah 
satunya bekerjasama dengan Pusat Studi Lansia 
dari dana DIPA BLU UNY melalui Penelitian Kelompok 
Kajian dan Penelitian Pengembangan Wilayah dan 2 
Judul Penelitian dari dana DPPM melalui Penelitian 
Strategis Nasional dan Penelitian Hibah Kompetensi 
serta melaksanakan Seminar Pengembangan Social 
Life Skill  Anak Usia Dini dan Permainan Keaksaraan 
Alat Deteksi dan Alat Main untuk Anak Usia Dini. 
Pusat Studi PAUD juga memberikan layanan yaitu 
sebagai nara sumber dalam Pelatihan PTK: IGTKI & 
Himpaudi Provinsi DIY, Keaksaraan Anak di BPKB 
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Provinsi DIY, Pendidikan karakter Dinas Provinsi DIY.

Pusat Studi Kawasan (PSK): merupakan pusat 
studi yang menyelenggarakan penelitian atau kajian 
tentang pendidikan dan kebudayaan Jepang dan 
membangun kerjasama dengan organisasi, lembaga 
di dalam negeri maupun luar negeri. Pusat Studi 
Kawasan ini terdiri dari Kelompok Studi Jepang, Asia 
Timur, Eropa dan Kelompok Kawasan Kemiskinan. 
Tahun 2010 ini melaksanakan  1 judul penelitian dan 
2 judul penelitian bekerjasama dengan Pusat Studi 
Olah Raga dengan  dana dari DIPA BLU UNY melalui 
Penelitian Dosen Yunior Anggota Pusdi dan Penelitian 
Pengembangan Wilayah. Bekerjasama dengan  Pusdi 
KLH menyelenggarakan seminar nasional  dalam 
rangka Dies Natalis UNY ke-46 dengan tema” 
Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal untuk 
Menghadapi Tantangan Global” di Auditorium UNY 
dan Semiloka Penyusunan Proposal Penelitian. 
Disamping itu  Pusdi Kawasan juga melaksanakan  
Lokakarya Penelitian Kawasan dan Lingkungan Hidup.

Pusat Studi Teknologi dan Pendidikan Keju-
ruan (Pusdi TPK): merupakan pusat studi 
yang mem punyai misi melaksanakan pengkajian, 
penelitian, pelatihan, seminar/workshop, dan 
konsultansi terhadap rekayasa teknologi industri dan 
peningkatan kualitas pendidikan kejuruan. Selama 
Tahun 2010 telah melaksanakan kegiatan penelitian 
sebanyak 3 judul dengan dana DIPA BLU UNY melalui 
Penelitian Kelompok Kajian, Penelitian Dosen Yunior 
Anggota Pusdi, Penelitian Pengembangan Wilayah 
dan 1 judul dengan dana dari DPPM Dikti melalui  
Penelitian Kerjasama Antar Lembaga dan Perguruan 
Tinggi. Pusdi TPK juga telah melaksanakan Seminar 
Penyusunan Roadmap Penelitian Pusdi TPK.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan (Pus-
bijadik): merupakan pusat layanan kebijakan pen-
didikan. Tahun ini Pusbijadik melakukan kegiatan 
penelitian sebanyak 2 judul dari dana DIPA BLU 
UNY melalui  Penelitian Kelompok Kajian dan 
Pengembangan Wilayah. Pusbijadik bekerjasama 
dengan Pusat Penelitian PDM menyelenggarakan 
Pelatihan Metode Penelitian Evaluasi Kebijakan dan 
Evaluasi Program Pendidikan.

Pusat Studi Olah Raga (PSO): merupakan pusat 
studi yang mengkaji dan meneliti berbagai aktivitas 
olahraga berdasakan ilmu pengetahuan, teknologi 
dan sosial. Dalam tahun 2010 ini telah melaksanakan 
penelitian sebanyak 10 judul dan 1 judul bekerjasama 
dengan Pusat Studi Kawasan dana dari DIPA BLU UNY 
melalui  Penelitian Pengembangan Wilayah, Penelitian 
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Kelompok Kajian dan Penelitian Dosen Yunior 
Anggota Pusdi, serta menyelenggarakan Lokakarya 
Pengembangan Bidang Kajian Olah Raga, Pelatihan 
Penyusunan Proposal Penelitian bagi mahasiswa 
kerjasama dengan FIK UNY, Melaskanakan Workshop 
Penyusunan Renstra Pengembangan Olahraga DIY 
Tahun 2010, melaksanakan pendampingan kelas 
olahraga di DIY dan Jateng dan menjalin kerjasama 
(pengembangan networking) yaitu terjalin rintisan 
kerjasama dengan Sport Center University Malaya.

Pusat Penelitian Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah (Puslit PDM): merupakan pusat penelitian 
yang bertujuan untuk mewujudkan suatu lembaga 
yang memberikan layanan bantuan pengembangan 
pendidikan dasar dan menengah melalui penelitian 
dan kajian. Selama tahun 2010 telah melaksanakan  
penelitian sebanyak 7 judul dengan dana dari DIPA 
BLU UNY melalui penelitian Kelompok Kajian dan 
penelitian Dosen Yunior Anggota Pusdi.    Puslit PDM 
bekerjasama dengan Pusbijadik menyelenggarakan 
Pelatihan Metode Penelitian Evaluasi Kebijakan dan 
Evaluasi Program Pendidikan serta melaksanakan 
pendampingan jurnal guru kab./kota di DIY.

Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra 
HKI): sebagai media dan penyedia informasi bagi 
pa ra penemu dan perancang/perekayasa untuk 
memperoleh pengakuan hak kekayaan intelektualnya 
ataupun paten dan membantu pengguna untuk 
mengurus pengakuan hak karya intelektualnya. 
Dalam tahun 2010 telah mengusulkan Proposal 
UBER-HKI untuk memperoleh bantuan pendaftaran 
paten ada 2 judul yang lolos, serta 1 judul yang lolos 

memperoleh bantuan penelitian yang berpotensi 
Paten.  2 judul proposal  telah lolos mendapatkan 
insentif HKI untuk perolehan Paten. 2 judul HKI dari 
penelitian satu orang dosen telah memperoleh paten. 
Tahun 2010 ini juga menyelenggarakan workshop dan 
sosialisasi HKI. 

Pelatihan–pelatihan lainnya oleh 
lembaga Penelitian 

Selama tahun anggaran 2010, Lembaga Penelitian 
ber  hasil melakukan  pelatihan, seminar dan work-
shop, yang  didukung  DIPA BLU  UNY. Kegiatan 
tersebut adalah:
1. Workshop Finalisasi dan Sosialisasi Payung Pene-

litian
2. Workshop Penyusunan Proposal Penelitian untuk 

Meraih Hibah Penelitian Tingkat Nasional/Inter-
nasional (Hibah Kompetitif, Strategis Nasional, 
Hibah Fundamental, Hibah Bersaing).

3. Workshop Penulisan Artikel Berbahasa Inggris 
Menuju Jurnal International

4. Pelatihan Pengoperasian Sipen On Line Lanjutan 
(Program Sipen On Line yang sudah dikemban-
gkan)

5. Workshop Metodologi Penelitian 
6. Diseminasi hasil-hasil penelitian dengan tema 

“Penelitian Teknologi, MIPA dan Pendidikan Vokasi 
untuk Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia” 
dalam forum Seminar  Nasional.

7. Sosialisasi dan Pelatihan Website Lemlit UNY yang 
sudah dikembangkan. 

8. Pelatihan-pelatihan lain terkait dengan metodolo-
gi penelitian serta workshop penelitian kerjasama 
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Daftar Perolehan HKI Tahun 2008 s/d 2010
No. Nama Ketua 

Peneliti
jurusan/
fakultas

jenis 
HKI

No. HKI/ 
Pendaftaran

Tahun judul HKI

1. Prof. Dr. Nurfina 
Aznam, Apt., SU.

Kimia/
FMIPA

Paten P00200900694 2009 Ekstrak dan Bahan Aktif Antimutagenik 
dari Tumbuhan Hopea Mengarawan 
(Dipterocarpaceae)

2. Dr. Ariswan Kimia/
FMIPA

Paten P00200900739 2009 Pengaruh Atom Sulfur Pada Parameter 
Kristal Material Kristal Material Sel Surya 
CD (SE1X,SX) Hasil Preparasi Dengan 
Teknik Bridgeman

3. Sri Handayani, Kimia/
FMIPA

Paten P00200900741 2009 Dibenzalaseton Asimetris Sebagai 
Antioksidan dan penyerap Sinar UV 
Serta Metode Sintetisnya

4. Suyitno 
Hadiputro, MT

Sipil/FT Paten P0020100476 2010 Alat Ukur Kecepatan Aliran Arus Air 
(Current Meter Type 180210)

5. Suyitno 
Hadiputro, MT

Sipil/FT Paten P00201000474 2010 Robot Penentu Koordinat Titik Material 
Dasar Sungai Model Flume (Koorefhidsu 
Type 231109)
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dengan para stakeholders.
9. Guna memfasilitasi para peneliti di UNY untuk 

meningkatkan kinerjanya dalam menyusun pro-
posal sampai dengan sertifikasi hasil penelitian, 
Lemlit telah berhasil merevisi pedoman peneli-
tian UNY tahun 2010.

Kegiatan Penelitian

jumlah Penelitian: Selain dilakukan oleh 12 pu-
sat studi, penelitian di UNY juga dilakukan oleh 
para dosen di luar pusat studi yang dikoordinir 
oleh Lemlit, Rektorat maupun Fakultas. Kegiatan 
penelitian tersebut meliputi penelitian yang didanai 
dari anggaran internal baik yang dilaksanakan di 
Fakultas maupun Lemlit, serta  penelitian dari dana 
eksternal dapat dilihat pada Lampiran I Tabel I.23.

Dari tabel di atas Secara keselurahan dapat 
di lihat dimana terjadi  penurunan jumlah  usulan 
penelitian dan  Peningkatan jumlah penelitian yang 
diterima (jumlah kontrak). Dari segi jumlah dana, 
penelitian tahun 2010 mengalami penurunan, karena 
ada beberapa skim penelitian ditahun 2009 yang 
sudah tidak ada lagi ditahun 2010. 

Pada tahun 2010 ini beberapa skim penelitian  
melibatkan mahasiswa dalam penelitian, secara kese-
luruhan mahasiswa yang terlibat ada 110 mahasiswa. 
Adapun jumlah dosen yang terlibat da lam penelitian 
tahun 2010 ini mengalami kenaikan dari 726 dosen 
menjadi 911 dosen (naik sekitar 21 %).

Data penelitian tahun 2010 menurut fakultas 
berdasarkan dana internal UNY (DIPA BLU UNY) dapat 
dilihat pada Lampiran I Tabel I.24.

Jumlah proposal yang masuk dan yang didanai 
(kontrak) menurut skim penelitian yang berasal dari 
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dana eksternal pada tahun 2009 dan 2010 dapat dili-
hat pada Lampiran I Tabel 1.25. Prosentase kenaikan  
jumlah judul penelitian  yang diterima dana eksternal   
dari 2009 ke 2010 adalah 38/73 x 100% = 52,05%. 
Prosentase kenaikan  ditinjau dari besarnya dana 
yang diperoleh dari dana ekternal  dari tahun 2009 ke 
2010 adalah  1.623.137.000/4.733.437.000 x 100% 
=34,29  %.

Tahun 2009 dana yang dapat diraih oleh peneliti 
UNY yang bersumber dari eksternal UNY sebesar Rp.  
3.110.300.000,-. Pada tahun 2010 penelitian dengan 
dana eksternal UNY sebesar Rp. 4.733.437.000 (ada 
ke naikan 34,29%). 

Data penelitian tahun 2010 menurut fakultas 
berdasarkan dana eksternal UNY (Dikti, Menristek, 
LIPI) dapat dilihat pada Lampiran I Tabel I.26.

Data penelitian Block Grant yang ada di Uni-
ver sitas Negeri Yogyakarta dapat dilihat pada 
lampiran I Tabel I.27.

Sertifikasi Penelitian

Di samping menerbitkan beberapa regulasi kegiatan 
penelitian di UNY, salah satu hasil kerja Badan 
Pertimbangan Penelitian adalah melakukan sertifikasi 
pada laporan hasil penelitian. Jumlah sertifikat 
penelitian yang berhasil dikeluarkan oleh Lembaga 
Penelitian selama tahun 2009-2010 mengalami 
kenaikan yakni 52/219  x 100%  = 23,74% dapat 
dilihat pada Lampiran I Tabel I.28.

Penerbitan jurnal Ilmiah

Di Lembaga Penelitian memiliki empat penerbitan 
jurnal dan satu majalah ilmiah, yakni: Jurnal 

kegiatan penelitian tidak hanya terus dikembangkan 
dosen, tetapi juga oleh mahasiswa UNY.
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Kependidikan, Jurnal Saintek, Jurnal Humaniora, 
Journal Of Education (berbahasa Inggris) yang 
diterbitkan mulai tahun 2008 dan majalah ilmiah 
COPE. Setiap tahun terbit dua kali kecuali Jornal Of  
Education, setahun 1 kali terbit dengan cetak per 
edisi rata-rata 300 eksemplar. Secara keseluruhan 
terdapat 40 Jurnal yang tersebar di fakultas-fakultas 
rata-rata terbit 2 kali setiap tahunnya.

Pada tahun 2010 Jurnal Kependidikan telah be-
rusaha keras untuk mengajukan akreditasi berkala 
ilmiah untuk periode I Maret 2010, namun hasilnya 
masih belum memuaskan karena nilainya  masih 
kurang sedikit yaitu kurang 2,5 untuk mencapai 
akreditasi. Guna meningkatkan kesiapan Jurnal 
Kependidikan dalam pengusulan akreditasi 
berikutnya, Lemlit menindaklanjut masukan-masukan 
dari Dikti dengan Action Research.

Kendala yang dihadapi dalam penerbitan jurnal 
yang ada di Lembaga Penelitian secara umum karena 
kurangnya artikel yang masuk, terutama artikel dari 
luar UNY belum banyak yang masuk.

Lembaga Penelitian UNY melalui para dewan 
redaksi jurnal yang ada di Lembaga Penelitian telah 
merevisi panduan penulisan artikel untuk 5 jurnal 
yang ada, dimana panduan sudah disesuaikan dengan 
Publication Manual of the American Psychological 
Association (APA 2010) untuk disosialisasikan kepada 
para penulis dan mitra bestari dan sudah diupload 
melalui website http://lemlit.uny.ac.id. 

Peningkatan Kualitas layanan 
Administrasi

Dengan beban tugas kelembagaan yang semakin 
sarat, maka diperlukan peningkatan kecekatan da-
lam memberikan layanan teknis dan administrasi. 
Di sisi lain perkembangan teknologi yang semakin 

canggih, mengharuskan para pelaku kerja untuk 
dapat menggunakan teknologi (IT) tersebut secara 
baik, agar dapat meningkatkan keefektifan dalam 
melaksanakan tugas. Untuk ini, selalu ditekankan 
kepada setiap pegawai administrasi di Bagian Tata 
Usaha untuk selalu meningkatkan ketrampilan 
berkomputer secara “learning by doing” .

Dari sisi manajerial, selalu dikembangkan 
koordinasi antar pelaku kerja secara berjenjang untuk 
meminimalkan kesalahan teknis. Selain itu, secara 
gradual sedang dilakukan “penataan beban tugas” 
masing-masing sub bagian, agar lebih berkinerja. 

Tanpa harus menambah panjang alur birokrasi, 
mulai tahun 2007   dikembangkan “Prosedur 
Operasi Baku (POB)” internal sekretariat Lembaga 
Penelitian/Bagian Tata Usaha. Pada tanggal 23 
Maret 2008 Lemlit bersama-sama dengan seluruh 
unit yang ada di UNY telah menerima sertifikat ISO 
9001:2000 dengan implementasi ISO 9001:2000 
diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan yang 
berealisi kepada tercapainya kepuasan pelanggan. 
Dan diharapkan mulai tahun 2010 sudah mulai 
menerapkan ISO 9001:2008 setelah Audit Eksternal 
pada bulan Maret 2010.

Dalam memberikan layanan kepada Peneliti, 
baik yang bersumber dari anggaran UNY, DPPM, 
ataupun sumber lain  telah dikembangkan layanan 
hubungan kontraktual antara Ketua Lembaga dengan 
Peneliti. Dengan diterbitkannya Sub Kontrak kepada 
setiap peneliti, ternyata mampu mengurangi produk 
penelitian yang tidak sesuai.  Ke depan hal ini akan 
terus ditingkatkan  lagi.

Rencana Pengembangan

layanan Administrasi: Secara faktual, pengguna 
la yanan administrasi dan teknis Bagian Tata Usaha 
Lembaga Penelitian adalah para dosen dan atau para 
peneliti. Oleh karena itu, ke depan akan dilakukan 
suatu pendekatan, bahwa “untuk dapat memberikan 
layanan yang baik kepada para cendekiawan, 
harus dilakukan secara cendekia pula”. Untuk itu, 
pengembangan dan penyempurnaan Prosedur 
Operasi Baku akan terus dilakukan, merambah pada 
administrasi program, data dan informasi, serta 
administrasi umum dan keuangan.

Optimalisasi Website http://lemlit.uny.ac.id 
(Portal lembaga Penelitian): Dengan telah 
diselesaikannya pengembangan  Web Site Lemlit 
UNY yang baru melalui  http://lemlit.uny.ac.id  maka 
pengelolaan isi (contents) portal tersebut  perlu 
ditingkatkan. Hal ini akan ditempuh melalui (1) 
selalu mengupdate informasi yang di-upload secara 
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bertanggungjawab, santun, dan menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar; (2)  meninjau 
ulang profil setiap pusdi/puslit/wahana diupload (3) 
mengoptimalkan fungsi portal Lembaga Penelitian 
untuk memasyarakat keberadaan dan peran 
Lembaga Penelitian UNY termasuk pusat-pusat studi 
dan wahana. 

 
Sipen on line: Sipen On line dikembangkan mulai 
tahun 2007 dan tahun 2010 terus dikembangkan 
lagi untuk mengarah ke peningkatan yang lebih 
baik. Sipen On Line  dapat diakses melalui  http://
sipen.uny.ac.id. Untuk masing-masing admin yang 
ada di fakultas serta admin PHKI dan I-MHERE 
sudah diberikan user dan pasword tersendiri untuk 
dapat memasukkan data penelitian yang dilakukan 
oleh dosen-dosen di lingkungan Universitas Negeri 
Yogyakarta.

Pengelola  Sipen-on line lembaga 
Penelitian UNY

Pengelola sipen on line yang membantu proses ad-
ministrasi database penelitian di seluruh UNY baik 
dana internal maupun dana eksternal pada Lampiran 
I tabel I.29.

laporan  Kinerja Peneliti Pasca laporan 
Hasil Penelitian

Hasil perhitungan sementara dari DP2M DIKTI 
secara keseluruhan kinerja peneliti pasca laporan 
hasil penelitian, UNY berada di urutan ke-19 dari 
126 Perguruan Tinggi, secara detail dilihat dari 7 
usur yang dinilai, UNY menempati peringkat sebagai 
berikut.
1. Paten/Varietas/Disain Industri, UNY  berada di 

urutan ke-10 
2. Publikasi Ilmiah, UNY berada di  urutas ke-19
3. Teknologi Tepat Guna, UNY di urutan ke-19
4. Buku, UNY di urutan ke-37
5. Prototipe/Model pembelajaran/Karya Seni, UNY di 

peringkat ke-18
6. Pertemuan ilmiah, UNY di peringkat ke-20
7. Laporan Penelitian yang tidak dimanfaatkan 1-5, 

UNY diurutan ke-6
Karena masih diberi kesempatan dari DP2M 

DIKTI untuk memperbaiki laporan kinerja, maka 
pada bulan Maret 2010 Lembaga Penelitian UNY 
telah mengirimkan revisi laporan kinerja tersebut, 
dalam revisi berhasil dimasukkan data kinerja pasca 
laporan hasil penelitian lebih banyak sehingga ada 
kemungkinan dari posisi ke-19 diharapkan semoga  
masih bisa meningkat. 

BIDANG PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT

Pelaksanaan Program lembaga 
Pengabdian kepada Masyarakat (lPM) 
2010

Ada tiga program pokok LPM, yaitu pengelolaan pe
lak sanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat 
(PPM), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan penerbitan. 

PPM tahun 2010 dikemas dengan nama PPM 
Unggulan, PPM Reguler, PPM Prioritas Fakultas, dan 
PPM Prioritas Bidang untuk dana DIPA UNY, IbM, 
IbK, dan IbPE untuk dana Dikti, SSB dana UNDP, 
dan kerja sama dengan pemda. Jumlah dosen 
yang melaksanakan PPM untuk keempat macam 
PPM tersebut berjumlah 771 orang, naik dari tahun 
sebelumnya (2009) yang berjumlah 756 orang. Jika 
dosen pembimbing lapangan (DPL) yang sebanyak 
28 orang dimasukkan, jumlah dosen UNY yang 
melaksanakan PPM tahun 2010 adalah 799 orang. 
Jumlah dosen yang ber-PPM yang dikelola oleh 
fakultas adalah 278 orang (belum termasuk FT). Jadi, 
jumlah total dosen yang melaksanakan PPM adalah 
1.077 orang. Dilihat dari sebaran asal fakultas, dosen 
pelaksana PPM berturut-turut dari yang terbanyak 
adalah: FIK = 237 orang, FT = 149 orang, FBS = 219 
orang, FMIPA = 187 orang, FISE = 188 orang, dan FIP 
= 97 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan dosen, 
dosen pelaksana PPM berpendidikan S3 = 94 orang, 
S2 = 899 orang, dan S1 = 84 orang. 

Selain itu, tidak sedikit dosen yang terlibat PPM 
Insidental (diminta oleh lembaga tertentu), baik yang 
dilayani oleh LPM maupun fakultas. Pelaksanaan 
PPM dosen juga melibatkan mahasiswa. Jumlah 
mahasiswa yang terlibat PPM membantu dosen 
adalah 399 orang. Jika mahasiswa KKN dihitung 
sebagai kegiatan PPM, jumlah mahasiswa yang 
terlibat adalah 1.384 orang, dan mahasiswa KKN-PPL 
sebanyak 4.466 orang. Jika digabungkan, jumlahnya 
jumlah mahasiswa yang terlibat PPM adalah 6.249 
orang. 

Dilihat dari besaran dana pelaksanaan PPM UNY 
tahun 2010 adalah sebesar Rp 3.110.945.000,00, 
( gabungan  dana  yang  d i ke l o l a  LPM ,  Rp 
2.731.845.000,- dan fakultas Rp 379.000.000,-), 
dan besaran dana KKN dan KKN-PPL sebesar Rp  
1.781.480.000, (KKN: Rp 411.150.000,- dan KKN-
PPL Rp 1.370.830.000,-). Jadi, jumlah total dana 
seluruh kegiatan PPM, KKN, dan KKN-PPL adalah Rp 
4.892.425.000,-.

Usaha menjaga dan meningkatkan kualitas 
PPM dilakukan sejak pengumuman dan seleksi 
proposal, pelaksanaan seminar awal dan akhir, 
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serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi sampai 
penilaian hasil PPM yang ditunjukkan dalam bentuk 
nilai pada Surat Keterangan PPM.

