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Sebagai insan yang beriman, 
marilah kita selalu bersyukur 
kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas limpahan nikmat 
dan  hidayah-Nya sehingga 
kita masih diberi kesempatan 
mengabdi dan berkarya yang 
terbaik untuk Lembaga dan 
Negeri ini sesuai bidang kita 
masing-masing!  

erbagai capaian yang telah 
diraih UNNES merupakan hasil 
dari perjalanan panjang yang 
dilandasi dengan keguyuban 

dan keharmonisan di Rumah Ilmu, 
kampus konservasi. Oleh karena itu, 
apresiasi dan ucapan terima kasih 
kepada para pendahulu yang telah 
merintis, mengembangkan, serta 
memajukan UNNES menjadi lembaga 
seperti pada saat ini. 

Dies Natalis tahun 2016 ini 
merupakan dies natalis yang ke-
51. Semangat inovasi yang telah 
dibangun selama tahun 2015 
menjadi landasan pacu yang menjadi 
daya ungkit untuk melakukan 
akselerasi inovasi di tahun 2016. 
Inovasi yang telah dilakukan 
menjadikan UNNES lebih matang 
dan lebih siap untuk mencapai visi 
dan misi yang telah ditetapkan. 
Pertama, sejumlah kebijakan 
akademik dijalankan pada tahun 
2015. Kebijakan itu mencakupi  
aspek: peningkatan mutu  input, 
proses, dan output pembelajaran; 
peningkatan mutu program 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat; penguatan manajemen 
dan mutu akademik, serta penguatan 
kelembagaan akademik. 

Kedua, UNNES bertransformasi dengan logo baru untuk menuju universitas 
konservasi bereputasi internasional. Ketiga , UNNES telah memiliki Statuta, 
Renstra, serta OTK baru yang dipersiapkan dan didasarkan pada hasil kajian 
dan evaluasi yang komprehensif. 

Keempat, para mahasiswa telah berkontribusi positif dalam mengguatkan 
prestasi dan reputasi UNNES di kancah nasional dan internasional. Kelima, 
pembangunan sarana dan prasarana terus dilaksanakan. Tahun 2015, empat 
gedung yang dibangun dan empat gedung yang direnovasi telah dinyatakan 
selesai 100 persen. Proyek IDB lain yang saat ini berjalan antara lain 
pembangunan laboratorium terpadu dan kampung budaya. 

Setelah 51 tahun perjalanan dengan berbagai dinamika, UNNES telah 
mengemban mandat dan cita-cita pendidikan nasional. UNNES selalu 
berupaya untuk menjadi perguruan tinggi  otonom yang berdaya saing tinggi. 
Kedepan, UNNES dihadapkan pada tantangan yang beragam dan kom-
pleks, baik di tingkat nasional maupun global. Hal ini sejalan dengan diber-
lakukannya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 

Ada 14 Prioritas yang perlu dilakukan untuk  Akselerasi Inovasi, yaitu: (1) 
penguatan kelembagaan, (2) perolehan akreditasi institusi A, (3) penguatan 
akreditasi program studi A, (4) publikasi ilmiah internasional, (5) kurikulum 
internasional, (6) penyiapan PTN BH, (7) revitalisasi LPTK, (8) keunggulan 
laboratorium terpadu, (9) implementasi konservasi berbasis riset, (10) layanan 
prima, (11) peningkatan SDM, (12) prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan 
internasional, (13) pengembangan karakter mahasiswa, dan (14) implementasi 
kerja sama tingkat ASEAN. Ke depan tantangan dan pekerjaan besar makin 
berat dan makin kompleks. Oleh karena itu, kerja sama dan kebersamaan dari 
berbagai pihak, terutama dari seluruh sivitas akademika UNNES sangatlah 
dinantikan. 

Akhirnya, apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap jajaran pimpinan 
(tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi), tenaga pendidik, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, alumni, serta para mitra yang telah bersinergi 
memberikan warna dan kontribusi positif bagi UNNES, Rumah Ilmu sebagai 
pengembang peradaban unggul yang inovatif dan humanis. Semoga Tuhan 
Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya 
kepada kita semua.

Rektor Universitas Negeri Semarang,
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.

Prakata Rektor

B
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Visi & Misi

Visi UNNES adalah menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

Misi UNNES adalah:

1. melestarikan dan mengembangkan sistem nilai, pengetahuan, dan keyakinan dalam   
pendidikan  menuju pencapaian kebudayaan unggul berwawasan konservasi;

2. menyelenggarakan dan mengembangkan pranata pendidikan yang menjunjung tinggi 
peradaban dunia dengan tata kelola yang efektif, kreatif,  dan produktif dalam bidang 
kependidikan dan nonkependidikan, berwawasan konservasi; dan

3. mengembangkan, menciptakan, menyebarluaskan produk ilmu pengetahuan, seni, 
teknologi, dan olahraga berwawasan konservasi.

Visi

Misi
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19 Januari 2015
UNNES dinobatkan sebagai 
kampus terhijau urutan ke-3 di 
Indonesia versi UI Greenmetric. 

20 Januari 2015
Prof. Dr. Soesanto, M.Pd. terpilih 
menjadi ketua Senat UNNES 
periode 2015-2018 menggantikan 
Prof. Dr. Samsudi, M.Pd. yang 
habis masa jabatannya.

22 Januari 2015
Sistem untuk mengelola konferensi 
Integrated Management of UNNES 
Conferences (IMUC) diluncurkan. 
IMUC sudah siap pakai dan dapat 
akses di http://conf.unnes.ac.id/.

27 Januari 2015
Untuk menunjang kebijakan dan 
program, Lembaga Pengembangan 
Pendidikan dan Profesi (LP3) UNNES 
meluncurkan rintisan E-Layanan.

30 Januari 2015
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 
masuk dalam daftar 100 tokoh 
berpengaruh di Jawa Tengah.

25 Februari 2015
90 pejabat menandatangani 
pakta integritas, yang berisi 
pernyataan tentang komitmen 
untuk melaksanakan seluruh 
tugas, fungsi, tanggung jawab, 
wewenang, dan peran sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan dan kesanggupan untuk 
tidak melakukan KKN.

16 Januari 2015
Yayasan Damandiri memberikan penghargaan Damandiri Award kepada Rektor UNNES 
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Penghargaan kali kedua ini diberikan oleh Yayasan 
Damandiri kepada Rektor atas kepedulian, komitmen, inisiasi, inovasi dan kepemimpinan dalam 
pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).

Kronik

Januari Februari
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3 Februari 2015
Paduan suara Voice of Conservation 
(VOC) memperoleh Medali Perak di 
ajang Festival Paduan Suara Tingkat 
Nasional di Institut Teknologi 
Bandung (ITB)

5 Februari 2015
Empat Pembantu Rektor dilantik 
untuk masa jabatan 2014-2019. 
Prof. Dr. Rustono, M.Hum. dilantik 
menjadi PR Bidang Akademik, Dr. 
S Martono, M.Si. dilantik menjadi 
PR Bidang Administrasi Umum, Dr. 
Bambang BR, M.Si. dilantik menjadi 
PR Bidang Kemahasiswaan dan 
Prof. YL Sukestiyarno, Ph.D. dilantik 
menjadi PR Bidang Pengembangan 
dan Kerja Sama.

5 April 2015
12 Mahasiswa dari Taylor’s 
University, Malaysia belajar tentang 
konservasi lingkungan dan budaya 
Indonesia di UNNES.

19 April 2015
FMIPA bekerja sama dengan 
USAID Prioritas menyelenggarakan 
Lomba Inovasi Praktikum dan Alat 
Peraga MIPA Nasional (Linpranas) 
dan berhasil memecahkan rekor 
MURI) sebagai pemrakarsa 
praktikum dan demonstrasi alat 
peraga MIPA terbanyak.  

27 April 2015
Rektor UNNES meresmikan 
Gedung Dekanat Fakultas Hukum 
yang baru ditandai dengan 
penandatanganan prasasti dan 
pemotongan tumpeng.

16 Juni 2015
Suci Yuli Priyanti, mahasiswa Akuntansi penerima Beasiswa 
Bidikmisi, putri seorang kuli bangunan asal Banjarnegara lulus 
dengan IPK 3.94 dan memperoleh predikat Cumlaude pada 
wisuda periode II tahun 2015.

Maret

10 Maret 2015
Tim Karate UNNES meraih emas 
pada kejuaraan South East Asian 
University Karate Championship 
yang diselenggarakan Universitas 
Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

10 Maret 2015
Rektor UNNES mengukuhkan 3 
Profesor, yaitu Prof. Dr. Sugiharto, 
M.S. (FIK), Prof. Dr. Ir. Bambang 
Haryadi, M.Sc. (FT), dan Prof. Dr. 
Edy Cahyono, M.Si. (FMIPA)

12 Maret 2015
Rektor UNNES mengukuhkan 3 
Profesor, yaitu Prof. Dr. Sudarman, 
M.Pd. (FT) , Prof. Dr. Ir. Amin 
Retnoningsih, M.Si. (FMIPA) dan 
Prof. Dr. Sarwi, M.Si. (FMIPA)

16 Maret 2015
Jumlah pendaftar UNNES 
melalui jalur Seleksi Nasional 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SNMPTN) sampai batas akhir 
pendaftaran mencapai 52.121 
pendaftar.

18 Maret 2015
Rektor UNNES mengukuhkan 2 
Profesor, yaitu Prof. Dr. Supriyadi, 
M.Si. dan Prof. Dr. Zaenuri, S.E., 
M.Si., Akt. yang keduanya berasal 
dari FMIPA.

18 Maret 2015
Rektor UNNES mengukuhkan 2 
Profesor, yaitu Prof. Dr. Teguh 
Supriyanto, M.Hum. (FBS) dan 
Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP, 
M.Si. (FE)

Juni

24 Juni 2015
Kepolisian Sektor Tamansari, 
Jakarta bersama UNNES berhasil 
mengungkap kasus pemalsuan ijazah. 
Hal ini berdasarkan keberhasilan 
Polsek Tamansari dalam membongkar 
sindikat pembuat ijazah palsu. 

2 Juli 2015
Sebanyak tujuh mahasiswa UNNES 
bertolak ke Hong Kong dalam 
rangka Asia Pasific Leadership (APL) 
Forum.

28 Juli 2015
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 
mendapat kehormatan untuk 
menyampaikan presentasi di depan 
forum rektor perguruan tinggi Asia 
Tenggara, tentang tema Pendidikan 
Tinggi di Naresuan University 
Thailand.

April

Juli
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12 Agustus 2015
Mahasiswa FIK atas nama Diyan 
Siti Mawaddah berhasil meraih 
medali perak pada Musabaqah 
Tilawatil Quran (MTQ) Mahasiswa 
Nasional ke-14 tahun 2015 di 
Jakarta.

17 Agustus 2015
Pada upacara HUT RI ke-70, 
UNNES mengumumkan delapan 
doktor baru siap mengabdikan 
diri mengajar di Universitas 
Konservasi.

of Technical Education (ITE) College 
Singapore.

21 November 2015
Tiga mahasiswa UNNES meraih 
penghargaan Young Researcher 
Award dalam acara The 6th 
International Conference on Teaching, 
Education and Learning (ICTEL) yang 
diselenggarakan di Singapura.

kunjungan balik ke FIS UNNES untuk 
membicarakan kerja sama antara 
kedua lembaga.

11 Desember 2015
Layanan legalisasi ijazah, akta, 
dan transkrip nilai secara online  
diluncurkan.

Agustus

Oktober

9 Oktober 2015
Universitas Negeri Semarang (UNNES) meraih 1 medali emas 
dan 5 perak, di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) 
ke-28 yang digelar di Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, 
Sulawesi Tenggara.

November

26 Oktober 2015
Sebanyak 35 jurnal ilmiah yang 
diterbitkan UNNES terindeks 
Directory Open Acces Journal (DOAJ). 
Selain memperluas akses pembaca, 
indeks DOAJ membuktikan jurnal 
ilmiah yang diterbitkan UNNES 
memiliki kredibilitas.

1 Desember 2015
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan 
(FIK) UNNES Prof. Dr. Tandiyo 
Rahayu, M.Pd. diundang sebagai 
pembicara tamu pada Annual 
Congress of Thai Association for 
Health, Physical Education, and 
Recreation pada 3-5 Desember 
2016 di Nakhonsawan, Thailand.

9 Desember 2015
Prof. Mochd Noor Mansor 
perwakilan dari Institute of 
Ethnic Studies UKM melakukan 

16 November 2015
Sebelas mahasiswa Fakultas 
Ilmu Keolahragaan (FIK) bertolak 
ke Singapura. Mereka akan 
menempuh pendidikan di Institute 

24 November 2015
Dr. Siti Baitul M, M.Si.Med., dosen 
Ilmu Keolahragaan memperoleh 
penghargaan Young Scientist Award 
dari Federation of the Asian and 
Oceanian Physiological Societies 
(FAOPS).

18 Desember 2015
Menyongsong komunitas ASEAN 
2015, Pusat Studi ASEAN (PSA) di 
UNNES diresmikan. Pendirian ini 
bekerja sama dengan Direktorat 
Jenderal Kerja Sama ASEAN, 
Kementerian Luar Negeri RI ditandai 
dengan penandatanganan Nota 
Kesepahaman (Memorandum of 
Understanding-MoU) antara Rektor 
UNNES Prof. Dr. Fathur Rokhman, 
M.Hum. dengan Direktur Jenderal 
Dirjen Kerja sama Kemlu RI I Gusti 
Agung Wesaka Puja.

Desember
30 Desember 2015
Sebanyak lima mahasiswa dari 
Universiti Selangor Malaysia, 
satu dari Universiti Kebangsaan 
Malaysia, dan satu alumni belajar 
konservasi di UNNES. Delegasi 
dari Universiti Selangor ini 
belajar konservasi di UNNES. 
Selain itu juga belajar akademik, 
dan menanam pohon di taman 
internasional FT.
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Fakta Singkat
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Inovasi 2015

Tahun 2015 UNNES menggelar 
Festival Parikan Jawa, salah satu 
contoh parikan jawa yang diciptakan 
mahasiswa sebagai berikut;

lungo kali nggoleki yuyu
yuyune mati malah ditangisi
kuliah nang UNNES nggoleki ilmu
sekaligus dadi kader konservasi

bengi-bengi mangan sate
selingane tahu aci
konservasi pancen oke
kampus UNNES nomer siji

Inovasi 2015 yang lain adalah 
UNNES berkomitmen untuk 
memberikan layanan prima kepada 
seluruh pemangku kepentingan, 
termasuk alumni. Layanan legalisasi 
ijazah, akta, dan transkrip nilai 
secara online  diluncurkan  UNNES 
pada 11 Desember 2015. Dengan 
layanan ini, alumni UNNES tidak 
perlu datang ke kampus untuk 

melegalisasi dokumen akademik, melainkan cukup melalui internet. Bekerja 
sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Pos Indonesia, alumni 
hanya cukup melakukan pemesanan secara online dan melakukan pembayaran. 
Proses legalisasi ditangani oleh staf internal. Setelah proses selesai, dokumen 
akan dikirim melalui pos ke alamat pemohon. Agar dapat memanfaatkan 
layanan tersebut, alumni dipersilakan mengakses alamat website http://
satulayanan.unnes.ac.id. Alumni yang telah memiliki akun dapat langsung log in 
dan melakukan pemesanan. Bagi alumni yang belum memiiki akun dipersilakan 
membuat akun baru.

NNES melalui LP3 telah 
melaksanakan kegiatan 
untuk menanamkan 
nilai-nilai konservasi 

kepada mahasiswa dengan 
menyelenggarakan kegiatan 
festival parikan jawa, senam 
konservasi, dan tari konservasi. 
Kegiatan ini merupakan upaya 
pelestarian parikan jawa, 
pengenalan senam dan tari 
konservasi bagi mahasiswa baru. 
Terkumpul sebanyak 14.753 
parikan sehingga kegiatan 
ini memperoleh apresiasi dari 
Lembaga Prestasi Indonesia 
Dunia (LEPRID) dengan peran 
Rektor sebagai pengagas 
dan rekor parikan konservasi 
terbanyak yang dibuat oleh 6.180 
mahasiswa.

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
Rektor

U
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Peningkatan Kualitas Input 
Mahasiswa Baru 

Hingga Desember 2015, tercatat 
jumlah mahasiswa UNNES 36.109 
orang. Jumlah ini  tidak jauh berbeda 
dari 2014 yang berjumlah 36.025 
orang. Dengan jumlah dosen 1.144 
orang, rasio dosen-mahasiswa 
sekitar 1:31. Kebijakan mendasar 
yang terkait dengan penerimaan 
mahasiswa baru adalah mengarah 
terpenuhinya kriteria rasio dosen-
mahasiswa sebagai “PTN sehat” 
sebagaimana telah ditentukan 
oleh Kemenristekdikti, selain juga 
meningkatkan komposisi daerah asal 
mahasiswa dari luar provinsi Jawa 
Tengah, dan memberikan jaminan 
kelanjutan studi bagi mereka yang 
kurang beruntung dari sisi keuangan, 
sepanjang kemampuan akademiknya 
memenuhi.

Jalur Seleksi Peminat Diterima Registrasi Rasio
SNMPTN 79.217 2.919 2.516 1:31
SBMPTN 48.595 2.461 2.070 1:23
Seleksi Mandiri (S1) 18.288 1.716 1.420 1:13
Seleksi Mandiri (D3) 440 105 79 1:5,6
Total 146.540 7.201 6.085 1:24

Jumlah Peminat dan yang Diterima sebagai Mahasiswa Baru

Jumlah peminat tahun 2015 tidak jauh berbeda dibanding penerimaan 
2014 yang totalnya berjumlah 146.114 orang. Rasio keketatan penerimaan 
mahasiswa baru tahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Jumlah peminat SNMPTN 2015 meningkat 3,36% dibanding 
tahun sebelumnya. Dengan jumlah peminat SNMPTN sebanyak itu, UNNES 
telah mempertahan posisi pada urutan ke-6 di antara PTN di seluruh Indonesia 
yang paling diminati sekaligus peringkat pertama di antara universitas eks IKIP 
negeri se-Indonesia.

rah pengembangan 
UNNES pada periode 
tahun 2015-2016 adalah 
terwujudnya UNNES 

sebagai pusat pendidikan, 
inovasi dan inkubator keilmuan 
berwawasan konservasi, dengan 
isu utama adalah perguruan 
tinggi otonom dan daya saing 
regional. Sejumlah kebijakan 
akademik dijalankan pada tahun 
2015. Kebijakan itu mencakup 
peningkatan kualitas input 
mahasiswa baru, peningkatan 
manajemen proses pembelajaran, 
peningkatan manajemen program 
penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat; penguatan 
kelembagaan, dan peningkatan 
layanan bidang akademik 
(e-layanan).

Akademik

A

Prof. Dr. Rustono, M.Hum.
WR Bidang Akademik
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No Tahun Jumlah Penerima 
Bidikmisi

1 2010 400
2 2011 1.450
3 2012 1.750
4 2013 1.850
5 2014 1.925
6 2015 1.950

Jumlah Penerima Bidikmisi

Pada tahun 2015 ini, UNNES untuk 
pertama kalinya menyelenggarakan 
seleksi mandiri jalur prestasi. Seleksi 
dilakukan dengan cara wawancara. 
Hasil seleksi telah berhasil 
menjaring 13 calon mahasiswa 
yang mempunyai prestasi di bidang 
olahraga, seni, dan bidang akademik.

Pada saat ini program pascasarjana 
mempunyai 23 program studi 
jenjang S2, dan 9 program studi 
jenjang S3. Total jumlah mahasiswa 
baru PPs tahun 2014 adalah 685 
orang.  Jumlah mahasiswa PPs tahun 
2015 lebih banyak dibanding tahun 
sebelumnya karena adanya kebijakan 
UNNES untuk meningkatkan 
komposisi mahasiswa pascasarjana 
dibanding dengan mahasiswa S1.

Jumlah pendaftar asal luar Jawa Tengah peserta 
SNMPTN dari tahun ke tahun cenderung 
meningkat. 

Upaya peningkatan jumlah pendaftar yang 
berasal dari luar pulau Jawa telah dilaksanakan 
kerja sama dengan beberapa Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota di luar pulau Jawa yang salah 
satunya dalam hal penerimaan mahasiswa baru, 
khususnya dengan Kabupaten di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) 
yang menjadi tempat pelaksanaan Program Sarjana Mendidik di daerah 3T 
(Program SM-3T) yang dikelola oleh UNNES. 

