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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas
limpahan rakhmat-Nya penyusunan Laporan Tahunan Rektor Universitas Tidar
(UNTIDAR) Tahun 2015/2016 dapat diselesaikan tanpa banyak kendala. Laporan
disusun dalam rangka Dies Natalis UNTIDAR ke-2 sebagai perguruan tinggi
negeri yang bertepatan dengan tanggal 1 April 2016. Laporan tahunan ini berisi
data dan uraian tentang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan
kegiatan-kegiatan pendukungnya selama satu tahun, antara 1 April 2015 sampai
dengan 1 April 2016.
Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat merayakan Dies Natalis
ke-2 kepada seluruh sivitas akademika dan karyawan yang telah bekerja keras dalam
membangun UNTIDAR yang berkemajuan dan bermartabat. Kepada Tim Penyusun
yang telah bekerja keras mewujudkan laporan ini saya mengucapkan terima kasih.
Akhirnya, meskipun masih memiliki banyak kekurangan di dalamnya, saya
tetap berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca, dan menjadi
catatan berharga bagi segenap sivitas akademika untuk terus bersama-sama bekerja
membanguan UNTIDAR yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Rektor,
Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd
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SAMBUTAN REKTOR
Assalamuallaikum, Wr.Wb. Salam Sejahtera.
Yth.
Para tokoh pendiri Universitas Tidar (UNTIDAR), Bupati/Walikota, pejabat
pemerintahan maupun pimpinan instansi, para pengurus Yayasan, para unsur
pimpinan, dosen, mahasiswa, staf administrasi dan segenap keluarga besar
Universitas Tidar.
Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa atas karuniaNya pada hari ini kita semua masih diberikan
kesempatan, dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan Dies Natalis UNTIDAR.
Tahun 2016 ini UNTIDAR genap berusia 2 tahun, dan tentunya perjalanan yang
masih relatif singkat untuk membangun perguruan tinggi yang mempunyai cita-cita
besar. Kiranya sudah sepantasnya kita wajib bersyukur, karena saat ini UNTIDAR
tercatat sebagai perguruan tinggi milik Pemerintah. Dalam usia yang relatif masih
muda, beberapa capaian telah dapat kita raih pada bidang pembangunan fisik, sarana
prasarana dan pertumbuhannya secara nyata. Jumlah mahasiswa yang semakin banyak
menunjukkan kepercayaan publik yang semakin tinggi kepada UNTIDAR, namun
tentunya aspek lain masih memerlukan perhatian dan peningkatan untuk mewujudkan
cita-cita UNTIDAR sebagai sebuah perguruan tinggi negeri yang berkualitas.
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Sesuai tema dies natalis UNTIDAR tahun ini, sebagai “Universitas yang
maju dan Berintegritas”, tentunya untuk mewujudkan hal ini masih memerlukan
kerja keras dan pemikiran seluruh komponen UNTIDAR, dan tentunya dukungan dari
semua pihak. Di bidang pembangunan fisik pada tahun 2015 telah terwujud bangunan
yang cukup representatif yang digunakan untuk Fakultas Ekonomi, dan saat ini telah
berjalan pembangunan Fakultas Teknik dengan kondisi capaian 50 %, dengan
harapan dapat selesai proses pembangunan pada tahun ini. Guna mendukung
ketrampilan dan pengetahuan mahasiswa, juga telah diadakan pengadaan alat-alat
laboratorium untuk Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian, sarana dan prasarana
lainnya.
Pada tahun akademik 2015/2016, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
menduduki posisi tertinggi jumlah lulusan yakni 148 wisudawan/wati, diikuti oleh
Fakultas Ekonomi sebanyak 63 wisudawan/wati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik sebanyak 29 wisudawan/wati, Fakultas Teknik 29 wisudawan/wati, dan
Fakultas Pertanian dengan jumlah lulusan sebanyak 11 wisudawan/wati.
Di bidang kemahasiswaan beberapa prestasi dapat kita raih, khususnya
dalam lomba paduan suara baik tingkat regional maupun nasional disamping
prestasi-prestasi lainnya khususnya dalam pengembangan minat dan bakat
mahasiswa seiring dengan semakin berkualitasnya mahasiswa UNTIDAR.
Pada akhir tahun 2015, untuk mendukung program pemerintah di bidang lingkungan
hidup telah dilaksanakan penanaman pohon pada lahan UNTIDAR di Sidotopo
yang kita beri nama Hutan Rektor, dengan perencanaan kedepan lahan tersebut
akan difungsikan sebagai Rektorat UNTIDAR dan Fakultas Kedokteran.
Melalui momen Dies Natalis ke-2 ini, saya mengajak kepada seluruh sivitas
akdemika UNTIDAR, memberikan yang terbaik melalui tanggung jawabnya
masing-masing, dengan senantiasa bekerja keras tanpa pamrih dalam memberikan
pelayanan terbaik bagi lembaga dan masyarakat. Atas nama UNTIDAR saya
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan yang telah diberikan
selama ini.

Rektor,
Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd
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PENDAHULUAN
Tanggal 1 April 2014 merupakan tonggak bersejarah bagi Universitas Tidar
(UNTIDAR), karena pada tanggal tersebut UNTIDAR diresmikan menjadi sebuah
perguruan tinggi negeri (PTN) oleh Presiden ke 6 Republik Indonesia, Dr. H. Susilo
Bambang Yudhoyono, melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014. Semula
UNTIDAR merupakan sebuah perguruan tnggi swasta (PTS) bernama Universitas
Tidar Magelang (UTM) yang didirikan pada tahun 1979 di bawah naungan Yayasan
Perguruan Tinggi Borobudur Tidar yang berkedudukan di Kota Magelang.
Perubahan dari PTS menjadi PTN sudah barang tentu mempunyai
konsekwensi, terutama dalam sistem tata kelola perguruan tinggi baik di bidang
akademik maupun non-akademik. Ketika masih berstatus swasta sebagian besar
pertanggung jawabannya ditujukan kepada yayasan, tetapi setelah negeri,
maka pertanggung jawabannya beralih kepada pemerintah, sesuai dengan
peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pada umurnya yang baru menginjak 2 (dua) tahun sebagai PTN, dapat
dikatakan bahwa UNTIDAR masih dalam masa transisi. Banyak hal yang harus
dibenahi, mulai dari sistem tata kelola perguruan tinggi seperti perubahan
Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), dan Rencana Strategis (RENSTRA),
penyelenggaraan pendidikan seperti kurikulum dan sistem pembelajaran, sampai
dengan pengadaan peralatan dan pembangunan sarana dan prasarana.
Laporan ini dibuat untuk menyampaikan informasi apa yang sudah
berlangsung di UNTIDAR dan capain-capaian kinerja secara singkat selama satu
tahun, antara 1 April 2015 sampai dengan 1 April 2016. Laporan ini menjadi penting
sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat, dengan harapan
mendapatkan dukungan dari semua elemen pemangku kepentingan agar UNTIDAR
dapat bekerja lebih baik di masa yang akan datang dan berkontribusi nyata dalam
mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
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VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI
UNTIDAR memiliki visi sebagai universitas berbasis riset dalam mengembangkan
ipteks dan wirausaha.