Pelaksanaan KKN Masyarakat UNY dikemas 
dengan nama KKN Reguler, KKN Mandiri, dan KKN-
PPL. KKN reguler dan KKN Mandiri dikelola oleh LPM, 
sedang KKN-PPL oleh UPPL yang secara manajemen 
di bawah LPM. Dilihat dari segi waktu pelaksanaan, 
KKN dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun, yaitu 
KKN Mandiri semester ganjil dan genap serta KKN 
Reguler semester khusus JuliAgustus, sedang KKN
PPL Juli-pertengahan September. Dilihat dari segi 
program, sejak tahun 2008 KKN UNY melaksanakan 
KKN PPM (Pembelajaran dan Pemberdayaan 
Masyarakat) dengan tema-tema tertentu yang dipilih 
oleh mahasiswa sesuai dengan kondisi masyarakat 
yang ditempati. Jadi, KKN mahasiswa UNY merupakan 
KKN PPM tematik. Pada akhir tahun 2010 ketika 
terjadi bencana Merapi, KKN UNY ikut terlibat dalam 
tanggap darurat penanganan pengungsi di Taman 
Martani dan Berbah. Dilihat dari lokasi KKN dan 
KKN-PPL, selain diterjunkan di keempat kabupaten 
dan kota madya di DIY, mahasiswa juga dikirim ke 
sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Wanasaba, 
Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purwareja, 
Magelang, dan Klaten.

Di bidang penerbitan LPM terus melanjutkan 
menerbitkan tiga macam penerbitan, yaitu jurnal 
Cakrawala Pendidikan, Inotek, dan WUNY.  Terhitung 
mulai 5 Desember 2008, jurnal ilmiah Cakrawala 
Pendidikan kembali terakreditasi secara nasional 
oleh Dikti, dan kini menjadi satu-satunya jurnal yang 
berstatus terakreditasi di UNY. Selain penerbitan 
reguler, pada Mei 2010 jurnal Cakrawala Pendidikan 
juga terbit dalam edisi khusus Dies Natalis UNY.

Rencana Kegiatan lPM Tahun 2011

Menghadapi tantangan yang semakin berat pada 
tahun-tahun mendatang, rencana kegiatan LPM UNY 
pada tahun 2011 adalah meningkatkan berbagai 
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, baik 
secara kualitas maupun kuantitas. Hal itu terutama 
yang terkait dengan kegiatan PPM dosen baik dengan 
sumber dana dari DIPA UNY maupun danadana dari 
luar UNY (Dikti, kerja sama). PPM dosen berbasis hasil 
penelitian dan kebutuhan masyarakat akan semakin 
ditingkatkan. Karena masyarakat Sleman utara 
sedang mengalami musibah pascaerupsi Merapi, 
kegiatan PPM dosen sebagian besar akan dihimbau 
untuk dilaksanakan di masyarakat terkena bencana. 
Namun, demikian kualitas PPM dalam banyak hal 
juga tergantung pada dana, maka diharapkan dana 
PPM tahun 2011 juga meningkat.

Demikian juga pengiriman mahasiswa KKN 
(Reguler dan Mandiri) tahun 2011 akan diprioritaskan 
ke daerah lokasi terkena bencana agar dapat 
membantu menangani pemulihan hidup dan 
kehidupan masyarakat. Program-program yang 
dipilih haruslah yang terkait dengan pemulihan 
pascabencana tersebut dengan fokus program 
pendampingan pendidikan, keterampilan, dan 
kesenian. Diharapkan kelak ada sinergitas antara 
KKN dan kegiatan PPM dosen agar hasilnya lebih 
dapat dirasakan oleh masyarakat.

Program penerbitan melanjutkan program tahun 
sebelumnya dengan semakin meningkatkan kualitas 
artikel yang dimuat dan ketepatan waktu terbit. 
Jurnal Cakrawala Pendidikan dijaga dengan lebih baik 
agar status terakreditasi dapat dipertahankan. Selain 
benar-benar berdasarkan kualitas, pemuatan suatu 
artikel juga memertimbangkan asal penulis yang 
berasal dari dalam (UNY) dan luar (luar UNY) dengan 
perbandingan minimal 50:50. Untuk menampung 
karya dosen UNY dan sekaligus menyambut Dies 
Natalis UNY ke-47, pada tahun 2011 juga akan 
diterbitkan edisi khusus dies.

Bidang Penerapan Hasil Penelitian 
dan Pemberdayaan Masyarakat 
(PHP2M)

Peningkatan Kerjasama antarPerguruan 
Tinggi un tuk Mendukung Pengembangan 
Usaha Kecil dan Peningkatan Pendidikan 
pada Masyarakat dengan Kegiatan sebagai 
Berikut:
1. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah bagi Kepala 

Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan 
Dinas Pendidikan Dasar se-Kabupaten Bantul.

2. Pelatihan Pembuatan dan Pengisian Bank Resep 
Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pengar-
sipan Resep Masakan.

3. Pemanfaatan Internet sebagai Media Publikasi 
dan Literasi Informasi untuk Mengembangkan 
Bahan Ajar bagi Guru Keterampilan SLTP di Ka-
bupaten Sleman.

4. Pemberdayaan Guru UKS dalam Pencegahan Ma-
salah Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS.

5. Pelatihan E-Learning dan Pengembangan Kon-
ten Berbasis Perangkat Lunak Open Source bagi 
Guru-Guru SMK di Kabupaten Kulonprogo.

6. Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar Matemati-
ka Mengacu Pendekatan Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia (PMRI) bagi Guru-Guru SMP di 
Yogyakarta.

7. Pelatihan Pengelasan Lanjut (LAS MIG) bagi Guru 
dan Siswa SMK Diponegero (SMK Binaan FT UNY) 

BIDANG I  LAPORAN AKHIR TAHUN 2010



41BIDANG I  LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

Depok Sleman.
8. Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran 

Multimedia Interaktif dengan Pemanfaatan Pro-
gram Ogre 3D dan Macromedia Flash Mx bagi 
Guru-guru SMP se- Kabupaten Bantul.

9. Peningkatan Kompetensi Kendali Guru SMK Juru-
san Listrik melalui Pelatihan Pengaturan Variasi 
Putaran Motor Berbasis PLC dan Mikrokontroler 
Menggunakan Remote Control.

10. Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran 
Bahasa Indonesia sebagau Upaya Menggairahkan 
Pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah.

11. Pembuatan Paket Senam Si Buyung Produk FIK 
UNY untuk Guru-guru TK.

12. Pemberdayaan Petani dalam Pembuatan Pupuk 
Organik Cair Ranah Lingkungan dari Sumberdaya 
Hayati di Lingkungannya.

13. Usaha Pemberdayaan Lansia secara Fisik melalui 
Program Pelatihan Senam Lansia  Bugar (SLB).

14. Pelatihan Pembuatan Hidram (Pompa Tenaga Air) 
sebagai Alternatif Penghematan Tenaga Listrik 
dan Pemenuhan Kebutuhan Air pada Musim Ke-
marau.

15. Pelatihan Komputer Berbasis User Needs Asse-
sment sebagai Upaya Meningkatkan Profesionali-
sme Guru-guru Sekolah Dasar di Daerah Istimewa 
Yogyakarta.

16. Aplikasi Metode Taksonomi NumerikFenetik un-
tuk Pengayaan Materi Keanekaragaman  Hayati 
di Sekolah Menengah Atas.

17. Pelatihan Pengembangan Perangkat Science Skill 
Builder bagi GSD di Yogyakarta.

18. Pelatihan Pembelajaran Kerajinan Batik pada 
Guru-guru Keterampilan Kerajinan SMP se-Kabu-
paten Sleman DIY.

19. Pelatihan Model Pembelajaran Multiple Inteligen-
ce untuk Guru-guru Sekolah dasar di Kota Yogya-
karta.

20. Identifikasi Hasilhasil Penelitian Dosen yang La-
yak di PPM-kan.

21. Pembinaan Pola Hidup Sehat bagi Masyarakat 
Kecamatan Semin Gunungkidul.

22. Pelatihan Pengelolaan Laboratorium dan Kesela-
matan Kerja bagi Sekolah.

23. Workshop Pengelolaan Bengkel dan Keselamatan 
Kerja bagi Sekolah.

24. Pelatihan Model Aktivitas Bermain pada Waktu 
Istirahat bagi Guru TK.

25. Pelatihan Membatik bagi Guru SMA seKabupaten 
Bantul Selatan.
 

Program PPM Unggulan: 
1. Model Pembelajaran KIP (Kreatif, Inovatif, dan 

Produktif) untuk Mengatasi Rendahnya Partisipasi 

Belajar Siswa. 
2. Pelatihan ”Respect Education” bagi Guru untuk 

Mencegah Kekerasan di SD.
3. Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Ketrampilan 

Konseling dengan Modul Terstruktur untuk Me-
ningkatkan Kinerja Guru Bimbingan Konseling di 
Yogyakarta. 

4. Pelatihan Pembuatan Bahan Ajar Berbasis Inter-
net untuk Guruguru SMA.

5. Pelatihan Pembuatan Situs Layanan Bimbingan 
Konseling Berbasis Weblog Wordpress sebagai  
upaya Meningkatkan Kemampuan Guru BK dalam  
Menyediakan Sumber Layanan online. 

6. Pelatihan Model Evaluasi Pembelajaran Seni Bu-
daya untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. 

7. Pelatihan Penyusunan Model SPORT  EDUCATION  
sebagai upaya Meningkatkan Kualitas Pembela-
jaran Pendidikan Jasmani di Sekolah. 

8. Pelatihan Layanan Bimbingan Pribadi Sosial bagi 
BK SMA di DIY untuk Meningkatkan Kesiapan Psi-
kologi Siswa SMA Menghadapi Bencana Alam.

9. Pemberdayaan Karang Taruna melalui Implemen-
tasi Teknologi Fine Computing Berbasis Mesin 
Pengolah Tipe Crusher untuk Pengelolaan Sam-
pah Pasar Pedesaan.

10. Pelatihan Pembuatan Alat Permainan Edukatif 
(APE) Berwawasan Kebangsaan bagi Guru Taman 
Kanak-kanak.

11. Workshop Guru SMP MGMP IPA untuk Pengemban-
gan Bahan Ajar berbasis “Weblog Wordpress”. 

12. Rekayasa Peralatan dan Pelatihan Pemandu Ke-
giatan Out Bond di Daerah Wisata. 

13. Pelatihan Manajemen Ourdoor Classroom Activity   
sebagai upaya mewujudkan Pembelajaran Sains 
Meaningful. 

14. Pelatihan Kader untuk Menanggulangi Kekerasan 

Ketua LPM UNY, 
Prof. Dr. Burhan 

Nurgiyantoro sedang 
menyampaian pidato 

pelepasan mahasiswa 
KKN-KKN/PPL UNY di 
depan gedung LPM-

LEMLIT UNY.
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terhadap Perempuan Lansia. 
15. Pemahaman Teknologi Komposter Elektrik Pe ng-

o lahan Sampah Limbah Rumah Tangga Menja  di 
Kompos Organik sebagai Usaha Produktif bagi 
Masyarakat Pinggiran Kota. 

16. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Life 
Skill Berbasis Potensi Daerah untuk Meningkatkan 
Produktifitas Keluarga. 

17. Rancang Bangun Mesin Pengolah Limbah Perta-
nian untuk Pakan Ternak Awetan Silase Rangum 
Komplit guna Meningkatkan Kesejahteraan Ke-
lompok Tani Ternak di Daerah Lahan Kering. 

18. Penerapan Teknologi Pemanfaatan Kulit Salak 
pada Produk Keramik guna Peningkatan Usaha 
Kerajinan Keramik di Kecamatan Jetis Kabupaten 
Bantul. 

19. Festival Aktivitas Bermain pada Waktu Rehat di 
Taman Kanak-kanak.

         
Bidang Pengelolaan Kuliah Kerja 
Nyata dan Pengembangan Wilayah 
(PKKN & PW)

Penyebarluasan  Teknologi  Tepat  Guna  kepada  Ma-
sya rakat/Industri  Kecil. Meningkatkan Peran UNY 
sebagai bapak angkat industri kecil di DIY. dengan 
kegiatan  meliputi. 
1. Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan bagi Guru-

guru Sekolah Dasar se-Unit Pelayanan Teknis 
(UPT) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunun-
gkidul.

2. Pemanfaatan Hasil Permentasi Limbah Pertanian 
sebagai Sumber Makanan Ternak.

3. Pelatihan Pengembangan Praktikum IPA Berbasis 
Lingkungan.

4. Pengembangan Kejuaraan Bolavoli Remaja antar 
Klub se Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Me-
manfaatkan Potensi Sumberdaya Alam Hayati di 
Lingkungannya untuk Meningkatkan Pendapatan 
Keluarga.

6. Menyukseskan Gerakan Green School dengan 
Terarium.

7. Pelatihan Pengembangan Olahan Umbi Garut 
untuk Meningkatkan Potensi Pariwisata di Desa 
Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten 
Kulonprogo.

8. Senam Massal dalam Rangka Memperingati Dies 
Natalis UNY ke-46.

9. Penyuluhan dan Pembuatan Lubang Biopori di 
Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Sleman 
dalam upaya Mewujudkan Program Satu Juta Bio-
pori pada Tahun 2011 di Wilayah DIY.

10. Pelatihan Pemanfaatan Lingkungan dalam Pen-

gembangan Kemampuan Sosial Emosi Anak Ta-
man Kanak-kanak.

11. Pelatihan Seni untuk Menunjang Pariwisata di 
Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo.

12. Pengembagan Desa Wisata Kembangarum Keca-
matan Turi Kabupaten Sleman.

13. Pengelolaan dan Kinerja Layanan Perpustaan di 
Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten 
Bantul.

14. Pelatihan Instruktur Senam bagi Masyarakat Se-
kitar Kampus UNY Wates. Gaya Belajar (Learning 
Style) Siswa Sekolah Dasar.

15. Pelatihan Seni Tradisional bagi Masyarakat di 
Sekitar Kampus UNY Karangmalang.

Bidang Pengembangan Kewirausahaan 
(PKWU)

1. Upaya Mereduksi Daging Sapi Glonggongan mela-
lui Pelatihan Pembuatan Suplemen Pakan Ternak 
Ruminansia Menggunakan UMMB dengan Metode 
Perunut Radioisotop di Desa Jatisarono Kecama-
tan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo.

2. Pelatihan Wirausaha Makanan Kudapan seba-
gai Alternatif usaha Mandiri untuk Meningkatkan 
Pendapatan Keluarga Miskin di Daerah Pinggiran 
Kota.

3. Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK dalam Budidaya dan 
Pengolahan Tanaman Obat Keluarga (TOGA).

4. Pelatihan Pengelolaan Kotoran Ternak bagi Pe-
tani  dan Peternak melalui Pengomposan untuk 
Menghasilkan Pupuk Organik Guna Memperbaiki 
Kondisi Tanah Berpasir di Kawasan Pansel.

5. Pembuatan Teh Bunga Sepatu sebagai upaya 
Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga melalui Home 
Industry

6. Peningkatan Pembelajaran Sastra Anak melalui 
Model PlayLearning dan Performance ArtLear-
ning-Learning.

7. Kewirausahaan sebagai Pengembangan Daerah 
Tujuan Wisata.

Kegiatan PPM Prioritas Fakultas

Bidang Penerapan Hasil Penelitian dan Pem-
ber dayaan Masyarakat (PHP2M):
1. Pembinaan Tentang Pembelajaran Kimia untuk 

Guru-guru Kimia Kabupaten Bantul dan Rintisan 
Kerjasama dengan MGMP dan Sekolah dalam 
Penyiapan Program Profesi Guru.

2. Edutainment for Children: Pengenalan Sains 
bagi Anak Usia Sekolah Dasar sebagai Alternatif  
Pengganti Kegiatan Menonton TV di Sore Hari.

3. Pendalaman Materi Biologi untuk Guru SMA serta 
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Pengembangan Alternatif Pembelajarannya.
4. Meningkatkan Kemampuan Menulis melalui Pela-

tihan Menulis Karya Ilmiah bagi Guru SD.
5. Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru-

guru Sekolah Luar Biasa.
6. Sosialisasi dan Identifikasi Anak Berkebutuhan 

Khusus di Sekolah Umum.
7. Pelatihan bagi Guru dan Orangtua dalam Menin-

gkatkan Prestasi Akademik Berdasarkan Gaya 
Belajar (Learning Style) Siswa SD.

8. Pelatihan Pembuatan Media Gigitas Story (DST) 
dalam Rangka Pengembangan Media Berbasis 
ICT untuk Pembelajaran Kelas SBI di SMP 1 Ka-
rangmojo.

9. Pelatihan Penilaian Portofolio bagi Guru Akuntansi 
untuk Meningkatkan Kemampuan Guru dalam 
Menilai Pencapaian Kompetensi Peserta Didik.

10. Pengembangan Rencana Pembelajaran yang 
Aktif dan Kreatif dengan Memanfaatkan Teks 
Sastra:Pelatihan bagi Guru Bahasa Jerman SMA/
MA/SMK seDIY dan Jawa Tengah.

11. Internalisasi Permainan Bahasa dalam Pelajaran 
Bahasa Indonesia sebagai Upaya Revitalisasi Ba-
hasa Indonesia di Era Global.

12. Pelatihan Penulisan Buku Teks Pelajaran Bahasa 
Indonesia bagi Para Guru SMP DIY.

13. Pelatihan Lesson Study bagi Guru-guru Bahasa 
Perancis SMA/SMK di DIY danJateng sebagai Upa-
ya Peningkatan Profesionalisme Guru.

14. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berkelanju-
tan bagi Guru-guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa 
se-Kabupaten Kulonprogo.

15. Pelatihan Classroom Action Research bagi Guru
guru SMP se-Kabupaten Sleman Yogyakarta.

16. Pelatihan Pengecatan bagi Guru dan Siswa Juru-
san Otomotif SMK Diponegoro.

17. Pelatihan Pemanfaatan ICT dalam Proses Belajar 
Mengajar sebagai Upaya Peningkatan Kualitas 
Pembelajaran.

18. Pelatihan Diagnosis Kendaraan yang Berbasis 
Teknologi EFI bagi Guru-guru SMK Program Ke-
ahlian Teknik Mekanik Otomotif.

19. Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan E-Le-
arning sebagai Implementasi Media Pembelajaran 
di SMAN I Jogonalan Klaten.

20. Sosialisasi Permainan Tenis sebagai upaya Pe-
ningkatan Profesionalisme bagi Guru Pendidikan 
Jasmani Sekolah Dasar Kabupaten Kulonprogo 
Yogyakarta.

21. Pelatihan Peningkatan Kreativitas Pembelajaran 
Olahraga Rekreasi melalui Outbound bagi Siswa 
SMA.

22. Pembinaan Aktivitas Olahraga (Fisik Motorik) di 
Play Group dan Taman Kanak-kanak.

Bidang Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata dan 
Pe ngem bangan Wilayah (PKKN & PW):
1. Penjaringan Anak Berbakat Program Kelas Akse-

lerasi di SD Negeri 4 Wonosobo.
2. Pelatihan dan Sosialisasi Hukum Tentang Pengha-

pusan Kekerasan dalam Rumahtangga.
3. Optimalisasi Pemanfaatan dan Diversifikasi Ola-

han Ubi Jalar sebagai Upaya Pemberdayaan Mas-
yarakat Desa Wedomartani.

4. Peningkatan Keterampilan Mengolah Hidangan 
Penutup melalui Rekayasa Proses dan Diversifi-
kasi Prosuk Menuju Pasar Wisata.

5. Kejurda Panahan Yunior se-Daerah Istimewa Yog-
yakarta.

Bidang Pengembangan Kewirausahaan 
(PKWU):
1. Pelatihan Pembuatan Makanan Pendamping ASI 

Berbasis Rumah untuk Ibu Rumah Tangga dan 
Kader Posyandu, suatu Strategi Pencapaian Ke-
tahanan Pangan pada Rumah Tangga Miskin.  

2. Optimalisasi Potensi Peternak Susu Sapi Perah 
melalui Penyuluhan dan Pelatihan Pembuatan 
Keju dan Yoghurt Anekarasa guna Meningkatkan 
Pendapatan Masyarakat.

3. Pelatihan Model Pendidikan Anak dalam Keluarga 
yang Berwawasan Kewirausahaan.

4. Pembinaan Terpadu bagi Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Miskin di Kelurahan Pringgokusuman.

5. Optimalisasi Pengelolaan Kelompok Usaha Budi-
daya Ikan melalui Peningkatan Kompetensi Ma-
najemen Keuangan.

6. Pelatihan Teknik Printing pada para Pengrajin 
Kerajinan Batik di Bayat Klaten Jawa Tengah.

7. Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mapu melalui 
Ketrampilan Pembuatan Cinderamata dengan Ba-
han Dasar Perca untuk Mendukung Perekonomian 
Keluarga.

8. Teknologi Pengolahan Buah Naga dan Diversifika-
si Produk Olahannya sebagai upaya Peningkatan 
Jiwa Kewirausahaan di SMK Agribisnis.
        

Program PPM Dana Dikti

Program IbM:
1. IbM KSM Mekar Sari untuk Diversifikasi Produk 

Umbi Ganyong sebagai upaya Peninngkatan Ke-
tahanan Pangan Berbasis Umbi-Umbian Lokal di 
Kabupaten Kulonprogo DIY.

2. IbM Kelompok Pengrajin Peyek Kacang Pasca 
Gempa dalam Penguatan Usaha dan Perluasan 
Pemasaran di Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri 
Kabupaten Bantul Yogyakarta.

3. IbM Kelompok Industri Kecil Kerajinan Kipas Bam-
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bu di Kabupaten Bantul.
4. IbM Kelompok Produsen Makanan Jajanan di Da-

erah Turi Menuju Pasar Wisata.
5. IbM Desa Bligo Ngluwar Magelang yang Mengha-

dapi Masalah Ketersediaan Aliran Listrik.
6. IbM Kelompok Kerajinan Fiberglass di Prambanan 

Yogyakarta.
7. IPTEK bagi Masyarakat Paguyupan Batik Dusun 

Girilaya Wukirsari Imogiri Kabupaten Bantul Da-
erah Istimewa Yogyakarta.

Program IbPE:
1. Peningkatan Kualitas, Kuantitas, dan Manajemen 

Pemasaran Produk Kerajinan Bambu sebagai Ko-
moditas Eksport. 

2. IbPE Kerajinan Berbahan Serat, Bambu, dan Kayu 
di Salamrejo, Sentolo Kulonprogo. 

3. IbPE Kelompok Usaha Kerajinan Enceng Gondok.

Program IbK: IPTEKS bagi Kewirausahaan di 
Universitas Negeri Yogyakarta.

Kelembagaan

Peningkatan dukungan administrasi pengabdian ke-
pa da masyarakat:
1. Peningkatan managemen layanan Pengabdian 

Kepada Masyarakat agar tepat waktu dan ber-
kualitas hasil Penerbitan
a. Wacana Universitas Negeri Yogyakarta (WUNY)
b. Cakrawala Pendidikan (CP) terakreditasi
c. INOTEK, Jurnal Inovasi dan Aplikasi Teknologi.

2.  Pusat Perintisan Data Potensi Wilayah.

Kecenderungan Kegiatan, Hasil, dan 
Dampak yang Menonjol/bermakna bagi 
Program Tahun Depan

1 Pelaksanaan dan pendampingan bagi guru-gu-
ru (SD, SMP, SMU/SMK) dalam penulisan karya 
ilmiah, penyusunan portofolio sertifikasi guru, 
KBK, pembuatan soal, penyelesaian soal-soal 
olimpiade matematika, metode, dan strategi 
mengajar.