No Daerah Asal Pendaftar Persentase 
1 Jawa Tengah 44.737 85.83
2 Jawa Non Jawa Tengah 5.052 9.69
3 Sumatera 1.489 2.86
4 Bali dan Nusa Tenggara 138 0.26
5 Kalimantan 547 1.05
6 Sulawesi 101 0.19
7 Maluku dan Papua 57 0.11

TOTAL 52.121

Jumlah Pendaftar SNMPTN 2015 Berdasarkan Provinsi Asal SLTA 

Di antara jumlah peminat tersebut telah mendapatkan bantuan biaya 
pendidikan Bidikmisi. Jumlah total penerima Bidikmisi tahun 2015 adalah 
1.950 orang sedikit lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 
1.925 orang. UNNES menempatkan diri sebagai PTN dengan jumlah 
mahasiswa penerima Bidikmisi terbanyak. Dengan jumlah penerima Bidikmisi 
yang hampir 32% dari total mahasiswa baru tahun 2015 menunjukkan UNNES 
mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap masyarakat kurang 
beruntung dari sisi ekonomi tetapi mempunyai kemampuan akademik tinggi. 

PEMINAT DITERIMA

Dengan jumlah penerima Bidikmisi yang hampir 32% 
dari total mahasiswa baru tahun 2015 menunjukkan 
UNNES mempunyai kepedulian yang sangat tinggi 
terhadap masyarakat kurang beruntung dari sisi 
ekonomi tetapi mempunyai kemampuan akademik 
tinggi. 



LAPORAN TAHUNAN 2015 11TAHUN INOVASI

Program
Tahun 2014 Tahun 2015

Pendaftar Diterima Pendaftar  Diterima
Magister (S2) 2.200 528 2.151 834
Doktor (S3) 153 57 169 83
Total mahasiswa baru 685 917

Data Jumlah Pendaftar dan yang Diterima Program Pascasarjana

Mahasiswa asing di UNNES berasal dari berbagai 
belahan benua, antara lain, Asia (Malaysia, 
Thailand, Filipina, Timor Leste, Tiongkok, 
Jepang, Vietnam, Laos, Kyrgistan, Tajikistan, 
Turkmenistan), Eropa (Inggris, Denmark, Slovakia, 
Republik Ceko, Polandia, Turki), Amerika (USA, 
Meksiko, Costa Rica, Kolombia, Peru, Venezuela), 
dan Afrika (Libya, Madagaskar)

No Program Jumlah
1 Sarjana (S1) 26
2 Magister (S2) 15
3 Doktor (S3) 1
4 Darmasiswa (1 tahun) 17
5 Credit transfer program 6
6 Short course (1 bulan) 21

Jumlah Mahasiswa Asing Tahun 2015

Penguatan Manajemen 
Pembelajaran

Kurikulum

UNNES telah menyusun Kurikulum 
UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi) 
yang diberlakukan pada mahasiswa 
angkatan 2015. Kurikulum UNNES 
2015 ini disusun untuk memenuhi 
KKNI dan mengintegrasikan nilai-
nilai konservasi yang dikembangkan 
oleh UNNES dalam rangka 
menghasilkan lulusan yang selain 
mempunyai kompetensi dan daya 
saing yang unggul juga memiliki 
karakter yang unggul.

Kurikulum UNNES 2015 dikembang-
kan dalam struktur kurikulum yang 
mengacu kurikulum perguruan tinggi 
(KPT) sebagaimana diatur Undang-
Undang nomor 12 tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi, dengan 
struktur kurikulum lebih menguta-
makan kesetaraan capaian pembe-
lajaran (learning outcomes). Capaian 
pembelajaran terdiri dari sikap, ket-
rampilan umum, ketrampilan khusus 
dan penguasaan pengetahuan. Capa-
ian pembelajaran sikap dan keter-

ampilan umum ditetapkan Dikti dan 
keterampilan khusus serta pengeta-
huan ditetapkan prodi sejenis. Dalam 
rangka memenuhi prinsip fleksibilitas 
dan prinsip berpusat pada potensi, 
kebutuhan, dan kepentingan ma-
hasiswa serta lingkungannya, Kuri-
kulum UNNES  2015 berisi muatan 
mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan 
wajib,  dan mata kuliah pilihan bebas.
 

Pembelajaran

Pembelajaran yang diselenggarakan 
UNNES berdasarkan kurikulum 
sesuai KKNI dan konservasi 
membekali mahasiswa kemampuan 
untuk menguasai pengetahuan, 
sikap, keterampilan umum dan 
keterampilan khusus sesuai dengan 

Pembelajaran yang diselenggarakan UNNES berdasarkan 
kurikulum sesuai KKNI dan konservasi membekali 
mahasiswa kemampuan untuk menguasai pengetahuan, 
sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus 
sesuai dengan program studinya.
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program studinya. Selain itu, 
menghasilkan output yang memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kecerdasan, akhlak 
mulia, mampu mengaplikasikan 
ilmunya untuk menjalankan jenis 
pekerjaan tertentu, membangun 
kepribadiannya secara utuh, 
dan mampu beradaptasi dalam 
lingkungan yang memiliki perbedaan 
etnis, ras, warna kulit, agama, bahasa, 
dan kebudayaan. 

Pembelajaran konservasi bertujuan 
membentuk subjek belajar menjadi 
insan cerdas, kompetitif, dan menjadi 
pribadi berkarakter (CAKAP). 
Karakter yang dimaksudkan dalam 
konteks tujuan tersebut adalah 
karakter konservasi, yakni subjek 
belajar yang mampu menyelami dan 
mengaplikasikan nilai-nilai karakter 
UNNES, yaitu inspiratif, humanis, 
peduli, inovatif, kreatif, sportif, 
jujur, dan adil. Nilai-nilai karakter 
ini diharapkan menjadi sistem nilai 
dan panduan etika mahasiswa baik 
dalam kegiatan pembelajaran di 
kelas maupun aktivitas intra lain 
serta ekstrakurikuler mahasiswa di 
luar kelas. Pembelajaran konservasi 
dilaksanakan dengan pendekatan 
pembelajaran transformatif.

Proses Perkuliahan

Pada awal semester tepatnya satu 
minggu sebelum perkuliahan dimulai, 
setiap dosen pengampu matakuliah 
wajib mengunggah perangkat 
pembelajaran berupa RPS (Rencana 
Pembelajaran Semester) dan bahan 
ajar pada laman http://akademik.
unnes.ac.id. Badan Penjaminan 
Mutu melakukan monitoring proses 
unggah perangkat pembelaran 
tersebut. Hasil monitoring 
menunjukkan kinerja dosen dalam 
persiapan perkuliahan di tahun 2015 
makin membaik.

No Semester RPS yang 
diunggah

Bahan ajar 
yang diunggah

1 Semester Gasal 2014/2015 90,6%, 37,1%,
2 Semester Genap 2014/2015 96,5% 57,2%,
3 Semester Gasal 2015/2016 99,3%. 97,5%.

Data Unggah RPS dan Bahan Ajar

Bimbingan Akademik

Sejak tahun 2014, UNNES telah 
mengembangkan sistem bimbingan 
akademik (perwalian) secara online 
melalui laman http://sibima.unnes.
ac.id dengan tujuan antara dosen 

pembimbing akademik atau dosen wali dapat mengadakan kesepakatan 
untuk pelaksanaan perwalian baik secara kolektif maupun secara personal. 
Data hasil perwalian terekam dalam database untuk memudahkan monitoring 
pelaksanaan perwalian.  

Demikian halnya untuk memonitor proses pembimbingan skripsi juga telah 
dikembangkan sistem informasi pembimbingan skripsi melalui laman http://
skripsi.unnes.ac.id. Semua proses pembimbingan skripsi terekam dalam 
database sehingga sangat membantu pimpinan dalam memonitor mahasiswa 
yang sedang mengerjakan skripsinya. Data lama waktu penyelesaian skripsi 
(dihitung sejak penetapan dosen pembimbing, penyusunan proposal hingga 
ujian skripsi). Lama waktu penyelesaian skripsi mahasiswa angkatan 2011 
semakin pendek dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan kinerja 
dosen pembimbing skripsi dalam memberikan pelayanan bimbingan makin 
baik. 

No Tahun Lulus Waktu penyelesaian skripsi
1 2014 9,57 bulan
2 2015 8,31 bulan.

Data Lama Waktu Penyelesaian Skripsi

Nilai-nilai karakter ini diharapkan menjadi sistem nilai dan 
panduan etika mahasiswa baik dalam kegiatan pembelajaran di 
kelas maupun aktivitas intra lain serta ekstrakurikuler mahasiswa 
di luar kelas.
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Umpan Balik

Mulai tahun 2010 telah dikembangkan pendekatan pengukuran kinerja dosen 
dalam pembelajaran yang difokuskan pada dua komponen, yaitu (1) tingkat 
kehadiran dosen dalam perkuliahan, dan (2) persepsi mahasiswa terhadap 
pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan oleh dosen dengan cara mengisi 
secara online pada saat yudisium setiap semester. Hasil pengukuran dinamakan 
Indeks Kinerja Dosen dalam Pembelajaran (IKDP) yang dinyatakan dalam 
rentang skor antara 1 sd 5. Data kehadiran dosen pada setiap perkuliahan 
diperoleh melalui laman http://mulang.unnes.ac.id. Setiap dosen wajib mengisi 
kehadiran dan jurnal perkuliahan secara online pada saat perkuliahan berakhir 
sesuai jadwal. Data IKDP tahun akademik 2013/2014 dan 2014/2015 
menunjukkan rerata indeks kinerja dosen pada tahun akademik 2014/2015 
sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

No Tahun akademik/semester IKDP
1 Semester Gasal 2013/2014 4.24
2 Semester Genap 2013/2014 4.22
3 Semester Gasal 2014/2015 4.26
4 Semester Genap 2014/2015 4.23

Data Indek Kinerja Dosen dalam Pembelajaran

Wisuda

Pada tahun 2015, UNNES telah menyelenggarakan tiga periode kegiatan 
wisuda dengan jumlah lulusan 6.854 orang, sedangkan jumlah lulusan tahun 
2014 adalah 5.584 orang. 

No Program/
Jenjang

Tahun 2014 Tahun 2015
Rerata 

IPK
Rerata 

Lama Studi
Rerata 

IPK
Rerata 

Lama Studi
1 Doktor (S3) 3,76 67,20 3,74 70,25
2 Magister (S2) 3,65 29,23 3,65 29,60
3 Sarjana (S1) 3,34 53,95 3,37 54,61
4 Diploma (D3) 3,35 39,51 3,32 38,15

Rerata 3,37 50,54 3,40 51,34

Data Rerata Lama Studi dan IPK 

Wisudawan terbaik tahun 2014 
atas nama Raeni penerima biaya 
pendidikan Bidikmisi, pada saat 
ini sedang melanjutkan studi 
pada program Master of Science in 
International Accounting and Finance 
di University of Birmingham, Iggris.

Sejak tahun 2014, UNNES telah 
mempersiapkan pembuatan Surat 
Keterangan Pendamping ljazah (SKPI) 
untuk memenuhi Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
81 Tahun 2014 tentang ljazah, 
Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat 
Profesi Pendidikan Tinggi, terutama 
Pasal 5, ijazah diberikan kepada 
lulusan perguruan tinggi disertai 
paling sedikit dengan Transkrip 
Akademik dan Surat Keterangan 
Pendamping ljazah (SKPI). Pada 
tahun 2015 ini penyusunan SKPI 
untuk seluruh program studi telah 
diselesaikan.  

Wisudawan terbaik tahun 2014 
atas nama Raeni penerima 
bantuan biaya pendidikan 
Bidikmisi, pada saat ini sedang 
melanjutkan studi pada 
program Master of Science 
in International Accounting 
and Finance di University of 
Birmingham Inggris dengan 
beasiswa dari pemerintah 
Republik Indonesia. 
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Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat

Dukungan  yang diberikan oleh 
LP2M sebagai institusi yang 
melaksanakan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 
adalah menghasilkan penelitian 
sesuai prioritas nasional, menjamin 
pengembangan penelitian unggulan,  
meningkatkan  mutu  penelitian  
yang  relevan  bagi  masyarakat,  
meningkatkan  karya ilmiah dosen 
di dalam jurnal internasional, 
meningkatkan perolehan HKI secara 
nasional maupun internasional, 
demikian juga  pengabdian  kepada  
masyarakat  harus  mampu  
menciptakan  inovasi  teknologi,  
mampu melakukan alih teknologi, 
dan mampu melakukan pengentasan 
kemiskinan masyarakat.

Tahun 2015 LP2M mengelola 
program penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat dengan sumber 
dana dari Direktorat Riset dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 

(DRPM) Kemenristekdikti dan DIPA 
PNBP LP2M UNNES. Penelitian 
kompetitif nasional tahun 2015 
yang diperoleh meliputi penelitian 
Kerja sama Luar Negeri dan Publikasi 
Internasional, Disertasi Doktor, 
Kompetensi, Tim Pascasarjana, 
MP3EI, Fundamental, Strategis 
Nasional dan RAPID sebanyak 77 
judul penelitian dengan jumlah dana 
sebesar Rp 5.555.000.000,00.

Penelitian desentralisasi sumber 
pendanaan dari DRPM terdiri dari 
penelitian Hibah Bersaing, Kerja 
sama Antar-Perguruan Tinggi dan 
Unggulan Perguruan Tinggi. LP2M 
UNNES berhasil memperoleh 
sejumlah 80 judul penelitian dengan 
jumlah dana Rp 4.303.500.000,00.

Mulai tahun 2015 LP2M melalui 
dana DIPA PNBP mengalokasikan 
dana untuk penelitian dosen 
dan tenaga kependidikan 
fungsional sebanyak 157 judul 
penelitian dengan jumlah dana 
Rp 3.250.000.000,00. Penelitian 
tersebut terdiri dari penelitian 
Kelembagaan, Pemula, Tenaga 
Kependidikan Fungsional dan 
Unggulan PT. Selain untuk dosen 
dan tenaga kependidikan, LP2M juga 

mengalokasikan dana untuk fasilitasi 
penelitian mahasiswa sebanyak 
50 judul dengan jumlah dana Rp 
200.000.000,00 guna membantu 
penyelesaian skripsi mahasiswa 
maupun stimulus untuk program 
kreativitas mahasiswa (PKM). Tahun 
2015 LP2M mendapatkan dana 

Selain untuk dosen dan tenaga kependidikan, LP2M juga 
mengalokasikan dana untuk fasilitasi penelitian mahasiswa 
sebanyak 50 judul dengan jumlah dana Rp 200.000.000,00
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hibah daerah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk penelitian 
dan pengabdian dosen dengan jumlah dana Rp 713.000.000,00 terdiri dari 
penelitian dosen muda, TTG, Terapan, KWU  PPIM dan KKN-Vokasi.  

Serapan dana pengabdian kepada masyarakat dari sumber dana DRPM  
untuk UNNES berhasil memperoleh 38 judul pengabdian dosen dengan dana 
sejumlah Rp 1.841.500.000,00. Program pengabdian tersebut terdiri dari 
skema KKn-PPM, IbKK, IbM dan IbK. Pengabdian kepada masyarakat juga 
didanai dari DIPA PNBP LP2M dengan jumlah dana Rp 1.005.000.000,00 
terdiri dari skema pengabdian pusat-pusat, tenaga kependidikan, dosen dan 
mahasiswa.

No Hasil Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat Jumlah
1 Publikasi ilmiah internasional bereputasi, 34
2 Publikasi ilmiah nasional terakreditasi 36
3 Publikasi ilmiah lokal 22
4 Pemakalah dalam forum ilmiah Internasional 143
5 Pemakalah dalam forum ilmiah nasional 94
6 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 11
7 Visiting lecture di luar negeri, 20
8 Buku ajar 12
9 Desa Binaan 8

Luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui LP2M 
UNNES

Kuliah Kerja Nyata

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa meliputi KKN-lokasi dan 
alternatif tematik Posdaya, KKN Vokasi, KKN Kebangsaan dan KKN-
PPM. Melalui KKN Tematik Posdaya UNNES sudah membentuk dan 
memberdayakan kurang lebih 388 Posdaya di kabupaten dan kota di Jawa 

Tengah (Kabupaten Semarang, Kota 
Semarang, Kabupaten Magelang, 
Demak, Kendal, Batang, Pemalang, 
Pekalongan, Tegal dan Brebes). 

Tahun 2015, ditambah dengan 
program pendataan  dan pemetaan 
Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) 
dan Keluarga Sejahtera 1 (KS1), 
Keluarga Sejahtera2, keluarga 
Sejahtera3 dan Keluarga Sejahtera4. 
Setelah pendataan dan pemetaan, 
selanjutnya diadakan Lelang 
Kepedulian dengan mengundang 
stakeholders, tokoh masyarakat. 
Kegiatan  diteruskan dengan aksi/
intervensi terhadap keluarga tersebut 
dengan pendampingan partisipatif 
mahasiswa KKN melalui  intervensi 
program dan kegiatan meliputi: 
(1) bidang pendidikan, (2) bidang 
kesehatan, (3) bidang ekonomi 
dan (4) bidang infrastruktur dan 
lingkungan.

Penguatan Kelembagaan 
Akademik

Akreditasi Program Studi

Sejalan dengan arah pengembangan 
UNNES pada periode tahun 2015-
2016 dengan isu utama adalah 
perguruan tinggi otonom dan daya 
saing regional, serta keinginan 
UNNES menjadi PTN Badan Hukum, 
maka disusunlah beberapa kebijakan 
antara lain: penguatan program studi, 
perbaikan pengelolaan perpustakaan, 
pengusulan akreditasi jurnal dan 
penyiapan dokumen PTN Badan 
Hukum.

Berkenaan dengan akreditasi 
program studi, pada tahun 2015 
melalui kegiatan pendampingan, 
review borang akreditasi dan simulasi 
visitasi akreditasi menghasilkan 
peningkatan persentase prodi 
terakreditasi A, sebanyak 28.57%, 
yaitu sebanyak 28 program studi (S1, 
S3 dan S3) terakreditasi A dibanding 
total prodi sebanyak 97 program 
studi. Pada tahun 2014 persentase 
prodi terakreditasi A sebanyak 
20,41%.
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Pengelolaan Jurnal

Tim Pengembang Jurnal UNNES 
mengelola 120 jurnal yang 
diterbitkan secara online. Menurut 
Google Metrics, jumlah kunjungan 
jurnal UNNES perhari adalah sekitar 
3.000 kunjungan. Setiap tahun 
terunggah 2.400 artikel PDF, dan 
kini total jurnal sudah menyumbang 
kurang lebih 30.000 artikel PDF yang 
diharapkan akan lebih meningkatkan 
visibilitas UNNES. 

Jumlah jurnal UNNES terbanyak 
se-Indonesia yang terindex DOAJ 
(berjumlah 54 jurnal). Di peringkat 
publisher DOAJ, Universitas Negeri 
Semarang meraih peringkat pertama 
dalam jurnal yang terindex DOAJ 
sekaligus publisher terbesar yang 
terindeks DOAJ. Capaian ini sangat 
luar biasa dan membanggakan 
UNNES. 

Lima puluh empat Jurnal UNNES 
juga telah terindeks Google Scholar. 
Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 

meraih posisi teratas dengan 281 
kutipan, diikuti Jurnal Pendidikan IPA 
Indonesia dan Accounting Analysis 

Journal. Semakin banyak jurnal 
yang bisa terindeks Google Scholar, 
diharapkan dapat mempercepat 
proses akreditasi & internasionalisasi 
jurnal-jurnal UNNES ke Scopus.

UNNES memiliki 58 jurnal yang 
terindeks EBSCO Kategori Open 
Science Directory dan 2 diantaranya 
Kategori Academic Research 
Database. Ini menjadi langkah 
awal jurnal di UNNES agar bisa 
terindeks di pengindeks bereputasi 
internasional seperti Scopus & 
Thomson Reuters.

Empat jurnal ilmiah UNNES baru saja 
mendapatkan akreditasi nasional. 
Keempat jurnal tersebut adalah; 
(1) Harmonia: Journal of Arts and Arts 
Education, (2) Biosaintifika: Journal 
of Biology and Biology Education, 
(3) Jurnal Pendidikan IPA, dan (4) 
Jejak: Journal of Economics and Policy 
Analysis. Dengan terakreditasinya 
empat jurnal tersebut UNNES kini 
memiliki delapan jurnal nasional 
terakreditasi. Sebelumnya, empat 
jurnal telah terakreditasi yaitu jurnal 
Paramitha, Komunitas, Kemas, dan 
Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia. 
Dengan jumlah delapan jurnal 
ilmiah terakreditasi nasional ini 
menempatkan UNNES sebagai 
perguruan tinggi keempat yang 
memiliki jumlah jurnal terakreditasi 
terbanyak di tingkat nasional. 
UNNES berkeyakinan dengan 
sistem pengelolaan publikasi jurnal 
online dikembangkan saat ini akan 
menyusul sejumlah jurnal lainnya 
yang terakreditasi.