MISI
1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset;
2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset;
3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan
4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset
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TUJUAN
1. Menghasilkan

lulusan

yang

bertaqwa,

berjiwa

Pancasila,

berkarakter

dan berwawasan ke depan di bidang keahliannya serta berorientasi
pada kewirausahaan.
2. Mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau seni melalui kegiatan

penelitian, pembuatan karya ilmiah/

teknologi/seni sertapengabdian kepada masyarakat.
3. Mengimplementasikan Ipteks hasil penelitian untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan kemajuan bangsa serta menumbuhkembangkan jiwa wirausaha
berbasis Ipteks.
4. Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efisien,
akuntabel, transparan dan berkeadilan.
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LINTAS PERISTIWA 2015/2016
1 April 2015

21 Mei 2015

4 Agustus 2015

UNTIDAR memperingati Dies Natalis Rektor Untidar melantik 32 pejabat
yang pertama sebagai Perguruan baru. Acara pengambilan sumpah
Tinggi Negeri.
jabatan dan pelantikan diadakan di
Auditorium Untidar.

9 April 2015
Guru Bimbingan dan Konseling dari
225 SMA/SMK/MA se-Jawa Tengah
mengikuti Seminar Nasional di
Auditorium UNTIDAR. Seminar kali ini
bertema “Bimbingan dan Konseling
Dalam Perspektif Global”. Pemateri
utama adalah Prof. Dr. Mungin Eddy
Wibowo, M.Pd.,Kons.

UNTIDAR meng-adakan
Seleksi
Mandiri Masuk Universitas Tidar
(SMM-UNTIDAR). Penerimaa mahasiswa baru melalui tiga jalur
yaitu Seleksi Bersama Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN),
Seleksi Masuk Universitas Tidar
(SM-UNTIDAR) dan Seleksi Mandiri
Masuk Universitas Tidar (SMMUNTIDAR).

25 Mei 2015
UNTIDAR melaunching kegiatan
iptek bagi kewirausahaan dengan
Pola Ilmiah Pokok Pengembangan
Kewirausahaan dan Pembangunan
Perdesaan senantiasa menggiatkan
berbagai kegiatan Kewirausahaan
di Kampus UNTIDAR. UNTIDAR
mulai merintis budaya kewirausahaan
bagi mahasiswa melalui programprogram
kewirausahaan
yang
diselenggarakan oleh DP2M.

18 Agustus 2015
Masa Orientasi Mahasiswa Baru
(Masimaru) 2015 dibagi menjadi 2
gelombang. Gelombang pertama
diadakan tanggal 18 sd 20
Agustus 2015. Dilanjutkan dengan
gelombang kedua tanggal 21 sd
23 Agustus 2015.

29 April 2015
Seminar Metodologi Pembelajaran
bertema “Menyederhanakan Yang
Rumit” di Auditorium UNTIDAR.
Seminar kali ini menghadirkan
Pakar Pendidikan yang telah
mengharumkan nama Indonesia di
kancah internasional yaitu Profesor
Yohannes Surya Ph.D.

2 Mei 2015
UNTIDAR Menghelat Acara Gelar
Budaya
bekerjasama
dengan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Acara diadakan bertepatan dengan
peringatan Hari Pendidikan Nasional
2 Mei 2015.

30 Mei 2015
Sabtu 30 Mei 2015, bertempat di Atria
Hotel Magelang, Rektor, Para Wakil
Rektor dan Pejabat di Lingkungan
UNTIDAR ikuti Rapat Kerja Untuk
Tahun Anggaran 2016.

23 Juni 2015
Empat mahasiswa Prodi Pendidikan
Bahasa Inggris memenangi program
hibah bina desa dari Dikti sebesar Rp
40 juta karena berhasil mengubah
ampas tahu menjadi pakan organik.

21 Agustus 2015
Kegiatan Live In dilaksanakan di
Panti Wreda Pelkrim Magelang,
Panti Asuhan SLBC Rindang Kasih
Secang, Balai Rehabilitasi Sosial
Tuna Grahita Temanggung, Panti
Asuhan Sayap Ibu I Depok Sleman
dan Panti Asuhan Sayap Ibu II
Kalasan Yogyakarta. Kegiatan Live
In diikuti oleh mahasiswa semester
2 dan 4 yang lolos seleksi. Kegiatan
dilaksanakan selama kurang lebih
2 minggu. Selama Program Live-In
dijalankan, mahasiswa berkewajiban
melayani dan membantu warga panti
dengan sebaik-baiknya. Kegiatan
Live-In berlangsung mulai tanggal
20 Juli dan berakhir pada 31
Agustus 2015
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Lintas Peristiwa 2015/2016
26 Agustus 2015

12 November 2015

3 Maret 2016

Prof.DR.Komarudin Hidayat isi kuliah Penanaman hutan Rektor oleh 9 Jajaran pimpinan UNTIDAR kunjungi
perdana mahasiswa baru UNTIDAR perguruan tinggi negeri.
makam pe diri sekaligus rektor perbertema “Universitas Tidar pusat
tama Universitas Tidar Magelang,
Riset dan Peradaban”
Brigjen (Purn) dr. H. R Suparsono
di Taman Makam Pahlawan Kusuma
Negara Yogyakarta.

18 Desember 2015
10 September 2015
280 mahasiswa UNTIDAR ikuti
seminar program kreatifitas mahasiswa Seminar PKM menghadirkan
Narasumber Prof. Drs. HM. Sarbiran,
M.Ed., Ph.D. dari UNY.Bertempat di
Borobudur Indah Hotel, 280 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa
penerima beasiswa bidikmisi, mahasiswa penerima beasiswa PPA, Perwakilan BEM Universitas, Perwakilan
BLM Universitas, Perwakilan UKM,
Perwakilan BEM Fakultas dan
Perwakilan Himpunan Mahasiswa
Jurusan, mengikuti Seminar PKM.

UNTIDAR membuktikan visinya
sebagai
universitas
berbasis
wirausaha melalui Expo Program
Mahasiswa
Wirausaha
(PMW)
pada Jum’at (18/12) hingga minggu
(20/12). Acara yang digelar di alunalun kota Magelang ini menampilkan
berbagai produk dari mahasiswa
UNTIDAR yang lolos seleksi PMW.
30 stand dari berbagai progdi yang
mengikuti
PMW
menawarkan
berbagai produk mulai dari makanan,
minuman, fashion, furniture, budidaya
dan jasa bimbingan belajar.

4 Maret 2016
Senam dan jalan santai buka
rangkaian peringatan Dies Natalis
ke-2 UNTIDAR.

5 Maret 2016
UNTIDAR
menyelenggarakan
workshop kurikulum pada SabtuMinggu, 5-6 Maret 2016 di Kaliurang,
Yogyakarta

18 Januari 2016
18 Oktober 2015
Kompetisi Roket Air diselenggarakan
Minggu, 18 Oktober 2015 di
Lapangan Rindam IV Diponegoro
Magelang. Kegiatan ini merupakan
kerjasama Kantor Litbang Kota
Magelang dengan Fakultas Teknik
UNTIDAR.