2. Pengembangan dan peningkatan program kerja-
sama dengan instansi lain.

3. Pembinaan dan pendampingan pengembangan 
jiwa kewirausahaan bagi masyarakat.

4. Peningkatan kualitas, kuantitas, dan manajemen 
pemasaran produk kerajinan bamboo sebagai 
komuditas eksport.

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PPM 
untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan 
program pemberdayaan masyarakat.

PENjAMINAN MUTU

Penjaminan mutu (quality assurance) adalah 
pro ses penetapan dan pemenuhan standar 
standar mutu pengelolaan suatu lembaga secara 
konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak 
yang berkepentingan, khususnya stakeholder,  
memperoleh kepuasan. Untuk itu, Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu perguruan 
tinggi perlu menetapkan standar mutu layanan dan 
pengelolaan serta  mengusahakan pemenuhannya 
sebagai peyelenggara pendidikan  tinggi. UNY juga 
terus mengupayakan peningkatan standar mutu 
layanan dan pengelolaan serta pemenuhannya 
secara konsisten dan berkelanjutan sehingga akan 
mengingkatkan kepuasan stakeholder. 

Penjaminan mutu baik akademik maupn nona-
kademik merupakan tanggungjawab  pimpinan 
universitas. Oleh karena itu untuk melaksanakan 
penjaminan mutu kegiatan akademik dan penun-
jang akademik di UNY,  Rektor membentuk sistem 
penjaminan mutu akademik yang secara operasional 
dilaksanakan oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM). 
Lembaga ini sudah terbentuk sejak tahun 2007. 
Struktur organisasi KPM terdiri atas  ketua yang di-
bantu oleh sekretaris, dengan empat divisi, yaitu (1) 
Divisi Perencanaan Mutu, (2) Monitoring dan Evaluasi, 
(3) Divisi Audit, dan (3) Divisi Peningkatan Mutu. Se-
mentara untuk kegiatan nonakademik yang berkait 
dengan keuangan, Rektor membentuk sistem audit 

6. Pembenahan kualitas manajemen internal harus 
segera dilakukan tanpa mengorbankan program 
rutin yang selama ini telah dilakukan.

7. Program-program PPM akan difokuskan pada 
penyiapan SDM yang menguasai strategi pen-
gembangan masyarakat, kemampuan mene-
rapkan ilmu dan teknologi untuk masyarakat.

8. Pembentukan TIM penjamin mutu bidang PPM, 
pengembangan dan peningkatan program PPM 
unggulan serta penyusunan Standar Operasi 
Baku untuk semua layanan terkait program PPM 
dan semua sub bagian administrasi.

9. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PPM agar 
mereka mendapatkan pengalaman dalam men-
gorganisasikan kegiatan pemberdayaan masya-
rakat dan meningkatkan kemampuan sosial serta 
empatinya terhadap permasalahan masyarakat. 

10. Mengusahakan peningkatan kualitas penerbitan 
Cakrawala Pendidikan, INOTEK dan WUNY agar 
fungsi sebagai saluran penyebarluasan hasil pe-
nelitian dan pengabdian masyarakat menjadi 
lebih efektif.



45BIDANG I  LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

internal dengan membentuk Kantor Audit Internal 
(KAI). 

Dalam kegiatannya, KPM bertanggungjawab 
langsung kepada Rektor. Oleh karena itu dalam me-
lak sanakan kegiatannya, KPM berkoordinasi de ngan  
Jajaran I, II, dan III, serta bekerjasama dengan Tim 
Pen jaminan Mutu (TPM) di Fakultas dan di Program 
Pascasarjana. 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penjaminan 
mutu adalah (1) terciptanya kesamaan pemaha-
man tentang indikator standar mutu sesuai dengan 
ke patutan, (2) dimilikinya petunjuk prosedur kerja 
yang baku di setiap unit kerja, baik di jurusan, 
fakultas, UPT, dan Universitas, (3) dimilikinya ke-
pas tian kerja dalam upaya pemenuhan standar 
mutu sesuai dengan petunjuk prosedur kerja yang 
baku secara  terjadwal (4) terbudayakannya kerja 
dengan target dan tolok ukur mutu, (5) diketahuinya 
tingkat pencapaian standar mutu, (6) diketahuinya 
permasalahan pencapaian standar, (7) diketahuinya 
cara pemecahan masalah pencapaian standar, (8) 
diketahuinya indikator standar mutu yang dapat 
ditingkatkan untuk penetapan bench marking 
standar mutu yang baru, dan ( 9) terberdayakannya 
jurusan, fakultas, UPT, dan Universitas menjadi lebih 
tangguh dalam memenuhi standar layanan minimal 
yang ditetapkan, (10) membantu seluruh anggota 
unit pelaksana akademik dalam melaksanakan 
tugas untuk mencapai sasaran akademik yang telah 
ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, 
dan (11) terciptanya budaya kerja yang berlandaskan 
budaya mutu dalam seluruh kegiatan akademik dan 
penunjang akademik di semua unit kerja. 

 Kegiatan tahun 2010 mencakup kegiatan rutin 
berupa kegiatan koordinasi internal di tingkat KPM 
maupun ditingkat divisi. Tujuannya adalah agar 
para personil baru yang duduk di keanggotaan KPM 
memahami tugas KPM dan tugas setiap personil 
sesuai dengan posisinya dalam kepengurusan KPM. 
Kegiatan perencanaan mutu sesuai dengan tugasnya 
adalah menyiapkan semua kegiatan yang akan 
dilaksanakan beserta instrumen  pendukungnya. 
Kegiatan Divisi Perencanaan Mutu untuk tahun 2010 
mencakup penyusunan proposal setiap kegiatan 
tahun 2010 dan  penyempurnaan instrumen yang 
digunakan untuk monitoring dan evaluasi, terutama 
instrumen montoring dan evaluasi KBM yang dapat 
digunakan oleh setip program studi sesuai dengan 
karakteristiknya masing-masing. Konsep kegiatan 
audit adalah melaksanakan kegiatan monitoring 
dan evaluasi sebagai kolega eksternal. Oleh karena 
itu, kegiatan audit dilakukan terhadap kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas dan 
Program Pascasarjana serta unit kerja di bawahnya. 

Kegiatan Audit untuk tahun 2010 mencakup audit 
Standar Pelayanan Minimum dalam rangka UNY 
sebagai Badan Layanan Umum (BLU), audit KBM, 
audit kegiatan penelitian dan PPM, audit pelaksanaan 
pembelajaran berbasis IT, audit ISO, dan audit 
kinerja prodi. Kegiatan monitoring dan evaluasi 
sesuai dengan tugasnya adalah kegiatan monitoring 
dan evaluasi internal di tingkat universitas. Tahun 
2010 Divisi Monitoring dan Evaluasi melakukan 
kegiatan monitoring evaluasi internal terhadap 
kegiatan bidang I. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 
adalah monitoring Pembinaan Mahasiswa semester 
4 dan 8 kaitannya dengan pencapaian prestasi 
akademik, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan pendampingan akreditasi program studi, 
kegiatan monitoring block grant berupa Program 
IMHERE, DIABERMUTU, PPG SBI, dan PHKI. Kegiatan 
peningkatan mutu merupakan berbagai upaya dalam 
rangka meningkatkan standar mutu melalui kegiatan 
sosilisasi dan lokakarya. Kegiatan Divisi Peningkatan 
Mutu untuk tahun 2010 mencakup kegiatan 
sosialisasi boring akreditasi terbaru, sosialisasi dan 
lokakarya SPM dalam rangka UNY sebagai BLU, 
sosialisasi prinsip audit dan prinsip monitoring dan 
evaluasi internal dalam rangka pelaksanaan sistem 
pemjaminan mutu di perguruan tinggi.

Kegiatan dokumentasi mencakup penataan 
dokumen KPM, termasuk di dalamnya penyelesaian 
laporan administrasi dan akademik seluruh kegiatan 
KPM serta distribusi laporan akademik ke pihak 
Rektorat, Fakltas, PPs, dan BAUK dan BAKPSI.  

Kegiatan lain adalah menerima kunjungan 
Tim Penjaminan Mutu dari Perguruan tinggi lain, 
memenuhi undangan Dikti untuk mengikuti kegiatan 
technical assistance monitoring dan evaluasi internal 
Penjaminan Mutu dan pelatihan monevin PHKI,  juga 
menyertakan anggota KPM untuk mengikui diklat 
audit ISO.

SERTIfIKASI ISO 9001

Untuk bersaing di era global dan mengawali UNY 
menuju Word Class University maka pengakuan 
internasional berupa sertifikasi terhadap kegiatan 
manajemen, proses, maupun fasilitas pendukung 
sangat diperlukan. Salah satu sertifikasi yang 
dipandang mendesak adalah pada kegiatan 
manajemen berupa Standar Manajemen Mutu (SMM) 
International Organization for Standardization (ISO) 
9001. 

Sebagai institusi yang berfokus pada jasa layanan 
pendidikan, sejak  tahun 2006 UNY telah merintis 
proses sertifikasi SMM ISO 9001. Sertifikat ISO 
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la lu meningkatkan pelaksanaan pedoman yang 
telah tetapkan, melakukan monitoring internal 
(audit internal), dan setiap satu tahun usia sertifikat 
dilakukan audit keberlanjutan (Surveillance Audit) 
oleh auditor eksternal.

Pada awal Maret 2010, kesepuluh unit kerja 
penerima ISO (di luar FT) telah di-Surveillance 
Audit oleh PT. Sucofindo dan dinyatakan masih 
berhak atas  sertifikat ISO 9001:2000. Oleh karena 
ketentuan badan sertifikasi internasional ISO 
9001:2000 disempurnakan menjadi ISO 9001:2008, 
maka  hasil Surveillance Audit sekaligus digunakan 
sebagai dasar melakukan migrasi ke ISO 9001:2008. 
Dengan demikian kesepuluh unit kerja menjadi 
bersertifikat ISO 9001:2008.  Di samping itu, pada 
pertengahan 2010 setifikat ISO FT  telah berakhir dan 
telah dilakukan audit perpanjangan untuk tiga tahun 
kedua, sekaligus migrasi ke ISO 9001:2008. Dengan 
demikian pada akhir 2010 unit kerja di UNY yang 
telah bersertifikat ISO 9001:2008 berjumlah 12 unit.

Untuk peningkatan pelayanan, tahun 2011 
akan dilakukan sertifikasi lab sain yaitu ISO 17025 
khususnya untuk FT dan FMIPA. Untuk meningkatkan 
peran Kantor Penjaminan Mutu (KPM) UNY dalam 
pelaksanaan sertifikasi ISO dan  meningkatkan proses 
audit internal pelaksanaan ISO, mulai tahun 2010 
koordinasi pelaksanaan audit internal dilakukan oleh 
KPM UNY. Untuk memberikan bekal audit internal ini 
maka pada bulan Juli 2010 telah dilakukan Pelatihan 
Audit Internal ISO 9001:2008 dengan peserta 
Wakil Manajemen (WM) dan Pengendali Dokumen 
(PD) setiap unit kerja dan calon auditor dari KPM. 
Untuk kelancaran kegiatan sertifikasi ISO UNY 
dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan 
Sistem Informasi UNY sebagai Sekterariat ISO UNY.

9001:2000 diawali oleh FT, yaitu Jurusan Pendidikan 
Tenik Mesin dan Pendidikan Teknik Elektro pada 
tahun 2007. Setahun kemudian 4 jurusan lain di FT 
menyusul memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000. 

Langkah di atas diikuti oleh 10 (sepuluh) unit 
kerja lain di UNY yaitu Fakltas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Bahasa dan 
Seni (FBS), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), Fakultas Ilmu 
Keolahragaan (FIK), Lembaga Penelitian (Lemlit), 
Lembaga Pengabdian  kepada Masyarakat (LPM), 
Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, 
Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI), Biro 
Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), dan 
Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan mengajukan 
sertifikasi ISO 9001:2000 di tahun 2008. Awal tahun 
2009 kesepuluh unit kerja di UNY tersebut dinyatakan 
berhak dan layak menerima Sertifikat ISO 9001:2000 
yang dikeluarkan oleh PT. Sucifindo Jakarta. 

Dampak dari sertifikasi yang diterima UNY 
cukup banyak, dia antaranya semakin banyaknnya 
lembaga mitra menjalin kerja sama dengan UNY, dan 
juga beberapa perguruan tinggi negeri melakukan 
studi banding di UNY khusus tentang sertifikasi ISO. 
Manfaat ke dalam UNY sendiri sangat dirasakan 
dengan semakin tertibnya kegiatan pekuliahan dan 
kegiatan administrasi di UNY. Hal ini mendorong 
beberapa program studi di FIP  segera mengajukan 
dan dua Program Studi di Program Pasca Sarjana 
(PPs) (Manajemen Pendidikan S2 dan Pendidikan 
Teknik Kejuruan S2) menyusul mendapatkan Sertifikat 
ISO 9001:2008 di akhir tahun 2010.

Kegiatan sertifikasi tidak berhenti pada diteri-
manya sertifikat saja melainkan keberlanjutan da ri 
diperolehnya sertifikat tersebut yaitu dengan se-
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Dokumen Sertifikat ISO yang diperoleh UNY dan prosedur penyusunan laporan di UNY
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Peresmian Masjid Mujahiddin UNY oleh Mendiknas RI, M. Nuh

Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

Menuju sistem administrasi umum dan keuangan yang tertib dan akuntabel.

BAGIAN UMUM, HUKUM 
DAN TATAlAKSANA, DAN 
PERlENGKAPAKAPAN

Ketatausahaan

Pelaksanaan kegiatan administrasi umum, khususnya 
layanan pada subag Tata Usaha sejak Januari 2010 
sampai dengan Desember 2010 adalah sebagai 
berikut.
a. Melaksanakan penerimaan surat masuk, baik dari 

dalam maupun luar UNY yang kemudian diolah 
dan dicatat pada agenda komputer untuk selan-
jutnya disampaikan ke pimpinan UNY.

b. Melayani pengecekan perjalanan surat dari pihak 
pengirim surat yang sudah disampaikan ke UNY.

c. Membukukan hasil cetak agenda surat masuk 
setiap 3 bulan.

d. Melaksanakan penataan arsip statis maupun 
dinamis secara rutin dengan menyusun sesuai 
dengan klasifikasi menurut pokok permasalahan, 
serta inventarisasi arsip, sehingga memudahkan 
pencarian dan cepat diketemukan.

e. Membuat data arsip dalam file komputer menurut 
klasifikasi arsip, serta dalam bentuk cetakan.

f. Memroses surat tugas dan ijin bagi pimpinan 
dan sivitas akademika di lingkungan Universitas 
Negeri Yogyakarta.

Tingkat kepuasan layanan Tata Usaha selalu 
dievaluasi dengan memasukkan unsur personal 

sebagai berikut.
a. Selalu berlaku ramah dan sopan kepada semua 

pihak yang dilayani.
b. Selalu cepat tanggap dan segera merespon ke-

pada yang dilayani.
c. Selalu melakukan koordinasi baik formal maupun 

informal sehingga semua bentuk layanan dapat 
memuaskan semua pihak.

d. Selalu berusaha menyenangkan orang lain, kare-
na hal ini merupakan shodaqoh yang Insya Allah 
akan menambah amal dalam ibadah.

Statistik ketatausahaan khususnya bidang per-
suratan yang diperoleh berdasarkan data agenda 
surat masuk menyatakan, bahwa sejak Januari 2010 
sd Desember 2010, jumlah surat yang masuk ke 
Pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta mencapai 
9768 pucuk surat, untuk surat tugas bagi karyawan 
dan dosen tercatat 409 surat dan pengiriman surat 
keluar mencapai 418 surat.

Jumlah surat yang diterima selama 1 tahun 
tersebut memperlihatkan bahwa diperlukan 
pengelolaan surat menyurat secara cermat, tepat 
dan cepat untuk segera sampai di Pimpinan dan 
ditindaklanjuti sesuai dengan kepentingannya. Selain 
itu, yang tidak kalah pentingnya, Subag Tata Usaha 
Rektorat harus mengetahui sirkulasi surat dengan 
cara mengontrol melalui Buku Agenda Surat Masuk 
baik yang tertulis secara manual maupun tercatat 
di komputer. Tantangan tersebut ditindaklanjuti 
dengan menyiapkan program e-office, bekerjasama 
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dengan PT Telkom Indonesia, yang akan membuat 
alur pergerakan surat menjadi elektronik. Program 
e-office diharapkan telah dapat beroperasi secara 
penuh pada tahun 2011.

Program ISO pada biro BAUK ditunjang bidang 
ketatusahaan dengan mengadakan pelatihan 
penge lolaan arsip dan sosialisasi jabatan fungsional 
arsiparis pada tanggal 2 Maret 2010 dan dilanjutkan 
magang bagi 10 orang staf perwakilan dari masing-
masing fakultas dan Rektorat di Kantor Arsip 
Universitas Gajah Mada pada tanggal 22 sd 26 Maret 
2010. Program pembentukan arsip universitas Negeri 
Yogyakarta mulai dikerjakan meskipun hasilnya masih 
sedikit karena terkendala oleh masalah kekurangan 
Sumber Daya Manusia dan sarana lainnya yang 
belum tersedia. Insya Allah Subag Tata Usaha selalu 
berusaha untuk  dapat melaksanakan pelayanan 
dengan sebaik-baiknya yang dilandasi akan ibadah 
sehingga dapat memuaskan semua pihak yang 
dilayani.

Kerumahtanggaan

Pelaksanaan program kegiatan kerumahtanggaan 
baik kegiatan rutin berupa perawatan, pengemba-
ngan fasilitas dan lingkungan dijabarkan sebagai 
berikut.

Kebersihan lingkungan: Program “Kampusku 
Bersih Kampusku Indah” UNY terus dilanjutkan 
melakukan penataan lingkungan kampus menuju 
kampus bersih, kampus indah, kampus tertib, dan 
kampus berbunga-bunga.
a. Program Kampus Bersih.
 Kerja sama dengan Kimpraswilhub Kabupaten 

Sleman terus dilanjutkan dan dikembangkan 
dalam pengelolaan sampah. Sampah-sampah 
dari UNY di buang di lokasi Daur Ulang sampah 
(LDUS) Tambakboyo Condongcatur dengan mem-
bayar retribusi sampah ke Kabupaten Sleman 
sebesar Rp 8.000,00 / m3 dan dibayar setiap 
bulan sebelum tanggal 10.

 Seiring dengan perkembangan perumahan dise-
kitar lokasi Daur Ulang sampah (LDUS) Tambak-
boyo Condongcatur, yang begitu pesat dan me-
nye babkan terganggunya pembuangan sampah 
dari UNY, maka sampah-sampah UNY di buang di 
lo kasi TPA Piyungan dengan retribusi yang sama. 
Kebersihan kampus didukung dengan pemasan-
gan bak sampah basah kering sebanyak kurang 
lebih 71 buah dan perbaikan bak sampah yang 
rusak.

b. Program Kampus Indah. 
 Keindahan kampus dirawat dengan melakukan 

Kontrak Cleaning Service untuk lingkungan luar 
Rektorat dan dalam gedung rektorat. Lingkungan 
luar rektorat meliputi: Taman Qasana Udayana, 
LPM, Lingkungan KOPMAUKM, UPSB, jalan se-
belah utara kantor pos ke barat sampai sebelah 
utara lapangan tennis UNY. Halaman Gedung 
Rektorat dan jalan lingkungan fakultas, unit, 
lembaga dan UPT tetap dikerjakan oleh tenaga 
URT/honorer. Lingkungan dalam Gedung Rektorat 
meliputi Lantai I, II, dan II, serta toilet Kopma-
UKM, dan Gedung Student Center. Higienisitas 
Toilet dan ruang-ruang pimpinan khusus dijaga 
melalui pemasangan Initial Hygiene dan Classic 
Care Service dengan kontrak pertahun.

c. Program Tertib Kampus.
 Sampai saat ini masih terlihat sampah yang di-

buang tidak pada tempatnya, serta parkir tidak 
ditempat yang disediakan. Dalam rangka mewu-
judkan kondisi kampus yang bersih, indah, tertib, 
nyaman dan aman tersebut, agar proses belajar 
dan kegiatan Tridharma PT dapat berlangsung 
dengan lebih baik, maka Tahun 2010 ini UNY me-
lanjutkan Surat Edaran No. 07/SE/2006, hal-hal 
yang perlu ditertibkan di UNY meliputi: taat jam 
kerja, tertib lalu lintas di dalam kampus, parkir 
pada tempatnya, tidak merokok di ruang kerja, 
dan tidak berdagang di lingkungan kampus. Pro-
gram ini akan diapresiasi serta dilanjutkan hingga 
tahun-tahun mendatang.

d. Program Kampus Berbunga-bunga.
 Keindahan dan kenyamanan lingkungan kam-

pus UNY juga coba ditingkatkan dengan program 
kampus berbunga-bunga. Program ini telah di-
lakukan di lingkungan kantor Rektorat, taman 
boulevard, di seputaran tower air dan air man-
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cur, dengan berbagai macam bunga sehingga 
pa da waktu musim bunga kampus terlihat asri 
dan sejuk. UNY juga menyelenggarakan Gera-
kan Kampus Hijau untuk menunjang konservasi 
lingkungan hidup dengan program penanaman 
pohon, konservasi burung dan pembuatan sumur 
resapan yang terus dilakukan di sepanjang tahun 
2010 ini.

Penataan lingkungan dan Pembangunan Sa-
ra na Prasarana: Air bersih sebagai kebutuhan pri
mer telah ditunjang dengan melakukan revitalisasi 
pompa melalui penggantian mesin baru, namun hal 
ini belum juga dapat menyelesaikan permasalahan 
air bersih di UNY. Hal ini dikarenakan jumlah pemakai 
yang bertambah begitu banyak sehingga tidak se-
ban ding dengan kapasitas debit pompa yang ter-
sedia. Hal ini dicoba diatasi dengan mengadakan 
pem buatan sumur-sumur lokal.

Layanan komunikasi UNY terus melakukan me lalui 
penambahan beberapa telepon langsung. Pening-
katan layanan juga dilakukan dengan penambahan 
PAB X baru seri Akatel 4029 berkapasitas 130 sam
bungan telepon. Seiring dengan perkembangan IT, 
maka pada tahun 2010 telah direncanakan migrasi 
ja ringan telepon konvensional (dengan kabel lo-
gam) menjadi jaringan serat optik, agar dapat 
meningkatkan kapasitas yang ada.