UNNES juga mendapat Hibah 
Pengelolaan Jurnal terbanyak 
se-Indonesia yang didanai oleh 
Kemenristekdikti. Ada 11 pengelola 
jurnal yang mendapat bantuan 
tata kelola jurnal untuk bisa 
terakreditasi dan internasionalisasi. 
Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 
(Jurusan Fisika FMIPA) & Komunitas: 

International Journal of Indonesian 
Society and Culture (Jurusan Sosiologi 
Antropologi FIS) mendapat bantuan 
85 juta rupiah setiap jurnal untuk 
internasionalisasi jurnal ke Scopus & 
Thomson Reuters. 

Sedangkan bantuan terakreditasi 
sebesar 65 juta rupiah setiap jurnal 
didapat oleh:

1. Harmonia: Journal of Arts Research 
and Education (Jurusan Sendrata-
sik FBS)

2. Pandecta: Research Law Journal 
(Fakultas Hukum)

Saat ini UNNES memiliki 58 jurnal yang terindex EBSCO Kategori 
Open Science Directory & 2 diantaranya Kategori Academic 
Research Database. Ini menjadi langkah awal jurnal di UNNES 
agar bisa terindeks di pengindeks bereputasi internasional seperti 
Scopus & Thomson Reuters.
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3. Journal of Management Dynamics 
(Jurusan Manajemen FE)

4. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 
(IPA Terpadu FMIPA)

5. Biosaintifika: Journal of Biology & 
Biology Education (Jurusan Biologi 
FMIPA)

6. Jurnal Bahan Alam Terbarukan (Ju-
rusan Teknik Kimia FT)

7. Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-
Inovatif (Jurusan Matematika 
FMIPA)

8. ACTIVE: Journal of Physical Educa-
tion, Sport, Health and Recreation 
(Jurusan PJKR FIK)

9. UNNES Journal of Mathematics 
Education (Jurusan Matematika 
FMIPA)

Sembilan jurnal ini nantinya 
akan diarahkan untuk pengajuan 
akreditasi. Dengan adanya hibah 
ini, harapannya UNNES bisa 
mempercepat akreditasi jurnal dan 
internasionalisasi jurnal ke Scopus.

Revitalisasi LPTK

UNNES melakukan berbagai 
program penguatan LPTK, 
diantaranya adalah melaksakan 
Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) antar bangsa, memfasilitasi 
guru dalam pengembangan media 
pembelajaran, penelitian tindakan 
kelas (PTK), pelatihan Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB), 
menerbitkan Jurnal Profesi 
Pendidikan, dan penguatan peran Lab 
School UNNES.

Peningkatan kemampuan soft skill 
mengajar dan mengenalkan budaya 
negara lain bagi mahasiswa melalui 

pengiriman mahasiswa ke luar 
negeri agar memiliki daya saing yang 
kuat khususnya untuk menghadapi 
persaingan Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA) sangat diperlukan. 
Tahun 2015, melalui program 
PPL antarbangsa, UNNES telah 
mengirim sebanyak 15 mahasiswa 
praktikan PPL ke Malaysia dan 
sembilan mahasiswa praktikan PPL 
ke Thailand. Pengiriman mahasiswa 
pratikan untuk melaksanakan proses 
pratik mengajar di sekolah-sekolah 
dua negara tersebut. Selain itu 

UNNES juga menerima sebanyak 
12 mahasiswa dari Universitas 
Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
Malasyia untuk melakukan praktik 
mengajar di sekolah Indonesia 
sebagai tindak lanjut kerja sama 
antara UNNES dan UPSI.

Pusat Pengembangan Kurikulum, 
Media dan MKU/MKDK telah 
menyelenggarakan Pendidikan 
dan Pelatihan Fungsional kepada 
guru-guru dalam pembuatan media 
pembelajaran.  Media pembelajaran 
yang dihasilkan guru-guru tersebut 
telah dihimpun bersama media 
pembelajaran yang dihasilkan oleh 
civitas akademika UNNES dalam 
“LUMBUNG MEDIA UNNES”, yaitu 
layanan dalam bentuk web (http://
media.lp3.unnes.ac.id) yang dapat 
diakses secara online. Saat ini dalam 

Lumbung Media sudah tersedia 
177 media pembelajaran SD/SMP/
SMA yang dapat diakses oleh guru-
guru yang membutuhkan untuk 
media pembelajaran di kelas. Bagi 
guru yang mempunyai karya media 
pembelajaran yang layak untuk 
dirujuk oleh sesama guru dapat 
dihimpun dalam Lumbung Media 
tersebut. 

UNNES juga menyelenggarakan 
Lomba Guru Unggul Inovatif se-Jawa 
dengan hadiah yang cukup menarik. 
Tahun 2015, lomba dimenangi oleh 
Yunina Resmi Prananta, S.Pd. Dalam 

Untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) sangat diperlukan. Tahun 2015, melalui program PPL 
antarbangsa, UNNES telah mengirim sebanyak 15 mahasiswa 
praktikan PPL ke Malaysia dan sembilan mahasiswa praktikan PPL 
ke Thailand.
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final, guru SDN 1 Wonosobo tersebut menampilkan real teaching dengan 
Model Pembelajaran Gepokan Berbantuan Game Random.

Sebagai LPTK, sejak tahun 2011 UNNES mendapatkan mandat untuk 
mengembangkan dan mengelola program Pendidikan Profesi Guru (PPG) 
Prajabatan. Program ini secara teknis dikoordinasikan Pusat Pengembangan 
Pendidikan Profesi Guru dan Sertifikasi 
Lembaga Pengembangan Pendidikan 
dan Profesi (LP3). Program-program 
tersebut mencakupi PPG Prajabatan 
Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, 
Terluar, dan Tertinggal (PPG SM-3T), 
PPG Terintegrasi S-1 (PPGT) yang 
diperuntukkan bagi lulusan sekolah 
menengah dari daerah 3T. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PPG 
SM-3T, Pusat Pengembangan PPG telah menyelenggarakan Workshop 
Penyempurnaan Kurikulum PPG SM-3T dan Program Pengenalan Akademik 
PPG SM-3T angkatan III.  

Pada Tahun 2015, UNNES memberangkatkan sebanyak 337 peserta SM-3T 
yang ditempatkan di empat propinsi antara lain, Kalimantan barat, Kalimantan 
timur, Maluku dan NTT. Untuk jumlah mahasiswa yang mengikuti program 
PPG SM-3T di UNNES sebanyak 241 orang yang terdistribusi ke dalam 11 
prodi dan Program PPGT prodi PGSD terdiri dari 3 angkatan yaitu angkatan 
tahun  2011, 2012 dan tahun 2013 sebanyak 100 mahasiswa. 

Pada tahun 2015, penyelenggara PPG Prajabatan UNNES kembali meluluskan 
240 peserta PPG SM-3T angkatan ke III dan PPGT PGSD sebanyak 29 peserta. 
Adapun rincian jumlah lulusan PPG SM-3T tiap program studi adalah: BK (13 
orang), PGSD (41 orang), Pendidikan Bahasa Indonesia (18 orang), Pendidikan 
Bahasa Inggris (22 orang), PPKn (26 orang), Pendidikan Geografi (17 orang), 
Pendidikan Sejarah (25 orang), Pendidikan Matematika (29 orang), Pendidikan 
Biologi (19 orang), Pendidikan Fisika (13 orang), dan Pendidikan Ekonomi (17 
orang).

Badan Penjaminan Mutu

Setiap tahun Badan Penjaminan Mutu melakukan pengukuran kinerja renstra 
bisnis UNNES melalui kegiatan Audit Mutu Internal pada semua unit yang 
hasilnya  disampaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sekaligus 
Refleksi Akhir Tahun 2015 yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melaporkan 
kinerja Sasaran Mutu berbasis Renstra 2015, baik pada tingkat universitas, 
fakultas/PPs, unit pendukung akademik sampai dengan program studi. Pada 

saat itu juga dilakukan penyerahan 
piagam penghargaan dan uang 
pembinaan bagi tiga fakultas dan 
tiga program studi dengan kinerja 
mutu terbaik. Pada tahun 2015 
ini tiga fakultas terbaik kinerjanya 
adalah Fakultas Matematika dan 
IPA, Fakultas Ekonomi dan Fakultas 
Hukum, adapaun tiga prodi terbaik 
yaitu prodi Kimia, Akuntansi dan 
Pendidikan Fisika.

Implementasi sistem penjaminan 
mutu eksternal dilakukan melalui 
peningkatan status akreditasi 
program studi dan pengembangan 
sertifikasi sistem manajemen mutu 
ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007. 
Untuk sertifikasi ISO 9001:2008 dan 
IWA 2:2007, selain ada perubahan 
pada badan sertifikasi dari PT SGS 
Indonesia ke PTS URS Service 
Indonesia juga terjadi peningkatan 
unit yang berhasil mendapat 

sertifikasi yaitu 8 fakultas, 1 Program 
Pasca Sarjana, 59 program studi, 3 
biro (BAKK, BUHK, BPK), 2 lembaga 
(LP2M, LP3), 1 badan (BPM) dan 
4 UPT (UPT Perpustakaan, UPT 
Layanan Pengadaan, UPT TIK 
dan UPT Konservasi). Sertifikasi 
ini berlaku sampai dengan 14 
September 2018 dengan kewajiban 
melaksanakan audit survailance. 

Pada Tahun 2015, UNNES memberangkatkan sebanyak 337 
peserta SM3T yang ditempatkan di empat provinsi, antara lain, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan NTT. 
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umber daya manusia 
(SDM) merupakan 
modal intelektual yang 
mempunyai posisi strategis 

dan sangat sentral untuk menjaga 
keberlangsungan dan kemajuan 
perguruan tinggi. Pengelolaan 
perguruan tinggi yang baik harus 
didukung oleh sumber daya 
manusia yang terdiri atas dosen 
dan tenaga kependidikan yang 
memiliki kompetensi relevan 
dan andal dalam jumlah yang 
memadai.

Administrasi Umum

Dr. S Martono, M.Si.
WR Bidang Umum dan Keuangan

Seluruh kekuatan sumber daya 
manusia penopang operasional 
UNNES hingga Januari 2016 
sebanyak 2.029 orang, terdiri 
atas 1.144 dosen dan 885 tenaga 
kependidikan. Dengan kekuatan 
SDM sebanyak itu, UNNES 
memberikan layanan pendidikan 
tinggi kepada tidak kurang dari  
36.000 mahasiswa serta berbagai 
stakeholder-nya. Jumlah total 
pegawai tidak sampai 10% bila 
dibandingkan dengan jumlah yang 
dilayani, namun layanan prima 
tetap bisa dilakukan. Hal ini tidak 
terlepas dari mayoritas layanan yang 
diberikan, baik akademik maupun 
non akademik didisain berbasis IT 
yang membuat pekerjaan menjadi 
lebih mudah dan cepat dilakukan, 
dikendalikan, serta dievaluasi melalui 
sistem, sehingga tidak memerlukan 
jumlah pegawai yang banyak.

Status 
Pegawai Dosen Tendik Jumlah %

PNS 929 466 1395 68,75
CPNS 120 43 163 8,034
BLU 5 98 103 5,076
Kontrak 90 278 368 18,14
Total 1144 885 2029 100

 Jumlah Pegawai UNNES berdasarkan Status Kepegawaian                               

Bila dilihat dari status kepegawaiannya, pegawai UNNES dengan status 
PNS menempati posisi terbanyak, yaitu 1.395 orang (68,72%). Pegawai hasil 
seleksi baru berdasarkan formasi yang diberikan pemerintah dengan status 
CPNS sebanyak 163 orang (8,03%). UNNES juga memiliki pegawai dengan 
status pegawai tetap Badan Layanan Umum (BLU) sebanyak 103 (5,08%), 
yang didominasi oleh tenaga kependidikan, yaitu sebanyak 98 orang. Jumlah 
pegawai BLU tersebut hasil akumulasi perekrutan yang dilakukan dalam 
dua tahun terakhir. Sementara untuk pegawai kontrak di akhir Januari 2015 
sebanyak 368 orang (18,14%). Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa 
jumlah semua dosen dan tenaga kependidikan hingga akhir Januari 2015 
masing-masing sebanyak 1.144 orang dan 885 orang.

S
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No Pendidikan 
Terakhir

Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 S3 169 189 198 223 232

2 S2 762 742 732 730 793

3 S1 72 52 41 24 24

Total 1003 983 971 977 1.049

Dosen Tetap UNNES Berdasarkan Pendidikan Terakhir 2012-2016 

No Pendidikan
Tahun

2012 2013 2014 2015 2016
1 Profesor 42 44 48 59 59
2 Lektor Kepala 436 437 437 420 416
3 Lektor 294 292 294 285 288
4 Asisten Ahli 185 180 164 155 153
5 Tenaga Pengajar 46 43 28 58 133

Total 1003 996 971 977 1049

Dosen Tetap UNNES Berdasarkan Jabatan Akademik 2012-2016

Dosen sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran bertanggung jawab 
untuk mengubah input (mahasiswa) menjadi output (lulusan) yang berkualitas. 
Ketersediaan Dosen dengan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik 
serta profesionalitas yang tinggi akan berpengaruh pada kualitas proses 
pembelajaran dan output yang dihasilkan. Hingga Januari 2015, UNNES 
memiliki Dosen tetap dengan kualifikasi S1 sebesar 24 orang, S2 sebesar 793 
orang, dan S3 sebesar 232 orang. 
Dosen dengan kualifikasi pendidikan terakhir S3 hingga Januari 2016 ini 
jumlahnya mengalami kenaikan bila dilihat mulai dari tahun 2012, yaitu dari  
169 orang menjadi  232 orang. Demikian juga jumlah dosen berendidikan 

akhir S2 menunjukkan trend 
kenaikan, yaitu sebesar 762 orang 
di tahun 2012 menjadi sebesar 793 
orang di tahun 2016.  Sementara, 
dosen dengan kualifikasi pendidikan 
terakhir S1 jumlahnya semakin 
berkurang, dari 72 orang di tahun 
2012 menjadi 24 orang di tahun 
2016. Hal ini menunjukkan bahwa 
dosen-dosen yang sedang studi 
lanjut pada tahun-tahun sebelumnya  
telah sebagian menyelesaikan 
studinya di tahun 2013-2016. Jumlah 
dosen tetap secara total mengalami 
kenaikan, hal ini dikarenakan jumlah 
perekrutan dosen tetap baru lebih 
besar daripada jumlah dosen yang 
purna tugas dan meninggal dunia. 

Jumlah total dosen tetap 
menunjukkan trend yang meningkat 
sepanjang periode waktu 2012-
2016. Hingga tahun 2016, dosen 
tetap dengan jabatan akademik 
minimal Lektor jumlahnya  lebih 
dari 72%. Dosen tetap yang telah 
tersertifikasi jumlahnya lebih dari 
80%. Dalam periode lima tahun 
terakhir telah ada penambahan 
Profesor sebanyak 17 orang. 
Fasilitasi untuk mempercepat 
penambahan jumlah profesor telah 
dan akan terus dilakukan UNNES.

Jumlah total dosen tetap menunjukkan 
trend yang meningkat sepanjang periode 
waktu 2012-2016. Hingga tahun 2016, dosen 
tetap dengan jabatan akademik minimal 
Lektor jumlahnya  lebih dari 72 persen.
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Januari 2016, dosen dengan golongan ruang minimal III/c sebanyak 68,16 
persen. Dosen berdasarkan golongan ruangnya terbanyak adalah III/b, yaitu 
berjumlah 277 orang (26,40 persen), sementara dosen yang memiliki golongan 
ruang IV/e jumlahnya paling sedikit, yaitu sebanyak 12 orang (1,14 persen). 
Secara keseluruhan, jumlah dosen paling banyak berada pada golongan ruang 
III/b, III/c dan IV/a. Bila dilihat dari jenis kelaminnya, nampak bahwa pegawai 
laki-laki jumlahnya lebih besar pada semua golongan ruang.

Golongan Ruang 
Pegawai Laki-laki Perempuan Jumlah %

IV/e 11 1 12 1,14
IV/d 17 1 18 1,72
IV/c 58 34 92 8,77
IV/b 81 35 116 11,06
IV/a 116 78 194 18,49
III/d 59 51 110 10,49
III/c 100 73 173 16,49
III/b 145 132 277 26,40
III/a 34 23 57 5,44
Total 621 428 1049 100

Jumlah Dosen berdasarkan Golongan Ruang 2016

Tahun Dosen Tetap Mahasiswa Rasio

2015 977 34.083 1 : 34,89
2014 966 31.246 1 : 32,35
2013 992 29.200 1 : 29,44
2012 1.003 28.455 1 : 28,37
2011 990 26.331 1 : 26,59
2010 997 27.531 1 : 27,61

Rasio Dosen dan Mahasiswa

terbatas dengan jumlah mahasiswa 
yang berlebih akan mengurangi 
kualitas hasil proses pembelajaran. 
Hasil proses pembelajaran yang 
kurang bagus akan berpengaruh 
pada kualitas lulusan yang dihasilkan. 
Rasio dosen terhadap mahasiswa 
yang dimiliki UNNES secara 
keseluruhan selama lima tahun 
terakhir menunjukkan rasio yang 
semakin meningkat terlihat bahwa 
rasio dosen terhadap mahasiswa 
secara agregatif di tingkat universitas 
hingga tahun 2015 menunjukkan 
trend kenaikan, yaitu dari 1:27,61 
di tahun 2011 menjadi sebesar 
1:34,89 di tahun 2015. Kenaikan 
rasio tersebut menunjukkan secara 
rata-rata tanggung jawab seorang 
dosen pada mahasiswa meningkat 
akibat semakin besar jumlah 
mahasiswa yang tidak diimbangi 
dengan ketersediaan jumlah dosen 
secara proporsional. Hal ini terjadi 
karena jumlah perekrutan dosen 
baru masih kurang, terutama 
CPNS karena terbatasnya formasi 
lowongan dari pemerintah. Kondisi 
tersebut ditambah dengan adanya 
sejumlah dosen yang purna tugas 
dan meninggal, sementara jumlah 
mahasiswa terus mengalami 

Rasio dosen terhadap 
mahasiswa yang dimiliki 
UNNES secara keseluruhan 
selama lima tahun terakhir 
menunjukkan rasio yang 
semakin meningkat 
terlihat bahwa rasio dosen 
terhadap mahasiswa 
secara agregatif .

Jaminan kualitas layanan akademik 
yang diberikan UNNES dapat dilihat 
di antaranya dari ketersediaan 
dosen dalam proses pembelajaran 
dibandingkan dengan jumlah 
mahasiswanya. Jumlah dosen yang 
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pertambahan dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi hal itu, dilakukan dengan 
beberapa cara, di antaranya adalah, pertama, perekrutan dosen dilakukan 
secara mandiri dengan status dosen tetap BLU. Kedua, merekrut dosen 
kontrak. Ketiga, mengkaryakan kembali dosen purna tugas sebagai dosen 
tidak tetap. Keempat, memanfaatkan peraturan baru yang memungkinkan 
perekrutan dosen dari jalur PNS lain dan atau praktisi. 

Fakultas MIPA, Teknik, Bahasa dan Seni, dan Ilmu Pendidikan memiliki 
rasio di bawah 1:40, sementara Fakultas Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial, 
dan Ilmu Keolahragaan memiliki rasio di atas 1:40. Penyebab keempat 
fakultas yang disebutkan terakhir mempunyai rasio yang tinggi karena 
meskipun jumlah mahasiswanya banyak, tetapi jumlah dosen yang 
dimiliki jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Fakultas MIPA, Teknik, 
Bahasa dan Seni, serta Ilmu Pendidikan. Ke depan rasio dosen terhadap 
mahasiswa diharapkan akan berkurang seiring dengan diterapkannya 
strategi perekrutan dosen sebagaimana dipaparkan pada penjelasan 
sebelumnya.   