Badan
Eksekutif
Mahasiswa
Universitas Tidar (BEM UNTIDAR)
menjadi tuan rumah kegiatan
Musyawarah
Nasional
Badan
Eksekutif
Mahasiswa
Seluruh 5 Maret 2016
Indonesia (MUNAS BEM SI) ke IX Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
tahun 2016.
Fakultas Ekonomi Universitas Tidar
menyelenggarakan sebuah acara
charity bertajuk Happy Night Economy
ini diselenggarakan di Auditorium
UNTIDAR

19 Januari 2016
Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir
28 Oktober 2015
melakukan
peresmian
gedung
Fakultas Keguruan dan Ilmu Fakultas Ekonomi dan penanaman
Pendidikan UNTIDAR adakan gebyar bibit pohon penghijauan di areal
bulan bahasa.
pengembangan Kampus UNTIDAR,
di
kawasan
Sidotopo,
Kota
Magelang, Jawa Tengah

24 Maret 2016
Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin
(HMTM) progam diploma (D3)
bersama PMI Kota Magelang
menggelar acara bakti sosial donor
darah
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BIDANG AKADEMIK DAN KERJA SAMA
A. KURIKULUM
Kurikulum merupakan komponen esensial bagi sebuah perguruan tinggi,
karena ia menjadi pedoman utama penyelenggaraan pendidikan. Perkembangan
Ipteks yang sangat cepat, tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, dan
kebutuhan pasar yang sangat dinamis perlu diantisipasi dan diakomodasi dalam
pengembangan kurikulum. Demikian pula perubahan berbagai peraturan dalam
penyelenggaaraan negara, khususnya di bidang pendidikan harus menjadi acuan
penting di dalam penyelenggaraan pendidikan di UNTIDAR.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut pada tahun 2015 UNTIDAR telah
melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:
1. Mengundang salah satu konseptor Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu Megawati
Santoso, Ph.D, dosen Institut Teknologi Bandung (ITB). Tujuan dari
kegiatan ini adalah untuk sosialisasi konsep KKNI kepada sivitas
akademika UNTIDAR.
2. Mengundang Prof. Yohannes Surya, Ph.D, Rektor Universitas Surya
dan pakar pendidikan yang mengharumkan Indonesia dalam kancah
Olimpiade Internasional di bidang Matematika dan Sains, untuk
berbagi kiat sukses dalam pengembangan sains dan teknologi.
3. Berpartisipasi dan memenangkan kompetisi Proposal Program Mobilisasi Dosen
Pakar/Ahli (PMDPA) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tahun 2015, yang salah satu kegiatannya adalah Pengembangan Kurikulum
dan Inovasi Pembelajaran dengan mendatangkan pakar/ahli dari Universitas
Bengkulu, yaitu Drs. Boko Susilo, M.Kom. Kegiatan ini meliputi: (i) Lokakarya
penyusunan silabus, satuan acara perkuliahan (SAP), dan pembelajaran aktif;
(ii) Lokakarya KKNI; dan (iii) Pendampingan untuk penyusunan silabus,
SAP berbasis pembelajaran aktif, bahan ajar, pembahasan kurikulum Program
Studi mulai dari penyusunan
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learning outcome (LO), profil dan deskripsi lulusan, sampai dengan penyusunan
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) masing-masing Program Studi. Hasil
dari kegiatan ini antara lain terbentuknya draft rancangan kurikulum mengacu
KKNI sebanyak 7 (tujuh) Program Studi, tersusun silabus/RPS dan SAP bernuansa
student-centered learning (SCL), masing-masing sebanyak 8 (delapan) matakuliah
dari semua Fakultas dan rancangan/draft SKPI untuk empat Program Studi.
4. Dalam rangka merespon perubahan peraturan dan tuntutan masyarkat, Rektor
UNTIDAR memprakarsai beberapa kegiatan, antara lain (i) mendatangkan pakar
pendidikan Prof. Dr. H. Djohar, MS, mantan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (IKIP) Yogyakarta yang sekarang Universitas Negeri Yogyakaarta
(UNY) dan Dr. Istiningsih pakar kurikulum dari Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2016 sampai 6 Maret 2016
dan (ii) membentuk tim Taskforce yang bertugas untuk menyusun kurikulum
UNTIDAR Tahun 2016, yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan
di tingkat Program Studi dan diberlakukan untuk mahasiswa baru angkatan
2016/2017.
B. ADMINISTRASI AKADEMIK
Layanan administrasi akademik dilakukan melalui sistem informasi akademik
yang meliputi: Sistem akademik pusat (akademik.untidar.ac.id),Sistem akademik
fakultas dan program studi (sia.untidar.ac.id), Sistem informasi akademik terpadu
mahasiswa (sipadu.untidar.ac.id), Sistem informasi input nilai (simnilai.untidar.ac.id),
Sistem Seleksi masuk Univeristas Tidar (sm.untidar.ac.id), Sistem Seleksi Mandiri
Masuk UNTIDAR (smm.untidar.ac.id), Sistem UKT : Pengisian borang sosial ekonomi
(ukt.untidar.ac.id), Sistem registrasi mahasiswa baru (registrasi.untidar.ac.id), Sistem
pembuatan KTM (ktm.untidar.ac.id). Adapun website yang bisa diakses terdiri dari
Website universitas (untidar.ac.id), web site FKIP (fkip.untidar.ac.id), web site fakultas
Pertanian (faperta.untidar.ac.id), web site Fakultas Ekonomi (fe.untidar.ac.id), web site
Fakultas Teknik (ft.untidar.ac.id) dan web site Fisipol (fisipol.untidar.ac.id).
Penerimaan mahasiswa baru di UNTIDAR dilakukan secara daring
(online). Pada tahun 2015, seleksi penerimaan mahasiswa baru ditempuh melalui
dua jalur, yakni secara nasional dan mandiri. Seleksi secara nasional dilakukan
melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) bersama PTNPTN lain seluruh Indonesia, sedangkan Seleksi mandiri dilakukan oleh UNTIDAR
sendiri. Seleksi mandiri dibedakan menjadi dua, yakni mandiri prestasi (SMUNTIDAR) dan mandiri tulis (SMM-UNTIDAR). Pada tahun 2015 jumlah total
pendaftar ke UNTIDAR mencapai 5.834 orang, sehingga terjadi kenaikan yang
signifikan darijumlah pendaftar tahun 2014, yaitu sejumlah 2.882 orang. Dari seluruh
pendaftar, hanya 1.136 orang yang diterma di UNTIDAR, sehingga rasio sekitar 5:1, naik
signifikan dibandingkan dengan tahun 2014, yakni sekitar 2:1. Kenaikan rasio ini
menggambarkan, antara lain bahwa (i) perhatian dan minat masyarakat untuk
mengenyam pendidikan di UNTIDAR semakin meningkat, (ii) tingkat kompetisi untuk
masuk UNTIDAR meningkat, dan (iii) kualitas mahasiswa yang diterima UNTIDAR
semakin baik.
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Sebaran mahasiswa baru untuk tiap-tiap fakultas pada tahun 2014 dan tahun 2015
disajikan pada Gambar 1.1.

Mahasiswa aktif pada tahun akademik 2015/2016 berjumlah 2.733
mahasiswa, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.493 mahasiswa.
Sebaran mahasiswa tiap fakultas secara rinci sebagai berikut: Fakultas Ekonomi
berjumlah 575 mahasiswa (21,04%), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
berjumlah 899 mahasiswa (32,89%), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berjumlah
364 mahasiswa (13,32%), Fakultas Pertanian 229 mahasiswa (8,38% ) dan Fakultas
Teknik berjumlah 666 mahasiswa (24,37%) sebagaimana tersaji pada Gambar 1.2.