Peningkatan kapasitas layanan dan standar mu-
tu pemeliharaan lingkungan yang bersih dan asri 

di la kukan melalui upaya pembangunan, penataan 
dan peningkatan keindahan lingkungan, antara lain :
a. Pemasangan dan penggantian lampu peneran-

gan jalan lingkungan UNY, ruangan pada gedung 
Rektorat, Auditorium, Rumah Dinas Rektor den-
gan lampu hemat energi, dalam rangka efisiensi 
energi,

b. Peningkatan kualitas dan kreatifitas mahasiswa 
meliputi Pembanguan Gedung ORMAWA FT UNY

 Biaya Prc.,Pws.,Pmb. = Rp. 1.033.944.000,-
 Biaya   Manajemen   = Rp.        6.296.000, +    
 Biaya  Total          = Rp. 1.040.240.000,- 
c. Penataan lingkungan kampus di FIK meliputi Pem-

banguan Gedung Layanan Akademik 3 Lantai Se-
luas 2700 M2 FIK  Universitas Negeri Yogyakarta

 Biaya Prc.,Pws.,Pmb. = Rp. 6.910.324.000,-
 Biaya   Manajemen   = Rp.      32.804.000, +    
 Biaya  Total          = Rp. 6.943.128.000,- 
d. Penyelesaian Pembangunan Gedung Layanan 

Aka demik 3 Lantai Seluas 2700 M2 Fakultas Ilmu 
Keolahragaan UNY

 Biaya Prc.,Pws.,Pmb. = Rp. 1.916.016.000,-
 Biaya   Manajemen   = Rp.      32.796.000, +    
 Biaya  Total          = Rp. 1.948.812.000,- 
e. Penataan lingkungan kampus meliputi Pemban-

gunan Gedung Pusat Layanan Akademik UNY
 Biaya Prc.,Pws.,Pmb. = Rp. 5.839.189.000,-
 Biaya   Manajemen   = Rp.      22.797.000 , +    
 Biaya  Total          = Rp. 5.861.986.000,- 
f. Penataan lingkungan kampus meliputi Pemban-

gunan Gedung Laboratorium dan  Penghubung 
Bertingkat 3 Lantai FMIPA UNY Seluas 1,450 M2  

 Biaya Prc.,Pws.,Pmb. = Rp.  3.851.208.000,-
 Biaya   Manajemen   = Rp.       25.198.000, +    
 Biaya  Total          = Rp.  3.876.406.000,-
g. Penataan lingkungan kampus meliputi Pemban-

gunan Gedung Sarana Prasarana 1 Paket 5 (Lima) 
Unit Universitas Negeri Yogyakarta

 Biaya Prc.,Pws.,Pmb. = Rp.39.459.550.000,-
 Biaya   Manajemen    = Rp.       79.942.000, +    
 Biaya  Total           = Rp.39.539.492.000,-
h. Penataan lingkungan kampus meliputi Pemban-

gunan Gedung UPBK Seluas 450 M2 UNY
 Biaya Prc.,Pws.,Pmb. = Rp.    838.584.000,-
 Biaya   Manajemen    = Rp.        7.480.000, +    
 Biaya  Total          = Rp.    846.064.000,- 
i. Pembangunan Tempat Parkir Fakultas Bahasa dan 

Seni UNY
 Biaya Prc.,Pws.,Pmb.  = Rp.    336.041.000,-
 Biaya   Manajemen = Rp.        3.550.000, +    
 Biaya  Total   Rp.  339.591.000,- 
j. Pemeliharaan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ekonomi Seluas 2145 M2, UNY.
 Biaya Prc.,Pws.,Pmb. = Rp. 2.024.502.000,-
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 Biaya   Manajemen   = Rp.      13.288.000, +    
 Biaya  Total          = Rp. 2.037.790.000,- 
k. Pemeliharaan dan Peningkatan Gedung Kuliah 

Khusus Seluas 1265 M2 Universitas Negeri Yog-
yakarta

 Biaya Prc.,Pws.,Pmb.   = Rp. 2.437.275.000,-
 Biaya   Manajemen     = Rp.      12.979.000, +    
 Biaya  Total            = Rp. 2.450.254.000,- 
l. Pemeliharaan Pejalan Kaki dan Perancah Penghi-

jauan Universitas Negeri Yogyakarta
 Biaya Prc.,Pws.,Pmb. = Rp.     346.715.000,-
 Biaya   Manajemen    = Rp.     ……………, +    
 Biaya  Total           = Rp.     346.715.000,-
m. Perataan Tanah Lapangan Sepak Bola Universitas 

Negeri Yogyakarta Kampus Wates
 Biaya Prc.,Pws.,Pmb. = Rp.    267.589.000,-
 Biaya   Manajemen    = Rp.        5.056.000, +    
 Biaya  Total           = Rp.    272.645.000,- 
n. Pemasangan Jaringan TM dan Trafo 3 PH untuk 

Gedung Universitas Negeri Yogyakarta Kampus 
Wates

 Biaya Prc.,Pws.,Pmb. = Rp.    801.232.000,-
 Biaya   Manajemen    = Rp.        8.098.000, +    
 Biaya  Total           = Rp.    809.330.000,- 
o. Pemasangan Jaringan Trafo 3 PH untuk Gedung 

Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta
 Biaya Prc.,Pws.,Pmb. = Rp.    776.484.000,-
 Biaya   Manajemen    = Rp.    .……..….…, +    
 Biaya  Total          = Rp.    776.484.000,- 

Keamanan dan Ketertiban: Kondisi kemanan 
dan ke tertiban selama tahun 2010 secara umum 
meningkat. Kerja sama UNY dengan Kepolisian 
Sektor Bulaksumur terus dilakukan dan sampai saat 
ini semakin terasa manfaatnya, baik oleh petugas 
penjaga malam maupun petugas Satpam dalam 
menjalankan tugas penjagaan maupun patroli.

Masalah ketertiban kampus masih perlu 
ditingkatkan karena masih adanya pelanggaran-
pelanggaran rambu lalu lintas kampus oleh warga 
kampus.  Tahun 2010 ini kelengkapan-kelengkapan 
rambu lalu lintas telah dipasang, yang berupa 
petunjuk arah, larangan berjualan di dalam kampus, 
kecepatan maksimum dalam kampus.

Tempat parkir yang representatif dirasa masih 
kurang bila dibandingkan dengan jumlah kendaraan 
yang ada dikampus apalagi setelah sepanjang 
lapangan tenis FIK sampai dengan area Musium 
Pendidikan, tidak lagi diperbolehkan sebagai lahan 
parkir, dan dipindahkan di hutan lamtoro timur 
gedung Rektorat.

Pelaksanaan ISO: Peningkatan layanan Subag 
Ru mah Tangga mengikuti program pelatihan dan 

penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam 6 
Kegiatan meliputi, Kendaraan, Listrik, Air, Telepon, 
Kebersihan, dan SATPAM.

Hukum dan Tatalaksana

Penyelesaian SK Rektor dan Produk Hukum 
lainnya: Periode Januari sampai dengan Desember 
2010, telah diterbitkan 784 buah Surat Keputusan 
Rektor, 13 buah Surat Edaran, 10 buah Pengumuman, 
dan 54 buah surat keluar. Sementara Peraturan 
Rektor dan Peraturan Universitas tidak ada yang 
dikeluarkan sepanjang tahun 2010 ini.

Kegiatan Hukum dan Tatalaksana yang telah 
di lakukan: 
1) Peningkatan layanan produk hukum melalui kom-

puter;
2) Diterbitkannya himpunan produk hukum yang 

meliputi: Himpunan Peraturan Perundang-Un-
dangan Bidang Pendidikan Tinggi, Himpunan 
Peraturan/Produk Hukum tentang Kelembaga-
an, Himpunan Peraturan Universitas, Himpunan 
Peraturan Rektor, dan himpunan produk hukum 
lainnya.

3) Pembuatan MoU atau Perjanjian Kerjasama antar-
UNY dan lembaga luar UNY.

Perlengkapan

Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa Tahun 
2010:
1) Pengangkatan Panitia Pengadaan, Penerima, dan 

Pemeriksaan barang  yang  telah berfungsi seba-
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gaimana mestinya;
2) Pelaksanaan pengadaan barang dalam bentuk 

barang inventaris berjalan lancar dan telah sele-
sai 100 % (seratus persen);

3) Pelaksanaan pengadaan barang habis pakai un-
tuk menunjang kebutuhan administrasi dan ke-
perluan pendidikan telah terpenuhi dan berfungsi 
100 % (seratus persen);

4) Mulai tahun anggaran 2010 telah dibentuk Divisi 
Layanan Pengadaan Barang (DLP).

Kegiatan SIMAK-BMN:
1) Penyelesaian sertifikat tanah melalui pengumpulan 

berkas-berkas dan data tanah telah mencapai 
90% atau seluas 412.998,98 m2.

2) Penyelesaian rekonsiliasi dengan KPKNL un-
tuk revaluasi hasil penertiban BMN-UNY telah 
selesai 100%, yang tertuang dalam BAR209/
WKN.09/KNL/2009. Hasil rekonsiliasi penilaian 
asset BMNUNY yang tertuang dalam BAR108/
WKN.09/KNL/2010 juga telah tercapai 100%, den-
gan perhitungan saldo awal per 1 Januari 2010 
sebesar Rp 221.845.105.135,-. Hasil penilaian 
Aset BMNUNY per 27 Februari 2010 sebesar Rp 
1.707.513.687.928,00 (Perubahan nilai terdapat 
pada asset tanah dan gedung yang telah direva-
luasi KPKNL dan BPN dengan penyesuaian NJOP 
terbaru);

3) Laporan triwulan I 2010 BMN periode 1 Januari s.d 
31 Maret 2010 telah selesai 100% dengan terben-
tuknya data BMN dan terkumpulnya data SP2D 
BMN. Validasi dan rekonsiliasi data KPN untuk 
mutasi tambah sebesar Rp. 1.552.758.179.621,- 
dan kondisi akhir per 31 maret 2010 sebesar Rp. 
1.712.482.291.899,-

4) Laporan triwulan II dan semester I 2010 BMN 
periode 1 Januari s.d 30 Juni 2010 telah selesai 
100% dengan terbentuknya data BMN dan ter-
kumpulnya data SP2D BMN. Validasi dan rekon-
siliasi data KPN untuk mutasi tambah sebesar Rp. 
1.555.295.335.746,- dan kondisi akhir per 30 Juni 
2010 sebesar Rp. 1.715.019.448.024,-

5) Laporan triwulan III 2010 BMN periode 1 Janua-
ri s.d 30 September 2010 telah selesai 100% 
dengan terbentuknya data BMN dan terkum-
pulnya data SP2D BMN. Validasi dan rekonsilia-
si data KPN untuk mutasi tambah sebesar Rp. 
1.559.810.519.071,- dan kondisi akhir per 30 
September 2010 sebesar Rp. 1.719.532.651.349,-

6) Laporan triwulan IV dan Semester II 2010 BMN 
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010 dengan 
terbentuknya data BMN dan terkumpulnya data 
SP2D BMN, masih dalam proses tetapi telah ter-
capai 85%. Validasi dan rekonsiliasi data KPN un-

tuk mutasi tambah sebesar Rp. 7.442.204.745,- 
berupa penambahan gedung dari penyelesaian 
KDP-2009.

7) Pelaksanaan penghapusan barang inventa-
ris yang tertuang dalam SK Mendiknas No. 
099/M/2010 telah tercapai 100% untuk asset in-
ventaris berupa gedung dan telah mencapai 70% 
untuk asset inventaris berupa peralatan mesin

8) Pembinaan Internal Operator SIMAKBMN dengan 
mengadakan pelatihan dan workshop bagi kar-
yawan yang akan dan sedang memangku tugas 
tambahan sebagai operator SIMAKBMN telah 
tercapai 100%.

9) Pelayanan External SAI dengan mengadakan pe-
latihan atau magang bagi perguruan tinggi diluar 
UNY yang ingin memperdalam SAIBLU telah ter-
capai 70%.

10) Penilaian laporan tingkat Kementerian Pendidikan 
Nasional versi DITJEN DIKTI telah tercapai 100% 
dan memperoleh prestasi sebagai berikut: 
a. Ranking 7 Nasional untuk Kategori CL-Daya 

Serap BLU
b. Ranking 4 Nasional untuk Kategori LK-Sistem 

Akuntansi Pemerintah
c. Ranking 1 Nasional untuk Kategori LK–Badan 

Layanan Umum (BLU)
d. Ranking 1 Nasional untuk Kategori LK–Uni-

versitas.

BAGIAN KEUANGAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya good gover-
nance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan 
keuangan negara harus dikelola secara professional, 
transparan, dan akuntabel sesuai dengan aturan 
pokok yang telah ditetapkan dalam undang-
undang. Rencana kerja bidang keuangan adalah 
tergalinya sumber-sumber dana secara maksimal 
dan terkelolanya penggunaan dana secara efektif 
dan efisien. 

Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan UNY tahun 2010 sebagai
mana yang  tercantum dalam DIPA Tahun  2010  
sam   pai dengan revisi  ke-8 adalah sebesar 
Rp.351.692.475.000,00 yang terdiri atas; Rupiah 
Murni (RM) sebesar Rp.185.995.268.000,00, 
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp. 
4.274.072.000,00 dan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) sebesar Rp. 161.423.135.000,00; di 
samping itu ada tambahan anggaran PNBP dari 
kegiatan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 
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Negeri (SNMPTN) sebesar Rp. 71.919.850.000,00, 
sehingga jumlah keseluruhan DIPA Tahun 2010 adalah 
sebesar Rp. 423.612.325.000,00. Jika dibandingkan 
dengan anggaran DIPA Tahun 2009 sebesar 
Rp.353.714.091.000,00, maka terdapat kenaikan 
sebesar Rp. 69.898.234.000,00 atau 19,76% pada 
pendapatan anggaran DIPA tahun 2010. 

Kenaikan tersebut terdiri atas; kenaikan 
penerimaan Rupiah Murni dari Rp 139.768.512.000,00 
pada tahun 2009, naik menjadi Rp 185.995.268.000, 
atau ada kenaikan sebesar 33,07% pada tahun 2010, 
Pinjaman Hibah Luar Negeri dari Rp 2.994.713.000,00 
pada tahun 2009 naik menjadi Rp 4.274.072.000,00 
pada tahun 2010 atau sebesar 42,72 % dan PNBP 
dari Rp 144.337.091.000,00 pada tahun 2009 naik 
menjadi Rp 161.423.135.000,00 atau terjadi kenaikan 
sebesar 11,84% pada tahun 2010. Juga terjadi 
kenaikan anggaran pada kegiatan Seleksi Nasional 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dari anggaran 
sebesar Rp 66.613.775.000,00 pada tahun 2009 
menjadi sebesar Rp 71.919.850.000,- atau sebesar 
7,97% pada tahun 2010. Kenaikan pendapatan DIPA 
dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Lampiran 2 
tabel 2.1.

Realisasi Belanja

Real isas i  belanja DIPA Univers i tas Neger i 
Yogya  karta pada tahun 2010 adalah sebesar 
Rp.396.842.059.979,00 mengalami kenaikan sebe-
sar 25,03% atau sebesar Rp. 79.435.554.367,00, 
dibandingkan  realisasi belanja tahun anggaran 2009 
sebesar Rp. 317.406.505.612,00, Peningkatan reali-
sasi belanja tahun 2010 bila dibandingkan realisasi 
belanja tahun 2009 dapat dirinci sebagai berikut; 
Rupiah Murni terjadi kenaikan sebesar 35,63%, Pin-
jaman Hibah Luar Negeri (PHLN) terjadi kenaikan se-
besar 18,07%, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) terjadi kenaikan sebesar 17,80. Di samping itu 
juga terjadi kenaikan PNBP–SNMPTN sebesar 16,36%. 
Secara rinci peningkatan realisasi belanja DIPA UNY 
tahun 2010 dibanding tahun 2009. Dapatdilihat pada 
Lampiran 2 tabel 2.2.

Selain pengelolaan dana DIPA, UNY juga 
mengelola dana hasil kerja sama dengan berbagai 
instansi lain seperti Ditjen Dikti, Pemda, dan instansi 
lainnya. Penggunaan dana dari sumber-sumber 
dana kerja sama dan sumber lainnya disesuaikan 
dengan jenis kegiatan dan karakteristik anggaran 
yang ditetapkan dari mitra kerja sama dan target 
hasil yang ditetapkan, sehingga lebih bersifat in-out 
untuk operasional kegiatan-kegiatan sesuai dengan 
kesepakatan/kontrak kerja sama. Kerja sama dengan 
instansi terkait tersebut, dapat dilihat secara rinci 

pada lampiran 2 tabel 2.3.

Posisi Keuangan 

Posisi keuangan UNY sampai dengan 31 Desember 
2010 tahun tercermin dalam neraca UNY yang terdiri 
atas nilai aset (harta), kewajiban, dan ekuitas dana 
pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan 
tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah aset UNY 
adalah sebesar Rp 1.859.683.404.521,00 terdapat 
kenaikan sebesar 490,02% dibanding tahun anggaran 
2009. Hal ini disebabkan karena adanya revaluasi / 
penilaian kembali terhadap nilai asset tetap serta 
mutasi penambahan tahun anggaran 2010.

Nilai aset tetap UNY Tahun 2010 terdiri atas 
Aset Lan car sebesar Rp 92.187.158.836,00, 
terdapat kenaikan sebesar 4,31% dibanding 
tahun anggaran 2009 ;  Aset Tetap sebesar 
Rp766.641.551.485,00 terdapat kenaikan sebesar  
681,55% dibanding tahun anggaran 2009, dan 
Aset Lainnya sebesar Rp 854.694.200,00 terdapat 
kenaikan sebesar 11,39% dibanding tahun anggaran 
2009. Sedangkan jumlah kewajibannya sebesar 
Rp 54.550.593,00 terdapat kenaikan sebesar 
18.083,53% dibanding tahun anggaran 2009 yang 
seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. 
Hal Ini juga disebabkan karena adanya revaluasi/
penilaian kembali terhadap nilai Kewajiban Jangka 
Pendek serta mutasi penambahan tahun anggaran 
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2010. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah 
sebesar Rp 1.859.628.853.928,00 terdapat kenai-
kan sebesar 490,01% yang terdiri dari Ekuitas Dana 
Lancar sebesar Rp 92.132.608.243,00 dan Ekuitas 
Dana Investasi sebesar Rp 1.767.496.245.685,00. 
Kenaikan Ekuitas Dana sebesar 490,01 % disebabkan 
meningkatnya jumlah asset tetap dan pertambahan 
penerimaan BLU UNY tahun anggaran 2010. 

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2009 dan 
31 Desember 2010 dapat dilihat secara rinci pada 
Lampiran 2 tabel 2.4.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam 
pengelolaan keuangan yang mencakup sumber dana 
DIPA Rupiah Murni dan dana PNBP, serta dana kerja 
sama adalah:
1. Mengusulkan Pajabat Pengelola Keuangan: Kuasa 

Penggunan Anggaran, Pejabat Pembuat Komit-
men, Penandatangan SPM, Bendaharawan Pene-
rima dan Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran 
Pembantu (BPP) dan Staf/Pembantu BPP.

2. Pengelolaan penggunaan dana PNBP dan RM. 
3. Menyusun dokumen pendukung usulan DIPA.
4. Menyusun revisi DIPA PNBP dan RM termasuk 

PNBP yang berasal dari SNMPTN 2010 (8 kali re-
visi).

5. Menyelenggarakan administrasi penerimaan 
PNBP, dan meningkatkan income generating me-
lalui  pemberdayaan fasilitas dan sumber daya 
UNY.

6. Menyusun Pedoman Akuntansi Keuangan, Akun-
tansi Biaya, dan Akuntansi Aset Tetap, Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Anggaran, dan Pemberkasan 
dan Administrasi/SPJ Keuangan.

7. Melaksanakan pelayanan pembayaran SPP/biaya 
pendidikan melalui on-line.

8. Pengelolaan dana Program Hibah Kompetisi (PHK) 
A2 dan PHK Institusi.

9. Pengelolaan dana PHLN (Pinjaman Hibah Luar 
Negeri) IMHERE. 

10. Pengelolaan dana SNM-PTN tahun 2010 yang 
meliputi 39 panitia lokal (Panlok) dan 57 PTN 
anggota SNMPTN 2010.

11. Peningkatan pelayanan dengan menerapkan SMM  
ISO 9001-2008.

12. Implementasi pengelolaan keuangan Badan Laya-
nan Umum (PK-BLU), dengan pendampingan dari 
BPKP DIY.

13. Pengelolaan keuangan program-program kerja 
sama.

14. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pen-
gelolaan keuangan yang dilaksanakan melalui:
a. Pembinaan administrasi pengelolaan keuan-

gan. 
b. Monitoring pelaksanaan anggaran secara pe-

riodik.
c. Penyusunan  laporan pelaksanaan anggaran 

dan penyusunan laporan dengan SAI  yang 
terdiri dari SAK dan SIMAKBMN.

d. Pembentukan Kantor Audit Internal (KAI).
15. Kegiatan khusus yang dilakukan pada Tahun 2010 

dibandingkan tahun sebelumnya adalah:
a. Pelatihan dan Workshop Akuntansi BLU yang 

diikuti oleh petugas akuntansi Fakultas 6 
orang, Lembaga 1 orang, Biro 2 orang, Kampus 
Wates 1 orang, PPs 1 orang; dan diklat-diklat 
teknis lainnya yang dilaksanakan oleh UNY 
maupun instansi luar UNY.

b. Kerja sama dengan BPKP Perwakilan DIY untuk 
melaksanakan pendampingan atas Manaje-
men Keuangan, Manajemen Aset, dan Kinerja. 

c. Pemeriksaan keuangan dari Irjen Kemdiknas, 
BPKP sesuai penugasan; dan Pemeriksaan atas 
laporan keuangan 2009 oleh Kantor Akuntan 
Publik (KAP) yang hasil opininya adalah WTP 
(Wajar Tanpa Pengecualian).

d. Penggalian sumber-sumber dana melalui pem-
berdayaan fasilitas dan sumber daya UNY, se-
hingga dapat memberikan kontribusi kenaikan 
anggaran PNBP sekitar 10% dibandingkan den-
gan anggaran pendapatan tahun 2009.

Semakin meningkatnya volume kegiatan, dan 
kecilnya kenaikan anggaran dari tahun ke tahun. 
maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan kerja 
sama dengan instansi di luar UNY baik untuk meraih 
penerimaan anggaran maupun bantuan dalam 
bentuk sarana prasarana.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan trans-
paransi penggunaan dana telah dilaksanakan mo-
nitoring berbasis program, sehingga diharapkan 
dapat diketahui sejauh mana tingkat kesesuaian 

BIDANG II  LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

Suasana keakraban 
antara pimpinan dan 
staff UNY menjadi 
tradisi UNY menuju 
kampus yang siap 
mengimplementasikan 
pendidikan karakter.



55

antara perencanaan program dan realisasinya 
baik mengenai jadwal/waktu, biaya maupun 
hasil, sedangkan untuk meningkatkan ketepatan 
pengadministrasian pengelolaan keuangan telah 
dilaksanakan pembinaan terhadap pengelola keua-
ngan di unit-unit kerja di lingkungan UNY. 

Pengelolaan keuangan tahun 2010 sepenuhnya 
dengan pola BLU dengan menerapkan PP. No. 
23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (PK-BLU). Dengan pengelolaan 
ter sebut diharapkan lebih fleksibel, karena dana 
yang didapat dari PNBP tidak harus disetor ke Kas 
Negara, tetapi di rekening Rektor UNY sehingga bisa 
langsung digunakan. Peraturan Pemerintah tersebut 
juga mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan 
diharapkan lebih transparan dan akuntabel. Namun 
di sisi lain, UNY harus bersedia meningkatkan kiner-
ja pelayanan dan bersedia diaudit oleh auditor 
independen.

BAGIAN KEPEGAWAIAN

UNY Sebagai institusi pendidikan tinggi yang ber-
tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi 
mut lak didukung oleh keberadaan sumber daya 
ma nusia yang berkualitas. Catatan administrasi 
kepegawaian sampai dengan bulan Desember 
2010, menunujukkan UNY didukung oleh 1.049 
orang tenaga akademik berstatus PNS ditambah 
beberapa guru besar emiritus dan dosen luar biasa, 
681 orang tenaga administratif yang terdiri dari 
PNS sebanyak 620 orang, tenaga honorer 4 orang, 
dan tenaga kontrak sebanyak 57 orang. Berikut 
disampaikan profil sumber daya manusia baik tenaga 
akademik maupun tenaga administratif, dan kegiatan 
kepegawaian, sebagai berikut.