No Fakultas Dosen Mahasiswa Rasio
1 Ilmu Pendidikan 150 5262 35.08

2 Bahasa dan Seni 171 6126 35.82

3 Ilmu Sosial 82 3324 40.54

4 Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam 189 4230 22.38

5 Teknik 159 4459 28.04
6 Ilmu Keolahragaan 93 4291 46.14
7 Ekonomi 88 4624 52.55
8 Hukum 36 1767 49.08

Jumlah 968 34083 35.21

Rasio Dosen Mahasiswa tiap Fakultas Tahun 2015

No Pendidikan Terakhir Jumlah Total
 PNS CPNS BLU KONTRAK  

1 SD 12 4 0 1 17
2 SMP 11 0 0 7 18
3 SMA 181 21 21 114 337
4 DI 0 0 1 0 1
5 DII 9 0 1 2 12
6 DIII 22 5 13 40 80
7 DIV 3 0 0 0 3
8 S1 183 13 62 113 371

9 S2 45 0 0 1 46
Total 466 43 98 278 885

Jumlah Tenaga Kependidikan berdasarkan Pendidikan Terakhir 
dan Status Kepegawaian

Dosen tidak tetap sebanyak 74 
orang dengan pendidikan terakhir S3 
sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 20 
orang, dan Profesi/S1/D4/Lainnya 
sebanyak 53 orang. 

Jumlah Tenaga Kependidikan 
UNNES hingga tahun 2016 nampak 
bahwa mayoritas pendidikan terakhir 
tenaga kependidikan UNNES adalah 
S1 dan SMA, yaitu masing-masing 
sebanyak 371 orang dan 337 orang.  
Pendidikan terakhir tertinggi tenaga 
kependidikan adalah S2 dengan 
status PNS sebanyak 45 orang, dan 
1 orang dengan status pegawai 
kontrak. Bila dilihat komposisi tenaga 
kependidikan berdasarkan status 
kepegawaiannya, maka jumlah 
terbesar berstatus PNS. Tenaga 
kependidikan bila dilihat dari jenis 
dan pendidikan terakhirnya, Tingkat 
Pendidikan Tenaga Kependidikan

Hingga tahun 2016 tenaga 
kependidikan didominasi oleh 
kelompok golongan ruang III/b 
(25,0%), golongan ruang III/c dan 
III/d masing-masing sebesar 12,8%, 
dan golongan ruang III/a (10,6%). 
Total tenaga kependidikan yang 
berasal dari tiga kelompok golongan 
ruang tersebut sebesar 61,2%.
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Golongan Ruang
Jenis Kelamin

Jumlah %
Laki-laki Perempuan 

IV/d 2 0 2 0,4%
IV/c 1 0 1 0,2%
IV/b 13 2 15 2,9%
IV/a 10 2 12 2,4%
III/d 34 31 65 12,8%
III/c 38 27 65 12,8%
III/b 71 56 127 25,0%
III/a 39 15 54 10,6%
II/d 19 5 24 4,7%
II/c 34 8 42 8,3%
II/b 43 3 46 9,0%
II/a 41 7 48 9,4%
I/d 1 0 1 0,2%
I/c 3 0 3 0,6%
I/b 0 0 0 0,0%
I/a 4 0 4 0,8%

Total 353 156 509 100,0%

Jumlah Tenaga Kependidikan berdasarkan Golongan Ruang

       

Pengelolaan SDM yang komprehensif dan terintegrasi menjadi perhatian serius 
di UNNES. Pengelolaan SDM tersebut meliputi: perencanaan, rekrutmen, 
seleksi, orientasi, penempatan pegawai, pengembangan karir, remunerasi, 
penghargaan, sanksi dan pemberhentian pegawai. Perubahan pola pengelolaan 
karir tenaga kependidikan dilakukan di tahun 2015 ini. Perubahan pola ini 
didasari aspek peningkatan kualitas, efisiensi dan transparansi. Sebelum 
pelaksanaan seleksi, semua calon Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian 
mendapatkan penjelasan dan kisi-kisi soal yang akan diujikan. Seleksi yang 

dilakukan terhadap pegawai untuk 
menduduki jabatan Kepala Bagian 
dan Kepala Sub Bagian dilakukan 
melalui serangkaian tes secara 
terbuka. Penilaian didasarkan pada 
tidak kurang dari 10 faktor yang 
dijadikan dasar sebagai penentu 
nilai akhir. Nilai akhir yang kemudian 
dijadikan dasar untuk menentukan 
ranking hasil seleksi. Hasil seleksi ini 
dijadikan database promosi Kepala 
Bagian dan Kepala Sub Bagian yang 
digunakan untuk masa hingga tiga 
tahun ke depan.
Manajemen SDM UNNES dirancang 
untuk meningkatkan efisiensi, 
keefektifan, produktivitas, dan 
profesionalisme dalam menjalankan 
tugas dan memberikan layanan 
kepada pengguna, sehingga dapat 
menciptakan kontribusi yang 
maksimal terhadap lingkungan 
internal maupun eksternal. Sistem 
pengelolaan SDM diarahkan pada 
pencapaian prinsip–prinsip Good 
University Governance (GUG) yang 
meliputi kredibilitas (credibility, 

untuk meningkatkan efisiensi, 
keefektifan, produktivitas, 
dan profesionalisme dalam 
menjalankan tugas dan 
memberikan layanan kepada 
pengguna, sehingga dapat 
menciptakan kontribusi 
yang maksimal terhadap 
lingkungan internal maupun 
eksternal.
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transparansi (transparancy), 
akuntabilitas (accountability), 
tanggung jawab (responsibility) dan 
adil (fairness). 
Perencanaan SDM disusun untuk 
mendukung perwujudan visi dan 
misi UNNES. Perwujudan visi 
dan misi dalam SDM ditempuh 
melalui pentahapan-pentahapan, 
yaitu orientasi jangka pendek, 
menengah, dan panjang. Dalam 
jangka panjang, perencanaan SDM 
diarahkan pada tersedianya SDM 
yang unggul serta manajemen SDM 
profesional dalam mewujudkan 
UNNES sebagai salah satu world class 
university. Dalam jangka menengah, 
perencanaan SDM diarahkan untuk 
memperkuat landasan menuju 
tersedianya SDM yang handal dan 
manajemen SDM profesional. Dalam 
jangka pendek diarahkan pada 
terbentuknya landasan yang kuat 
dalam pengelolaan SDM, termasuk 
di dalamnya penetapan tugas pokok 
dan fungsi untuk setiap jabatan yang 
menjadi elemen organisasi UNNES 
yang disusun untuk mempermudah 

pencapaian visi dan misi.
Sistem Informasi Penilaian Kinerja/
SINIKE) yang tergabung dalam 
Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian. Mulai tahun 2014 
penilaian kinerja bagi PNS tidak 
lagi menggunakan DP3 karena 
sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan dan 
kebutuhan hukum dalam pembinaan 
PNS. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 
46 tahun 2011 tentang Penilaian 
Prestasi Kerja PNS yang berlaku 
per 1 Januari 2014, maka bidang 
administrasi umum UNNES telah 
mengkoordinasikan penyusunan 
aplikasi penilaian kinerja yang 
berisi SKP dan aspek perilaku 
sebagai pengganti DP3. Di tahun 
2015 Sistem Informasi Penilaian 
Kinerja/SINIKE) ini dikembangkan 
untuk penilaian kinerja semua 
dosen, tenaga kependidikan, serta 
dosen dengan tugas tambahan. 
SINIKE ini terintegrasi juga dengan 
Sistem Informasi Remunerasi/
SIREMUN untuk kepentingan sistem 

pembayaran remunerasi. Sistem 
ini didasarkan pada tiga indikator, 
yaitu tingkat pencapaian tugas, 
kedisiplinan, dan sikap-perilaku. 
Pengisian data kinerja dalam sistem 
ini melibatkan atasan, teman sejawat, 
dan atau bawahan, serta sistem 
presensi yang ada. 

Layanan Prima

Universitas Negeri Semarang sebagai 
Badan Layanan Umum dengan 
jasa pendidikan tinggi sebagai core 
business-nya mempunyai kewajiban 
untuk memberikan layanan secara 
prima kepada para stakeholder-nya. 
Layanan prima (exellent services/
customer care) berarti pelayanan 
yang sangat baik, atau pelayanan 
yang terbaik yang diberikan kepada 
pengguna layanan. Layanan prima 
bukan hanya sekedar memberikan 
suatu layanan, namun memerlukan 
sedikit pelayanan ekstra dan sesuai 
dengan harapan pengguna layanan 
yang mengharapkan pelayanan 
terbaik. Monitoring dan evaluasi 
layanan prima dilakukan oleh pihak 
internal dan eksternal. Secara 
internal dimonitor dan dievaluasi 
oleh Badan Penjaminan Mutu setiap 
semester. Sementara monitor dan 
evaluasi pihak eksternal dilakukan 
oleh Direktorat Pembinaan 
Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia, 

Badan Layanan Umum dengan jasa pendidikan tinggi sebagai 
core business-nya mempunyai kewajiban untuk memberikan 
layanan secara prima kepada para stakeholder-nya. Layanan 
prima (exellent services/customer care) berarti pelayanan yang 
sangat baik, atau pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada 
pengguna layanan. 
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serta Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia. 
Hasil evaluasi internal menunjukkan 
bahwa kepuasan pengguna terhadap 
layanan yang diberikan UNNES 
selalu berada pada skor di atas 3,5 
dalam rentang skor maksimal 5. Hasil 
evaluasi eksternal yang dilakukan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengantarkan 
UNNES menjadi institusi dengan layanan terbaik di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di tahun 2013. 

No Perguruan Tinggi/Institusi Lain Kota 
1. Universitas Hasanudin Makasar 
2. Universitas Tadulako Palu
3. Universitas Negeri Jakarta Jakarta
4. Universitas Negeri Yogyakarta Yogyakarta
5. Universitas Negeri Surabaya Surabaya
6. Universitas Negeri Bengkulu Bengkulu
7. Universitas Negeri Lampung Bandar Lampung
8. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 
9. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
10. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
11. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
12. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta 
13. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian 

Perhubungan
Jakarta 

14. Universitas Raja Ali Haji Pekanbaru 
15. Universitas Negeri Padang Padang 
16. Universitas Jambi Jambi 
17. Universitas Negeri Malang Malang 
18. Universitas Haluoleo Kendari 
19. Universitas Udayana Denpasar
20. Universitas Sriwijaya Palembang 
21. Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto
22. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 
23. Universitas Mulawarman Samarinda 

Daftar Perguruan Tinggi dan Institusi Lain yang Belajar Remunerasi ke UNNES

Pada tahun yang sama, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan 
penilaian kinerja Satuan Kerja Bada Layanan Umum Bidang Layanan 
Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia tahun 2012. Penilaian didasarkan pada dua aspek, yaitu aspek 
keuangan dan aspek layanan. Penilaian aspek keuangan meliputi penilaian 
terhadap rasio keuangan yang terdiri dari rasio kas, rasio lancar, periode 
penagihan piutang, perputaran asset tetap, imbalan atas asset tetap, imbalan 
ekuitas, dan rasio PNBP terhadap biaya operasional. Selain itu, penilaian 

terhadap kepatuhan pengelolaan 
keuangan Badan Layanan Umum 
yang terdiri dari: 1) penyusunan 
dan penyampaian Renstra dan RBA, 
2) penyusunan dan penyampaian 
Laporan Keuangan berdasarkan 
SAK, 3) penyampaian Surat Perintah 
Pengesahan Pendapatan dan Belanja 
BLU, 4) persetujuan tariff layanan, 
5) penetapan system akuntansi, 6) 
persetujuan pembukaan rekening, 7) 
penyusunan POB pengelolaan kas, 
8) penyusunan POB pengelolaan 
piutang, 9) penyusunan pengelolaan 
utang, 10) penyusunan POB 
pengadaan barang dan jasa, dan 
11) penyusunan POB pengelolaan 
barang inventaris.  Sementara untuk 
penilaian aspek layanan meliputi, 
pertama, penilaian terhadap kualitas 
layanan, yang digunakan mengukur 
segala bentuk aktifitas pelayanan 
umum di bidang layanan pendidikan 
Satker BLU di bawah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan guna 
memenuhi harapan pengguna 
barang dan jasa. Kedua, penilaian 
terhadap mutu dan manfaat kepada 
masyarakat, yang digunakan untuk 
mengukur upaya peningkatan 
kualitas pelayanan umum di bidang 
layanan pendidikan pada Satker BLU 
di bawah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, dan kesesuaian 
terhadap persyaratan yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 
Hasil penilaian kinerja berdasarkan 
SK Nomor KEP 219/PB.5/2013 
menempatkan UNNES pada predikat 
A-BAIK dengan rincian skor: aspek 
keuangan 23,04, aspek layanan 
49,00, dan total skor 72,04. Ini 
merupakan prestasi yang belum 
pernah diraih UNNES pada periode 
sebelumnya.

Remunerasi

Remunerasi sebagai salah satu 
program UNNES yang telah menjadi 
rujukan nasional bagi Badan 
Layanan Umum (BLU), di tahun 
2016 telah memasuki tahun ke-3 
implementasi. Meskipun demikian 

SK Nomor KEP 219/PB.5/2013 menempatkan UNNES pada 
predikat A-BAIK dengan rincian skor: aspek keuangan 23,04, aspek 
layanan 49,00, dan total skor 72,04. Ini merupakan prestasi yang 
belum pernah diraih UNNES pada periode sebelumnya.
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upaya perbaikan/penyempurnaan 
terus dilakukan, baik terkait 
mekanisme, aplikasi Siremun, rubrik, 
dan lain sebagainya. Hingga kini tidak 
kurang dari 23 institusi BLU lintas 
Kementerian yang telah mempelajari 
dan mengadopsi konsep remunerasi 
UNNES.

Sarana dan Prasarana

Pengelolaan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana 
pendukung kegiatan administrasi 
perkantoran, proses belajar mengajar, 
dan kegiatan kemahasiswaan yang 
berkaitan dengan prasarana gedung, 
ruang kantor dan ruang perkuliahan, 
ruang pusat dilakukan bersama-sama 
antara jurusan, fakultas, biro, badan, 
dan UPT. Hal ini ditempuh dalam 
pemanfaatan sarana dan prasarana 
untuk tercapainya efektivitas seluruh 
proses kegiatan bagi seluruh civitas 
akademika Universitas Negeri 
Semarang.

Prasarana lain yang mendukung 
terwujudnya visi (misalnya tempat 
pembinaan minat dan bakat, 
kesejahteraan, ruang himpunan 
mahasiswa, asrama mahasiswa) 
disajikan dalam tabel berikut.

Di Tahun 2015 sebagian bangunan-
bangunan baru tersebut sudah 
mulai dioperasionalkan. Pada tahun 
2016  secara keseluruhan bangunan-
bangunan tersebut diharapkan sudah 
berfungsi sesuai disain rencana 

pula dengan peralatan teleconference 
yang tersebar di setiap fakultas dan 
dua unit di UPT TIK. 

Sebagai Universitas yang mempunyai 
visi bereputasi internasional UNNES 
berusaha memberikan layanan yang 
cepat, akurat, dan tanggap, hal ini 
tidak lepas dari aplikasi pendukung 
yang mendukung kegiatan 
administasi baik akademik, keuangan 
dan SDM. Untuk pendukung 
administasi akademik di UNNES 
dikembangkan SIKADU (Sistem 
Informasi Akademik Terpadu, http://
akademik.unnes.ac.id) yang berfungsi 
sebagai tulang punggung layanan 
administasi akademik, layanan 
yang diberikan adalah kepada 
mahasiswa mulai dari awal tercatat 
sebagai mahasiswa, selama proses 
perkuliahan mencakup monitoring 
presensi, pengolahan hasil penilaian 
sampai keluarnya KHS sampai 
ketika lulus dan mendapatkan 
cetakan transkip dan ijazah, tidak 
lupa pula pada sisi proses akademik 
dikembangkan layanan administrasi 
skripsi secara online 
(http://skripsi.unnes.ac.id) yang 
berfungsi untuk mengadministasikan 
proses pembimbingan skripsi. 
Sedangkan untuk mendukung 
administasi keuangan di UNNES 
dikembangkan SIANGGAR 

(http://sianggar.unnes.ac.id), SIKEU 
(http://sikeu.unnes.ac.id), dan 
SIAKUNT 
(http://siakunt.unnes.ac.id). 
Ketiganya merupakan rangkaian 
pengelolaan keuangan dari 
perencanaan penganggaran 
sampai pada pelaporan keuangan. 
Untuk pengembangan aplikasi 
administrasi pada sisi SDM UNNES 
dikembangkan aplikasi antara lain 
SIMPEG http://simpeg.unnes.ac.id 
yang berfungsi sebagai administrasi 
data dasar dosen dan karyawan di 
UNNES, kemudian SIMPAKDOS 
yang merupakan modul di SIMPEG 
dan berfungsi sebagai Penilaian 

semula.

UNNES mendukung penuh 
pembelajaran berbasis elektronik, 
hal ini ditunjukkan dengan 
berbagai aplikasi pendukung yang 
dikembangkan di UNNES. 

Pada sisi hardware UNNES konsisten 
mengembangkan dengan pengadaan 
hardware sebagai pendukung 
pembelajaran dan untuk pendukung 
aplikasi e-learning http://elena.unnes.
ac.id mencakup server, load balancer 
storage dan firewall. Sejak tahun 

2012 tercatat UNNES menggunakan 
hampir 15 Milyar untuk pengadaan 
alat alat pendukung pembelajaran 
online. Selain pembelajaran, UNNES 
juga mengembangkan e-library yang 
berisi konten-konten pembelajaran 
antara lain http://lib.unnes.ac.id, 
dan http://otomasi.unnes.ac.id. 
Keduanya dikembangkan sebagai 
layanan library di perpustakaan, 
yang satunya sebagai wadah untuk 
menampung konten pembelajaran 
sedang yang satunya dipakai untuk 
mempermudah proses sirkulasi 
di perpustakaan UNNES. Sebagai 
pendukung kegiatan Pendidikan 
Jarak Jauh UNNES telah melengkapi 

Sebagai Universitas yang mempunyai visi bereputasi internasional 
UNNES berusaha memberikan layanan yang cepat, akuran, 
dan tanggap, hal ini tidak lepas dari aplikasi pendukung yang 
mendukung kegiatan administasi baik akademik, keuangan dan 
sumber daya manusia.
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Angka Kredit bagi Dosen, PRESENSI 
yang berfungsi untuk pelaporan 
kinerja bagi dosen dan karyawan di 
UNNES. 

Universitas Negeri Semarang secara 
bertahap melayani dirinya sendiri 
untuk kebutuhan pemenuhan data 
center, hal ini membuat UNNES man-
diri dalam pelayanan fasilitas sistem 
informasi. Untuk fasilitas internet 
dan jaringan lokal dikembangkan 
secara mandiri di Fakultas dan unit 
yang menggunakan jaringan Internet. 
Sebagai backbone utama yang dipakai 
adalah jaringan fiber optic, sehingga 

akses jaringan lokal antar unit dan 
gedung dalam kampus sudah men-
capai kecepatan dalam orde gigabyte 
per detik.

Sementara itu, untuk menjangkau 
daerah kampus satelit, dalam hal ini 
kampus PPs Bendan, dan PGSD Tegal 
dan Semarang Kecamatan Tugu sam-
bungan dilakukan menggunakan jasa 
Metro Akses menggunakan media 
fiber optic yang disewa melalui pihak 
ketiga. Untuk akses dari laptop juga 
dikembangkan banyak titik hotspot 
yang bisa digunakan oleh semua 
warga kampus. Dengan penetrasi jar-

ingan hotspot diharapkan akan mem-
permudah dosen dan mahasiswa 
dalam mengakses layanan sistem 
informasi, hal ini dibuktikan dengan 
lancarnya penggunaan sistem infor-
masi yang dipakai untuk layanan baik 
dalam hal akademik, keuangan dan 
kepegawaian. 
Dimulai tahun 2006, UNNES secara 
mandiri melanggan sambungan inter-
net ke penyelenggaran jasa internet, 
melalui proses pelelangan Umum dan 
terbuka melalui portal Layanan Pen-
gadaan Secara Elektronik (LPSE)
(http://lpse.unnes.ac.id) didapat 
penyelenggara jasa internet yang 

Uraian 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Kenaikan 
)Penurunan(

ASET

ASET LANCAR Rp 183.464.569.875,00 Rp 138.826.928.770,00 Rp 44.637.641.105,00 32.15%

ASET TIDAK LANCAR Rp 1.358.296.574.432,00 Rp 1.122.368.356.998,00 Rp 235.928.217.434,00 21.02%

JUMLAH ASET Rp 1.545.092.202.319,00 Rp 1.264.387.388.182,00 Rp 280.704.814.137,00 22.2%

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Rp 54.054.650.983,00 Rp 567.61 4.487,00 Rp 53.487.036.496,00 9423.13%

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0 0 0 0%

JUMLAH KEWAJIBAN Rp 54.054.650.983,00 Rp 567.614.487,00 Rp 53.487.036.496,00 9423.13%

EKUITAS

EKUITAS TIDAK TERIKAT Rp 1.490.833.042.666,00 Rp 1.263.615.265.025,00 Rp 227.21 7.777.641,00 17.98%

EKUITAS TERIKAT Rp 204.508.670,00 Rp 204.508.670,00 0 0%

JUMLAH EKUITAS Rp 1.491.037.551.336,00 Rp 1.263.819.773.695,00 Rp 227.217.777.641,00 17.98%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN 
EKUITAS Rp 1.545.092.202.319,00 Rp 1.264.387.388.182,00 Rp 280.704.814.137,00 22.2%

Neraca Tahun 2015 dan Neraca Tahun 2014

Untuk fasilitas internet dan 
jaringan lokal dikembangkan 
secara mandiri di Fakultas 
dan unit yang menggunakan 
jaringan Internet. Sebagai 
backbone utama yang 
dipakai adalah jaringan 
fiber optic, sehingga akses 
jaringan lokal antar unit dan 
gedung dalam kampus sudah 
mencapai kecepatan dalam 
orde Gigabyte per detik.