Setiap tahun UNTIDAR menyelenggarakan Upacara Wisuda sebanyak 2 (dua)
kali, yaitu periode pada bulan April dan Oktober. Jumlah lulusan dari setiap fakultas
dalam dua tahun terakhir (TA 2014/2015 & TA 2015/2016) disajikan Gambar 1.3.
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Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) dan lama studi lulusan UNTIDAR
cukup bagus. Lulusan dari Program Diploma Tiga (D3) memiliki IPK rata-rata 3,34
dengan rata-rata lama studi 3 tahun 4 bulan, sedangkan rata-rata IPK lulusan Program
Sarjana (S1) 2,97 dengan rata-rata lama studi 4 tahun 7 bulan.
Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Kemenristekdikti, setiap semester
UNTIDAR selalu mengirimkan Laporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI).
Pada saat ini Laporan PDDIKTI UNTIDAR sudah lengkap 100%.
C. PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN
Untuk peningkatan kualitas pendidikan, pada tahun 2015 UNTIDAR telah
menyusun Peraturan Akademik Universitas Tidar Tahun 2015 dan sudah mulai
diberlakukan mulai TA 2015/2016, sesuai dengan Surat Edaran Rektor Nomor
961/UN57/TU/2015. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi, beberapa bagian dari peraturan akademik tersebut perlu
penyesuaian.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran UNTIDAR terus
meningkatkan kinerja layanan unit-unit penunjang pelaksana akademik,
seperti UPT Perpustakaan, UPT Bahasa, dan UPT Kewirausahaan dan
Pengembangan Perdesaan. UPT Perputakaan sebagai unit pengelola sarana
sumber belajar pada akhir TA 2015/2016 memiliki koleksi sebanyak 58.101 judul
E-book, 18.772 judul buku teks, 300 jurnal dalam bentuk buku teks, dan 6.648 judul
E-jurnal. Jumlah koleksi buku perpustakaan secara diagram lingkaran ditunjukkan
pada Gambar 1.4.
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Penambahan jumlah koleksi pustaka berdasarkan subyek keilmuan Tahun
akademik 2015/2016 dapat dilihat pada gambar 1.5.

Dalam rangka meningkatkan daya saing para lulusan di era global maka,
UPT Bahasa setiap periode wisuda menyelenggarakan Test of English as a Foreign
Language (TOEFL)i oleh calon wisudawan. Hanya lulusan yang memiliki skor
TOEFL minimal 400 yang dapat mengikuti wisuda. Selain itu untuk menambah
wawasan dan untuk meningkatkan kompetensi di bidang kewirausahan,
berbagai pelatihan dan workshop kewirausahaan kepada seluruh wisudawan
pada setiap periode kelulusan dengan mendatangkan narasumber yang
berkompeten. Selain kemampuan bahasa Inggris, tahun 2015 para calon
wisudawan diberi bekal tentang kewirausahaan oleh UPT Kewirasusahaan dan
Pengembangan Perdesaan.
D. PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pada TA 2015/2016 jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen
dengan dana dari internal universitas (DIPA) berjumlah 38 judul. Jumlah lebih
banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 26 judul.
Daftar jumlah judul penelitian dosen dalam dua tahun terakhir disajikan pada
Gambar 1.6.

Laporan Tahunan Rektor Universitas Tidar 2015/2016

8

Seperti halnya penelitian, jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat
oleh dosen UNTIDAR tahun 2015 juga mengalami peningkatan dari tahun 2014.
Jumlah judul pengabdiaan kepada masyarakat dalam dua tahun terakhir disajikan
pada Gambar 1.7.

Dari data tersebut tampak bahwa secara umum kegiatan penelitian
maupun pengabdian kepada masyarakat (PPM) dosen UNTIDAR terus meningkat
jumlahnya. Namun demikian, dari segi kualitas usulan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat para dosen UNTIDAR masih kurang dan harus ditingkatkan agar
mampu bersaing merebut sumber dana pada tingkat yang lebih tinggi, nasional dan
internasional.
Dalam upaya meningkatkan kualitas usulan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, serta kemampuan menulis naskah untuk publikasi, pada tahun 2015
telah diselenggarakan beberapa program/kegiatan sebagai berikut:
1. Peningkatan Produktivitas Publikasi Ilmiah melalui Kegiatan Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat, dengan mendatangkan Dr.-Ing. R. Wahyu
Widanarto, dosen dan peneliti produktif dari Universitas Jenderal Soedirman
(UNSOED), Purwokerto, Jawa Tengah pada bulan September s/d November
2015. Kegiatan ini seluruhnya didanai melalui Program Mobilisasi Dosen Pakar/Ahli
(PMDP-A) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015.
Kegiatan ini bertujuan untuk (i) meningkatkan kemampuan para dosen dalam
penulisan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama yang
dananya bersumber dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; (ii)
meningkatkan kemampuan para dosen dalam penulisan artikel ilmiah agar layak
diterbitkan pada Jurnal Nasional Terakreditasi maupun Jurnal Internasional
Bereputasi; dan (iv) meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal di
lingkungan UNTIDAR, agar dapat terbit secara berkelanjutan dan layak
terakreditasi. Capaian dari kegiatan ini antar alain (i) terusunnya
Draft Peta Jalan (road-map) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNTIDAR, (ii) beberapa Usulan Penelitian Dosen telah ditelaah, dan (iii) perbaikan
pengelolaan jurnal ilmiah terbitan UNTIDAR, yaitu INOVASI dan DINAMIKA.
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2. Workshop Penulisan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
melalui kerjasama dengan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,
Kemenristekdikti dengan mengundang narasumber Prof. Dr. Ocky Karna
Rajasa Ph.D, dari Kemenristek-Dikti, Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, ST., MT, dari
Universitas Diponegoro (UNDIP), dan Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si, dari Universitas
Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 14 November 2015.
3. Seminar dan Workshop Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil-hasil Penelitian
Dosen/Peneliti Perguruan Tinggi, dengan mendatangkan narasumber Prof. Dr. Ir.
Supriyono, Dosen Agronomi Fakultas Pertanian dari Universitas Sebelas Maret
(UNS) Surakarta, pada tanggal 1 Desember 2015.

Pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPPM PMP, aksi
pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan UPT Kewirausahaan dan
Pengembangan Perdesaan, sebagai salah satu garda terdepan dalam
mengembangkan visi UNTIDAR dalam bidang kewirasusahaan. Pada Tahun
2015 telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
1. Pembinaan kelompok tani buah-buahan dan sarasehan Desa Wisata Balesari
Kecamatan Windusari. Kegiatan ini melibatkan para petani buah-buahan dengan
memberikan bantuan pengadaan bibit tanaman. Selain itu kegiatan ini melibatkan
para pemangku kepentingan Desa Balesari menuju Desa Wisata.
2. Pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Pengrajin Bambu Desa Balesari
Kecamatan Windusari. Dalam kegiatan ini kelompok diberikan penyuluhan
cara membuat kerajinan bambu yang lebih variatif. Selain itu untuk meningkatkan
wawasan kelompok diajak melakukan studi banding di Sentra Kerajinan Bambu
di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selain beberapa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam
bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diuraikan
tersebut di atas, pada tahun 2015 UNTIDAR juga telah memberikan penghargaan
(insentif) kepada para dosen yang telah berhasil mempublikasikan karya ilmiah
dalam jurnal maupun dalam bentuk buku ajar. Nama-nama dosen dan karya-karya
ilmiahnya yang mendapatkan penghargaan pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1.
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Penghargaan yang berupa sertifikat, plakat, dan sejumlah uang dari Rektor
diberikan kepada dosen penulis Buku Ajar dan Artikel Jurnal pada acara Upacara
Bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus
2015 bersamaan dengan Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru.
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E. AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI
Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, maka UNTIDAR berupaya meningkatkan status akreditasi
program studi. Pada tahun 2015 telah diajukan reakreditasi 5 (lima) program
studi ke Badan Akreditasi Nasioanal Perguruan Tinggi (BAN-PT), yaitu Teknik
Elektro (S1), Akuntansi (D3), Agroteknologi (S1), Ekonomi Pembangunan (S1),
dan Pendidikan Bahasa Inggris (S1) dan hasilnya sudah diumumkan
dengan hasil akhir yang memuaskan. Dari lima yang diajukan, tiga program studi
yang peringkatnya B, yaitu Akuntansi (D3), Ekonomi Pembangunan (S1), dan
Pendidikan Bahasa Inggris (S1) setelah direakreditasi tetap mendapatkan peringkat
B. Sementara dua program studi yang semula berperingkat C, yaitu Teknik Elektro
(S1) dan Agroteknologi (S1), setelah direakreditasi mendapatkan meningkat menjadi
B. Secara lengkap status akreditasi semua program studi di lingkungan UNTIDAR
disajikan pada Tabel 1.2.