Tenaga Akademik

Kegiatan dan proses belajar mengajar di UNY didu-
kung oleh 1.049 orang tenaga akademik yang diklasi-
fikasikan menurut jenjang pendidikan sebagai berikut: 
berpendidikan S1 sebanyak 179 orang (17,06%) 
termasuk yang sedang menempuh S2, berpendidikan 
S2 sebanyak 740 orang (70,54%) termasuk yang 
se dang menempuh S3, dan berpendidikan S3 
sebanyak 130 orang (12,39%). Klasifikasi menurut 
jenis kelamin adalah: 657 orang (62,63%) pria dan 
392 orang (37,37%) wanita. Kondisi tenaga akademik 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran II Tabel 
2.4.

Undang-Undang Guru dan Dosen telah mensya-
rat kan bahwa seorang dosen harus berpendidikan 

minimal S2, maka sejak tahun anggaran 2009 UNY 
telah mengadakan program “nolisasi dosen S1” de-
ngan mengirimkan studi lanjut ke S2. Di samping itu 
telah diprogramkan pula fasilitasi bagi para dosen 
ber pendidikan S2 agar segera melanjutkan studi 
ke S3 baik di dalam maupun di luar negeri, dengan 
memberikan bantuan studi lanjut S2 dan S3 maupun 
biaya penyelesaian tugas akhir S2 atau S3. 

Usaha-usaha yang tekait dengan Peraturan 
Menteri No 48 Tahun 2009, juga telah dilaksanakan 
dengan memberi perpanjangan studi lanjut Dosen 
yang telah melebihi waktu Tugas Belajar. Perpanja-
ngan diberikan kepada sejumlah 22 orang untuk S2, 
dan sejumlah 22 orang untuk S3. Masa perpanjangan 
diberikan selama 1 tahun sampai dengan 31 Januari 
2011, dan kepada yang bersangkutan diberikan 
bantuan biaya penyelesaian studi.

Pembinaan karier dosen dilaksanakan dengan 
melakukan pendataan dosen yang telah satu tahun  
atau lebih belum berjabatan fungsional akademik 
do sen. Pembinaan dosen yang bersangkutan diserah-
kan sepenuhnya kepada pimpinan unit kerja masing-
masing untuk membantu kelancaran pengusulan 
kenaikan jabatan dosen.

Dalam rangka pembinaan dosen muda yang ma-
sih berstatus CPNS telah dilaksanakan pembinaan se -
banyak 11 orang dosen (1 orang mengundurkan diri 
per 1 Oktober 2010), selama 10 bulan dengan materi 
Tridharma Perguruan Tinggi, Kepegawaian, Kemaha-
siswaan, Bahasa Inggris, pekerti, ICT terutama 
elearning, prajabatan dan materi lain yang terkait.

Pembinaan dosen yang telah empat tahun atau 
lebih lebih belum naik jabatan atau pangkat telah 
dilakukan dengan melakukan pendataan. Pembinaan 
dosen yang bersangkutan diserahkan sepenuhnya 
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pada pimpinan unit kerja masing-masing untuk 
membantu  dosen agar segera naik pangkat dan  
jabatan.

Tenaga Administratif

Tenaga administratif sebagai unsur penunjang 
perguruan tinggi mempunyai peran yang tidak 
kalah penting dalam pelaksanaan proses belajar 
mengajar. Per tanggal 31 bulan Desember 2010 UNY 
tercatat memiliki 620 orang tenaga administratif 
yang berstatus PNS, 13 orang tenaga honorer, dan 
57 orang tenaga kontrak.

Tenaga administratif UNY yang berstatus PNS 
dapat diklasifikasikan menurut tingkat pendidikan 
sebagai berikut: berpendidikan S2 sebanyak 15 
orang (2,42%), berpendidikan S1 sebanyak 182 
orang (29,35%), berpendidikan DIV sebanyak 1 
orang (0,16%), berpendidikan D3/D2 sebanyak 54 
orang (8,71%), berpendidikan D1 sebanyak 1 orang 
(0,16%), berpendidikan Sarjana Muda sebanyak 6 
orang (0,97%), berpendidikan SLTA sebanyak 301 
orang (48,55%), berpendidikan SLTP sebanyak 26 
orang (4,19%),  dan berpendidikan SD sebanyak 34 
orang (5,48%). Berdasarkan jenis kelamin tercatat 
perempuan berjumlah 148 orang (23,87%) dan 
laki-laki berjumlah 472 (76,13%). Kondisi tenaga 
administratif secara lengkap dapat dilihat dalam 
lampiran 2.5.

Pembinaan tenaga administratif telah dilakukan 
dengan melakukan pengiriman pegawai untuk me-
ngi kuti pelatihan-pelatihan, baik diklatpim sesuai 
dengan jenjang jabatan (eselon III dan IV) maupun 
pe latihan teknis sesuai tugas masing-masing 
seperti pelatihan analis kepegawaian, pelatihan 
ketatausahaan, pelatihan LAKIP, pelatihan ICT, 

pelatihan pranata humas, pelatihan kearsipan dan 
sebagainya. 

Tenaga administratif PNS yang masih berpendidi-
kan SLTA diberi kesempatan untuk melanjutkan 
stu di ke S1 dan bagi yang berpendidikan S1 dibe ri 
kesempatan untuk melanjutkan studi ke S2, de ngan 
diberikan bantuan biaya penelitian, dengan pertim-
bangan studi lanjut tersebut dilakukan di luar jam 
kerja sehingga diharapkan tidak mengganggu tugas-
tugas di unit kerja.

Khusus bagi tenaga honorer telah diberikan ke -

bi jakan khusus dari Menpan berdasarkan PP No. 48 
tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer 
menjadi pegawai negeri sipil, sehingga dari 185 
tenaga honorer yang masuk dalam database, sam-
pai dengan tahun 2010 sebanyak 172 orang telah 
diangkat menjadi PNS.

Pembinaan lain yang telah dilakukan adalah 
dengan memberikan kesempatan kepada tenaga 
ad mi nistratif untuk alih status menjadi tenaga 
fungsional sesuai dengan kesempatan yang diberikan 
Kementerian Pendidikan Nasional, di antaranya tena-
ga fungsional pranata humas dan arsiparis. Saat ini 
UNY telah memiliki 3 orang pranata humas, dengan 
tu gas mempublikasikan seluruh kegiatan yang dilak-
sanakan oleh universitas.

Kegiatan administrasi kepegawaian

Administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan 
selama kurun waktu bulan Januari 2010 sampai de-
ngan bulan Desember 2010 telah dilaksanakan kegi-
atan sebagai berikut.
a. Memproses usul kenaikan jabatan dan pangkat 

do sen sebanyak 128 orang yang terdiri dari Asi-
sten Ahli sebanyak 35 orang, Lektor sebanyak 
46 orang, Lektor Kepala sebanyak 44 orang dan 
Guru Besar sebanyak 13 orang. 

b. Memproses usulan kenaikan pangkat tenaga ad-
ministrasi sebanyak 119 orang.

c. Memproses usul pensiun tenaga akademik seban-
yak 14 orang dan tenaga administrasi sebanyak  
28 orang.

d. Memproses usul perpanjangan Batas Usia Pen-
siun Guru Besar sebanyak 10 orang dan Guru 
Besar Emeritus sebanyak 3 orang.

e. Memproses SK penugasan dosen setelah tugas 
belajar luar negeri dan  dalam negeri sebanyak 
58 orang.

f. Menyusun formasi tenaga akademik dan tenaga 
administratif tahun 2010.

g. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan tahun 2010.
h. Menyusun data statistik tenaga akademik dan 

tenaga administratif tahun 2010.
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i. Memproses SK Rektor Tentang Tunjangan Kehor-
matan Profesor sebanyak 46 orang, dan SK Tun-
jangan Profesi Dosen sebanyak 291 orang.

j. Memproses usulan dosen studi lanjut BPPS 2010 
untuk jenjang S2 sebanyak 14 orang dan jenjang 
S3 sebanyak 14 orang.

k. Memproses SK Rektor tentang Ijin Belajar 10 
orang, Tugas Belajar 31 orang, perpanjangan 
masa studi 44 orang, dan bantuan studi lanjut 
sebanyak 14 orang.

l. Melaksanakan pembekalan CPNS dosen tenaga 
akademik sebanyak 10 orang dan tenaga admi-
nistrasi sebanyak 2 orang.

m. Melaksanakan pengangkatan CPNS menjadi PNS 
tenaga akademik sebanyak 29 orang, dan tenaga 
administratif sebanyak 31 orang.

n. Menyelenggarakan pelepasan Purnakarya tahun 
2010, tenaga akademik sebanyak 9 orang dan 
tenaga administrasi 22 orang.

o. Melaksanakan revisi Suplemen Rambu-rambu 
Angka Kredit Dosen.

p. Melaksanakan pendataan Database PNS UNY, 
Tenaga akademik sebanyak 1049 orang, dan te-
naga administrasi sebanyak 620 orang.

q. Melaksanakan penerimaan CPNS UNY, Tenaga 
Akademik sebanyak 13 orang dan tenaga admi-
nistrasi sebanyak 8 orang. 

r. Memproses ijin studi lanjut dan bantuan studi lan-
jut tenaga administratif ke S1 sebanyak 1 orang 
dan  S2 sebanyak 1 orang.

s. Menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I PNS 
golongan II sebanyak 7 orang dari Universitas 
Negeri Yogyakarta, 5 orang dari ISI Yogyakarta, 
dan 1 orang dari Universitas Bengkulu.

t. Menyelenggarakan Ujian Penyesuaian Ijazah :
 -Ke jenjang S1 sebanyak 18 orang dari UNY, dan 

5 orang dari ISI Yogyakarta.
 -Ke jenjang  D3 sebanyak 2 orang.
 Ke jenjang SLTA sebanyak 11 orang.
u. Melaksanakan pelantikan Kaprodi sebanyak 1 

orang, Kepala Bagian 3 orang, Kepala Subbagian 
6 orang.

v. Mengirimkan peserta Diklatpim II sebanyak 1 
orang, Diklatpim III sebanyak 2 orang, dan Dikla-
tpim IV sebanyak 4 orang

w. Mengusulkan seleksi Diklatpim III sebanyak 1 
orang, dan Diklatpim IV sebanyak  6 orang.

x. Membuat surat pernyataan masih menduduki 
jabatan pejabat struktural sebanyak 66 orang 
dan Pustakawan sebanyak 23 orang.

y. Memproses ijin cuti tenaga administrasi sebanyak 
63 orang.

z. Memproses mutasi intern tenaga administrasi se-
banyak 43 orang dan pejabat struktural sebanyak 
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1 orang.
aa. Memproses kenaikan gaji berkala.
bb. Memproses perpanjangan surat keputusan pen-

gangkatan kembali tenaga honorer dan tenaga 
kontrak.

cc. Memproses penyerahan SK Kenaikan pangkat 
tenaga akademik dan tenaga administrasi serta 
pegawai berprestasi.

dd. Melaksanakan monitoring kenaikan jabatan dan 
pangkat ke BKN Regional, BKN Jakarta, Biro Ke-
pegawaian Kemendiknas, Dikti Kemendiknas dan 
Sekretrariat Negara Jakarta.

ee. Melaksakana pengiriman berkas-berkas kepega-
waian ke Unit terkait.

ff. Pemilihan Kaprodi berprestasi
gg. Menyelenggarakan pembinaan SDM melalui wo-

kshop Tugas Belajar Dosen bagi Kajur, Kaprodi, 
Sekjur, Kabag di lingkungan Universitas Negeri 
Yogyakarta.

hh. Memproses SK bantuan studi lanjut Dosen S2, S3 
sebanyak 50 orang.

ii. Membantu administrasi Tim Baperjakat dan Tim 
Binap UNY.

jj. Memproses perpanjangan studi sampai dengan 
30 Januari 2011 bagi dosen S2 and S3.

kk. Melaksanakan sosialisasi pedoman operasional 
Penilaian Angka Kredit, Kenaikan Jabatan Fung-
sional dosen Lektor Kepala dan Guru Besar.

ll. Mempreses usul tugas belajar jenjang S2 seban-
yak 6 orang, S3 sebanyak 12 orang.

mm.Memproses ijin belajar jenjang S2 sebanyak 1 
orang dan S3 sebanyak 3 orang.

nn. Turut serta dalam proses serfikasi dosen untuk 
menunjang peningkatan kesejahteraan.

oo. Pemilihan Kasubbag Pendidikan, Kasubag Non Ke-
pendidikan, Pustakawan, Tenaga Laboran/Teknisi, 
dan tenaga administras berprestasi.

Selain hal tersebut diatas, untuk tahun anggaran 
2011, Bagian Kepegawaian juga akan mengadakan 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Menyiapkan berbagai macam data untuk mendu-
kung sistem remunerasi.

b. Menyempurnakan program aplikasi sistem infor-
masi ketenagaan (SINAGA).

c. Mengimplementasikan/ menerapkan system in-
formasi kepegawaian (SIMPEG) yang telah dibuat 
oleh Direktorat Ketenagaan Sekretariat Jenderal 
Kemdiknas. Program tersebut berguna untuk 
mengusulkan kenaikan jabatan bagi Lektor Ke-
pala dan Guru Besar.
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Kenaikan Gaji Berkala

No. Unit kerja Tenaga Dosen Tenaga Administrasi

1. Kantor Pusat - 140

2. FIP 77 34

3. FBS 118 39

4. FMIPA 95 33

5. FISE 72 23

6. FT 121 53

7. FIK 58 34

Pemilihan PNS Berprestasi Tahun 2010

No. Bidang/jenis Prestasi juara Nama Unit Kerja

1. Kepala Program Studi

1 Mutaqin, M.Pd. FT

2 Endang Rini Sukamti, M.S. FIK

3 Siswanto, M.Pd FISE

2. Laboran/ Teknisi

1 Muntaha, M.Eng. FT

2 Sutiyem, S.Si. FMIPA

3 Sudarman, S.Pd FT

3. Pustakawan

1 Rahman Anto Wibowo, S.I.P. PPs

2 Wahyudiati, S.Sos. Perpustakaan

3 Dwi Surtiawan, M.Hum. Perpustakaan

4. Kasubag Bidang Akademik

1 Drs. Eka Purwana FT

2 Drs. Endy Fachmi FBS

3 Dra. Trina Wahjuni FISE

5. Pengelola Keuangan

1 Marsudi Waliyono, S.E. BAUK

2 Supandi, S.I.P. BAUK

3 Dra. Sri Ningsih FBS

6. Kasubag Bidang Non 
Akademik

1 Rizka, SH BAUK

2 Gunawan Ariyantapa, S.T. BAUK

3 Sugeng Sutarto, S.Pd. BAAKPSI
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Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan co/
ekstra kurikuler yang merupakan suatu kegiatan 
yang terpadu dan tidak terpisahkan dengan ke-
giat an akademik (kurikuler) yang bertujuan untuk 
membangun sumber daya manusia utamanya maha-
siswa dalam rangka mewujudkan visi universitas 
yaitu menghasilkan insan yang bernurani, mandiri, 
dan cendekia. Kebijakan di bidang kemahasiswaan 
ditekankan kepada pencapaian mahasiswa yang 
memiliki kedewasaan berpikir dan berperilaku untuk 
mewujudkan mahasiswa yang memiliki keseim-
bangan antara kecerdasan intelektual, kecer dasan 
emosional, dan kecerdasan spiritual.

Pembinaan kegiatan kemahasiswaan diwadahi 
dan diselenggarakan melalui suatu organisasi maha-
siswa (Ormawa) baik di tingkat universitas maupun 
fakultas dan jurusan/ program studi. Pem binaan dan 
penyaluran minat,  bakat, kegemaran  ser ta pengem-
bangan prestasi mahasiswa diwadahi dalam suatu 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang meli puti Bidang 
Penalaran, Bidang Olahraga, Bidang Seni, dan Bidang 
Kesejahteraan/ Minat Khusus.

Selama tahun 2010, pembinaan kegiatan kema-
hasiswaan sudah terlihat terbangun dengan lebih 
baik, hal ini terbukti dengan peningkatan aktivitas 
ma  ha  siswa, serta diperolehnya berbagai prestasi 
maha siswa dalam ajang lomba dan kejuaraan 
yang diikuti oleh para mahasiswa UNY baik yang 
ber   skala lokal, regional, maupun nasional yang 
mampu membawa nama harum Universitas Negeri 
Yogyakarta. 

Bidang Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni

Meningkatkan prestasi mahasiswa menjadi salah satu semangat UNY.

BIDANG PENAlARAN

Pembinaan Kegiatan UKM Bidang 
Penalaran

Pembinaan kegiatan UKM Bidang penalaran dimak-
sudkan untuk meningkatkan prestasi dan soft-skills 
mahasiswa khususnya dalam komunikasi ilmiah baik 
secara langsung maupun melalui media massa ce tak 
dan elektronik.  Ada 4 UKM bidang penalaran yang 
dibina, yakni penelitian, lembaga pers ma ha siswa 
”ekspresi”, radio ”Magenta FM”, dan bahasa asing.

Kegiatan Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) 

Pembinaan PKM dilakukan melalui safari pembina 
(staf ahli dan Pokja) ke fakultas-fakultas, workshop, 
meng undang nara sumber (untuk tahun 2010 dari 
IPB), seleksi proposal baik pada tingkat fakultas 
mau pun universitas, bimbingan penyelesaian dan 
mo nev PKM. Dalam merespon PKMdari Ditjen Dik-
ti pada tahun 2009 bagian kemahasiswaan UNY 
mengi rim proposal PKM untuk pendanaan dan pe-
lak  sanaan tahun 2010  sebanyak 699 judul, yang 
da pat didanai sebanyak 91 judul. Pada tahun 2010 ini 
jumlah proposal yang dikirim ke Ditjen Dikti sebanyak  
731 judul, dan jumlah yang didanai belum diketahui 
pada saat laporan ini dibuat. Pada umumnya peng-
umuman proposal yang didanai sekitar Februari 
tahun berikutnya (2011). Dibandingkan dengan jum-

Mahasiswa UNY, meraih Juara I Penelitian Ilmiah di bidang olahraga.
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lah proposal yang dikirimkan pada 2009, pada 2010 
ada peningkatan sekitar 5%. Perlu diketahui, bahwa 
pa da tahun 2010 bagian kemahasiswaan tidak lagi 
hanya mengejar jumlah, namun sudah merambah ke 
kualitas, sehingga sebelum dikirimkan ke Ditjen Dikti 
terlebih dahulu proposal diseleksi di tingkat fakultas 
dan di tingkat universitas.

Kegiatan Pimnas

Pembinaan dalam menghadapi Pimnas dilakukan 
melalui pemantauan penyelesaian laporan PKM, 
bimbingan presentasi dan pembuatan poster, serta 
kegiatan pemusatan latihan. Pada Pekan Ilmiah 
Mahasiswa Nasional (Pimnas) XXII th 2009 di Unibraw 
Malang, UNY mengirim 9 tim yang lolos seleksi Dikti 
terdiri dari 5 tim PKMK, 2 tim PKMM, 1 tim PKMT, dan 
1 tim PKMGT. Dari 9 tim tersebut UNY memperoleh 
jua ra 1 bidang PKMK dan 1 juara 1 bidang PKMM, 
se hing ga UNY berhasil meraih juara umum 4. Pada 
Pimnas tersebut juara umum 1 Unibraw, 2 ITB, 3 ITS, 4 
UNY, 5 IPB, 6 UGM, 7 UNJ. Dengan demikian UNY ber-
hasil mengungguli IPB, UGM, dan UNJ. Pada Pimnas 
XXIII tahun 2010 di Universitas Mahasaraswati Bali, 
UNY mengirim 11 tim yang lolos seleksi Dikti terdiri 
dari 3 tim PKMK, 1 tim PKMM,3 tim PKMT, dan 3 tim 
PKMGT. Dari 11 tim tersebut UNY memperoleh juara 1 
cabang presesentasi PKMT dan PKMP,  juara 1 cabang 
poster PKMT A, juara 1 cabang poster PKMT B, juara 
II cabang presentasi PKMK dan PKMT, juara III cabang 
presentasi PKMM dan poster PKM-GT, sehingga UNY 
berhasil meraih juara umum 3.  Pada Pimnas tersebut 
juara umum 1 UGM, 2 ITS, 3 UNY, 4 IPB, 5 ITB.

Kegiatan Penelitian SUG

Untuk menggairahkan kegiatan penelitian di kalangan 
mahasiswa, UNY meluncurkan program penelitian 
yang bertajuk Student Union Grant (SUG). Program ini 
menye diakan dana penelitian untuk mahasiswa  yang 
bersifat kompetitif. Tersedia dana Rp. 2.500.000,00 
un tuk tiap judul penelitian yang diterima. Pada tahun 
2009  jumlah proposal yang masuk sebanyak 91 judul 
(FMIPA 31 judul, FT 14 judul, FISE 11 judul, FIP 19 
judul, FBS 10 judul, FIK 6 judul), dan yang didanai 
sebanyak 24 judul.  Pada tahun 2010 jumlah proposal 
yang masuk sebanyak 93 judul (FMIPA 32 judul, FT 5 
judul, FISE 12 judul, FIP 23 judul, FBS 17 judul, FIK 4 
judul) dan yang didanai sebanyak 24 judul. 

Kegiatan Kontes Robot

Di ajang Kontes Robot Regional, pada tahun 2010 UNY 
ditunjuk sebagai tuan rumah Kontes Robot tingkat 

regional yang dilakukan pada tanggal 14-16 Mei 
2010. Dalam kontes ini UNY berhasil meraihjuara 1  
untuk cabang KRCI battle, memperoleh penghargaan 
inovasi terbaik untuk KRCI battle, serta penghargaan 
robot terbaik untuk KRCI berkaki. Selanjutnya pa da 
kontes tingkat nasional, UNY memperroleh penghar-
gaan inovasi terbaik untuk KRCI battle. Pada tahun 
2011 UNY insya Allah dipercaya lagi sebagai tuan 
ru mah kontes robot regonal yang akan dilakukan 
pada tanggal 28-29 Mei 2011, dan tuan rumah kontes 
robot tingkat nasional yang akan dilakukan pada 
tang gal 11-12 Juni 2011.

Kegiatan Olimpiade 

Dalam Olimpiade Sains dan Teknologi, tim UNY ber-
hasil meraih juara I Olimpiade Sains & Teknologi Ma-
ha siswa tingkat propinsi DIY dalam bidang Biologi, 
yang selanjutnya mewakili DIY maju ke tingkat nasio-
nal. Pada tahun 2010 UNY ditunjuk sebagai tuan ru-
mah olimpiade matematika dan IPA tingkat wilayah V 
dan masuk dalam 5 besar (juara 4). Sedangkan untuk 
OSN PTI (Olimpiade Sains Nasional Perguruan Tinggi 
Indonesia) yang diselenggarakan di UGM dengan 
penyelenggara Ditjen Dikti bekerjasama dengan 
Pertamina, UNY  berhasil meraih juara 3 bidang Fisika. 