LAPORAN TAHUNAN 201528 TAHUN INOVASI

menyediakan bandwidth yang dirasa 
layak untuk pemenuhan kebuhan ak-
ses internet di UNNES. 

Tahun Bandwidth yang 
Dilanggan

2011 50 Mb
2012 135 Mb
2013 250 Mb
2014 390 Mb
2015 450 Mb
2016 1,65 Gb

Perkembangan Bandwidth UNNES

Administrasi Umum

Dalam aspek tata kelola 
administrasi-persuratan, untuk 
menghadapi tantangan globalisasi 
dan mendukung terwujudnya 
penyelenggaraan negara dan 
khususnya pemerintahan yang 
baik dan bersih, serta peningkatan 
kualitas pelayanan publik, 
penyelenggaraan kearsipan di 
lembaga negara, maka PTN 
harus menjalankan suatu sistem 
penyelenggaraan kearsipan nasional 
yang komprehensif dan terpadu.  
Penyelenggaraan kearsipan harus 
sesuai dengan prinsip, kaidah, dan 
standar kearsipan sebagaimana 
dibutuhkan oleh suatu sistem 
penyelenggaraan kearsipan nasional 
yang andal.  Hal tersebut untuk 
menjamin ketersediaan arsip yang 
autentik dan terpercaya, menjamin 
pelindungan kepentingan negara dan 
hak-hak keperdataan rakyat, serta 
mendinamiskan sistem kearsipan.

Mulai  tahun 2015, sesuai dengan  
Organisasi dan Tata Kerja (OTK) 
UNNES untuk mewujudkan 
pengelolaan arsip yang andal, secara 
legal formal sekarang menjadi 
tanggung jawab UPT Kearsipan. 
Pengelolaan arsip yang semula 
hanya menjadi sub tugas dan 
fungsi bagian Tata Usaha (TU) 
sekarang secara penuh menjadi 
tugas dan fungsi UPT Kearsipan. 
Pengelolaan arsip dan persuratan 
secara manual dan konvensional 
tidak cukup untuk mengimbangi 
dinamika cepat internal dan 

eksternal. Upaya strategis dan 
inovatif dalam mengelola arsip 
dan manajemen persuratan 
secara terintegrasi berbasis IT 
merupakan sebuah keharusan 
untuk direalisasikan UPT baru ini 
ke depan.

Bidang Perencanaan, 
Keuangan dan Akuntansi

Perbandingan kondisi Aset, 
Kewajiban dan Ekuitas UNNES 
per  31 Desember 2015 dan per 
31 Desember  2014. Nilai Total 
Aset atau Nilai Total Ekuitas dan 
Kewajiban UNNES pada neraca 
per 31 Desember 2015 sebesar 
Rp 1.545.092.202.319,00 dan 
nilai Total Aset atau Nilai Total 
Ekuitas dan Kewaiban pada 
neraca per 31 Desember  2014 
sebesar Rp 1.264.387.388.182,00 
atau mengalami kenaikan dari 
tahun sebelumnya sebesar Rp 
280.704.814.137,00 (22.2%). 
Kenaikan ini disebabkan karena 
adanya surplus pada tahun 2014 
sebesar Rp 75.132.060.263,00, 
surplus sampai dengan 31 
Desember  2015 sebesar 
Rp 188.857.077.641,00 dan 

penambahan kewajiban jangka 
pendek per 31 Desember 2015.
Kewajiban terdiri dari kewajiban 
jangka pendek dan jangka panjang. 
Jumlah kewajiban jangka panjang 
bersaldo nol. Jumlah posisi 
Kewajiban jangka pendek UNNES 
per 31 Desember 2015 sebesar 
Rp 54.054.650.983,00 dan posisi 
Kewajiban jangka pendek per 
31 Desember 2014 sebesar Rp 
567.614.487,00 atau naik sebesar 
Rp 53.487.036.496,00 (9423.13%). 
Hal ini disebabkan mulai tahun 
2015 diterapkan accrual basis 
untuk penerimaan pendapatan 
dari SPL,SPP dan atau UKT. 
Penerimaan SPL,SPP dan atau UKT 
tidak semuanya diakui sebagai 
pendapatan untuk periode pelaporan 
per 31 Desember  2015, melainkan 
sebagian diakui sebagai pendapatan 
diterima di muka. Akun pendapatan 
diterima di muka masuk akun 
kewajiban jangka pendek.

Sebagai Universitas yang mempunyai visi bertaraf internasional 
UNNES berusaha memberikan layanan yang cepat, akuran, 
dan tanggap, hal ini tidak lepas dari aplikasi pendukung yang 
mendukung kegiatan administasi baik akademik, keuangan dan 
sumber daya manusia.
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Uraian 31 Desember 2015 31 Desember 2014
Kenaikan )Penurunan(

Jumlah %
Pendapatan

Pendapatan dari 
Masyarakat

Rp 
177.156.465.740,00

Rp 
175.155.840.742,00 Rp 2.000.624.998,00 1%

Pendapatan dari 
Pemerintah

Rp. 
423.172.312.524,00

Rp 
318.209.946.867,00

Rp 
104.962.365.657,00 33%

Pendapatan Hibah Rp 136.500.000,00       Rp 
949.800.000,00 Rp -813.300.000,00 -86%

Jumlah Pendapatan Rp 
600.465.278.264,00

Rp 
494.315.587.609,00

Rp 
106.149.690.655,00 21%

Beban  

Beban Layanan Rp 
307.395.089.813,00

Rp 
277.875.668.183,00

Rp 
29.519.421.630,00 11%

Beban Umum dan 
Administrasi

Rp 
87.597.418.158,00

Rp 
66.671.894.706,00

Rp 
20.925.523.452,00 31%

Jumlah Beban Lainnya Rp 730.399.316,00 Rp 
19.119.505.921,00

Rp 
-18.389.106.605,00 -96%

Jumlah Beban Rp 
395.722.907.287,00

Rp 
363.667.068.810,00

Rp 
32.055.838.477,00 9%

     Keuntungan/Kerugian 0 0 0 0% 

     Pos-Pos Luar Biasa 0        Rp 
7.037.111.305 ,00

Rp 
-7.037.111.305,00 -100%

     Koreksi Tahun Lalu (Rp 
15.885.293.336,00)

     Rp 
14.598.171.260 ,00

Rp 
-30.483.464.596,00 -209%

     Surplus/Defisit Tahun 
Berjalan

Rp 
188.857.077.641,00

    Rp 
152.283.801.364 ,00

Rp 
36.573.276.277,00 24%

Laporan Aktivitas Periode 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Jumlah pendapatan dari masyarakat 
periode 31 Desember 2015 sebesar 
Rp 177.156.465.740,00 dan 
nilai pendapatan dari masyarakat  
31 Desember 2014 sebesar 
Rp175.155.840.742,00 atau lebih 
tinggi realisasi tahun ini sebesar 
Rp 2.000.624.998,00 (1%). Jumlah 
pendapatan dari pemerintah periode 
31 Desember 2015 sebesar Rp 
423.172.312.524,00 dan nilai 
pendapatan dari pemerintah periode 
31 Desember 2014 sebesar Rp 
318.209.946.867,00 atau naik 
dari tahun sebelumnya sebesar Rp 
104.962.365.657,00 (33%).
Jumlah surplus tahun berjalan 
periode 31 Desember 2015 sebesar 
Rp 188.857.077.641,00 dan nilai 
surplus tahun berjalan periode 
31 Desember 2014 sebesar Rp 
152.283.801.364,00 terjadi kenaikan 

sebesar Rp 36.573.276.277,00 (24%).

No Komponen Jumlah )Rp(

1 Penelitian dan abdimas 4.358.965.000,00
2 Pemeliharaan pengadaan 2.849.322.000,00
3 Penambahan bahan praktikum/kuliah 2.200.000.000,00
4 Bahan pustaka 300.000.000,00
5 Kegiatan kemahasiswaan 6.851.800.000,00
6 Langganan daya dan jasa 1.550.000.000,00
7 Kegiatan penunjang 370.752.000,00
8 Honor dosen danTendik non PNS 10.260.966.000,00
9 Pengadaan sarpras sederhana 2.340.000.000,00

10 Kegiatan lain prioritas Renstra 1.978.141.000,00
Total 33.059.946.000,00

Alokasi Dana BOPTN Tahun 2015                               
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Penerimaan UNNES yang berasal dari Rupiah Murni (RM) di tahun 2015 
sebesar Rp 218.732.573.000,00. Dari jumlah tersebut terdistribusi untuk 
pembiayaan empat komponen, dengan proporsi terbesar pada pembiayaan 
layanan perkantoran dan sarana-prasarana. 

No Komponen Jumlah )Rp(

1 Beasiswa         3.574.792.000,00 

2 Layanan Perkantoran    114.761.781.000,00 

3 Layanan Pembelajaran & 
Kompetensi Mahasiswa            396.000.000,00 

4 Sarana Prasarana    100.000.000.000,00

  Total    218.732.573.000,00

       
 Alokasi Rupiah Murni (RM) Tahun 2015

Persentase pembiayaan layanan perkantoran dan sarana-prasarana masing-
masing sebesar 52% dan 46%, sehingga totalnya 98% dari keseluruhan dana 
RM.

Perkembangan PNBP dari Bidikmisi mulai dari UNNES menerima mahasiswa 
Bidikmisi, yaitu pada tahun 2010 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Jumlah 
penerimaan dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut 
disebabkan semakin naiknya jumlah mahasiswa Bidikmisi yang masuk UNNES, 
dan bukan karena besarnya PNBP per mahasiswa yang masuk ke UNNES

Secara keseluruhan, dalam aspek 
pengelolaan akuntansi-keuangan 
prestasi yang dicapai UNNES pada 
tahun-tahun sebelumnya dapat 
dipertahankan, yaitu diperolehnya 
predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP).
Penguatan diversifikasi 
pendapatan UNNES mendapatkan 
momentumnya di tahun 2015, 
ketika Unit Pengembang Bisnis 
dinaikkan levelnya dan ditetapkan 
oleh Kementerian sebagai Badan 
Pengembang Bisnis di dalam OTK 
yang baru. Badan Pengembang Bisnis 
ini didisain sebagai induk pengelola 
dari sekian banyak income generator, 
baik yang sudah riil maupun yang 
masih potensial ada di UNNES. 
Program pertama sebagai starting 
point Badan ini adalah pengelolaan 
Training Center di Jalan Kelud dengan 
melibatkan pihak profesional. Hasil 
upaya Badan ini untuk menaikkan 
PNBP setidaknya akan bisa dilihat 
mulai tahun depan.  
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Pada tahun 2015 mahasiswa 
UNNES bersama Rektor dan 
segenap pimpinan menyatakan 
sebagai kampus bebas antinarkoba, 
antiplagiasi, antiradikalisme, serta 
antikorupsi.
 
Tes narkoba tanggal 5 Mei 2015 
mendapatkan penghargaan rekor 
Lembaga Peringkat Indonesia Dunia 
(LEPRID) yaitu sebanyak 6.180 orang 
mahasiswa bersama Rektor dan 
pimpinan tes antinarkoba.

Sebagai penguatan karakter dan soft 
skill mahasiswa berbagai aktivitas 
di wadahai dalam tiga lembaga 
kemahasiswaan yang bergerak dalam 
bidang eksekutif dan legislatif, yakni 
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga 
Mahasiswa (BEM KM), Dewan 
Perwakilan Mahasiswa (DPM), 
dan Majelis Permusyawarahan 
Mahasiswa (MPM). 

UNNES memfasilitasi minat dan 
bakat mahasiswa melalui Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM). Dari 
keseluruhan jumlah UKM yang 
dimiliki dapat diklasifikasi ke 
dalam 7 bidang yaitu: (1) bidang 
penalaran, (2) bidang seni, (3) bidang 
minat dan kegemaran, (4) bidang 
minat dan teknologi, (5) bidang 
olahraga, (6) bidang kerokhanian 
dan kesejahteraan, dan (7) bidang 
pengabdian kepada masyarakat.  
Sesuai SK Rektor UNNES, tahun 
2015 memiliki 55 UKM.

elaras dengan fungsi 
kelembagaan, UNNES 
melalui bidang 
kemahasiswaan turut 

menopang pembinaan karakter 
nilai-nilai konservasi mahasiswa 
melalui kegiatan-kegiatan LK 
dan UKM . Akomodasi aktivitas 
mahasiswa yang mengarah 
pada pembinaan karakter 
antara lain aktivitas mahasiswa 
dalam Program Pengenalan 
Akademik (PPA), Orientasi 
Kepramukaan Perguruan Tinggi 
(OKPT), UNNES Fair, Inaugurasi 
Mahasiswa Baru, pembinaan bela 
negara, kuliah umum, seminar 
dan dialog kebangsaan, serta 
sekolah kader bangsa. 

Kemahasiswaan

Dr. Bambang BR, M.Si.
WR Bidang Kemahasiswaan

S
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Prestasi dan Reputasi: Sebuah Tradisi 

Dalam bidang penalaran, pada tahun 2015 sebanyak 259 tim mahasiswa 
UNNES berhasil meraih dana penelitian melalui Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM). 

No Jenis PKM FIP FBS FIS FMIPA FT FIK FE FH JML 

1 PKM-K 11 5 6 13 8 5 7 12 67 

2 PKM-T 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

3 PKM-M 18 11 10 7 10 16 10 10 92 

4 PKM-KC 1 1 0 5 18 0 0 0 25 

5 PKM-P EKSAKTA 0 0 1 31 5 1 0 0 38 

6 PKM-P SOSHUM 4 6 5 2 0 3 6 7 33 

JUMLAH 34 23 22 58 45 25 23 29 259 

Rekapitulasi PKM UNNES Didanai Kemenristekdikti Tahun 2015

Keberhasilan ini dilanjutkan dengan keberhasilan mahasiswa UNNES 
mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-28 di Universitas 
Halu Oleo, Kendari. Dari 7 tim, UNNES meraih 1 medali emas dan 5 perak. 

Selanjutnya, untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki 
prestasi akademik yang cemerlang dan prestasi ektrakulikuler yang unggul 
UNNES menyelenggarakan pemilihan mahasiswa berprestasi dengan juara 1 
FE atas nama Eva Andriani, juara 2 FIP  atas nama Abdul Kholiq, dan juara 3 
FBS atas nama Lutfiana Ilma Anisa.

Dalam bidang olahraga, prestasi 
mahasiswa UNNES ditunjukkan 
melalui partisipasi mereka pada 
Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 
(Pomnas) di Aceh. Sebanyak 35 
mahasiswa UNNES menjadi anggota 
kontingen Jawa Tengah. Kontribusi 

ini mengantarkan Jawa Tengah 
memperoleh 16 medali emas, 15 
perak, dan 23 perunggu sehingga 
menempati urutan ke-3 nasional. 

Rektor UNNES dan Mahasiswa 
UNNES atas nama Yusuf Wijayanto 
yang merupakan peraih medali emas 
pada kejuaraan wushu internasional 
meraih penghargaan tertinggi bidang 
olahraga KONI AWARD 2015. 

Selain itu Rektor UNNES juga 
mendapat  penghargaan dari 
Menpora RI,  setelah 6.180 
mahasiswa UNNES tes Bebas 
Narkoba dan mendapat Rekor dari 
Lembaga Peringkat Dunia Indonesia 
(LEPRID).

Mahasiswa berhasil menghelat Mata 
Najwa on Stage UNNES yang gegap 
gempita dihadiri pengunjung lebih 
dari 15.000 orang tanggal 28-29 
Agustus 2015 di Lapangan depan 
Gedung H, menghadirkan Menteri 
Pendidikan & Kebudayaan RI (Anies 
Baswedan), Gubernur Jawa Tengah 

Dalam bidang olahraga, prestasi mahasiswa UNNES ditunjukkan 
melalui partisipasi mereka pada Pekan Olahraga Mahasiswa 
Nasional (Pomnas) di Aceh. Sebanyak 35 mahasiswa UNNES 
menjadi anggota kontingen Jawa Tengah.
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(Ganjar Pranowo), Artis Senior  (Titik 
Puspa), Bintang Laga Internasional 
(Iko Uwais), serta Gitaris Handal 
(Jubing Kristanto). Pada acara ini 
diluncuran pula Logo Baru UNNES 
dan penandatanganan MoU antara 
Metro TV dan UNNES.

Mahasiswa UNNES berhasil 
menaklukan Puncak Cartenz, 
Papua. Selain melakukan pendakian, 
mereka juga melakukan pengabdian 
masyarakat di lokasi setempat. Misi 
menaklukan Puncak Cartenz adalah 
bagian dari pendakuan tujuh gunung 
tertinggi di dunia (seven summit).

Atlet karate UNNES atas nama Yusuf 
Wijayanto berhasil meraih emas 
dalam Kejuaraan Dunia Wushu 2015 
di Jakarta.

Prestasi mahasiswa UNNES dalam 
bidang seni, antara lain ditunjukkan 
oleh Voice of Conservation (VOC) 
UNNES dalam Bali International 
Choir Festival (BICF) 2015 di Bali. Tak 
kurang dari 120 kelompok paduan 
suara tergabung sebagai peserta 
dengan total anggota dan official 
team mencapai ribuan orang. Terdiri 
dari 47 mahasiswa, VOC sukses 

membawakan lagu berjudul Cantik 
dan Tak Gendong dalam balutan 
arransemen pop dan jazz. Tak hanya 
itu, pada kategori Scenic Folklore, 
dengan apik VOC mempersembahkan 
lagu Bang Bang Wus Rahino.

Dalam bidang kerohanian, prestasi 
mahasiswa UNNES ditunjukkan 
dalam Musbaqoh Tilawatil Quran 
Mahasiswa Nasional yang diadakan 
23 dan 24 April 2015. Mahasiswa 
UNNES Dian Siti M menjadi juara II 
pada Tilawah Qiroah Sabah. Adapun 
Yulfiani meraih juara harapan 2 
Tilawah Putri.

November 2015, mahasiswa UNNES 
meraih penghargaan bergengsi Young 
Researcher Award dalam acara The 
6th International Conference on 
Teaching, Education and Learning 
(ICTEL) yang diselenggarakan di 
Singapura. Acara ini diselenggarakan 
oleh Global Research & Development 
Services. 

Inovasi Layanan 

Kemahasiswaan 

Layanan penyelenggaraan Pemilu 
Raya Mahasiswa (Pemira) secara 
online. Merupakan inovasi yang 

mendukung kebijakan nir kertas 
kampus konservasi. Pelaksanaan 
Pemilu Raya Mahasiswa (Pemira) 
online tahun 2015 merupakan Pemira 
online keenam.

Prestasi mahasiswa UNNES dalam bidang seni, antara lain 
ditunjukkan oleh Voice of Conservation (VOC) UNNES dalam Bali 
International Choir Festival (BICF) 2015 di Bali. 
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Layanan kemahasiswaan antara lain 
dilakukan dengan meningkatkan 
kesejahteraan mahasiswa melalui 
penyaluran beasiswa. Kesejahteraan 
juga diberikan dengan memberikan 
apresiasi kepada mahasiswa yang 
berpartisipasi dan berprestasi dalam 
berbagai bidang kegiatan.