Selanjutnya dalam rangka persiapan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
(AIPT) untuk UNTIDAR yang direncanakan pada tahun 2017, pada tahun 2015 telah
dibentuk Tim/Panitia Akreditasi Intitusi yang bertugas untuk pengumpulan data dan
menyusun borang akreditasi. Sehubungan dengan rencana ini, maka pada tahun
2016 semua program studi yang peringkat akreditasinya masih C akan segera
diajukan reakreditasi, dengan harapan dapat meningkatkan peringkat akreditasi
sekurang-kurangnya menjadi B.
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F. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Dalam rangka meningkatkan pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada
masyarakat, sebagai lembaga pendidikan UNTIDAR terus meningkatkan kualitas
dan kuantitas kegiatan bidang akademik melalui kegiatan penjaminan mutu. Sesuai
dengan Sistem Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNTIDAR, pada tahun 2015
telah diaktifkan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan di bawah Lembaga Penelitian,
Pengabdian, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM PMP).
Selama tahun 2015, Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) telah
melaksanakan beberapa program/kegiatan, antara lain Penyusunan dan
Pendampingan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu, melalui PMDP-A
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pada Tahun 2015 UNTIDAR
dengan mengundang Dr.rer.nat. Fajar Rakhman Wibowo, S.Si., M.Si., pakar
penjaminan mutu dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta Jawa Tengah
pada bulan September s/d November 2015. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNTIDAR, melalui penyiapan
sumber daya yang kompeten dan dasar pengembangan Sistem Penjaminan Mutu.
Hasil kegiatan ini, antara lain adalah tersusunnya 4 draft dokumen mutu, yaitu (i)
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNTIDAR, (ii) Manual Mutu UNTIDAR,
(iii) Prosedur Mutu UNTIDAR, dan (iv) Standar Mutu Pendidikan Tinggi UNTIDAR.
Selanjutnya, ke-4 dokumen tersebut dibahas dengan melibatkan unsur-unsur
pimpinan, Senat Universitas, dan selanjutnya ditetapkan melalui Surat Ketetapan
Rektor.
Selain ke-4 dokumen mutu tersebut di atas, pada saat ini PMP tengah
mempersiapkan penyusunan Prosedur Operasional Baku (Standard Operational
Procedure/SOP) untuk semua proses bisnis bidang akademik dan non-akademik.
G. PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi kasar pada pendidikan
tinggi, maka pada tahun UNTIDAR merencanakan pembukaan program studi baru.
Untuk itu Rektor telah membentuk Panitia Pembukaan Program Studi Baru untuk
mempersiapkan pembukaan program studi baru jenjang Diploma (D3), Sarjana (S1),
dan Magister (S2). Sesuai dengan RENSTRA 2015-2019, program studi yang akan
dibuka sebanyak 9 (sembilan). Program studi baru yang diusulkan tercantum pada
Tabel 1.3.

Laporan Tahunan Rektor Universitas Tidar 2015/2016

13

H. KERJASAMA
Untuk mewujudkan cita-cita (visi dan misi) UNTIDAR, maka kerja sama
dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional mupun internasional sangat
diperlukan. Melalui kerja sama diyakini mampu meningkatkan akselerasi
pembangunan dan pengembangan UNTIDAR. Kerja sama legal yang
terdokumentasi dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
atau Surat Perjanjian (Memorandum of Agreement) pada tingkat universitas, fakultas
maupun Jurusan/Program Studi dapat dimulai secara institusional maupun individual
dosen. Pada bulan Januari tahun 2016, telah diterbitkan Peraturan Rektor UNTIDAR
Nomor 003 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kerja Sama antara Pihak UNTIDAR
dengan Mitra Kerja Sama. Beberapa kesepakan kerja sama antara UNTIDAR dengan
beberapa pihak yang sudah ditanda tangani dapat dilihat pada Tabel 1.4.
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BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA
Pada tahun 2015 ini UNTIDAR memiliki sumberdaya manusia (SDM)
sebanyak 235 orang, yang terdiri atas pendidik (dosen) sebanyak 132 orang
dan tenaga kependidikan sebanyak 103 orang. Peningkatan jumlah SDM ini
berasal dari bertambahnya jumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada
perekrutan tahun 2014.
Jumlah dosen di UNTIDAR sampai saat ini sebanyak 132 orang, yang
terdiri atas dosen tetap PNS sebanyak 31%, dosen tetap non-PNS (eks Yayasan)
sebanyak 39%, dosen kontrak sebanyak 8%, dan dosen tidak tetap sebanyak 22%.
Jumlah dosen berdasarkan status kepegawaian di UNTIDAR disajikan pada
Gambar 2.1 sampai Gambar 2.3.
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Proporsi jumlah dosen tetap non PNS (eks Yayasan) paling tinggi diantara
status dosen yang lain. Hal ini dikarenakan UNTIDAR sebelumnya merupakan PTS
di bawah pengelolaan yayasan, sehingga sebagian besar dosen yang ada yakni
dosen dengan status pegawai tetap yayasan. Berikut disajikan sebaran
dosen PNS dan Dosen Non PNS di masing-masing Fakultas:

Secara umum jabatan fungsional dosen UNTIDAR belum mengalami
peningkatan yang signifikan. Hal ini antara lain dikarenakan sejak menjadi PTN sampai
dengan sekarang UNTIDAR masih pada masa transisi, sehingga pengajuan jabatan
fungsional dosen untuk sementara waktu belum dapat dilaksanakan, dan masih
butuh waktu untuk penyesuaian data dari Kopertis Wilayah VI ke Kemendikbud, dan
selanjutnya ke Kemenristekdikti.
Sebanyak 53 orang dosen UNTIDAR merupakan tenaga pengajar yang
belum memiliki jabatan fungsional. Angka ini menunjukkan jumlah dosen di UNTIDAR
yang berasal dari rekrutmen PNS tahun 2014 dan masih berstatus CPNS sehingga
belum mengajukan jabatan fungsional. Sebenarnya ada sebagian dosen baru CPNS,
terutama yang pindahan, sudah memiliki jabatan fungsional dari PT asal. Namun yang
bersangkutan baru mengajukan penyesuaian setelah berstatus PNS. Jumlah dosen
UNTIDAR dan setiap fakultas berdasarkan jabatan fungsionalnya, masing-masing
disajikan pada Gambar 2.4 dan Gambar 2.5.
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Seperti halnya dengan dosen, jumlah tenaga kependidikan non-PNS
menduduki proporsi yang paling tinggi. Hal ini karena sebagain besar berasal
tenaga kependidikan UNTIDAR saat ini berasal dari tenaga eks-Yayasan. Setelah
penegerian, sebagian tenaga kependidikan direkrut dengan status PNS baru, PNS
pindahan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan sebagai tenaga kontrak.
Tenaga kependidikan berstatus kontrak setelah penegerian antara lain meliputi tenaga
kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan (Satpam). Secara rinci jumlah
tenaga kependidikan di tingkat universitas dan persentasenya di tingkat universitas
dan fakultas berturut-turut disajikan pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7.
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Untuk meningkatkan motivasi kerja dan kualitas kinerja dan para pendidik
(dosen) dan tenaga dan tenaga kependidikan, mulai tahun 2015 diselenggrakan
pemilihan dosen dan tenaga kependidikan berprestasi, dengan mengikui pedoman
yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti Tahun 2015. Dari proses seleksi yang
melibatkan Tim yang terdiri dari para dosen dan unsur pimpinan, pada tahun 2015
terpilih masing-masing tiga dosen dan tenaga kependidikan berprestasi, seperti yang
ditampilkan pada Tabel 2.1.