Kegiatan lITM

Dalam Lomba Inovasi Teknologi Mahasiswa (LITM) 
yang diselenggarakan Dinas Pendidikan DIY, pada 
tahun 2009 UNY berhasil memboyong juara II bidang 
Pendidikan, juara I, II, III bidang kerajinan, juara III 
bidang Makanan Tradisional dan juara I dan III bidang 
Pariwisata sehingga UNY menjadi juara umum I. Pada 
tahun 2010 UNY berhasil meraih juara umum II.

BIDANG III  LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

Yuni Nurfiana, 
mahasiswa Pendidikan 

Kimia FMIPA UNY dan 
Muslikhin mahasiswa, 

Pendidikan Elektronika 
FT UNY, dengan karya 

tulis ilmiah berjudul 
"Chemicelectroconcrete 

Sebagai Bahan Beton 
dengan Kemampuan 

Blocked-Passed Signal 
untuk Komunikasi 
Handphone Pada 

Bangunan Gedung" 
berhasil meraih 3rd 

Winner pada Awarding 
Ceremony Indocement 

Awards 2010 yang 
diselenggarakan 5 

Agustus 2010 di Ballroom 
Hotel Mulia Jakarta. 
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Pemilihan Mahasiswa Berprestasi

Dalam pemilihan mahasiswa berprestasi UNY pada 
tahun 2009, mahasiswa berprestasi ranking I UNY 
adalah Intan Pradita dari FBS, berhasil lolos seleksi 
sebagai finalis yang dipanggil ke Jakarta.  Pada tahun 
2010 mahasiswa berprestasi ranking I UNY adalah 
Nur Sita Utami mahasiswa FIK, juga berhasil lolos 
selek si sebagai finalis yang dipanggil ke Jakarta. 

Kegiatan Debat Bahasa Inggris

Dalam bidang debat bahasa Inggris, pada tahun 
2010 UNY dipercaya sebagai penyelenggara 
National University English Debat Championship 
(NUEDC), namun tim UNY tidak berhasil memperoleh 
juara.  Pada Pimnas XXII th 2009 di Unibraw, tim 
debat bahasa Ingris UNY meraih Quarter Finalis, 
sedangkan pada Pimnas XXIII th 2010 di Universitas 
Mahasaraswati Bali UNY berhasil meraih juara 3 
kontes pidato  bahasa Inggris.  Untuk debat bahasa 
Inggris tingkat dunia, tim debat bahasa Inggris 
UNY berhasil masuk dalam ranking 360 besar, dan 
selanjutnya diundang mengikuti debat ini di Turki 
pada bulan Desember 2009-Januari 2010.

Kegiatan dan Prestasi lain-lain

Dalam Lomba  Pembuatan Sistem Informasi  bagi 
Perguruan Tinggi se-DIY, Iwan Nopi Yono Putro, 
mahasiswa Fakultas Teknik, Jurusan Pendidikan 
Elektronik, meraih Juara I dalam Lomba  Pembuatan 
Sistem Informasi   bagi Perguruan Tinggi seDIY. 
Pada lomba mobil listrik tingkat nasional yang 
diselenggarakan di Politeknik Negeri Bandung pada 
tahun 2010 Tim UNY keluar sebagai juara umum I 

mengalahkan tim Politeknik Bandung, ITS Surabaya, 
Politeknik Elektronika Surabaya, Politeknik Caltex 
Riau, Universitas Negeri Jember, dan Politeknik Negeri 
Jakarta. Pada lomba cipta desain alat tepat guna 
tingkat provinsi, UNY meraih juara II, sedangkan pada 
Indonesia Electric Competition UNY meraih juara I 
dan II.  Pada lomba karya tulis agama dan sains 
ting kat Jateng-DIY, UNY meraih juara I, sedangkan 
pada Work Competition Amazing Science tingkat DIY
Jateng, UNY meraih juara II. 

Prestasi-prestasi yang lain antara lain juara 2 
Lomba Karya Tulis Bidang Keolahragaan Tingkat Na-
sio nal Tahun 2010, juara 1 Inovasi Produk Perikanan 
dan Kelautan Kementerian Kelautan Tahun 2010, Ju-
ara 1 Lomba Karya Tulis Vulcano Expo Tahun 2010, 
juara 2 Pemuda Pelopor Tingkat DIY Tahun 2010, 
Inovasi Terbaik dalam Indonesia Electric Vehicle 
Competition (IEVC) Tahun 2010

BIDANG SENI

Pembinaan Kegiatan UKM Seni 

Kegiatan UKM Kamasetra: 
a. Mengikuti Selekda Cabang Tari DIY (belum berha-

sil).
b. Mengisi Pentas dalam rangka Pembukaan KRI Tk. 

Regional.
c. Pentas Drama Jawa.
d. Pentas dalam Pembukaan OSPEK.
e. Sarasehan Budaya dalam rangka HUT UKM Ka-

masetra.

UKM Sicma Band:
a. Pentas dalam rangka KRI Tk. Regional.
b. Mengadakan Album Kompilasi Sicma.
c. Menyelenggarakan Pentas Band “New Taste of 

Sicma”.
d. Pentas Ulang Tahun Sicma “Sound of Memories”.

UKM Serufo:
a. Mengadakan lomba mewarnai dan Melukis Motif 

Batik Nusantara.
b. Tuan Rumah Penyelenggara Selekda Seni Lukis 

dan Fotografi .
c. Pelatihan Seni Rupa dan Fotografi.
d. Mengadakan Pameran Seni Lukis dalam rangka 

Dies.

UKM Unstrat:
a. Mengikuti Selekda Cabang Monolog, Baca Puisi, 

dan Penulisan Naskah.
b. Mengadakan Pentas “Laboratori Siluet Improv & 

BIDANG III  LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

Baliho Prestasi 
mahasiswa dan UPT 
Puskom terpampang 
di depan pintu 
gerbang utama masuk 
UNY, jalan Colombo. 
Pemasangan baliho 
ini sebagai salah 
satu bentuk apresiasi 
UNY terhadap sivitas 
akademika yang 
terus berkarya dan 
mengharumkan nama 
almamater.
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Lounching Film”.
c. Mengadakan Pentas Produksi  Peduli Merapi.

UKM Paduan Suara Mahasiswa (PSM):
a. Mengisi event kegiatan Rektorat (Upacara, Wisu-

da).
b. Mengikuti Lomba Paduan Suara Mahasiswa di 

Semarang.
c. Mengikuti Selekda Cabang Vocal Group, Keron-

cong, Ndangdut, Seriosa, Pop.
d. Tuan Rumah Penyelenggara Selekda Cabang Se-

riosa.
e. Mengadakan Konser”Love Agony, ...”

Prestasi Bidang Seni

1. Lolos Selekda untuk perwakilan Kontingen Pek-
siminas dari Propinsi BPSMI DIY untuk Cabang: 
Seni Lukis, Baca Puisi Putra, Penulisan Lakon, 
Keroncong Pa/Pi, Seriosa Pa/Pi, Pop Pa/Pi.

2. Juara Peksiminas 2010 di Untan :
a. Juara I Keroncong Putra.
b. Juara II Seriosa Putri.
c. Juara II Baca Puisi Putra.
d. Juara Harapan I Seriosa Putra.
e. Juara Harapan II Keroncong Putri.

3. Dipercaya untuk mengisi Pentas Ramayana di 
Gedung Trimurti Prambanan secara periodik.

4. Mengisi acara Pentas Tari di Keraton Yogyakarta.

BIDANG OlAHRAGA

Pembinaan UKM Olahraga

Pembinaan UKM olahraga terutama untuk mening-
katkan prestasi, kesehatan, kebugaran, dan soft 
skills mahaiswa. Ada 19 UKM bidang olahraga yakni 
UKM : Atletik, Bola Voli, Catur, Kockey, Judo, Karat Do 
”Inkai”, Lintas Alam ”Madawirna”, Panahan, Pencak 
Silat, Renang ”Atlantic”, Sepak bola,  Baseball
Softball, Tae Kwon Do, Marching Band ”CDB”, Bola 
Basket, Bulutangkis, Sepaktakraw.

Prestasi Olahraga

Dari pembinaan-pembinaan baik secara reguler 
melalui UKM maupun insidental-intensif pada saat 
akan mengikuti kejuaraan/lomba, maka prestasi 
bidang olahaga yang dicapai pada tahun 2010 sbb.

BIDANG III  LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

1. Juara III Kejuaraan Dunia Tae Kwon Do Tahun 2010 
di Korea.

2. Meraih 7 emas 3 perak 2 perunggu Kejur PPLM & 
UKM Cabang Panahan Th 2010 di Bandung.

3. Meraih 4 emas 2 perak 5 perunggu dalam Kejua-
raan Taekwondo Bupati Gunungkidul Cup I Tahun 
2010.

4. Meraih 4 emas dan 2 perak 3 perunggu Kejuaraan 
Nasional Renang antarmahasiswa Tahun 2010 di 
Makassar.

5. Meraih 4 emas 3 perak 4 perunggu Kejurnas Re-
nang Ubaya II Tahun 2010 di Surabaya.

6. Meraih 3 emas dan 2 perak 1 perunggu Kejuaraan 
Nasional Panahan Ganesha Open Tahun 2010 di 
ITB Bandung.

7. Meraih 3 emas Kejuaraan PPLM & UKM Cabang 
Pencak Silat Tahun 2010 di Bandung.

8. Meraih 3 emas 3 perak 5 perunggu Kejurda Ta-
ekwondo DIY Tahun 2010.

9. Meraih 2 emas 1 perak 2 perunggu Kejuaraan 
Atletik Antar Club Jatim Open Tahun 2010 di Si-
doarjo.

10. Meraih 1 emas 2 perak 4 perunggu Kejuaraan 
Karate “UNY CUP IV” seJawa Bali  Tahun 2010

11. Juara I Kejurnas Futsal “Kelme Futsalismo” di GOR 
UII Yogyakarta.

12. Juara I Brass Ansamble Kejurnas Marching Band 
Tahun 2010 di Bandung.

13. Juara I Turnamen Futsal Putri Tingkat Daerah Ta-
hun 2010.

14. Juara I Sepak Bola Liga Pendidikan Indonesia Tin-
gkat Propinsi Tahun 2010.

15. Juara I Kejuaraan Softball Partha League Tahun 
2010 di Yogyakarta.

16. Juara II Kejuaraan Nasional Softball Binus Syah-
dan Cup Tahun 2010 di Jakarta.

17. Juara II Sepak Bola Liga Pendidikan Indonesia 
Tingkat Nasional Tahun 2010.

Menegpora, Andi 
Mallarangeng 

didampingi Rektor 
UNY, mengalungkan 

penghargaan 
kepada mahasiswa 

berprestasi olahraga 
UNY di  lapangan 

tennis UNY.
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18. Meraih 3 perak 2 perunggu Kejuaraan PPLM & 
UKM Cabang Atletik Tahun 2010 di Bandung.

19. Meraih 2 perak 4 perunggu Kejuaraan Karate 
Yunior Senior Nasional UIN Sunan Kalijaga Yogya-
karta Tahun 2010.

20. Meraih 2 perak 1 perunggu Invitasi Bulutangkis 
UNJ Cup III Tahun 2010.

21. Meraih 2 perak 2 perunggu Kejurnas Taekwondo 
Tahun 2010 di Malang.

22. Meraih 1 perak 1 perunggu Kejurnas Tenis Lapa-
ngan Antarmahasiswa Tahun 2010 di Malang

23. Meraih 1 perak 1 perunggu Kejuaraan Na sional 
Bulutangkis antar Mahasiswa se-Indonesia Tahun 
2010.

24. Juara III Beregu Campuran Kejuaraan Nasional 
Tenis Meja antar PT se-Indonesia Tahun 2010 di 
Unibraw Malang.

25. Juara III Invitasi Softball Putri Tahun 2010 di Yog-
yakarta.

26. Juara III Umum Putri Sirkuit Panjat Tebing Tingkat 
Kabupaten Sleman Seri I Galaksi 45 Tahun 2010.

27. Juara III Kelas A Putri Kejurnas Pencak Silat Piala 
Rektor UNS V Antar Cabang PSHT Tahun 2010.

28. Meraih 3 perunggu Invitasi Nasional Pencak Silat 
Pasir Pantai I Tahun 2010.

29. Juara IV Kejuaraan Catur Beregu Petra Chess 
Competition Tahun 2010di Surabaya.

30. UKM Karate UNY menjadi Juara Umum dalam 
Kejurda Karate “INKAI” DIY, dengan menyabet 
17 emas, 14 perak, dan 4 perunggu

31. Mahasiswa UNY yang ikut serta dalam ASEAN 
University Games 2010  mendapatkan: 2 me-
dali emas masingmasing dari Cabang Atletik 
a.n. Zakaria Malik dan Cabang Tae Kwon Do a.n. 
Lia Karina Mansyur, serta 1 medali perak dari 
cabang Pencak Silat a.n. Erna Suryanti, dan 1 
medali perunggu dari cabang Tae Kwon Do a.n. 
Asep Santoso

BIDANG KESEjAHTERAAN DAN MINAT 
KHUSUS

Program Mahasiswa Wirausaha

Prinsip: 
a. Dilakukan sesuai panduan yang telah disusun
b. Pemberian bantuan dana kepada mahasiswa pe-

serta PMW bersifat bergulir (mengembalikan) 
agar banyak mahasiswa yang mendapat penga-
laman dalam berwirausaha. 

c. Penentuan peserta PMW  melalui seleksi proposal 
dan wawancara (dan observasi jika diperlukan). 
Pada wawancara juga dinegoisasikan jumlah 
dana yang layak (mak. 5 juta rupiah per mhs), 
jumlah angsuran, besar angsuran, tanggal lunas.

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

Dana:
a. Dana dari Dikti  (DIPA UNY 2009) untuk tahun 

2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,00. 
b. Dana dari Dikti (DIPA UNY 2010)  untuk tahun 

2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,00.
c. Penggunaan dana sesuai tor dikti yakni 70% un-

tuk bantuan bergulir kepada mahasiswa, 30% 
untuk pengelolaan (sosialisasi, seleksi, diklat, 
magang, pendampingan/monev).

Hasil: 
a. Untuk PMW angkatan 2009 ada 52 kelompok usa-

ha, dengan total dana Rp. 698.300.000,00. Dari 
52 kelompok tersebut yang masih aktif(lancar)  
sekitar 69%.

b. Per tgl 1 Desember 2010 jumlah angsuran 
un tuk PMW angkatan tahun 2009 mencapai 
Rp.195.817.600,00 (sekitar 27,97%). Dana itu 
kemudian digulirkan kepada mahasiswa dengan 
proses yang sama (melalui proses sosialisasi, 
seleksi, diklat, magang, pendampingan/monev)

c. Untuk Dana Guliran PMW 2009 sudah terseleksi 
dan mulai melakukan usaha  sebanyak 6 kelom-
pok usaha dengan total dana Rp. 18.000.000,- 
Sisa dana guliran yang belum teserap akan di-
gulirkan pada tahun 2011.

d. Untuk PMW angkatan 2010 ada 70 kelompok 
yang terseleksi dan mulai  menjalankan usaha. 

Pembinaan Kegiatan UKM Bidang 
Kesejahteraan/Minat Khusus

Kegiatan UKM UKKI:
a. Partisipasi Rapat Pimpinan Nasional V Forum 

BIDANG III  LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

Brian Prasetyo, dkk., 
(mahasiswa UNY) 
mengangkat piala 
setelah meraih Juara 
Umum I Kompetisi 
Mobil Listrik Nasional 
(KML) ke-2 yang 
dilaksanakan di 
kampus Politeknik 
Negeri Bandung, pada 
19-22/ 11/2010. 
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Silatu rahmi LDK Tk Nasional di STIEKP Indonesia, 
Jakarta.

b. Penyelenggaraan MTQ Tk Universitas.
c. Up Grading UKKI.
d. Partisipasi Musyawarah Nasional XV FSLDKN di 

Unpati Ambon.
e. Seminar Kemuslimahan.
f. Romadhon in Kampus.
g. Paket Penyambutan mahasiswa baru.
h. Paket pembinaan kader.
i. Progress report.

Kegiatan UKM PMK:
a. Training leadership.
b. Seminar cat & dog.
c. Dies Natalis PMK.
d. Bible Study.
e. Malam inagurasi PMK.

Kegiatan UKM IKMK:
a. Misa Bersama.
b. Retret inisiasi.
c. Ziarah penutupan bulan rosario.

Kegiatan UKM KMHD:
a. Musyawarah anggota.
b. Sarasehan alit perayaan nyepi 1932.
c. Pembuatan tabloid tunjung putih.
d. Malam keakraban .

Kegiatan Kamdhis:
a. Kegiatan Waisak di Borobudur.

Kegiatan UKM KSR PMI:
a. Latihan Bersama I.
b. Refreshing instruktur.
c. Diklat calon anggota.
d. Trainer in action.
e. Gladi medan.
f.  Piket harian.
g. Training keorganisasian di Pusdiklat PMI DIY.
h. Pengadaan obat-obatan.
i. Latihan bersama II.
j. Donor darah & bakti sosial.
k.  Invitasi Lomba  Kemampuan PMR Wira se DIY.

Kegiatan UKM Pramuka:
a. Musyawarah kerja.
b. Gladi kepemimpinan.
c. Lustrum ke VI.
d. Partispasi Kursus Mahir Dasar di Unsud.
e. Pendidikan Instruktur Muda Racana (PIMR) VI Tk 

Nasional.

BIDANG III  LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

Kegiatan UKM Menwa:
a. Latihan pembekalan sinar ungu XXX Yudha XXXIII 

di UNY, Ngemplak, dan  Babarsari
b. Diksar Menwa Mahakarta XXXIII 2010 di Mage-

lang
c. Latihan pemantapan vira cakti XXX yudha XXXIII 

di Kali Kuning dan Parangtritis
d. Seminar nasional wawasan bela negara dalam 

rangka pendidikan karakter
e. Suspenlatnas di Rindam V/Brawijaya
f.  Suskolak Menwa Indonesia di Magelang

Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru 
dan Ospek

Upacara penerimaan mahasiswa baru dilakukan 
bersamaan dengan pembukaan Ospek yakni pada 
tang gal 2 Agustus 2010 di GOR UNY. Sedangkan pe
lak sanaan Ospek selama 5 hari yakni tanggal 2 s.d 6 
Agustus 2010 dari jam 07.0017.00. Beberapa prinsip 
dalam Ospek 2010 antara lain sbb.
a. Titik berat pada pengembangan kemampuan lu-

nak (soft skills)
b. Orentasi seimbang kedalam & keluar (mengenal 

diri & lingkungan)
c. Bersama-sama dengan training ESQ yang disel-

enggarakan tersendiri, merupakan bagian  dari 
sistematika pengembangan soft skills mahasiswa 
(success skill)

d. Berdasarkan visi & misi UNY
e. Bersifat mendidik dan membimbing, bukan arena 

perpeloncoan dan penggojlokan.
f. Tindak lanjut berupa pengembangan soft skill 

baik melalui kegiatan Ormawa dan UKM maupun 
melalui pelatihan soft skill yang diselenggarakan 
universitas.

Penganugerahan Presma 

Penganugerahan prestasi mahasiswa (presma) 
th 2010 dilaksanakan tanggal 2 Mei 2010 di Hall 
Rektorat. Pada acara tersebut didemokan mobil 
listrik (juara nasional di Bandung), pencak silat, dan 
PPPK dari KSR PMI. Pada Hardiknas 2010 jumlah 
mahasiswa yang menerima penghargaan sebanyak 
222 orang, terdiri dari bidang penalaran sebanyak 
46 orang, bidang olahraga 156 orang,  dan bidang 
kesejah-teraan/khusus 20 orang. 
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TOT dan Pelatihan Soft Skill Creativity 
dan leadership

Sesuai dengan grand desain pengembangan 
soft skill mahasiswa, maka skema pelaksanaan 
pengembangan soft skill terlihat pada tabel 5.1. 
Pelaksanaan pelatihan berbasis fakultas, sedangkan 
bagian kemahasiswaan pusat hanya melakukan 
TOT untuk dosen sebagai instruktur dan mahasiswa 
sebagai mentor. Pada 2010 telah dilakukan TOT 
leadership dan entrepreneurship di Kaliurang.

Training ESQ

Sesuai dengan visi UNY menghasilkan insan yang 
bernurani, mandiri, dan cendekia, maka kepada 
semua mahasiswa baru UNY mulai tahun 2008 
diberikan training ESQ. Pada training ESQ tahun 2008 
dilakukan dengan ESQ versi 165 dari Ary Ginanjar 
Agustian untuk semua mahasiswa baru. Sedangkan 
pada tahun 2009 dan 2010 bagi mahasiswa yang 
beragama Islam dilakukan dengan Versi 165 dari 
Ary Ginanjar Agustian, sedangkan untuk mahasiswa 
yang beragama selain Islam dilakukan melalui UKM 
masing-masing. Pelaksanaan ESQ 165 tahun 2010 
adalah seperti tabel 6.1.

Pemberian Beasiswa

Berhasil meraih beasiswa yang disediakan oleh 
pemerintah maupun swasta yang meliputi BBM, PPA, 
Supersemar, BI, PT Jarum, Yayasan Salim, Student 
Exchange, Toyota & Astra, IMHERE, Tanonaka, JJC 
Jepang, CIMB Niaga, BTN, Perum Pegadaian, Bidik 
Misi, Komatsu, dan Bukopin hingga mencapai 3593 
mahasiswa. Dengan asumsi jumlah mahasiswa 
pada tahun 2010 sebesar 30.000 mahasiswa, maka 
mahasiswa penerima beasiswa sudahmencapai lebih 
kurang 12 %.  Angka ini terus akan ditingkatkan 
sehingga persyaratan jumlah mahasiswa penerima 
beasiswa sebesar 20 % secara bertahap dipenuhi.

layanan Asuransi

Selain beasiswa, UNY bekerjasama dengan 
perusahaan asuransi Indolife, memberikan jaminan 
kepada setiap mahasiswa yang mengalami 
kecelakaan, dalam bentuk biaya perawatan maupun 
uang duka bagi yang meninggal. Pada periode 
Oktober 2009-September 2010 jumlah klaim asuransi 
sebanyak 36 kasus (3 kasus meninggal dunia) 
dengan total nilai klaim sebesar Rp. 67.520.879,00.