Selain menyalurkan dana beasiswa, 
UNNES juga memberikan program 
pembinaan kepada mahasiswa 
Bidikmisi. Program pembinaan 
tersebut diselenggarakan untuk 
membentuk karakter mahasiswa 
yang memiliki keunggulan intelektual, 
sosial, dan spiritual.

Program pembinaan yang diberikan 
adalah tes narkoba, pelatihan 
kepemimpinan, workshop penulisan 
program kreativitas mahasiswa, 
pembekalan tutor sebaya, jambora 
bidikmisi, pelatihan softskill, 
penyelenggaraan cooperation 
learning, dan pelaksanaan program 
pengabdian kepada masyarakat.

Program kesejahteraan bagi 
mahasiswa juga dilakukan melalui 
dana kesetiakawanan. Dana 
ini diberikan kepada kelarga 
mahasiswa yang meninggal dunia 
atau mengalami kecelakaan sebagai 
bentuk kesetiakawanan.

Guna meningkatkan layanan 
kemahasiswaan, sejumlah sistem 
informasi manajemen bidang 
kemahasiswaan UNNES juga 
telah dikembangkan; diantaranya 
sistem informasi kemahasiswaan 
(simawa.Unnes.ac.id), sistem 
informasi beasiswa (beasiswa.Unnes.
ac.id), sistem informasi bidik misi 
(bidikmisi.Unnes.ac.id), portofolio 
kegiatan mahasiswa (my.Unnes.
ac.id), kewirausahaan mahasiswa 
(kewirausahaan.Unnes.ac.id), program 
kreativitas mahasiswa (simawa.Unnes.

ac.id/pkm), sistem informasi kegiatan 
kelembagaan mahasiswa (simawa.
Unnes.ac.id/proposal)  dan sistem 
informasi pemilu raya mahasiswa 
(pemira.Unnes.ac.id).

Keberadaan sistem-sistem tersebut 
kemudian didukung oleh para 
pembimbing dan pembina bidang 
kemahasiswaan. Jumlah dosen 
pembimbing, pendamping, dan 
pembina kegiatan kemahasiswaan 
dari waktu ke waktu mengalami 
perubahan dan penambahan sesuai 
dengan kemampuan dan kebutuhan 
yang diperlukan. Peran mereka 
sangat penting dalam memotivasi 
dan memacu kegiatan dan prestasi 
mahasiswa. 

UNNES menyediakan anggaran 
dana, sarana dan prasarana, 
pembimbingan, dan agenda kegiatan 
kemahasiswaan serta anggaran dana 
untuk mendukung operasional UKM.

Jejaring  Kemitraan & Alumni

Untuk meningkatkan kesadaran 
mahasiswa masyarakat dan polisi 
untuk menciptakan kawasan UNNES 

sebagai tempat belajar yang aman, 
UNNES mengukuhkan Forum 
Kemitraan Polisi Masyarakat dan 
Mahasiswa (FKPMM) di kampus 
Sekaran 

Kerja sama IKA UNNES dengan 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
dan Universiti Selangor Malaysia 
merupakan upaya inovasi dalam 
penguatan jejaring internasional.

Menuju Akselerasi Inovasi 
2016

Menyongsong tahun akselerasi 
inovasi 2016, berbagai kiprah, 
prestasi serta reputasi telah dicapai 
mahasiswa UNNES.

Layanan inovasi dalam kegiatan 
penguatan karakter mahasiswa dan 
bela negara sebagai gerakan revolusi 
mental mahasiswa diwujudkan dalam 
buku panduan kegiatan bela negara.

Mahasiswa UNNES berhasil 
meraih 117 proposal Program 
Kreativitas Mahasiswa yang didanai 
Kemenristekdikti tahun 2016.

Selain itu, mahasiswa UNNES, 
Kidung Paramadita berhasil menjadi 
lima besar dalam pemilihan Miss 
Indonesia 2016 yang disiarkan 
langsung stasiun RCTI.
Pada bulan Maret 2016, mahasiswa 
FT UNNES terpilih untuk mengikuti 
presentasi ilmiah di Seminar 
Internasional The 13th Hokkaido 
Indonesian Student Association 
Scientific Meeting dengan tema: 
Science Development for Humanity 
and Prosperity di Hokkaido University, 
Graduate School of Letters/Faculty 
of Letters, Kita 10 Nishi 7, Kita-ku, 
Sapporo, Japan.



LAPORAN TAHUNAN 2015 35TAHUN INOVASI

Kerja Sama dengan Institusi 
Luar Negeri

Pada tahun 2015, sejumlah kegiatan 
kerja sama dengan institusi di luar 
negeri telah dilaksanakan, yaitu: (1) 
seminar How to Prepare Research Top-
ic & Publish in International Journal, (2) 
FGD studi lanjut di Australia dengan 

Griffith University, (3) Summer Course 
On Sports And Socio Culture (SCSSC), 
(4) International Conference on Con-
servation for Better Life Held (ICCBL), 
(5) guest lecture Prof. Pasi Halmari 
dari Hagaa Helia University Finlandia, 
(6) kuliah umum dari Conventry Uni-
versity Inggris, (7) guest lecture Prof. 
Sukestiyarno di University College 

Denmark dan Muenster University 
Jerman, (8) kunjungan Duta Be-
sar Amerika Serikat dalam rangka 
proyek USAID/HELM, (9) Hibah 
Program Konsorsium Keilmuan Dikti 
2015 (UNNES – Unimed – Unesa 
- Kanazawa University Japan – Sri-
nakharinwirot University Thailand), 
(10) kerja sama dengan Dhurakij 
Pundit University Thailand, (11) 
FGD tentang Pengelolaan Perguruan 
Tinggi di Ho Chi Minh University of 
Education, (12) fasilitasi kerja sama 
DPP IKA UNNES dengan Universiti 
Kebangsaan Malaysia, (13) workshop 
kerjasama ASEM bidang pendidikan, 
(14) workshop English for Spesific 
Purpose dari RELO,  (15) short course 
See-Conic 2015, (16) Intensive Eng-
lish Program for International Students 
2015 Course Schedule for Naresuan 
University Students Thailand (IE-
PIS), (17) kuliah umum Prof Doune 
Macdonald dari The University of 
Queensland.

Sesuai Peraturan Menteri 
Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 
23 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja (OTK) 
Universitas Negeri Semarang, 
bidang Pengembangan dan 
Kerja Sama berubah nama 
menjadi Bidang Perencanaan 
dan Kerja Sama. Bidang ini 
mempunyai tanggung jawab 
menyelenggarakan kerja sama 
dengan institusi di dalam negeri 
dan luar negeri dalam rangka tri 
dharma perguruan tinggi dan 
promosi kelembagaan.

Kerja Sama

Prof. YL Sukestiyarno, M.S., Ph.D.
WR Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

S
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Seminar How to Prepare Research 
Topic & Publish International Journal 
dilaksanakan dengan menghadir-
kan nara sumber Dr Lanita Winata, 
dosen sekaligus reviewer jurnal dari 
Griffith University Australia. Seminar 
ini diselenggarakan untuk memberi-
kan keterampilan menulis kepada 
dosen UNNES sekaligus mendorong 
dosen meningkatkan publikasi jurnal 
internasional bereputasi. FGD den-
gan Griffith University Australia juga 
diselenggarakan dalam rangka mem-

peroleh informasi tentang kesempa-
tan studi lanjut di Australia dengan 
nara sumber Prof. Donald Stewart.

International Conference on Conser-
vation for Better Life (ICCBL) dilak-
sanakan dengan keynote speaker 
adalah Prof. Kenji Takahashi, PhD 
dari Kanazawa University, Prof .Dr. 
Hadi Nur dari Universiti Teknologi 
Malaysia, Dr. Nina Harsch dari 
Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster, Prof. Dr. Aminuddin HJ. 
Yusof dari Universiti Putra Malaysia, 
dan Ian Rowland yang merupakan 
Provincial Advisor of Environmental 
Support Program 3 (ESP3) Denmark. 
Seminar berjalan sukses dengan 
diikuti oleh  peserta dan pemakalah 
dari berbagai negara. 

Profesor dari Haaga Helia University 
of Aplied Science Finlandia, Pasi 

Halmari hadir di UNNES menjadi 
guest lecture. Dalam kuliahnya, Pasi 
mengungkapkan bahwa kerja sama 
internasional dalam bidang pendidi-
kan antara Finlandia dengan Indone-
sia sangat penting. Studi di Finlandia 
akan potensial untuk pertumbuhan 
dunia pendidikan di Indonesia. Pasi 
juga mengatakan, dalam membentuk 
pendidikan yang baik harus punya 
skill dalam mengajar, menjadi fasili-
tator, berkooperasi serta mengem-
bangkan penelitian
.

Dr Christopher S Owens pengajar 
dari jurusan Public Health Sciense, 
Coventry University, England juga 
memberikan kuliah umum yang     
diselenggarakan di ruang rapat LP2M 
UNNES. Kuliah umum ini dihadiri 

sekitar seratus peserta yang ter-
diri dari dosen dan mahasiswa FIK. 
Dalam kesempatan ini panitia juga 
menyediakan flyer berisi panduan 
beasiswa ke Coventry University.

Guest lecture juga dilaksanakan oleh 
Wakil Rektor IV, Prof.YL Sukesti-
yarno, Ph.D. disertai oleh Prof. Dr. 
Wiyanto, M.Si.dari FMIPA di  Univer-
sity College Denmark dan Muenster 
University Jerman

Duta Besar Amerika  Serikat untuk 
Indonesia Robert O. Blake, melaku-
kan kunjungan kerja ke UNNES pada 
tahun 2015. Duta Besar didampingi 
oleh tim Regional Liason Officer 
Semarang dari Kedutaan Besar 
Amerika Serikat, Vanessa Guest (Sek-
retaris Bidang Politik), Brenda Wells 
(Atase Bidang Seksi Sumber Daya 
Manusia), dan Magdalena D.M. Hari-
ta (Asisten Staf). Kunjungan Blake ke 
UNNES merupakan wujud dukungan 
mendalam Amerika Serikat terhadap 
kerjasama Amerika-Indonesia dalam 
bidang pendidikan tinggi dan penca-
paian dari proyek Higher Education 
and Leadership Managemen (HELM) 
yang didanai oleh USAID. UNNES 
menjadi salah satu mitra proyek US-
AID/HELM di awal pelaksanaannya 
pada tahun 2012. 

Pada tahun 2015, UNNES bersama 
Unimed, Unesa, Kanazawa Univer-
sity Japan, dan  Srinakharinwirot 
University Thailand menerima Hibah 
Program Konsorsium Keilmuan Dikti 
2015. Hibah Konsorsium Dikti ini 
diimplementasikan dalam bentuk 
inisiasi konsorsium keilmuan 5 uni-
versitas yaitu UNNES – Unimed 
– Unesa - Kanazawa University Je-
pang – Srinakharinwirot University 

Kunjungan Blake ke UNNES merupakan wujud dukungan 
mendalam Amerika Serikat terhadap kerjasama Amerika-
Indonesia dalam bidang pendidikan tinggi dan pencapaian dari 
proyek Higher Education and Leadership Managemen (HELM) 
yang didanai oleh USAID.
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Thailand. Penandatanganan berita 
acara kesepakatan dilaksanakan di 
Kanazawa University Jepang, yang 
akan dilanjutnya dengan MoU dan 
MoA konsorsium. 

Jaringan kerja sama UNNES diper-
lebar, salah satunya dengan Dhurakij 
Pundit University (Thailand). Tim 
UNNES yang dipimpin Rektor berto-
lak ke universitas terbesar dan tertua 
di negeri gajah putih itu. Kedua uni-
versitas telah melakukan kesepaka-
tan kerja sama (MoU) dalam bidang 
pendidikan, penelitian, dan pengab-

dian kepada masyarakat. Salah satu 
kesepakatan yang dibuat adalah kei-
kutsertaan mahasiswa Dhurakij Pun-
dit University dalam program See-
Conic yang diadakan oleh Interna-
tional Office UNNES pada bulan April 
2015. Selain menandatangani MoU 
dengan DPU, UNNES juga menan-
datangani MoU dengan Sekolah 
Indonesia Bangkok (SIB) yang berada 
di Kedutaan Besar Republik Indo-
nesia. Rektor dan Atase Pendidikan 
dan Kebudayaan Bangkok menjajaki 
kemungkinan pengiriman mahasiswa 
UNNES untuk praktik mengajar (PPL) 
ke SIB Bangkok.

Pimpinan dan sejumlah peneliti 
UNNES mengikuti diskusi terfokus di 
Ho Chi Minh University of Education, 
Vietnam. Dalam acara itu, delegasi 
UNNES dan Ho Chi Minh University 
membahas pengelolaan sumber daya 

keuangan, pengelolaan SDM, penge-
lolaan akademik dan pengembangan 
kurikulum di perguruan tinggi di neg-
ara-negara ASEAN. Selain itu, topik 
yang didiskusikan adalah pengelolaan 
kegiatan mahasiswa, pengelolaan 
kerjasama dan internasionalisasi, 
dan pengelolaan  hasil penelitian 
dan publikasi ilmiah pada perguruan 
tinggi.

Menyongsong Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA), Kantor Alumni Uni-
versiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
menggandeng DPP IKA UNNES 

untuk mengembangkan daya saing 
alumni. Pertemuan ini menghasil-
kan beberapa kesepakatan kegiatan 
bersama, meliputi pengembangan 
jaringan lowongan pekerjaan baik di 

Indonesia maupun di Malaysia dan 
pertukaran mahasiswa dalam melak-
sanakan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang akan di mulai pada 
Januari 2016.

Informasi akses studi ke luar negeri 
kini mudah untuk dicari. Terlebih saat 
ini, Indonesia melalui Kemendikbud 
menjadi sekretariat Asia Europe Meet-
ing (ASEM). ASEM merupakan or-
ganisasi informal antar negara Eropa 
dan Asia. Organisasi yang memiliki 
fokus kemitraan dalam bidang politik, 
ekonomi dan sosial budaya ini pada 
tanggal 25 Juni 2015 menyelengga-
rakan Workshop Kerja Sama Asia Eu-
rope Meeting bidang pendidikan di 
Gedung Rektorat UNNES. Pemateri 
dalam workshop ini terdiri dari tiga 
pakar ASEM, yakni Direktur ASEM 
Prof Drh Aris Junaidi, PhD, Project 
Officer Erasmus Mundus Destriani 
Nugroho dan Dr Purwanto. 

International Office (IO) UNNES me-
nyelenggarakan workshop on ESP 
(English for Specific Purposes) di kam-
pus UNNES. Workshop diikuti oleh 
21 peserta dari dosen Bahasa dan 
Sastra Inggris UNNES. Workshop ini 
difasilitasi oleh Jesse Kiendl, spesialis 
Bahasa dari Regional English Language 
Office (RELO) Kedutaan Amerika 
Serikat. Acara ini dimaksudkan untuk 
memperkaya wawasan dan keter-
ampilan dosen dalam pembelajaran 
bahasa Inggris bagi mahasiswa juru-
san non-bahasa Inggris. Kedatangan 
Jesse, sekaligus untuk berdiskusi 
dengan pengelola Jurusan Bahasa 
dan Sastra Inggris tentang program-
program English Language Fellow 
(ELF) mendatang. Selain itu, diagen-
dakan juga untuk berdiskusi tentang 
program United States Agency for 

Informasi akses studi ke luar negeri kini mudah untuk dicari. 
Terlebih saat ini, indonesia melalui Kemendikbud menjadi 
sekretariat Asia Europe Meeting (ASEM). 
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International Development (USAID) bersama para pimpinan UNNES dan pen-
anggung jawab program USAID di UNNES.

International Office UNNES  juga menyelenggarakan kegiatan Short Course 
On Environmental Conservation And Indonesian Culture (See-Conic) 2015 bagi 
mahasiswa asing dilaksanakan dengan durasi dua minggu. Peserta See-Conic 
pada periode bulan April 2015 ini adalah mahasiswa dari Taylors University 
Malaysia.

Sepuluh mahasiswa dari Naresuan University, Thailand belajar bahasa Ing-
gris di UNNES selama satu bulan yang diselenggarakan pada bulan Juni 2015. 
Kegiatan dikemas dalam program Intensive English Program for International 
Students (IEPIS) yang merupakan program tahunan UNNES untuk memberikan 
kursus singkat bahasa Inggris dan belajar budaya Indonesia. Mereka dibimbing 
tenaga pengajar profesional di bidangnya.

Pada pertengahan tahun 2015, Bidang IV UNNES memenangkan Hibah PKKUI 
dari Dikti. Program yang dilaksanakan dalam kegiatan PKKUI tersebut adalah 
Summer Course on Sports and Socio Culture yang diselenggarakan atas kerjasa-
ma Bidang IV UNNES dengan FIK UNNES dan berlangsung selama dua bulan. 
Program ini diikuti oleh enam mahasiswa dari VIA University College Denmark.
Pada program ini partisipan belajar Bahasa Indonesia, budaya seperti batik dan 
tarian tradisional, serta olahraga. Mahasiswa asing juga diberikan pengalaman 
homestay di rumah salah satu dosen UNNES untuk merasakan kehidupan sos-
ial di Indonesia. Mereka juga mendapatkan kesempatan mengunjungi tempat-
tempat bersejarah maupun wisata yang menarik di Jawa Tengah dan beberapa 
tempat di Indonesia. Program ini diharapkan dapat memperkenalkan UNNES 
sebagai world class university pada khalayak akademik dunia.

Kerja Sama dengan Institusi Dalam Negeri

Pada tahun 2015, sejumlah kegiatan kerja sama dengan institusi di dalam 
negeri telah dilaksanakan, diantaranya: (1) kerja sama UNNES dengan Univer-
sitas Brawijaya, (2) Seminar Nasional Bersama Akademi Militer dengan tema 
”Strategi Implementasi Revolusi Mental Pemuda dalam Mendukung Ketahanan 
Nasional”, (3) FGD Bersama Gubernur Lemhannas, (4) Sarasehan Pimpinan 
UNNES dengan Mitra Tokoh Masyarakat Sekitar Kampus, (5) kerja sama deng-
an pemerintah Kabupaten Blora, (6) kerja sama dengan Bupati Banjarnegara, 
(7) kunjungan inisiasi kerja sama dan sosialisasi UNNES ke Ponpes Assalam 
Solo.

Bidang IV UNNES mengadakan rintisan kerja sama dengan Universitas Brawi-
jaya (UB) Malang dalam bidang IT guna mengintegrasikan Bagian Perencanaan 
dengan Keuangan di UNNES. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula pre-
sentasi oleh Prof. Sukestiyarno, M.S, Ph.D tentang profil, visi dan misi UNNES. 

Acara dilanjutkan dengan diskusi ter-
kait kerjasama yang akan dijalin oleh 
kedua lembaga.

Kerjasama dengan Akademi Militer 
Magelang dilaksanakan dalam pe-
nyelenggaraan Seminar Nasional 
“Strategi Implementasi Revolusi 
Mental Pemuda dalam Mewujud-
kan Ketahanan Nasional” diseleng-
garakan di gedung Moch Lili Rochli 
(Akmil) Magelang. Seminar diikuti 
750 orang dari Akmil, AAL Surabaya, 
UGM, Perguruan Tinggi di Magelang, 
UNNES, dan Kepala Sekolah SMP, 
SMA, MA dan SMK di Magelang. 

Gubernur Lembaga Ketahanan Na-
sional (Lemhamnas), Prof Dr Ir Budi 
Susilo Soepandji DEA menjadi pem-
bicara dalam kegiatan Focus Group 
Discussion (FGD) Pendidikan kara-
kter kepemimpinan di Gedung C7 
Fakultas Ilmu Sosial Kampus Sekaran. 
Gubernur Lemhanas memaparkan 
mengenai geopolitik yang dimulai 
dengan memahami wawasan nusan-
tara.

Wawasan ini merupakan dasar bagi 
wawasan pembangunan nasional 
dan pertahanan. Adapun geostrategi, 
sangat penting untuk mengerti aspek 
alamiah dan aspek sosial serta me-
lihat kondisi dinamis bangsa. Dalam 
FGD ini tampil juga Wakil Rektor 
Bidang Perencanaan dan Kerja Sama 
UNNES, Prof YL Sukestiyarno yang 
menyampaikan materi mengenai  
implementasi pendidikan sebagai 
titik sentral yang memiliki peran 
sangat strategis dalam meneguhkan 
ketahanan nasional sebagai gerakan 
revolusi mental.