Hasil pemilihan dosen dan tenaga kependidikan berprestasi tersebut
dituangkan di dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 113/UN57/KP/2015
tentang Penetapan Dosen Dan Tenaga Kependidikan Berprestasi UNTIDAR
Tahun 2015, tanggal 12 Agustus 2015. Kepada para dosen dan tenaga kependidikan
berprestasi diberikan penghargaan dari Rektor yang disampaikan pada acara Upacara
Bendera dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI pada tanggal
17 Agustus 2015, bersamaan dengan pemberian penghargaan kepada penulis buku
ajar dan artikel jurnal dan Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru.
B. SARANA PRASARANA
Pada saat ini UNTIDAR mengelola lebih dari 30 hektar lahan, yang terdiri dari
tanah berbangunan, tanah siap bangun, serta lahan perkebunan dan pertanian. Tanah
yang dikelola UNTIDAR di wilayah Kota Magelang berada di Kelurahan Potrobangsan,
Kelurahan Kramat Selatan, dan tanah hibah dari Pemerintah Kota Magelang di
Kelurahan Sidotopo. Lokasi kampus yang ditempati sekarang yang berada di
Kelurahan Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, sementara
ini masih menjadi pusat kegiatan kampus. Seluruh aktivitas akademik terutama
pembelajaran untuk 5 fakultas dilaksanakan di lokasi tersebut.
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Keberadaan tanah yang dikelola UNTIDAR di luar Kota Magelang terdiri atas
tanah yang ada di Kabupaten Magelang, yakni di Kecamatan Bandongan, Kecamatan
Tempuran, Kecamatan Grabag, dan tanah hibah Pemerintah Kabupaten Magelang
di Kecamatan Mertoyudan. Selain itu masih terdapat tanah yang merupakan hibah
Pemerintah Kabupaten Temanggung tanah hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo
di Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo.
Sampai dengan akhir tahun 2015 seluruh tanah yang berada di luar Kota
Magelang masih belum termanfaatkan dengan maksimal dan beberapa diantaranya
baru akan dibangun pada tahun 2017. Pada tahun 2015, telah selesai dibangun
Gedung Fakultas Ekonomi di lahan kampus Potrobangsan, dan telah diresmikan oleh
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.
pada tanggal 19 Januari 2016.

Gedung baru Fakultas Ekonomi memiliki 24 ruang perkuliahan dan 26 ruang
perkantoran. Sementara itu gedung baru Fakultas Teknik, baru sebagian yang
dapat diselesaikan pada tahun 2015 dan akan diselesaikan pada tahun 2016. Tabel
2.2 di bawah ini memuat jenis dan luas bangunan yang sudah ada di lokasi Kampus
Protobangsan saat ini
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Selain pembanguan gedung kuliah dan perkantoran, UNTIDAR terus melakukan
pengadaan peralatan untuk menunjang proses belajar-mengajar maupun untuk
operasional kantor. Sampai akhir tahun 2015 UNTIDAR memiliki aset bersih (setelah
dikurangi penyusutan) sebesar Rp. 54.433.929.764,- (lima puluh empat milyar empat
ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam
puluh empat rupiah).
Sebagai usaha meningkatkan ketrampilan dan pemahaman mahasiwa,
telah dilaksanakan pengadaan alat-alat laboratorium di UNTIDAR melalui anggaran
Alokasi APBN 2015 sebesar Rp. 9.995.700.000,- (sembilan milyar sembilan ratus
sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan penyedia barang
PT DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI yang terdiri dari 40 jenis
alat
laboratorium
dengan
jumlah
sebanyak
151
alat
sedangkan
melalui anggaran Realokasi APBN 2015 sebesar Rp. 9.696.500.000,(sembilan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
dengan penyedia barang PT ASIA NATA HUSADA yang terdiri dari 26 jenis alat
laboratorium dengan jumlah sebanyak 30 alat yang akan digunakan untuk
melengkapi dan menambah alat laboratorium UNTIDAR dengan perincian sebagai
berikut :
- Laboratorium Teknik Elektro
- Laboratorium Teknik Mesin D3
- Laboratorium Teknik Mesin S1
- Laboratorium Teknik Sipil		
- Laboratorium Pertanian		