BIDANG III  LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

Tabel 5.1. Skema Pelaksanaan Program Soft Skill
Tahun Mahasiswa

Angkatan 2008 Angkatan 2009 Angkatan 2010 Angkatan 2011

2008 Succsess Skill

2009 Creativity Succsess Skill

2010 Leadership Creativity Succsess Skill

2011 Enterpreneurship Leadership Creativity Succsess Skill

Tabel 3. Pelaksanaan ESQ 165 Tahun 2010
Angkatan Waktu fakultas jalur

1 16-17 Juni 2010 FIP,FBS, FMIPA, FISE, FT, FIK PBU

2 18-19 Juni 2010 FMIPA, FT SMI

3 20-21 Juni 2010 FIP, FBS

4 22-23 Juni 2010 FISE, FIK

5 0910 Agustus 2010 FBS, FIK SNPTN + Bidik Misi

6 1112 Agustus 2010 FMIPA, FIP

7 1314 Agustus 2010 FT, FISE

8 1516 Agustus 2010 FT-D3, FT-S1, FISE-D3 SM II + D3

9 1819 Agustus 2010 FIP, FBS, FMIPA, FISE, FIK

10 2021 Agustus 2010 Lain-lain
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BIDANG ORGANISASI MAHASISWA

Pembinaan Kegiatan Ormawa

Kegiatan MPM:
a. Pelantikan Pengurus BEM dan DPM Rema UNY dan 

Pengukuhan ORMAWA 
b. Tahun 2010 Sidang tengah periode Rema dengan 

tema ”Mempertanggungjawabkan Kepada Rak-
yat”

c. Sidang istimewa

Kegiatan DPM:
a.   Sarasehan legislatif
b.   Kongres FL2MI di ISI Surakarta
c.   Up grading bersama
d.   Jelajah Institusi “Mencari Jati Diri Good Student 

goverment ”ke Jakarta (DPR, MPR, DPD, MK, UNJ, 
UI, UP, dan Metro TV)

e.   Partisipasi FL2MI di Unesa Surabaya
f.   Training legislatif

Pengembangan Kegiatan BEM:
a. Menyelenggarakan Angkringan Demokrasi de

ngan tema ”Rasionalisasi Ujian Nasional untuk 
Masa Depan Bangsa”

b. Up Grading Pengurus BEM Rema UNY 2010
c. Musyawarah ORMAWA UNY (MOU) 2010
d. Seminar Kepemimpinan dan Stadium General 

(SG) Rema Leadership Centre (RLC) Tahun 2010
e. Lomba Essay tentang Ujian Nasional untuk SMA/

MA se DIY
f. Seminar Character Building for Nation Endurance 

dengan tema ”Karakter Pemimpin yang Berjiwa 
Mengabdi”

BIDANG III  LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

g. Menyelenggarakan Evaluasi dan Rapat Kerja BEM 
Seluruh Indonesia (BEM SI) di Universitas Negeri 
Yogyakarta

h. Mengikuti Latihan Kepemimpinan dan Manajemen 
Mahasiswa Tingkat Menengah Seluruh Indonesia 
di Lampung

i. Training For Trainer dengan tema ”I am the Real 
Leader”

j. ”Wedangan Bersama Rektor” dengan topik ”Pe-
nerapan ISO 9001:2000 menuju UNY World Class 
University”

k. Seminar dan Workshop Living Value Education 
(LVE)

l.  Seminar Nasional dengan tema ”Reformasi (be-
lum) Selesai”

m. Perkuliahan I dan II Rema Leadership Center 
(RLC)

n. Perkuliahan III dan IV Rema Leadership Center 
(RLC)

o. Seminar Nasional Pendidikan Profetik dengan 
tema ”Internalisasi Nilai Profetik dalam Pendidi-
kan Karakter”

p. Mengikuti Dialog Nasional Gerakan Mahasiswa 
Indonesia dan Pertemuan BEM SI di Universitas 
Negeri Manado

q. Mengadakan Kunjungan Institusi Silaturahim ber-
sama Menteri Pemuda dan Olahraga

r. Mengikuti Rapat Kerja Nasional BEM SI di Univer-
sitas Udayana, Bali

s. Penerbitan Buletin Rema Post Tahun 2010
t. Mengikuti Musyawarah Nasional BEM Seluruh 

Indonesia di Sekolah Tinggi Teknik PLN, Jakarta
u. Mengikuti Konferensi Pendidikan Nasional di Uni-

versitas Negeri Jakarta

Priyo Yulianto, mahasiswa peraih penghargaan di Pimnas 2010 memberikan motivasi kepada mahasiswa 
berprestasi UNY lainnya untuk memenangkan Pimnas selanjutnya.
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AlUMNI

Berdasarkan data yang masuk ke Ikatan Alumni (IKA) 
UNY mulai dari tahun 1990 sampai dengan akhir 
tahun  2010 jumlah alumni yang terdaftar adalah 
66.798 orang, jumlah ini mengalami penambahan 
sebanyak 5.398 orang dari tahun 2009. 

Informasi Perkembangan Kegiatan-kegiatan 
IKA yang sudah berjalan antara lain: 
1. Koperasi Ikatan Alumni (KOPIKA) UNY merupa-

kan wadah untuk membantu para alumni dalam 
mengembangkan usahanya dengan membantu 
mempromosikan atau bahkan kerjasama permo-
dalan. KOPIKA sendriri adalah kegiatan dari De-
partemen Pengembangan Usaha dan Kesejahte-
raan IKA UNY.  KOPIKA diharapkan bisa menjadi 
soko guru perekonomian di lingkungan IKA UNY. 
KOPIKA yang bertujuan untuk mensejahterakan 
anggotanya, terus mengembangkan usahanya. 
Unit usaha KOPIKA meliputi simpan pinjam, usa-
ha perdagangan umum  serta konsinyasi produk 
karya alumni dengan PT. Sains Indonesia dan pro-
duk inovatif dosen/karyawan UNY seperti produk 
kesehatan obat herbal An Nur, jasa  foto copy & 
print, diklat, kredit Laptop, Blackberry, serta olah 
data, dan masih banyak lagi. Di bidang jasa dan 
per dagangan KOPIKA telah beberapa kali mela-
kukan kejasama dengan beberapa steakholder.  
KOPIKA sampai dengan 2010 beranggotakan 55 
orang, yang antara lain terdiri dari karyawan & 
do sen UNY serta wirausahawan/wiraswasta dari 
alumni dan umum. 

2. Pusat Studi Pendidikan (PSP), adalah wadah ke-
giatan dari Departemen Advokasi IKA UNY, ber-
gerak di bidang advokasi pendidikan dan pem-
berdayaan masyarakat. Banyak kegiatan yang 
telah dilaksanakan PSP dalam mempromosikan 
pembaharuan dan pengembangan model pendi-
dikan. Kegiatan  PSP selama 2010 ini antara lain:
a. Sarasehan “Pemberdayaan Pendidikan Berba-

sis Perempuan” : 24 Januari 2010.
b. Sarasehan “Seminar Manajemen Pendidikan 

Usia Dini (PAUD)” : 31 Januari 2010.
c. Workshop Empatic Governance “Tata Kelola 

Pemerintah Konstitusional” : 16 Juni 2010.
d. Workshop “Mitigasi Bencana”: 17 Juni 2010.
e. Sarasehan “Peran Media Dalam Mencerdaskan 

Kehidupan Bangsa”: Juni 2010.

BIDANG PElAYANAN MAHASISWA

Kegiatan UPK:
a. Layanan pemeriksaan.
b. Pengobatan.
c. Konsultasi kesehatan.
d. Layanan KB (suntik).
e. Pemeriksaan kehamilan.
f. Layanan laboratorium mini UNY bekerjasama 

dengan laboratorium Pramita Utama.
g. Pemberian surat keterangan dokter (bebas buta 

warna, keterangan sakit, keterangan kesehatan.
h. Layanan P3K bagi mahasiswa, dosen, dan kar-

yawan UNY dan keluarganya serta masyarakat 
umum.

Kegiatan UPBK:
a. Bimbingan Tutor Sebaya .
b. Bimbingan Percepatan Studi Mahasiswa.
c. Konseling Mhs Berprestasi Rendah.
d. Bimbingan Mhs Berprestasi Tinggi/Berbakat. 
e. Bimbingan Perencanaan Karier Mahasiswa 
f. Konseling Individu, Konseling On-Line. 
g. Penerbitan Buletin UPBK.
h. Adaptasi Tes Kepemimpinan. 
i. Penelitian Standarisasi Tes. 
j. TOT Outbond  Mhs & Karyawan. 

Kegiatan UKP2N:
a. Tes Urine bagi mahasiswa baru.
b. AntiDrugs Abusing Road Campigns in Campus.
c. Penyuluhan dan Kapanye HIV/AIDS.

Kegiatan Bursa Kerja Khusus:
a. Pelayanan permintaan alumni oleh instansi/indu-

stri/perusahaan.
b. Pelayanan proses rekruitmen.

c. Pelatihan Job Hunting, Career Planing Develop-
ment (CPD), dan Entrepreneurship bagi maha-
siswa tingkat akhir dan alumni

Mahasiswa dan 
sivitas akademika 
UNY lainnya 
men-display karya 
mereka saat 
mengikuti Pameran 
Kewirausahaan 
Mahasiswa UNY 
2010 di sekitar hall 
rektorat UNY.
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f. Seminar Pendidikan memperingati Hari 
Anak Nasional 2010 “ReOrientasi & Strategi 
Pengem  bangan Pendidikan Dasar Berbasis Ke-
arifan Lokal dan Hak Anak Di Era Globalisasi”: 
7 Agustus 2010

g. Dialog Terbuka “Refleksi Kepemimpinan Perem
puan di Era Otonomi Daerah”: 28 Agustus 
2010.

Kegiatan-kegiatan dari DPP IKA UNY pada
ta hun 2010 lainnya adalah sebagai berikut: 
1. Seminar Nasional Kependidikan “Pengembangan 

Model Pendidikan yang Berkarakter dan Entrepre-
neurship Untuk Meningkatkan Daya Saing SDM”: 
1 Mei 2010. Seminar ini merupakan rangkaian 
kegiatan MUNAS V IKA UNY 2010 sekaligus dalam 
rangka memperingati Dies Natalis UNY yang ke 
46.

2. Musyawarah Nasional (MUNAS) V DPP IKA UNY, 
tema “Dengan MUNAS V IKA UNY Kita Tingkatkan 
Peran Alumni Dalam Mewujudkan Insan Cendikia, 
Mandiri dan Bernurani (Cemani)”: 1 Mei 2010, 
dilaksanakan setelah Semnas Kependidikan IKA 
UNY. Agendanya adalah Pergantian Pengurus & 
Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus IKA UNY 
periode 2006-2010 dan Pemilihan Ketua Umum 
DPP IKA UNY periode 20102014. Acara tersebut 
dihadiri oleh seluruh DPP IKA UNY tamu undan-
gan (Rektor dan jajarannya), mantan-mantan 
ketua IKA periode sebelumnya, DPD dan DPC IKA 
UNY, Dewan Pengurus IKA Fakultas UNY, dan be-
berapa utusan. Untuk Ketum DPP IKA UNY periode 
2010-2014 Prof. Dr. Herminarto Sofyan kembali 
terpilih.

3. Malam Temu Alumni dan IKA UNY Award, tema 
“Alumni Universitas Negeri Yogyakarta Bangkit 
untuk Indonesia”: 2 Mei 2010. Acara ini juga me-
rupakan rangkaian kegiatan memperingati MU-
NAS V IKA UNY, pesertanya adalah Alumni IKIP Yo-
gyakarta/UNY mulai dari angkatan pertama sam-
pai angkatan 2006/2007. Selain sebagai ajang 
temu kangen dan silaturahmi alumni, agenda 
acaranya juga sebagai malam penganugerahan 
bagi Alumni yang telah memberikan dedikasinya 
untuk masyarakat, bangsa dan Negara. Penghar-
gaan diberikan kepada  Prof. Suyanto, Ph.D di 
bidang Pendidikan dan Prof. Dr. Syafii Ma’arif di 
bidang Humaniora.

4. Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja DPP IKA UNY 
periode 2010-2014: 25 Juni 2010, dihadiri kurang 
lebih sama dengan ketika Musyawarah Nasional 
V IKA UNY.

5. Selama Bulan Agustus DPP IKA UNY lewat Depar-
temen Pengembangan Organisasi dan Jaringan 

telah melaksanakan agenda kerjasama pembe-
rian kemudahan dan potongan biaya/diskon pada 
alumni UNY dengan beberapa unit pelaksana 
teknis dan fasilitas pendukung di UNY antara lain: 
UPT Perpustakaan UNY, Fitness Center, Klinik Te-
rapi, dan UNY Hotel. Kedepannya masih akan diu-
payakan kerjasama lagi ke Puskom UNY, Kolam 
Renang, Auditorium, dan UPK/Poliklinik UNY.

6. Buka Bersama dan koordinasi DPP IKA UNY : 4 
September 2010

7. Lembaga Pengembangan Entrepreneur yang ter-
bentuk di bawah Departemen Pengembangan 
Usaha dan Kesejahteraan telah melaksanakan 
kerja sama diklat kewirausahaan yaitu:
a. SMK Marsudi Luhur 1 Yogyakarta: 21-23 Sep-

tember 2010
b. SMK Piri 2 Yogyakarta: 4 dan 6 November 2010

8. Pembuatan News Letter “ALUMNY” IKA UNY edisi 
1/Desember 2010, News Letter ini merupakan 
salah satu agenda kerja dari Departemen Humas 
dan Kerja sama IKA.  Diharapkan News Letter ini 
bias menjadi media komunikasi dan informasi 
bagi alumni UNY tentang kegiata-kegiatan dan 
perkembangan IKA UNY. News Letter ini diberi-
kan kepada para wisudawan/ti serta lingkungan 
civitas UNY. 

Untuk mendukung pelayanan terhadap 
maha siswa dan kinerja pengurus, IKA UNY terus 
berusaha menambah fasilitas pendukung. DPP 
IKA UNY juga rutin melaksankan rapat kerja baik 
koordinasi Pengurus secara keseluruhan maupun 
per Departemen untuk senantiasa memaksimalkan 
peran dan fungsinya bagi alumni UNY. 

Pembantu Rektor 
I UNY didampingi 
pejabat IKA UNY 

memberikan 
penghargaan IKA 

UNY Award di bidang 
Humaniora kepada 
Tokoh bangsa Buya 
Syafii Ma'arif,  Guru 
Besar  Ilmu Sejarah 

UNY, sekaligus alumni 
IKIP Yogyakarta. 
Penghargaan ini 

diberikan atas 
jasa-jasanya 

menyuarakan nilai-
nilai kemanusiaan.
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KERjA SAMA

Bidang Kerja sama sebagai salah satu bidang di Kantor 
Internasional UNY merespons dan menindaklanjuti 
kebijakan pimpinan universitas untuk menuju World 
Class University/internasionalisasi. Program kerja 
sama dengan lembaga di luar negeri terus dikem-
bangkan dan ditingkatkan, baik yang ditangani lang-
sung oleh fakultas/lembaga/unit maupun yang di koor-
dinasikan oleh Kantor Internasional. Sejumlah kerja 
sama dituangkan ke dalam bentuk MoU dan ada pula 
yang baru berupa Letter of Intent (LoI) serta berupa 
ke giatan operasional yang akan ditindaklanjuti de-
ngan MoU di kemudian hari. 

Selama tahun 2010 ini, UNY membangun hubu-
ngan kerja sama baru dan juga tetap melanjutkan 
ja ri ngan kerjasama yang telah dirintis pada tahun-
tahun sebelumnya. Demikian pula jaringan kerjasama 
dalam negeri terus meningkat baik karena kebutuhan 
internal UNY maupun permintaan dari lembaga luar 
UNY. Peningkatan realisasi kerjasama dengan luar 
negeri yang terlaksana tahun 2010 adalah telah di-
lak sanakannya seminar-seminar internasional

 Secara singkat dapat dilaporkan bahwa 
kerja sama yang dijalin pada tahun 2010 ini terdiri 
dari kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan 
luar negeri, kedutaan besar, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota, TNI, dunia usaha, 
perbankan, dan lainlain (lihat lampiran IV. Tabel IV.1 
dan Tabel IV.2).

BIDANG EKSTERNAl

Pada tahun 2010, Bidang Eksternal mempunyai 
18 pro gram kegiatan. Berbagai kegiatan yang 
ada merupakan langkah internasionalisasi yang 
diharapkan akan menjadi ujung tombak perkem-
bangan UNY di masa yang akan datang. Sebagian 
besar program kegiatan, tepatnya 16 dari 18 pro-
gram (89%), telah berjalan dengan baik. Namun de-
mi kian, ada 2 program kerja (11%) yang tidak dapat 
dilaksanakan karena adanya beberapa faktor. Se-
mentara itu KI juga berhasil melaksanakan be be  ra-
pa kegiatan lain yang dirancang dalam tahun 2010 
ber kaitan dengan mahasiswa internasional. Berikut 
laporan rincinya.

Kegiatan yang berorientasi pada 
peningkatan kualitas SDM civitas 
akademika Universitas Negeri 
Yogyakarta

1. Peningkatan SDM Dosen UNY
2. Pengiriman dosen short course ke luar ne-

geri (Northern Illinois University/ NIU) (tea-
ching content through English) dan bench-
marking Prodi Akuntansi Internasional)

 Dalam  kegiatan ini, pada tahun 2010 sudah ter-
kirim 2 dosen dari Jurusan Akuntansi, FISE yakni 
Ani Widayati, M.Pd. dan Mahendra, M.Si. ke Au-
stralia. Dengan demikian, benchmarking prodi 
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Mahasiswa Darmasiswa UNY merayakan International Day.
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terbangun dan wawasan dosen juga meningkat. 
3. Pengiriman dosen UNY untuk belajar ba-

hasa Mandarin dalam rangka Pembukaan 
Prodi Mandarin

 Satu orang dosen UNY dibelajarkan ke Taiwan 
untuk belajar bahasa mandarin di universitas Tai-
wan/China. Beliau adalah Nuning Catur Wilujeng, 
S.Pd. Hal ini merupakan langkah awal perintisan 
prodi Mandarin di FBS.

4. Insentif dosen untuk mengikuti seminar/
workshop di luar negeri

 Dalam tahun 2010 ada 11 dosen yang diberi in-
sentif untuk mengikuti seminar di luar negeri. 
Adapun kesebelas dosen tersebut terdiri atas 6 
dosen FISE, 2 dosen FBS 2 dosen FIP, dan 1 dosen 
FMIPA. Negara yang menyelenggarakan adalah 
Malaysia dan Thailand. Melalui kegiatan ini dosen 
akan meningkat wawasan, produksi makalah/
jurnal internasionalnya, serta indeks rujukannya.

5. Insentif dosen untuk mengikuti Program 
Academic Recharging/PAR di luar negeri

 Selama tahun 2010 UNY telah memberikan in-
sentif pada dosen yang berhasil mendapat hibah 
PAR. Ada 3 dosen yang mendapatkan insentif 
ini, yaitu: 1) Bambang Sugeng, Ph.D. (Bahasa 
Inggris/ FBS), 2) Prof. Dr. Sukamto (Teknik Mesin/ 
FT), dan Dr. Broery (Teknik Mesin/ FT). Hal ini akan 
memberikan peningkatan positif bagi para dosen 
yang bersangkutan dan bagi UNY.

Peningkatan SDM Mahasiswa UNY

Program pertukaran  mahasiswa  aktivis 
ORMAWA UNY dengan universitas   mitra di 
luar negeri: Pada tahun 2010, UNY mengirimkan 
lima (5) mahasiswa pengurus ormawa. Mereka adalah 
ketua BEM tiap fakultas. Mereka dikirim untuk study 
banding ke Monash University, Australia. Kelima 
mahasiswa tersebut adalah: 1. Andika Rahmadi Putra 
(FBS), 2. Dwi Apriyanto (FIK), 3. M. Harizka Rahmanto 
(FT), 4. Azwan Nurkholis (FISE), dan 5. Selfi Fajarwati 
(FIP).  Selama 7  hari di MSA, para mahasiswa 
belajar banyak hal dan menambah wawasan dan 
pengalaman terkait dunia organisasi mahasiswa. 
Hal ini menjadikan mereka akan semakin baik dan 
bertambah hubungan kerjasamanya. 

Sit In Mahasiswa UNY pada mata kuliah yang 
diselenggarakan universitas di lN: Ada enam 
(6) mahasiswa UNY melaksanakan sit in pada mata 
kuliah terkait di di Universitas Putra Malasya (UPM). 
Keenam mahasiswa tersebut adalah para mahasiswa 
berprestasi perwakilan dari tiap fakultas di UNY. 
Mereka adalah: 1) Hanif Nurrohmah – FT, 2) Annida 

Nurul FA – FBS, 3) Teguh Wiyono – FIP, 4) Yulina 
Pratiwi – FIK, 5) Uki Rahmawati – FMIPA,  dan 6) Amin 
Nurohmah – FISE. Dengan kegiatan ini, mahasiswa 
akan semakin meluas wawasan internasionalnya dan 
memiliki pengetahuan yang semakin baik. Mereka 
ju ga dapat membandingkan pembelajaran yang 
berlangsung di dalam dan luar negeri sebagai bekal 
pengalaman  dalam hal pendidikan.

Peningkatan SDM Staff dan Karyawan 
UNY

Magang staf administrasi ke lN dalam rang ka 
peningkatan profesionalisme staff UNY: Pada 
tahun 2010 UNY mengirimkan 2 staff per pustakaan 
untuk magang di Malaysia. Yaitu Wahyudiyati, S.Sos 
dari perpustakaan pusat UNY dan Rahman Anto 
Wibowo, A.Md. dari perpustakaan Pascasarjana 
UNY. Keduanya dikirim ke University Sains Malaysia. 
Guna meningkatkan kemampuan dan wawasan 
Internasionalnya sehingga akan menjadi perbaikan 
bagi perpustakaan di UNY. 

Kegiatan yang berorientasi pada 
kelembagaan

Workshop penyusunan proposal kegiatan 
Bidang Eksternal dan Internal: Kegiatan ini 
dilakukan pada hari Sabtu, 26 Juni 2010. Ada 24 pe
ser ta yang terlibat dari berbagai komponen jajaran 
terlibat. Hasilnya adalah tersusunya program kerja 
yang akan dijalani di tahun 2010 sebagai upaya me-
ning katkan kelembagaan.
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Pengembangan Website UNY untuk kepen-
tingan international: Kegiatan ini  bertujuan 
agar Web site UNY (English version) dapat lebih 
komprehensif dan ter-up date secara regular. Dengan 
demikian, informasi dan program internasional UNY 
dapat didistribusikan secara lebih luas. 

Pengembangan paket kursus untuk ditawar-
kan kepada masyarakat internasional; yakni 
ba hasa Ind, Bahasa jawa, kursus batik (kayu 
dan kain), tari, gamelan: Tersusunnya paket 
penawaran kursus untuk masyarakat Internasional 
akan membuat UNY makin dikenal secara internasio-
nal. Hal ini juga mengangkat kekayaan yang ada 
di UNY untuk dikenal di masyarakat internasional.  
Paket penawaran ini disusun oleh beberapa orang 
yang kompeten di bidangnya. Kegiatan dilakukan di 
hotel UNY.

Publikasi paket pilihan untuk ditawarkan ke-
pa da masyarakat internasional: Hal ini meru-
pa kan tindak lanjut dari pengemabangan paket 
kur sus yang telah dilakukan. Hasil dari workshop 
tersebut diramu dalam sebuah leaflet berbahasa 
Inggris. Tercetaknya dan terpublikasikannya paket-
paket pilihan untuk masyarakat internasional ini 
akan memberikan jalan bagi pengembangan UNY di 
percaturan internasional.

 
laporan Program lain-lain
 
Bridging Course Bahasa Indonesia untuk Ma-
ha siswa Darmasiswa RI 2010 di UNY: Kegiatan 
ini adalah kegiatan rutin UNY untuk melayani maha-
siswa internasional di UNY melalui jalur Program 
Darmasiswa. BC diberikan dalam rangka membekali 
mahasiswa asing dalam keterampilan berbahasa 
dan berbudaya Indonesia hingga akhirnya mampu 
berinteraksi dalam dunia akademik di UNY. 