Sarasehan antara pimpinan UNNES 
dengan mitra dan tokoh masyara-
kat sekitar kampus diselenggarakan 
di Rektorat UNNES. Keberadaan 
UNNES selama ini telah menjadi 
pendokrak popularitas Gunungpati 
sekaligus meningkatkan perekono-
mian masyarakat sekitar kampus 
UNNES. Sarasehan tersebut dia-
dakan untuk meningkatkan sinergi 
antara UNNES dengan masyarakat di 
lingkungan kampus.
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Konservasi

Pada tahun 2015, UNNES 
melakukan serangkaian kegiatan 
pengembangan yang berorientasi 
terhadap terwujudnya visi sebagai 
universitas berwawasan konservasi 
dan bereputasi internasional. 
Hasil kegiatan konservasi berupa 
prototype produk, aturan, buku, 
jurnal atau buletin, dan berbagai 
lomba. Prototype produk berupa alat 
pemanenan air hujan (rain harvesting) 
yang berlokasi di kebun bibit kampus, 
waste water treatment, solar cell di 
embung UNNES.

Untuk mendukung pencapaian 
dalam bidang konservasi, telah 
diterbitkan sejumlah buku, antara 
lain Keanekaragaman Burung, 
Keanekaragaman Kupu-kupu, 
Inventarisasi Pohon di UNNES Tahun 
2015, Panduan TOT Eduwisata, 
Identifikasi Interkoneksi antar 

Gedung, Area Resapan, Perancangan 
Pedestrian, Hemat Energi, Pengelolaan 
Air Limbah, Media Bahan Ajar, Perilaku 
Konservasi, Paduan Kader Konservasi, 
dan Hemat Kertas.  Adapun output 
jurnal atau buletin adalah Esai Pelangi 
Konservasi Tahun 2015 dan Indonesia 
Journal of Conservation Tahun 2015.
UNNES telah menyelenggarakan  
Green School Award Tingkat Jateng 
DIY untuk sekolah SMP/Sederajat 

dan SMA/Sederajat, yaitu lomba 
sekolah yang menerapkan wawasan 
lingkungan. Pada tahun 2015 
UNNES memberikan Green School 
Awards  tingkat SMP, SMA se 
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta berturut turut sebagai 
juara I sampai III yakni SMPN 1 
Temanggung, SMPN 3 Pati, dan 
SMPN 2 Jatisrono Wonogiri. 
sedangkan tingkat SMA yakni 

esuai Peraturan Menteri 
Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 
23 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja (OTK) 
Universitas Negeri Semarang, 
bidang Pengembangan dan Kerja 
Sama berubah nama menjadi 
Bidang Perencanaan dan Kerja 
Sama. Sejumlah kegiatan telah 
dilaksanakan dan capaian telah 
diperoleh oleh bidang ini pada 
tahun 2015.

Pengembangan

S
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SMAN 1 Demak, SMKN 1 Adiwerna 
Tegal, dan SMAN Banyumas. Secara 
internal, lomba serupa juga diadakan 
dengan menggelar Green Unit Award 
UNNES tahun 2015, lomba Slogan 
Poster Konservasi, dan Esai Pelangi 
Konservasi. 

Dalam rangkaian Dies Natalis ke-50 
(Tahun Emas) UNNES memberikan 
penghargaan Anugerah Konservasi 
UNNES 2015 kepada tokoh yang 
berkompeten. Mereka yakni Ketua 
MPR RI Dr. Zulkifli Hasan, S.E., 
M.M. sebagai Kategori Konservasi 
Fisik: Pelestarian Lingkungan 
Hidup, Wakil Ketua DPR RI Dr. Ir. 
Agus Hermanto, M.M. (Kategori 
konservasi Nilai: penyerap aspirasi 
rakyat), Prof. Dr. Haryono Suyono, 
M.A., Ph.D. (Kategori Konservasi 
Nilai: Pemberdayaan Masyarakat). 
Kemudian, H. Ganjar Pranowo, S.H. 
(Kategori Konservasi Budaya: Budaya 
Rembug dalam Pemerintahan Daerah 
di Jawa Tengah), dan Ki Manteb 
Sudarsono (Kategori Konservasi 
Budaya: Pakem Budaya Wayang 
Kulit).

Fakultas dan Program 
Pascasarjana

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) ber-
hasil menambah tiga doktor lulusan 
Central China Normal University 
(CCNU) Wuhan Hubei P.R. China. 
Mereka adalah Farid Ahmadi,Ph.D 
lulus dari program studi Information 
Management, Mulawarman,Ph.D. dan 
Sunarwan, Ph.D. lulus dari program 
studi Psikologi. Selama tiga tahun 
menempuh studi mereka didukung 
penuh oleh UNNES melalui program 
Islamic Development Bank (IDB).

Empat belas dosen FIP juga 
mengikuti kegiatan international 
conference di Sydney Australia yang 
dipimpin langsung oleh Dekan Prof. 
Dr. Fakhrudin, M.Pd.

Di bidang kemahasiswaan, FIP telah 
menorehkan prestasi, diantaranya 
menyelenggarakan lomba kreativitas 
mahasiswa PAUD se-Jateng dan DIY. 
UNNES Psychology Club (UPS) sebuah 
forum diskusi yang diselenggarakan 
HIMA Psikologi UNNES juga telah 

berhasil menggelar diskusi mengenai 
problem psikologi aktual, dengan 
melibatkan civitas academica dari 
berbagai kampus dan disiplin ilmu 
yang berbeda-beda. 

Fakultas Seni dan Bahasa (FBS)  pada 
tahun 2015 menyelenggarakan The 
Fourth International Conference On 
English Language Teaching, Literature, 
and Translation (ELTLT) dengan tema 
Perspectives in English Language 
Teaching, Literature, and Translatian, 
Seminar Nasional Nasib Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia dalam 
Kurikulum Nasional, dan Seminar 
Nasional Ketoprak.  

FBS sebagai fakultas yang 
berwawasan konservasi budaya,  
selain melakukan penghijauan juga 
mengusung seni budaya dalam 
berbagai bentuk. Tahun 2015, FBS 
melakukan penanaman pohon di 
Salakan Gunungpati, dan pembukaan 
Bulan Bahasa dan Seni penuh dengan 
atraksi seni, mulai dari seni tradisi 
hingga seni kontemporer. Rektor 
UNNES Prof. Dr. Fathur Rokhman, 
M.Hum. dan jajaran pejabat UNNES 
turut menari dan memukul bambu. 
 
Seni merupakan nafas FBS sehingga 
kegiatan seni berkembang subur di 
fakultas ini. Sebagai fakultas yang 
mengusung wawasan konservasi 
budaya, FBS  menjadi tempat 
berkembang suburnya berbagai 
kesenian baik tradisi maupun 
modern. Berbagai pertunjukan seni 

musik, tari, drama, ketoprak, baca 
puisi dan film menjadi nafas Fakultas 
Bahasa dan Seni, begitupun halnya 
hasil kreativitas seni rupa.  

Pada tahun 2015 delegasi FBS 
yang ikut dalam Peksiminas berhasil 
meraih juara 1 tingkat nasional dalam 
tangkai lomba baca puisi atas nama 
Orchida dan Robert meraih juara 2 
tingkat nasional dalam lomba poster.

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) yang men-
gusung konservasi sosial, utamanya 
konservasi nilai peduli pada tahun 
2015 juga telah melakukan berbagai 
kegiatan yang produktif dan inovatif. 
Pada Mei 2015, FIS menyeleng-
garakan International Conference on 
Education and Social Sciences (ICESS) 
di Hotel Grasia Semarang. Dalam 
konferensi tersebut, tema yang di-
usung adalah Social Conservation 
based on Nation Character Building. 
Kegiatan yang diselenggarakan dalam 
rangka Dies Natalis UNNES yang ke-
50 tersebut menghadirkan 6 pembi-
cara, yaitu (1) Prof. Tsuchiya Takeshi 
dari Aichi University of Education, 
Jepang, (2) Prof. Majima Kiyoko dari 
Aichi University of Education, Jepang, 
(3) Peter F Walton, Project Director 
Support to Indonesia’s Island of Integ-
rity Program for Sulawesi (SIPS), dari 
Kanada, (4) Erica Lam, M.A. Education 
Practitioners, dari Amerika Serikat, (5) 
Dr. Katie Jones (Australia), dari Dyat-
mika International School, dan (6) Prof. 
Dr. Udin S. Winataputra, M.A. dosen 
FKIP, PPs-UT, dan SPs UPI, yang juga 
ketua AP3KnI.
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Di bidang penelitian, FIS juga telah 
menyelenggarakan penelitian 
kolaboratif dengan perguruan tinggi 
di Thailand. Penelitian kerja sama 
luar negeri dengan judul “Model 
of Adaptation and Local Wisdom 
of Riverside Community for Flood 
Anticipation” dilaksanakan oleh dosen 
FIS UNNES Dr. Subagyo, M.Pd., Dr. 
Puji Hardati, MSi., Dr. Ir. Ananto Aji, 
M.S., Satya Budi Nugraha, S.T., M.T, 
MSc, dan Assc. Prof. Dr. Rotchanatch 
Darnsawas dari Prince of Songkla 
University, Thailand.

Dalam rangka mempromosikan 
FIS dan sekaligus meningkatkan 
kepedulian terhadap pendidikan IPS 
di sekolah, FIS menyelenggarakan 
kegiatan Olimpiade IPS tingkat 
Nasional pada bulan Maret. Pada 
pelaksanaan yang ketujuh ini, 
Olimpiade IPS diikuti oleh 194 siswa 
SMP/MTs se Indonesia.

Sebagai fakultas yang mengusung 
karakter sosial, khususnya karakter 
peduli, FIS telah mengembangkan 
karakter mahasiswa agar nanti lulus 
dengan IPK tinggi dan sekaligus 
memiliki karakter yang dapat 
diandalkan. Selain menyelenggarakan 
mata kuliah Pendidikan Konservasi, 
FIS juga menyelenggarakan mata 
kuliah Pendidikan Anti Korupsi 
dan Pendidikan Karakter, FIS juga 
memiliki Padepokan Karakter 
yang menjadi ajang pendidikan 
karakter bagi mahasiswa FIS 
khususnya Jurusan Politik dan 
Kewarganegaraan.

Pada tahun 2015, dua mahasiswa 
meraih prestasi membanggakan 
baik dalam level nasional maupun 

internasional. Mereka adalah 
Malisa, mahasiswa Jurusan 
Politik dan Kewarganegaraan 
(PKn) meraih sembilan prestasi 
tingkat internasional dan nasional 
diantaranya: juara II Kompetisi Esai 
ASEAN yang diselenggarakan oleh 
Permitha di Thailand dan ASEAN 
Community. Sedangkan Imada, 
mahasiswa Jurusan Sejarah meraih 
berbagai prestasi, yaitu:

(1) finalis International Camp Kuala 
Lumpur, diselenggarakan Universitas 
Teknologi Malaysia, (2) presenter 
of International Conference BESSH 
(Bussines, Economic, Social Science and 
Humanities) Kuala Lumpur Malaysia, 
yang diselenggaraan Akademic Fora.

Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA) yang 
mengusung nilai inovatif sebagai ciri 
khasnya, merupakan fakultas yang 
sejak dulu dikenal sebagai gudangnya 

para ilmuwan. Kegiatan-kegiatan 
akademik yang inovatif produktif 
telah dilakukan pada tahun 2015 
dan menghasilkan berbagai prestasi, 
diantaranya adalah jumlah publikasi 
internasional terbanyak yaitu 30 
judul, sementara yang terindeks 
Scopus sebanyak 5 judul. 
Beberapa tahun yang lalu FMIPA 
sudah memiliki satu jurnal 
terakreditasi yaitu Jurnal Pendidikan 
Fisika Indonesia. Tahun 2015 FMIPA 
memperoleh tambahan dua jurnal 
yang terakreditasi, yaitu Jurnal 
Biosaintifika yang dikelola oleh 
jurusan Biologi dan Jurnal Pendidikan 
IPA Indonesia yang dikelola jurusan 
Pendidikan IPA. Dengan demikian, 
di FMIPA sudah ada tiga jurnal 
terakreditasi dan menjadi fakultas 
yang paling banyak memiliki jurnal 
terakreditasi.

Inovasi kegiatan kemahasiswaan 
ditunjukkan oleh FMIPA, 
diantaranya adalah Lomba Inovasi 
Praktikum dan Alat Peraga MIPA 

Nasional (Linpranas). Kegiatan 
yang diselenggarakan atas kerja 
sama FMIPA dengan USAID  di 
Auditorium Kampus UNNES Sekaran 
pada tanggal 18 April 2015 diikuti 
oleh 171 peserta SMP/MTs dan 
guru pendamping praktikum se- 
Indonesia. Kegiatan tersebut berhasil 
memecahkan rekor MURI, yaitu 
sebagai pemrakarsa praktikum dan 
demonstrasi alat MIPA terbanyak.
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Fakultas Teknik (FT) melaksanakan program percepatan publikasi pada jurnal 
internasional melalui kegiatan workshop pendampingan penulisan karya 
ilmiah untuk jurnal internasional. Workshop ini menghadirkan 3 nara sumber 
eksternal, yaitu:  Dr. Hadiyanto, M.Sc. (UNDIP), Dr. Muhammad Mukhlisin 
(POLINES), dan Dr. Ariyadi Wijaya (UNY). Dari pelaksanaan rangkaian 
workshop tersebut, telah dihasilkan 29 manuskrip artikel dari peserta, dan 
yang telah disubmitkan pada jurnal internasional terindeks scopus sebanyak 
15 artikel.  Adapun yang berhasil diterima (accepted) pada jurnal internasional 
sebanyak 10 artikel, dan 8 diantaranya pada jurnal terindeks scopus.

FT juga memiliki dua paten sebagai hak kekayaan intelektual yang dihasilkan 
oleh dosen FT. Seorang dosen dari Teknik Kimia berhasil meraih dana 
penelitian dari The World Academy of Sciences (TWAS) guna melakukan riset 
produksi biodiesel.

Dalam bidang 
kemahasiswaan, lima 
mahasiswa FT telah 
menorehkan prestasi 
sebagai juara pertama pada 
kompetisi tingkat nasional. 
FT juga telah melakukan 
gelar karya yang rutin 
diselenggarakan setiap 
tahun yaitu gelar karya 
mahasiswa Pendidikan 
Kesejahteraan Keluarga 
(PKK).

Fakultas Ilmu Keolahragaan 
(FIK) dikenal sebagai gudang 
olahragawan dan atlet. Pada 
tahun 2015 menunjukkan 
kinerja yang membanggakan 
dengan banyaknya 
mahasiswa FIK yang meraih 
prestasi, bahkan cukup 
banyak yang memperoleh 
prestasi pada tingkat 
internasional. Sepanjang 

tahun 2015 tercatat ada 21 prestasi tingkat internasional, 3 diantarany adalah:

NO NAMA PERINGKAT KEJUARAAN

1 Dwi Tiga Putri Medali Emas Kejuaraan Woodball Asia 
Beach Games, Thailand

2 Ahris Sumaryanto/ Ika 
Yulianingsih

Mix double 
Champion World Cup Woodball, Cina

3 Ahris Sumaryanto Men’s Single 
Champion

World University Woodball, 
Malaysia

FIK dalam rangka internasionalisasi juga menyelenggarakan seminar interna-
sional.  1st Asean Council on Physical Education and Sport (ACPES) yang dilak-
sanakan pada tanggal 15 sd 18 Oktober 2015 di Auditorium UNNES didukung 
oleh ICSSPE dengan pembicara dari UK, Australia, Denmark dan Thailand, 
diikuti oleh peserta dari beberapa negara diantaranya Thailand, Singapura, Ma-
laysia, Philipina, Mesir, Italia dan Indonesia. 

Pada tahun 2015 FIK telah memiliki 
satu jurnal yang terakreditasi, 
yaitu jurnal Kemas. Dengan 
terakreditasinya jurnal ini akan 
semakin meningkatkan kualitas 
artikel dan memotivasi dosen FIK 
untuk berkarya. Pada tahun 2015, 
jurusan IKM telah merampungkan 
kurikulum internasional. Dengan 
telah siapnya kurikulum ini, pada 
tahun 2016, prodi IKM siap 
membuka rombel internasional.

Pada tahun 2015, FIK telah 
merealisasikan kerja sama dalam 
bentuk Sport Student Exchange 
(SSE) dengan empat universitas, 
yaitu  dua mahasiswa dari Mindano 
State University-Phillipine, Sembilan 
mahasiswa dari Mahasarakham 
University-Thailand, enam mahasiswa 
dari VIA University College-
Denmark dan 10 mahasiswa dari 
Srinakharinwirot University Thailand. 
FIK juga mengirimkan mahasiswanya 
untuk belajar selama dua bulan di 
Srinakharinwirot University Thailand. 
Dalam rangka pertukaran dosen 
(lecturer exchange), FIK telah 
mengirimkan empat dosen ke 
Srinakharinwirot University Thailand 
untuk memberikan perkuliahan.

Pada tahun 2015, FIK telah 
membuka kolam renang “Tirta 
Sekar” yang berlokasi di area 
kampus FIK. Kolam renang ini tidak 
hanya digunakan untuk kegiatan 
perkuliahan mahasiswa FIK, tetapi 
juga dibuka untuk umum, dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat, baik 
untuk pelatihan renang maupun 
untuk kegiatan rekreasi.

Fakultas Ekonomi (FE) merupakan 
fakultas baru di lingkungan UNNES. 
Namun demikian, perkembangannya 
luar biasa, di antaranya jumlah 
dosen yang berkualifikasi doktor 
sebanyak 20 orang dan yang 
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telah mencapai jabatan fungsional 
tertinggi profesor sebanyak empat 
orang. FE yang berdiri sejak tahun 
2006 mampu menorehkan prestasi 
yang membanggakan baik di bidang 
akademik maupun kemahasiswaan. 
Di bidang akademik, pada tahun 
2015 cukup banyak dosen yang 
berhasil menuangkan karya 
kreatifnya dalam suatu seminar 
maupun jurnal internasional. 
Sebanyak 64 orang dosen telah 
berpartisipasi sebagai presenter 
dalam seminar dan konferensi 
internasional selama tahun 2015 dan 
enam orang dosen sebagai penulis 
pada jurnal internasional.

Pada tahun 2015 FE berhasil 
meningkatkan status JEJAK (Jurnal 
Ekonomi dan Kebijakan) dari jurnal 
nasional tidak terakreditasi menjadi 
jurnal nasional terakreditasi. Dengan 
berhasilnya peningkatan status 
ini, geliat penulisan karya ilmiah 
di FE makin besar, yakni dengan 
makin bergairahnya penulis dari FE 
berkompetisi dengan penulis dari 
luar FE untuk turut mengembangkan 
dinamika penulisan karya ilmiah di 
FE.

Fakultas Ekonomi telah melakukan 
kerja sama dalam negeri dan luar 
negeri. Kerja sama dalam negeri 
yang dilakukan antara lain dengan 
instansi pemerintah, perusahaan, 
dan lembaga pendidikan lain. 
Kemudian dalam upaya mewujudkan 
Visi UNNES sebagai “Universitas 
Berwawasan Konservasi dan 
Bereputasi Internasional”, Fakultas 

Ekonomi juga melakukan kerja sama 
dengan universitas-universitas di 
luar negeri, salah satunya kerja sama 
dengan Universiti Pendidikan Sultan 
Idris (UPSI) dalam menyelenggarakan 
joint research dan joint conference. 

Pada tahun 2015 FE memperoleh 
penghargaan dari Rektor sebagai 
fakultas berkinerja terbaik kedua.

Fakultas Hukum (FH) merupakan 
fakultas yang lahir paling akhir 
setelah berdirinya Fakultas Ekonomi. 
Tahun 2015 FH telah menerbitkan 
dua buku karya Dr. Duhita Driyah 
Suprapti, SH, MH. dan Dr. Martitah, 
M.Hum. Dua buku ini melengkapi 
buku lainnya yang sudah ditulis oleh 
para dosen FH sejak tahun 2008 
sebanyak 24 judul buku.

Dalam penguatan academic 
atmosphere,  pada tahun 2015 FH 
telah menorehkan prestasi yang 
membanggakan. Sebanyak sembilan 
orang dosen telah mengikuti 
berbagai seminar/konferensi 
internasional, di antaranya di UII 
Yogyakarta, Universiti Kebangsaan 
Malaysia, dan University Tha  Prachan 
Campus Bangkok Thailand. Beberapa 
dosen telah menerbitkan karya 
tulisnya di International Journal of 
Business, Economics And Law.