: 36 Alat
: 10 Alat
: 10 Alat
: 16 Alat
: 108 Alat
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C. KEUANGAN
Peningkatan sarana prasarana secara signifikan sebagaimana diuraikan di atas
tentu karena dukungan keuangan yang memadai. Pada tahun 2014, tepatnya mulai
pendanaan bulan September 2014, UNTIDAR mengelola cash flow dari DIPA sebesar
Rp. 11,5 milyar. Angka ini terdiri atas Rp 7 milyar dari dana rupiah murni dan BOPTN,
serta Rp. 4,5 milyar dari PNBP. Dana DIPA pada tahun pertama penegerian UNTIDAR
ini terutama dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan operasional perkuliahan
dan perkantoran, serta penataan kelembagaan dalam rangka penyesuaian sebagai
instansi pemerintah.
Pada tahun 2015 UNTIDAR mengelola DIPA sebesar Rp. 100,924 milyar.
Angka ini terdiri atas Rp 85,349 milyar dari dana rupiah murni, BOPTN, dan
Rp. 15,6 milyar dari PNBP. DIPA pada tahun kedua (2015) penegerian UNTIDAR ini
dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana prasarana serta SDM dalam rangka
mewujudkan good governance. Realisasi penerimaan dari sumber PNBP pada tahun
2015 adalah sebesar Rp. 14,5 milyar, atau sebesar 93% dari target PNBP yang
ditetapkan.
Pencapaian target PNBP yang belum maksimal ini dikarenakan masih
kurangnya kedisiplinan mahasiswa dalam memenuhi kewajiban pembayaran
uang kuliah, sehingga ke depan harus diciptakan peraturan atau kebijakan agar
pencapaian target dapat diperoleh lebih maksimal.
Jumlah penggunaan dana total tahun 2015 sebesar Rp. 98.648.136.145,00
(sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus tiga
puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah). Tabel 2.3 berikut menyajikan data
keuangan yang dikelola UNTIDAR pada tahun 2015.
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Jumlah realisasi belanja tahun 2015 jika dibandingkan dengan total anggaran
adalah pada angka 97,70%, atau dengan kata lain serapan anggaran untuk tahun
2015 adalah sebesar 97,70%, dan dikategorikan sangat baik. Hal ini disebabkan
tingginya komitmen UNTIDAR dalam rangka meningkatkan kapasitas institusi
UNTIDAR sebagai bagian dari instansi pemerintah.
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D. KELEMBAGAAN
Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola lembaga, pada
Tahun 2015 melalui PMDP-A UNTIDAR melaksanakan program/kegiatan berjudul
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RENIP), Rencana Strategis
(RENSTRA), dan Rencana Operasional (RENOP) dan Pendampingan Pendirian
Program Studi Baru Berdasarkan Permendikbud No. 95 Tahun 2014 dengan
mendatangkan Ir. Satrijo Widi Purbojo, M.P., Ph.D. pakar dari Universitas Jenderal
Soedirman (UNSOED), Purwokerto, Jawa Tengah selama bulan September s/d
November 2015. Hasil dari kegiatan ini antara lain, telah terbentuk Tim Kerja yang
telah berhasil menyusun draft Rencana Induk Pengembangan (RENIP) 2015-2035
dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019.
Selain itu melalui PMDP-A UNTIDAR juga meningkatkan kapasitas kerja
Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan mengundang pakar dari Universitas
Sebelas Maret, Surakarta, yaitu Anas Wibawa, SE., M.Si., Ak., CA. Kegiatannya
berupa Pendampingan SPI dengan tujuan untuk menyiapkan SPI agar segera
berperan sebagai pembantu pimpinan UNTIDAR dalam menjalankan proses
pengendalian internal sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah. Untuk mencapai
tujuan tersebut dilakukan beberapa kegiatan, yaitu (i) Ceramah untuk membuka
wawasan para anggota SPI UNTIDAR tentang kelembagaan SPI, Tupoksi SPI, dan
bidang kerja SPI; (ii) Penyusunan dokumen kelengkapan keorganisasian SPI yaitu
Audit Charter, SOP Audit, dan Borang Pelaksanaan Audit; dan (iii) Pendampingan
pelaksanaan kegiatan SPI. Hasil kegiatan pendampingan SPI ini antar lain berupa
dokumen kelengkapan SPI, yang meliputi: (1) Audit Charter, sebuah dokumen yang
menunjukkan pelimpahan wewenang dan tugas pengendalian dari Rektor kepada
SPI untuk membantu pelaksanaan pengendalian internal di UNTIDAR. Saat ini
Audit Charter yang dibuat oleh SPI UNTIDAR masih bersifat draft dan belum disahkan
oleh Rektor UNTIDAR. Audit Charter ini dapat ditinjau dan diubah sewaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan; (2) Borang Kertas Kerja Audit, yaitu formulir-formulir yang
mencerminkan SOP audit, yang harus diisi sesuai dengan aturan yang ditentukan agar
dapat menunjukan proses audit sudah memenuhi standar minimal. Borang kertas kerja
audit ini terdiri dari: Formulir Kertas Temuan Audit, Formulir Rangkuman Temuan
Audit, Formulir Berita Acara Audit, dan Formulir Daftar Temuan Audit; dan (3)
Review Laporan Keuangan Akhir Tahun 2014 dan Laporan Keuangan semester 1
tahun 2015.
Dalam rangka memenuhi Organisasi dan Tata Kerja UNTIDAR, pada tahun
2015 Rektor telah melantik para pejabat di tingkat fakultas, lembaga, biro dan UPT.
Dengan telah dilantiknya pejabat di masing-masing organ, diharapkan kinerja setiap
organ dapat berjalan secara maksimal dan menghasilkan capaian-capaian positif yang
sejalan dengan Visi UNTIDAR.

Laporan Tahunan Rektor Universitas Tidar 2015/2016

23

BIDANG KEMAHASISWAAN
A. KEILMUAN
Pada tahun 2015 mahasiswa UNTIDAR mendapatkan beberapa penghargaan,
antara lain Juara III Duta Bahasa tingkat Jawa Tengah atas nama Esterika Denasepti
Kuswardani (mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris) dan maju ke quarter final
dalam lomba debat Bahasa Inggris tingkat Jawa Tengah NUEDC 2015 dan tingkat
Nasional NEED UMY 2015.
Penghargaan mahasiswa berprestasi pada tahun 2015 di tingkat universitas
diberikan kepada Leni Zulaikhah (Program Studi Bahasa Inggris), Tadjus Sobirin
(Program Studi Teknik Sipil), dan Bagas Dwi Prakoso (Program Studi Teknik Mesin),
masing-masing sebagai Juara 1, Juara II, dan Juara III.
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Bidang penalaran, mahasiswa UNTIDAR berpartisipasi aktif dalam kegiatan
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Dari 73 judul (kelompok) yang diajukan pada
tahun 2014, 10 judul berhasil didanai oleh Kemenristekdikti dengan total dana mencapai
Rp 98.749.000,00. Dari 10 kelompok tersebut, terpilih 2 kelompok PKM
mewakili UNTIDAR dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) yang
dilaksanakan tanggal 5 - 9 Oktober 2015 di Universitas Haluoleo, Kendari.
Kelompok I diketuai Muhammad Iqbal Febriavaldy (Kategori PKM Kewirausahaan),
dengan judul Budidaya Bibit Durian Petruk Tanaman Asli Indonesia dengan Multi Kaki
(Satu Tanaman Empat Batang Bawah); Kelompok II diketuai Eko Sulisyanto (Kategori
PKM Penerapan Teknologi), dengan judul Si Catulit “Mesin Pemecah Batu Penghasil
Split” Portable Stone Crusher dengan Metode Gearbox yang Hemat Energi. Pada
acara PIMNAS tersebut, tim UNTIDAR hanya mendapatkan penghargaan sebagai
partisipan.
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Tahun 2015, jumlah proposal PKM yang diusulkan mengalami peningkatan
signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 144 proposal. Dari
144 usulan, 15 proposal PKM lolos seleksi dan didanai Kemenristekdikti, dengan
total dana yang diperoleh adalah Rp 112.300.000,00. Peningkatan jumlah usulan dan
proposal PKM yang didanai pada tahun 2015 tidak terlepas dari beberapa kegiatan
yang dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas proposal PKM. Kegiatan
seperti pelatihan pembuatan proposal PKM, workshop PKM, dan monitoring dan
evaluasi PKM, merupakan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh bidang
kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi terkait PKM. Pada tahun 2016, target
proposal yang akan diusulkan oleh UNTIDAR yaitu 600 proposal. Target tersebut akan
coba direalisasikan dengan strategi berupa pendampingan intensif kepada mahasiswa
pengusul.
Kegiatan keilmuan berupa Program Hibah Bina Desa (PHBD) diikuti oleh
mahasiswa UNTIDAR. Tahun 2014, satu tim PHBD UNTIDAR yang diketuai oleh Hony
Kharisma mendapatkan dana hibah dari Kemenristekdikti sebesar Rp 40.000.000,00.
Judul PHBD yang diangkat yaitu Pemberdayaan Wanita Tani melalui Wirausaha Tani
Bibit Manggis Sambung Pucuk, Buah Lokal Unggul Nasional Potensi Desa Kaliboto.