Pada tahun 2010, terdapat 20 mahasiswa asing 
dari 16 negara. Empat (4) dari 20 mahasiswa tersebut 
ada lah program short course 6 bulan, sedangkan 
la in nya 1 tahun. Kegiatan BC ini dilaksanakan dari 
ta ng gal 30 Agustus sampai dengan 17 Desember 
2010.  Dalam BC ini ada beberapa kegiatan, baik 
akademik maupun nonakademik. Kegaiatan yang 
ada berupa: orientasi (kampus, budaya, akademik), 
pengajaran bahasa di kelas, tutorial, workshop 
budaya (memasak, membatik, menari, karawitan, 
dan bahasa jawa), kelas budaya (permainan 
tradisional, trip budaya, dsb.), ekskursi, mini project, 
serta out bond.

Pembelajaran BC dilakukan dari hari Senin - Kamis 
untuk kelas bahasa dan tutorialnya. Sementara itu 

kelas budaya diberikan tiap hari Jumat. Workshop 
di selenggarakan dengan waktu yang menyesuaikan 
tiap pengajarnya karena pengajar diambil dari 
berbagai unit di UNY yang sesuai bidang keahliannya. 
Ada 10 dosen terlibat dalam pengajaran di BC kali ini. 
Materi BC dalam bahasa adalah pengantar bahasa 
Indonesia dasar dan menengah agar mereka dapat 
menggunakannya dalam kehidupan keseharian di 
Yogyakarta. Tempat pembelajaran masih “menum-
pang” di gedung Multi UNY.

Internasional Day ke Tiga: Kegiatan ini merupa-
kan ke giatan yang ketiga kalinya di UNY. Tujuannya 
adalah mempertemukan dan menyambung silatu ra-
him antarmahasiswa internasional dengan komu nitas 
civitas akademika lainnya di UNY. Kegiatan ini ber-
langsung pada tanggal 14 Desember 2010. Tempat 
kegiatan adalah hall rektorat UNY dan pelatarannya.

Kegiatan International day meliputi art perfor-
mance, exhibitation, dan foodfestival. Kegiatan 
ini di ikuti oleh 21 negara asing dan lebih dari 35 
mahasiswa asing yang ada di UNY. Kegiatan ber-
langsung baik, meski terkesan sangat diburu waktu. 

KEGIATAN INTERNAl

Pada tahun 2010 ini bidang internal Kantor Interna-
sional UNY mengajukan 13 proposal kegiatan yang 
diharapkan bisa didanai oleh dana DIPA UNY tahun 
2010. Namun sejumlah kegiatan (5 kegiatan) tidak 
dapat dilaksanakan karena beberapa faktor. Kegiatan 
yang tercapai adalah:

Pelatihan dosen untuk pengembangan 
model dan metode pembelajaran 
berstandar internasional
 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompe-
tensi dosen kelas internasional/rintisan kelas in-
ter nasional untuk mengembangkan model dan 
metode pembelajaran berstandar internasional 
serta untuk menghasilkan perangkat model dan 
metode pembelajaran berstandar internasional. 
Oleh karena itu kegiatan ini diawali dengan sebuah 
workshop pada tanggal 23 dan 30 Oktober 2010, 
dengan nara sumber Prof. Slamet PH, Ph.D. dan Dr. 
Slamet Suyanto, M.Ed., yang dilanjutkan dengan 
kerja individu dosen untuk menyusun model dan me-
tode pembelajaran berstandar nternasional. Tingkat 
keberhasilan kegiatan ini mencapai 79% dengan 
telah terkumpulnya 15 perangkat pembelajaran dari 
19 dosen yang menyatakan bersedia. 
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Pelatihan Bahasa Inggris bagi dosen 
Kelas Internasional dan mahasiswa 
kelas internasional
 
Fokus pelatihan Bahasa Inggris untuk dosen adalah 
teaching content through English, serta bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan menyelenggarakan 
pembelajaran bidang studi menggunakan Bahasa 
Inggris untuk dosen kelas internasional. Kegiatan 
yang rencananya dilakukan dengan mengundang 
beberapa instruktur ini belum sempat terlaksana 
namun proses publikasi dan rekruitment peserta 
sudah dilaksanakan.
 
Pelatihan persiapan menghadapi tes TOEFL bagi ma-
hasiswa Pendidikan Matematika sudah terlaksana 
sejak tanggal 18 Januari 2010 dan diawali dengan 
sebuah pre-test yang diikuti oleh 23 peserta. Sela-
njutnya kegiatan ini hanya akan melibatkan sejumlah 
20 mahasiswa kelas internasional dari prodi pendidi-
kan Matematika. Sementara itu kegiatan pelatihan 
English for Academic purposes bagi mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi telah terlaksana dengan baik 
pada bulan Agustus 2010. Sejumlah 20 mahasiswa 
mengikuti pelatihan EAP yang bertujuan untuk 
melatih mahasiswa agar dapat menulis dan bebicara 
dalam bahasa Inggris untuk tujuan akademis. 

Pelatihan Bahasa Inggris bagi Staf 
Administrasi untuk menunjang program 
kelas internasional

Fokus kegiatan ini adalah untuk menyiapkan staf 
administrasi memiliki kompetensi bahasa inggris 
yang memadai untuk melakukan pelayanan aka-
demik umum, penyusunan kalender akademik, pem-
buatan presensi mahasiswa, transkripsi nilai, dan 
pem buatan sertifikat dalam bahasa inggris. Kegiatan 
diawali dengan orientasi kegiatan pada tanggal 18 
Januari 2010, dan kegiatan pelatihan sendiri akan 
di laksanakan mulai tanggal 19 Januari 2010 dengan 
mengundang 20 orang staf administrasi prodi kelas 
Internasional maupun rintisan kelas internasional. 

Rintisan Prodi Kelas Internasional

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan jum
lah prodi yang siap menyelenggarakan ke las 
internasional untuk tahun 2010. Sebanyak 8 
pro di telah mengajukan diri menjadi prodi Ke
las internasional, seperti Prodi Pendidikan Teknik 
Mesin, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pr odi 
Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Kimia, 
Prodi Pendidikan Manajemen, Prodi Pendidikan Luar 

Biasa, Prodi Pendidikan IPA, dan Prodi PJKR. 

Penyusunan pedoman penyelenggaraan 
kelas internasional

Kegiatan ini telah terlaksana sepenuhnya, diawali 
de ngan sebuah workshop yang mengundang kaprodi-
kaprodi penyelenggara kelas internasional, beserta 
jajaran dekan dan rektorat. Dalam workshop tersebut 
dihasilkan beberapa butir pedoman penyelenggaraan 
kelas internasional yang selanjutnya disusun ulang 
dan disumarikan oleh  KI UNY. 

Pengembangan buku ajar berbahasa 
Inggris untuk PBM di kelas 
internasional

Kegiatan ini diawali dengan mengundang wakil-
wakil dari prodi penyelenggara kelas internasional 
dalam sebuah workshop (tanggal 15 Oktober 2010) 
dengan pembicara Suharso, M.Pd., yang membahas 
segala hal teknis yang berhubungan dengan buku 
ajar yang dimaksud. Selanjutnya prodi-prodi tersebut 
mengirimkan daftar nama dosen yang bersedia untuk 
menyusun buku ajar. Sedangkan penyusunan buku 
ajar sendiri dilakukan oleh dosen secara mandiri. 
Sejauh ini telah terkumpul sejumlah 16 buku 
ajar (89%) da ri total 18 dosen yang menyatakan 
kesediaan untuk menyusun buku ajar. Permohonan 
secara lisan telah diberikan kepada 2 dosen lain 
yang belum menyelesaikan penulisan buku ajar agar 
kegiatan dapat terlaksana 100%.

Penyelenggaraan kelas bilingual MIPA

Bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan 
kelas internasional pada semua prodi pendidikan 
yang ada pada FMIPA. Kegiatan ini telah terlaksana 
sepenuhnya.

Reciprocal Activities

Telah beberapa kali diselenggarakan untuk menyam-
but tamu yang datang ke UNY. Diantara beberapa 
ta mu tersebut adalah:
1. Prof. K. Baskaran (Deakin University, Australia), 

tanggal 14 Desember 2010, melakukan penjaja-
gan kerjasama dengan Fakultas Teknik UNY.

2. Dr. Andrew Bain (University of Adelaide, Austra-
lia), tanggal 28 Desember, diskusi tentang hu-
bungan universitas dengan Kementrian Pendidi-
kan Nasional.

3. Joost Cote (Deakin University, Australia), tanggal 
29 November 2010, mengunjungi museum pen-
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didikan UNY.
4. Elizabeth Cote (Deakin University, Australia), 

tanggal 29 November 2010, diskusi dunia kerja 
dan kuliah di LN dengan mahasiswa Jurusan Pen-
didikan Bahasa Inggris.

HUMAS, PROMOSI, DAN PROTOKOl

Program Humas bertujuan untuk meningkatkan 
brand image (citra positip) UNY melalui kegiatan 
ma na jemen komunikasi keluar dan kedalam. Sebagai 
pintu gerbang informasi UNY, agar UNY semakin 
mendapat tempat di hati masyarakat  dan menjadi 
pilihan tempat kuliah, selama tahun 2010, kegiatan 
komunikasi ke luar terus ditingkatkan melalui 
pemberitaan di media massa cetak (koran),  diskusi 
media forum, kerjasama pers, program acara di 
media elektronik (televisi) , website UNY, pameran, 
buletin “Pewara Dinamika”, barang cetakan (leaflet), 
iklan, sponsorship ke sekolah-sekolah, merchandise 
berlogo UNY, CD Profile UNY versi Indonesia /Inggris  
dan presentasi tentang UNY saat acara Kunjungan 
dari sekolah-sekolah ke UNY. Secara singkat, program 
kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2010 
sebagai berikut:
1. Media Forum dilakukan sebanyak 1 kali mengam-

bil tema dengan tema “Peran Edukatif Media Mas-
sa Dalam Mencerdaskan Masyarakat”. Pemateri: 
Rektor UNY, Prof.Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.MA, 
Pemred KR, Octo Lampito, dan Jurnalis TV, Teguh 
Supriyadi. Acara ini  di hadiri oleh 30 wartawan 
dari berbagai media cetak/elektronik anggota 
Media Forum UNY, Para Pejabat, Pranata Humas, 
dan Humas di lingkungan UNY.

2. Mengirimkan puluhan Siaran Pers kegiatan-kegia-

tan/acara UNY yang tidak mengundang/ diliput 
wartawan.

3. Wawancara Pers untuk menampilkan prestasi 
mahasiswa UNY.

4.  Program Acara di  Jogja TV untuk mensosialisasi 
UNY dengan brand:  ’Hello UNY’ sebanyak 5 kali 
yaitu 1)Rektorat (narasumber Rektor UNY, Pem-
bantu Rektor I, Pembantu Rektor II, Pembantu 
Rektor III), 2) FIK dan FIP (narasumber Dekan 
FIK, Dekan FIP, PD I FIK, PD I FIP) 3) FISE dan FBS 
(Dekan FISE, Dekan FBS, PD I FISE, PD I FBS), 
4) FMIPA dan FT (narasumber Dekan FMIPA, De-
kan FT, PD II FMIPA, PD I FT), 5) Lemlit. LPM dan 
Kantor Internasional (narasumber Ketua Lemlit, 
Ketua LPM dan Kepala Kantor Internasional. Ser-
ta dalam rangka Dies Natalis UNY ke- 46, UNY 
dengan tema ”Peran UNY Dalam Pengembangan 
Pendidikan Karakter Menuju World Class Universi-
ty menghadirkan narasumber Rektor UNY, Dekan 
FT dan Ketua Panitia Dies UNY.   

5.  Kerjasama Pers dengan Kedaulatan Rakyat, Jogja 
TV dan TVRI dilakukan  pada eventevent tertentu 
yaitu: wisuda, Dies Natalis UNY, pameran gelar 
pro duk, dan kunjungan menteri PPN/Bappenas 
dan Wamendiknas.

6. Monitoring analisis pemberitaan di media massa 
dilakukan setiap 3 bulan. Rata-rata berita dan 
artikel untuk tahun 2010 adalah 4,55 /hari. 

7.  Peningkatan kualitas SDM Humas 2 Kegiatan yai-
tu (1) Pelatihan Jurnalistik, dengan nara sumber 
Jayadi Kastari dan Sumaryadi, M.Pd. Pelatihan 
ini diikuti oleh para humas, universitas, fakultas, 
lembaga dan reporter Pewara Dinamika. (2) Pe-
latihan Kehumasan dengan narasumber  Lena 
Satlita, M.Si, dengan topik kehumasan, Suma-
ryadi, M.Pd. dengan topik Jurnalistik. Lina Nur Hi-
dayati, M.M. dengan topik Promosi dan Rizka, S.H. 
dengan topik keprotokoleran yang diperuntukkan 
bagi pranata humas/humas dan tim website uni-
versitas dan fakultas. 

8. Kegiatan untuk memperluas jaringan hubungan 
dengan instansi terkait dilakukan dengan men-
girimkan Kepala Humas ke acara Sosialisasi dan 
Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Ditjen Dikti 
di Palembang.

9. Penerbitan Majalah ‘Pewara Dinamika Universitas 
Negeri Yogyakarta setiap bulan 750 eks yang 
didistribusikan ke berbagai perguruan Tinggi (PT) 
di Indonesia (± 57 PT termasuk kopertis), kantor 
pemerintah, polsek, tamu, dan internal UNY).  
Pewara juga menerbitkan edisi khusus dalam 
rangka Dies UNY.  

10. Penerimaan kunjungan dari sekolah-sekolah (se-
lama tahun 2010 berjumlah 42 sekolah) dengan 
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Rektor UNY (dasi hitam)
bersama Pembantu 
Rektor I (memakai 
jilbab); Pembantu 
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(paling kanan), bersiap-
siap menyampaikan 
informasi mengenai 
UNY dalam sebuah 
acara live Jogja TV.
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pemberian informasi dan sosialisasi tentang profil 
Universitas Negeri Yogyakarta. Dan dilanjutkan 
untuk kunjungan ke fakultas-fakultas di UNY.

11. Pameran UNY sebanyak 2 kali yaitu, 1) Pameran 
Pimnas dilaksanakan pada tanggal 19 Juli – 23 
Juli 2010 di Universitas Mahasaraswati, Denpa-
sar, Bali. Dalam pameran ini UNY menampilkan 
produk karya mahasiswa, seperti: mie belalang, 
mobil listrik, robot, bogi power, dll. 2) Pameran 
Teknologi Tepat Guna dilaksanakan pada tanggal 
22-26 September di Jogja Expo Center Yogya-
karta. Pameran ini diikuti oleh semua propinsi di 
Indonesia.

12. Promosi di website Tempo yang berisi informa-
si semua Perguruan Tinggi di Indonesia. Materi 
yang ditampilkan dalam web tersebut antara lain: 
program studi yang ditawarkan, prestasi maha-
siswa, jalur PMB, akreditasi, jadwal PMB, fasilitas 
kampus, UKM, dll.

13. Iklan sosialisasi UNY di Majalah Tempo dan iklan 
bersama dalam rangka Muktamar Muhammadi-
yah dan HUT Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat. 

14. Pembuatan CD Profil UNY 2 bahasa.(Inggris dan 
Indonesia). 

15. Pembuatan leaflet yang disebarkan saat Pame-
ran PIMNAS, Pameran Teknologi Tepat Guna, dan 
sosialisasi UNY ke sekolah-sekolah.

16. Layanan Protokeler antara lain: pelantikan dan 
serah terima jabatan pejabat struktural dan nons-
truktural, pelepasan purnakarya, penyerahan 
peng hargaan bagi pegawai berprestasi, pem-
berian Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi 
Pegawai dan Dosen,sumpah PNS, Rapat Terbuka 
Senat Universitas pada Upacara Dies Natalis 
Universitas, Wisuda Lulusan S3, S2, S1 dan S0 
se banyak 4 (empat) kali, Rapat Terbuka Senat 
Universitas Pengukuhan Guru Besar sebanyak 

6 (enam) kali, pelaksanaan MoU, penyambutan 
tamu VIP, peresmian gedung, Masjid, Syawalan 
keluarga besar UNY, kegiatan peringatan hari 
besar nasional yakni Hari Pendidikan Nasional, 
Proklamasi Kemerdekaan dan Hari Olahraga Na-
sional.

 17. Studi banding keprotokoleran ke UGM, khususnya 
pada pelaksanaan Upacara Wisuda.

lAIN-lAIN

Percetakan dan Penerbitan

Sebagai unit pelaksana teknis yang berkecimpung 
dalam duni a percetakan dan penerbitan serta dalam 
mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan 
tinggi, Unit Percetakan dan Penerbitan (UPP) UNY 
telah mampu memberikan beberapa pelayanan. 
Secara rutin, setiap tahun, UPP mencetak Buku 
Mata Kuliah Umum dan buku ICT lebih dari 65.000 
eksemplar. Secara periodik, empat kali dalam satu 
tahun, yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, 
dan November, mencetak buku wisuda rata-rata 
sebanyak 1250 eksemplar. Setiap tahun UPP juga 
mencetak dan menerbitkan kumpulan naskah pidato 
pengukuhan guru besar kurang lebih sebanyak 500 
eksemplar. Dalam setiap terbitan dimuat kurang 
lebih sebanyak 9-10 judul. Soal tes penerimaan 
maha siswa baru yang dilaksanakan melalui seleksi 
mandiri juga dapat dilayani dengan baik. Penerimaan 
mahasiswa baru melalui seleksi mandiri itu setiap 
tahun diselenggarakan dalam dua gelombang. 
Setiap gelombang, dibutuhkan naskah kurang lebih 
sebanyak 16.000 eksemplar. Tes pengadaan CPNS, 
baik untuk kalangan UNY maupun Pemerintah Pro-
vinsi DIY, setiap tahun dapat dilayani pula. Untuk pe-
nga daan CPNS UNY setiap periode dibutuhkan naskah 
kurang lebih sebanyak 850 eksemplar dan untuk 
pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi DIY dibutuhkan 
naskah kurang lebih sebanyak 23.000 eksemplar; 
bahkan pernah mencapai 37.000 eksemplar.

Di samping melayani kebutuhan rutin tersebut 
di atas, UPP UNY juga mencetak dan menerbitkan 
buku ilmiah tulisan para dosen. Di samping untuk 
kebutuhan mahasiswa di UNY, buku-buku itu juga 
dicoba untuk dipasarkan bagi masyarakat umum. 
Setiap tahun UPP dapat menerbitkan kurang lebih 
seba nyak 5 judul dengan oplah 300 eksemplar per 
judul. Untuk tahun 2011 UPP merencanakan men-
cetak dan menerbitkan buku ilmiah itu sebanyak 
10 judul dengan oplah 300 eksemplar per judul. Di 
sam ping itu, juga berupaya untuk menerbitkan ber-
bagai majalah ilmiah atau jurnal yang ada di berbagai 
fakultas dan lembaga di kalangan UNY.
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Petugas Museum Pendidikan Indonesia UNY sedang 
memberikan penjelasan kepada pengunjung museum.
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Kedudukan dan fungsi UPP-UNY Press

UPP adalah salah satu unit pelaksana teknis yang 
ber kedudukan di bawah koordinasi Bagian Umum 
dan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta, yang 
berfungsi melaksanakan pekerjaan pencetakan 
berbagai naskah atau dokumen penunjang tri dharma 
perguruan tinggi.

Peralatan
UPP-UNY Press memiliki peralatan percetakan yang 
cukup memadai. UPP UNY memiliki 5 unit mesin 
cetak, 2 unit collator, 2 unit mesin potong, 1 unit 
mesin binding (jilid), 1 unit mesin pembungkus buku 
(shring), 1 unit mesin UV, dan 1 unit mesin plat.

Pelayanan
UPP-UNY Press melayani percetakan dan penerbitan, 
baik untuk kalangan UNY maupun masyarakat 
pada umumnya. Untuk kalangan UNY, layanan 
pencetakan dan penerbitan dilaksanakan untuk 
menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. 
Hal itu dilaksanakan secara rutin, sesuai dengan 
agenda pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi 
yang direncanakan pada setiap tahun akademik. 
Di samping itu, UPP-UNY Press juga memberikan 
layanan pencetakan dan penerbitan untuk kalangan 
masyarakat pada umumnya.

Ke depan, di samping meningkatkan kinerja 
pelayanan kepada universitas, UPP-UNY Press 
merencanakan dapat memberikan pelayanan yang 
lebih luas dan lebih profesional kepada masyarakat, 
terutama bagi dunia penerbitan nasional. Dapat 
dilihat pada Lampiran IV tabel.

Kegiatan Seminar di UNY Tahun 2010

Acara seminar yang berlangsung di kampus UNY sejak 
Januari 2010 s.d Desember 2010 berlangsung dan 
dilakukan oleh civitas akademika, baik itu seminar 
Regional, Nasional dan Internasional yang terekam 
dalam laporan LAKIP 2010 di Subag. Perencanaan 
Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi di UNY 
secara rincinya dapat dilihat pada Lampiran IV. 

Mitigasi Bencana

Dalam penanggulangan bencana gunung Merapi di 
Yogyakarta, UNY ikut berperan dalam menanggulangi-
nya, diantaranya mendirikan posko pengungsian bagi 
kor ban bencana Merapi yang di tempatkan di GOR 
FIK UNY Yogyakartadimana data pengungsi yang ada 
di GOR UNY sampai  pada hari Rabu 10-11-2011 jam 
17.25  WIB jumlah pengungsi di Posko GOR UNY se-
jum lah 1061 peserta, meliputi 525 laki-laki dan 536 
perempuan. Kec. Pakem 299 termasuk 2 ibu hamil 
dan 3 ibu menyusui. Kec. Ngaglik 96 termasuk 1 ibu 
menyusui, Kec. Ngemplak=187 termasuk 1 ibu hamil 
dan 3 ibu menyusi. Kec. turi=357 termasuk 2 ibu 
hamil dan 1 ibu menyusui. Kec. Cangkringan = 115, 
Kec. Tempel=5, Kec. Maguwo=2rincian berdasarkan 
usia:bayi (01 th)=9, Balita (15 tahun)=69, Anak (6
10 tahun)=126, Remaja (11-20 tahun)=140, Dewasa 
(21-60)=619, Lansia (>60 tahun)=98.  Daftar donatur  
Posko Merapi GOR UNY (dapat dilihat di lampiran iv. 
Tabel Donatur Merapi lewat GOR UNY.
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Anakanak pengungsi korban letusan merapi menjadi 
trauma healing para relawan di GOR UNY.            
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jumat, 19 November 2010 05:07
Waktu Kegiatan

07.00 Sekolah untuk anak-anak pengungsi

09.00 Servis motor di FT UNY

13.00 Trauma healing dari Taman Pintar Yogyakarta

Trauma healing ke Kids Fun bagi anak-anak

Super Deal 2 Miliar Session 1 by ANTV

16.00 TPA

19.00 Hiburan organ tunggal pimpinan Bpk. Adjat

21.00 Indonesia berdzikir by ANTV

jumat, 12 November 2010 04:22
No. Ragam fasilitas fasilitas Harian

1. Tikar Makan dan minum

2. Sandal Snack

3. Selimut Tergantung kebutuhan (susu, alat mandi, mie instant, rinso)

4. Bantal (Jika ada Lansia atau anak balita) Obat-obatan bagi yang membutuhkan

5. Sandang Peralatan shalat (sarung dan mukena)

6. Alat mandi

7. Snack

8. Rinso

9. Makan dan minum

Contoh jadwal Kegiatan Harian Tim Relawan UNY yang Bertugas di GOR UNY
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GOR UNY memberikan tempat bagi pengungsi korban 
letusan Merapi.
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