Di bidang kemahasiswaan, FH 
menunjukkan prestasi yang tidak 
kalah hebat dengan prestasi 
fakultas lainnya di UNNES. Tahun 
2015 prestasi yang diraih oleh 
mahasiswa FH, di antaranya: Peserta   
Pelatihan Manajemen Mahasiswa   
di Hongkong atas nama Meilita 
Hasan, perempat final UKM Debat 
dalam ajang Lomba Debat Tingkat 
Nasional yang diselenggarakan 
Unpad, MKRI, dan Komisi Informasi, 
juara harapan UKM Peradilan Semu, 

dan berprestasi dalam hal Berkas 
Terbaik dan Pemohon Terbaik MCC 
Konstitusi Tingkat Nasional di 
Universitas Tarumanegara.

Dalam hal pembinaan mahasiswa, FH 
memiliki berbagai wadah pembinaan 
yang khas, di antaranya: Penal Study 
Club (PST), Agrarian Study Club (ASC), 
Mahasiswa  Pecinta  Hukum  Tata  
Negara  dan  Hukum  Administrasi  
Negara Indonesia (Matahati), 
Kelompok Moort Court Competition 
(MCC), Kelompok Peradilan Semu 
Mahkamah Konstitusi, Law Group 
Discussion (LGD), Private and 
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Commercial Law Community (PCLC), 
Pencinta Alam (Pahampala), Law 
Choir, Legist, Lex Scientia, dan Usser.

PROGRAM PASCASARJANA
Program Pascasarjana (PPs) UNNES 
berdiri tahun 2007 dan berkomitmen 
untuk mengembangkan kelembagaan 
hingga memiliki 18 program studi 
Magister dan 9 program studi 
Doktor. Program Pascasarjana telah 
berupaya meningkatkan kualitas 
manajemen layanan pendidikan 
maupun tata kelola pendidikan tinggi 
agar berkontribusi kepada kebutuhan 
masyarakat akan pendidikan yang 
berkualitas.

Program Studi yang terakreditasi 
unggul semakin bertambah, kualitas 
lulusan program magister dan 
program doktor semakin meningkat, 
peningkatan prestasi mahasiswa 
di tingkat nasional maupun 
internasional, terlaksananya kegiatan 
seminar nasional dan internasional 
yang bermutu dan berkontribusi 
terhadap peningkatan kualitas 
lulusan, kegiatan pembentukan 
karakter dan soft skill lulusan program 
magister dan program doktor 
semakin meningkat, peningkatan 
kompetensi akademik dan 
kompetensi profesional para dosen, 
serta peningkatan kerja sama dengan 
instansi pemerintah dan pihak swasta 
nasional dan internasional.

Dalam mendukung pencapaian 
visi UNNES menjadi universitas 
berwawasan konservasi dan 
bereputasi internasional, PPs UNNES 
pada tahun 2015 telah melakukan 
penelitian kolaboratif dengan salah 
satu perguruan tinggi ternama di 

Vietnam, yaitu Ho Chi Minh City 
University of Pedagogy Vietnam.

Reputasi

UNNES menempati urutan ke empat 
dalam jajaran universitas terhijau 
di Indonesia. Daftar universitas 
terhijau diumumkan kembali oleh 
Universitas Indonesia dalam rilis 
terbaru UI Greenmetric Ranking 2015 
yang diterbitkan 22 Januari 2016 
ini. UI Greenmetric mengurutkan 
407 universitas dari 65 negara 
dengan dengan menggunakan enam 
kriteria universitas hijau. Ke enam 
indikator universitas hijau itu adalah: 
pengaturan lingkungan, pengelolaan 
perubahan iklim dan energi, 
pengelolaan limbah, pengelolaan air, 
transportasi hijau dan pendidikan 
kesadaran lingkungan.

Di tingkat dunia, urutan lima besar 
universitas terhijau UI Greenmetric 
adalah sebagai berikut: University of 
Nottingham (Skor: 7267), University 
of Connecticut (7156), University of 
California, Davis (7134), University 
College Cork National University of 
Ireland (7070), dan University of 
Oxford (6963).

Di tingkat nasional, berikut adalah 
urutan lima besar: Universitas 
Indonesia (6.157), Institut Pertanian 
Bogor (6.130), Universitas 
Diponegoro (5.989), Universitas 
Negeri Semarang (5.792) dan 
Universitas Sebelas Maret (5.445).

Berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
No 492.a/M/Kp/VIII/2015 Tentang 
Klasifikasi dan Pemeringkatan 
Perguruan Tinggi di Indonesia 
Tahun 2015, DIKTI melakukan 
pemeringkatan terhadap 3.320 (tiga 
ribu tiga ratus dua puluh) perguruan 
tinggi (PTN dan PTS) di Indonesia 
berdasarkan empat kriteria, yaitu: 
(1) kualitas sumber daya manusia, 
(2) kualitas manajemen, (3) kualitas 
kegiatan kemahasiswaan, dan (4) 
kualitas penelitian dan publikasi 
ilmiah. UNNES menempatkan 
diri pada urutan ke 17 dari 3.320 
perguruan tinggi tersebut, dan 
menempatkan diri pada urutan ke 
6 untuk perguruan tinggi kluster 
dua. Ini adalah prestasi yang sangat 
membanggakan bagi UNNES sebagai 
perguruan tinggi LPTK.

Di tengah penurunan jumlah 
proposal Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) yang didanai oleh 
Kemenristekdikti di tahun 2016, 
UNNES tetap meloloskan 117 
proposal PKM yang didanai. 
Jumlah ini menepatkan UNNES 
di jajaran tiga besar universitas 
eks-LPTK. Secara nasional UNNES 
menduduki peringkat 11 dari 
keseluruhan universitas yang ada di 
Indonesia.

Secara rinci 117 proposal PKM 
tersebut terdiri atas: 22 PKMK, 39 
PKMM, 21 PKMKC, 21 PKMPE 
dan 14 PKMPSH. Kemenristekdikti 
pada tahun 2016 hanya membiayai 
4.676 proposal. Jumlah ini menurun 
45% dibandingkan dengan jumlah 
proposal yang didanai tahun 2015 
yaitu 7.647 proposal. Secara 
proporsi, mahasiswa bidikmisi 
di UNNES memproduksi lebih 
banyak proposal PKM yang lolos 
mendapatkan dana. Mahasiswa 
Bidikmisi meloloskan 88 karya 
sedangkan mahasiswa non-Bidikmisi 
memiliki 29 karya didanai.
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Mewujudkan PTN Badan Hukum

Upaya mewujudkan UNNES sebagai 
PTN Badan Hukum telah dirintis saat 
ini melalui pembentukan tim serta 
penyiapan dan pengajuan dokumen 
evaluasi diri UNNES sebagai 
dokumen tahap pertama dalam 
usulan perubahan UNNES menjadi 
PTN Badan Hukum. Penyusunan 
dokumen ini juga dibarengi dengan 
benchmarking pada perguruan tinggi 
sesama pengusul, yakni UNSYIAH 
Aceh dan UNS Surakarta, serta PTN 
BLU yang baru saja beralih menjadi 
PTN Badan Hukum, yaitu ITS dan 
Undip. 

Pengusulan UNNES sebagai PTN 
Badan Hukum akan menjadi prioritas 
karena tiga alasan utama. Pertama, 
UNNES dapat meningkatkan fungsi 
layanan kepada masyarakat. Kedua, 
UNNES dapat meningkatkan reputasi 
di tingkat nasional dan internasional. 

Ketiga, UNNES dapat meningkatkan 
kesejahteraan dan kebanggaan warga 
UNNES. 

Pusat Unggulan Bidang Pendidikan

Sebagai LPTK, UNNES selain 
mempunyai amanah untuk 
menghasilkan guru masa depan 
yang mempunyai karakter kuat dan 
berjiwa pendidik, juga mendapatkan 
amanah agar menjadi pusat 
unggulan (center of excellence) 
bidang pendidikan. Oleh karena itu, 
baik secara konseptual, sarana dan  
prasarana, maupun riset pendidikan  
UNNES harus menjadi universitas 
terdepan dalam penelitian 
pendidikan di tanah air. Pada 
tahun 2016, Laboratorium Terpadu 
LPTK UNNES selesai dibangun 
dan diharapkan dapat segera 
dioperasikan. Di dalam laboratorium 
terpadu tersebut tersedia fasilitas 
microteaching room yang bertaraf 

Proyeksi 2016

internasional dan memiliki kapasitas 
yang besar. Tidak hanya itu, 
microteaching lab tersebut bisa 
difungsikan sebagai ruang produksi 
materi pendidikan dan fasilitas riset 
teknologi pendidikan. UNNES juga 
telah meluncurkan “Lumbung Media” 
yang berisi media pembelajaran yang 
dapat diakses guru secara online. 

Reputasi Internasional

Selain perubahan menjadi PTN 
Badan Hukum, prioritas utama 
UNNES pada tahun 2016 adalah  
mewujudkan reputasi internasional 
menuju universitas berkelas 
dunia. Salah satu indikator utama 
universitas bereputasi internasional 
adalah jumlah karya ilmiah 
dari civitas akademika UNNES 
yang dipublikasikan pada jurnal 
internasional yang terindeks Scopus 
atau Thomson-Reuters (Web of 
Sciences). Program internasionalisasi 

isi UNNES adalah 
menjadi universitas 
berwawasan konservasi 
dan bereputasi 

internasional. Untuk 
mewujudkan visi tersebut, 
pada tahun-tahun sebelumnya 
telah dilaksanakan berbagai 
kegiatan. Untuk mempercepat 
capaian tersebut, UNNES 
menetapkan tahun 2016 
sebagai tahun “akselerasi 
inovasi”. Dengan itikad itu, 
UNNES berupaya melakukan 
percepatan di berbagai bidang 
agar visi besar dapat segera 
diwujudkan. Untuk mencapai 
visi tersebut, ada sejumlah 
capaian strategi yang harus 
diwujudkan UNNES dalam 
dalam waktu dekat.

V
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UNNES juga terkait dengan 
penguatan diri perguruan tinggi 
dalam bidang kurikulum, tata kelola 
institusi, profesionalisme dosen, 
dan peningkatan mutu lulusan agar 
diterima di pasar domestik dan 
internasional. 

Internasinalisasi UNNES telah 
dimulai sejak tahun-tahun 
sebelumnya dengan membangun 
jejaring yang luas dengan institusi 
pendidikan di lima benua. Selain itu, 
UNNES mengembangkan kurikulum 
internasional terhadap sepuluh 
program studi. Pada tahun 2016 
UNNES akan membuka rombel 
internasional di 10 program studi, 
yakni  Ilmu Kesehatan Masyarakat 
(S1),  Pendidikan IPS (S2), Teknik 
Kimia (S1), Pendidikan Olahraga 
(S3),  Pendidikan Matematika 
(S1),  Ilmu Hukum (S1), Sastra 
Jawa (S1), Geografi (S1), Ekonomi 
Pembangunan (S1), dan Pendidikan 
Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1). 
Untuk memantapkan itu, kesepuluh 
program studi internasional ini akan 
berpartner dengan mitra perguruan 
tinggi di luar negeri di wilayah 
ASEAN dan Asia Pasifik dalam 
bentuk kerja ama dual degree atau 
joint degree. 

Universitas Konservasi

Penguatan UNNES sebagai 
universitas konservasi merupakan 
salah satu prioritas pengembangan 
institusi. UNNES sedang membangun 
laboratorium konservasi “ Kampung 

Budaya” bantuan dana IDB yang 
diharapkan selesai tahun 2016 ini. 
Berdasarkan UI Greenmetric Ranking 
2015, pada tahun 2016 UNNES 
berada pada urutan ke empat 
dalam jajaran universitas terhijau 
di Indonesia. Prestasi ini semakin 
menguatkan branding UNNES 
sebagai kampus hijau berwawasan 
konservasi.

Komitmen UNNES dalam 
pengembangkan konservasi akan 
ditingkatkan pada 2017 dengan 
mengembangkan masterplan 
kawasan Gunung Ledek sebagai 
Kebun Raya UNNES. Di lahan 
seluas 45 hektar tersebut, Kebun 
Raya UNNES dikembangkan 
sebagai laboratorium alam berbasis 
konservasi untuk destinasi wisata 
pendidikan. Penyusunan masterplan 
kawasan eduwisata Gunung Ledek 
pada tahun 2017 mencakup 
tahap-tahap zoning pemanfaatan 
wilayah, detailing kegiatan per zona, 
penyusuan dokumen best practice, 
dan standard operasional procedur 
(SOP). Pada tahun selanjutnya, 
dengan berpedoman pada masterplan 
yang telah disusun, akan dibuat 
detailed engineering design (DED) 
sehingga kawasan eduwisata Gunung 
Ledek siap beroperasi pada tahun 
2025. 

Hilirisasi Hasil Riset

Pada bidang penelitian, prioritas 
UNNES pada tahun 2016 adalah 
memperkuat penelitian melalui 

hilirisasi riset. Upaya ini sangat 
memungkinkan karena UNNES 
memiliki banyak penelitian unggulan 
dalam berbagai bidang ilmu, seperti 
pengembangan energi terbarukan, 
pembuatan alat peraga pendidikan, 
pengembangan berbagai jenis tepung 
pengganti gandum, garam, dan 
sebagainya. 

Sejauh ini, banyak hasil penelitian 
masih menumpuk dalam bentuk 
laporan atau tulisan pada jurnal 
ilmiah yang belum dapat langsung 
dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh 
karena itu, UNNES memprioritaskan 
hilirisasi dan komersialisasi hasil 
penelitian menjadi produk yang 
inovatif dan valuable untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, 
UNNES merintis kerja sama 
penelitian dalam konsorsium 
pentahelix, yaitu konsorsium 
riset yang melibatkan perguruan 
tinggi, pemerintah, industri, mitra 
profesional, masyarakat. Melalui 
konsorsium pentahelix ini diharapkan 
akan muncul produk-produk 
unggulan dari hasil penelitian di 
UNNES yang diproduksi secara 
komersial oleh industri dan 
bermanfaat untuk kesejahteraan 
masyarakat. 
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Komitmen 2016

No Indikator FIP FBS FIS FMIPA FT FIK FE FH PPs LP2M TOTAL

1

Jumlah 
anggaran untuk 
penguatan/ 
pengembangan 
program studi

120      
jt/jur

143 jt/
prodi

150 jt/
prodi

150 jt/
prodi

108 jt/
prodi

2,15 
M 

(Fak)

3,43 
M 

(Fak)

1.86 
M 

(Fak)
50 jt/
prodi   

2

Jumlah program 
studi yang 
mempunyai 
status akreditasi 
A

2 4 rintisan 
AUN 1 2 3 4 1 1 0 18

3
Jumlah 
publikasi  jurnal 
internasional

8 15 5 40 20 4 20 12 5 24 153

4

Jumlah 
publikasi jurnal 
internasional 
terideks 
SCOPUS

8 5 4 10 8 2 8 3 3 7 58

5

Jumlah Hak 
Kekayaan 
Intelektual 
(paten atau hak 
cipta)

5 5 6 1 2 1 4 6 2 6 38

6

Jumlah prestasi 
akademik 
mahasiswa untuk 
memperoleh 
peringkat 
pertama dalam 
kompetisi tingkat 
nasional

2 10 4 5 6 4 20 20 0 0 71

7

Jumlah prestasi 
akademik 
mahasiswa untuk 
memperoleh 
peringkat 
pertama dalam 
kompetisi tingkat 
internasional

1 5 4 2 1 2 1 1 0 0 17

8

Jumlah prestasi 
Fakultas/PPs 
dalam turut serta 
di kegiatan-
kegiatan 
Pemerintah  
maupun 
pemerintah 
daerah;

20 5 4 3 8 4 4 6 2 4 60

Dekan, Direktur PPs dan Ketua LP2M
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No Indikator FIP FBS FIS FMIPA FT FIK FE FH PPs LP2M TOTAL

9

Jumlah prestasi 
Fakultas/PPs 
dalam turut serta 
di kegiatan-
kegiatan di 
dunia usaha dan 
industri.

5 3 4 1 8 3 5W 10 0 1 40

10
Jumlah 
rombel kelas 
internasional

1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 10

11

Jumlah program/
kegiatan 
yang menjadi 
unggulan 
fakultas

5 7 8 2 1 5 15 6 1 8 58

12
Tersedianya 
Perpustakaan 
Fakultas

1 Rintisan rintisan integrasi 1 1 1 1 1 0  

13
Tersedianya 
Laboratorium 
Fakultas

0 1  rintisan Rintisan 1 1 1 1 1 0  

Komitmen 2016
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Testimoni

Saya sudah mendengar tentang 
kemajuan UNNES terutama atas 
komitmen penguatan konservasi. Saya 
bersyukur diundang membawakan orasi 
ilmiah di acara yang memiliki potensi 
dan peran di permasalahan global. 

Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden RI ke-6

Dalam mewujudkan tranformasi sosial, 
Unnes sebagai LPTK memiliki tugas 
yang unik, yaitu melahirkan guru 
profesional.

Muhammad Nuh
Menteri Pendidikan Nasional 2009-2014

Dalam program pemberdayaan 
masyarakat, UNNES merupakan mitra 
yang paling bisa kami andalkan. 

Haryono Suyono
Ketua Yayasan Damandiri

UNNES adalah universitas konservasi 
yang mencetak pemimpin masa depan.

Agung Laksono
Menkokesra 2009-2014 

Visi dan Misi UNNES mengenai 
konservasi dan pembangunan bangsa 

sejalan dengan pandangan saya.

Zulkifli Hasan
Ketua MPR 

UNNES telah menorehkan sederet 
prestasi. Maju terus menuju World Class 

University.

Irman Gusman
Ketau DPD

Kemajuan UNNES telah mencapai 
kecepatan yang membanggakan. Saya 

yakin visi menjadi universitas bereputasi 
internasional segera tercapai. 

Agus Hermanto
Wakil Ketua DPR

UNNES merupakan salah satu ikon 
Jawa Tengah utamanya yang berkaitan 

dengan pemeliharaan lingkungan.

Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah
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Testimoni

Saya tersanjung menjadi salah satu 
Dewan Penyantun UNNES. Universitas 
ini menjadi satu bagian diri saya.

Hendrar Pribadi
Walikota Semarang

I am glad that UNNES is better than 
before. The show must go on.

Prof. Rasdi Ekosiswoyo
Rektor UNNES 1994-2002

Alhamdulillah, UNNES semakin besar.

Prof. AT Soegito
Rektor UNNES 2002-2006

Saya bangga UNNES ikut membantu 
negara 

Rita Subowo
Ketua KONI 2007-2011

I would like to extend the warmest 
congratulation on 51th Anniversary of 
Semarang State University. We greatly 

value our partnership with UNNES.

Prof. Koetsu Yamazaki
President of Kanazawa University Japan 

UNNES has done great job in providing 
valuable experience for our students.

Professor Erik Juul

I am glad to be part of UNNES research 
collaboration team. 

Dr. B.C.Chew
Timbalan Dekan (Penyelidikan & Pengajian 

Siswazah)

UNNES has given me opportunity to 
understand Indonesia better. It also 

enables me to share my expertise in 
technology and research.

Prof. Ming Jer Lee
National Taiwan University of Science and 

Technology, Taipei



LAPORAN TAHUNAN 2015 51TAHUN INOVASI

Kami ingin menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada mereka yang telah berbakti dan mengabdi kepada UNNES, 
terutama kepada dosen dan tenaga kependidikan, alumni dan juga para 
mahasiswa yang telah berjasa dalam membangun, mengembangkan dan 
mengharumkan universitas tercinta ini sebagai Rumah Ilmu pengembang 
peradaban.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan pula kepada:
1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
2. Rektor terdahulu: Brigjen H. Muchtar, Mayjend H. Moenadi, Prof. Drs. H. 

Wuryanto, Drs. H. Hari Mulyono, Prof. Dr. H. Retmono, Prof. Dr. H. Rasdi 
Ekosiswoyo, M.Sc., dan Prof. Dr. H. AT. Soegito, S.H., M.M, Prof. Dr. H. 
Sudijono Sastroatmodjo, M.Si.

3. Dewan Penyantun
4. Dewan Pengawas
5. Dewan Pembina
6. Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
7. Lembaga Mitra 
8. Mitra perbankan yang selama ini terjalin kerjasama secara sinergis.
9. Segenap insan pers dan media massa

Semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh Bapak, Ibu serta saudara-
saudara mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Untuk mereka yang telah mendahului kita, marilah kita doakan, semoga 
mendapat ampunan atas dosa dan kekhilafannya serta mendapat tempat yang 
terbaik di sisi-Nya.

Ucapan Terima Kasih
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