Tahun 2015, UNTIDAR juga mewakilkan satu tim PHBD yang mendapatkan
hibah DIKTI dengan anggaran sebesar Rp 40.000.000,00. Tim yang diketuai oleh
Umi Setiya Rini mengangkat judul “OREO PAMSHU”(Oreochromis Niloticus Dengan
Pakan Ampas Tahu) Dengan Sistem “Bank Limbah” (Pemberdayaan masyarakat
Duafa Melalui Budidaya Ikan Nila Dengan Pakan Organik Dari Daur Ulang Limbah
Ampas Tahu di Desa Ngaditirto, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung).
Pada awal tahun 2016 Program Hibah Bina Desa (PHBD) diajukan kembali oleh para
mahasiswa UNTIDAR ke Kemenristekdikti, dan pada akhir bulan Maret 2016 telah
dalam proses ungah proposal.
Selain Program Hibah Bina Desa (PHBD), di tahun 2016 ini UNTIDAR telah
melaksanakan serangkain kegiatan kompetisi kemahasiswaan diantaranya (i) seleksi
Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON MIPA-PT) yang dilaksanakan
pada tanggal 15 Maret 2016, (ii) seleksi debat Bahasa Inggris “National University
Debating Championship (NUDC)” 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret
2016, dan (iii) pemilihan Mahasiswa Berprestrasi (Mawapres) pada tanggal 31 Maret
2016.
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B. KEWIRAUSAHAAN
Kewirausahaan merupakan salah satu identitas dari UNTIDAR, sebagaimana
tertuang dalam visi UNTIDAR. Sesuai slogan “Terdepan Dalam Wirausaha”,
pengembangan dan peningkatan kegiatan kewirausahaan di level mahasiswa menjadi
salah satu pilar untuk menumbuhkembangkan jiwa wirausaha mahasiswa di UNTIDAR.
Tahun 2015, berbagai bentuk kegiatan di internal UNTIDAR telah dilakukan guna
menanamkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa. Tidak kurang dari 9 kegiatan
telah dilakukan guna mendukung program kewirausahaan bagi mahasiswa,
diantaranya kegiatan seleksi proposal Program Mahasiswa Wirausaha (PMW),
workshop kewirausahaan (I dan II), seminar kewirausahaan, pemberian dana untuk
pelaksanaan PMW, monitoring dan evaluasi PMW, field trip PMW dan expo hasil PMW.
Rangkaian kegiatan kewirausahaan diawali dengan proses seleksi proposal
PMW yang berjumlah 70 proposal, dan sebanyak 43 proposal lolos seleksi dan
didanai oleh anggaran DIPA UNTIDAR. Kelompok PMW yang didanai kemudian
diberi peningkatan pengetahuan dalam berwirausaha dalam kegiatan workshop
kewirausahaan. Workshop kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
teknis mahasiswa dalam berwirausaha, dan memantapkan wirausaha yang akan
dijalankan.
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Berbekal pengetahuan setelah mengikuti acara workshop kewirausahaan,
mahasiswa diberikan dana untuk memulai usaha. Pendampingan selama menjalankan
usaha dilakukan oleh dosen pendamping, dan dilakukan monitoring dan evaluasi dari
tim kewirausahaan UNTIDAR. Selain itu, dilakukan kegiatan berupa field trip ke pelaku
UMKM di Bali guna penguatan jiwa wirausaha mahasiswa. Akhir rangkaian kegiatan
kewirausahaan UNTIDAR 2015 adalah expo hasil produk PMW yang dilakukan di
alun-alun Kota Magelang pada tanggal 18 - 20 Desember 2015.
Selain kegiatan kewirausahaan oleh internal UNTIDAR, kegiatan eksternal
terkait kewirausahaan telah dilakukan berupa keikutsertaan 2 kelompok perwakilan
mahasiswa UNTIDAR dalam Pameran Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
yang dilaksanakan di Ambon tanggal 9 - 13 September 2015. Pada acara tersebut,
UNTIDAR diwakili oleh Muhammad Iqbal Febriavaldy dan Wibowo. Rangkaian kegiatan
kewirausahaan bagi mahasiswa di UNTIDAR di tahun 2015 menyerap dana anggaran
mencapai Rp 418.748.000,00.

C. OLAHRAGA
Prestasi di bidang olahraga tahun 2015 diperoleh melalui tim olahraga Untidar
yang berpartisipasi pada ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) di
Universitas Pekalongan (UNIKAL) pada bulan Agustus 2015. Pada ajang tersebut,
UNTIDAR mengirimkan perwakilan sejumlah 40 mahasiswa.
Prestasi yang diperoleh yaitu juara II tenis lapangan melalui Intan Mustika dan
Ari Wulandari. Mahasiswa yang mendapatkan juara II tenis lapangan di ajang POMDA
kemudian dikirim untuk mewakili lomba tenis lapangan di tingkat propinsi. Namun pada
ajang tersebut tim tenis lapangan dari UNTIDAR belum berhasil mendapatkan juara.
Bidang olah raga menjadi salah satu bidang yang harus ditingkatkan prestasinya melalui program pembinaan olahraga. Hal ini menjadi prioritas karena pada tahun 2017, kota Magelang dijadwalkan akan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan
POMDA, dan UNTIDAR akan menjadi salah satu penyelenggara. Untuk mencapai
peningkatan di bidang olahraga, beberapa kegiatan yang mendukung telah dilakukan, diantaranya yaitu (i) UNTIDAR Cup Ke-6 (Pencak Silat), (ii) Kejuaraan olah raga
dalam rangka DIES UNTIDAR ke-1, (iii) Kejuaraan Pencak Silat (Kejurnas/Pomda),
(iv) Latihan rutin olahraga, dan (v) Pembinaan terhadap cabang yang dipertandingkan
di POMDA.
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D. SENI
Seni merupakan salah satu bidang yang menjadi unggulan dalam menghasilkan
prestasi. Melalui UKM Paduan Suara “Grandio Sonora Tidar”, berbagai prestasi
telah ditorehkan. Tahun 2014, sebanyak 2 medali diperoleh yaitu Juara 3 Tingkat Jawa
Tengah (April 2014) dan Medali Perak Tingkat Nasional (20 Mei 2014).

Tahun 2015, prestasi yang diraih semakin tinggi dan mengkilap, paduan suara
Grandio Sonora Tidar memperoleh medali perak dalam ajang “Bali International Choir
Festival” yang diadakan di Denpasar, Bali pada 29 Juli - 2 Agustus 2015. Prestasi di
bidang seni juga diperoleh melalui Saudari Ambarwati. Mahasiswi dari Program Studi
Bahasa Inggris FKIP tersebut menjadi Juara 1 dalam Lomba Cipta Puisi se-Jawa
Tengah.

Selain prestasi yang telah diraih, eksistensi bidang seni dan budaya di tingkat
mahasiswa UNTIDAR tercermin melalui kegiatan di tingkat lokal, regional, nasional
maupun internasional. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu: (i) International Food
and Cultural Festival di Universitas Diponegoro, (ii) Magelang Film Festival UNTIDAR
Tingkat Nasional, (iii) Pameran Seni Rupa, (iv) Gladhen ke-18 Bengkel Seni UNTIDAR,
(v) Kompilasi Layar Indie, (vi) Sendra Tari, dan (vii) Pengiriman delegasi dalam lomba
duta wisata tingkat regional yang telah menembus 10 besar.
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E. KEROHANIAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER
Prestasi di bidang kerohanian diperoleh melalui keikutsertaan tim UNTIDAR
dalam lomba Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Mahasiswa se-Jawa Tengah,
yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) di
Asrama Haji Transit Manyaran Semarang pada tanggal 1 - 3 Mei 2015. Dalam lomba
tersebut, UNTIDAR mengirimkan 6 peserta, yaitu 2 peserta Kategori Tilawah,
2 peserta Kategori Tahfidz dan 2 peserta Kategori Musabaqah Makalah Ilmiah
Quran. UNTIDAR memperoleh juara melalui Aisyah Nurul Fajriah (Juara 2 Kategori
Musabaqah Makalah Ilmiah Quran untuk peserta putri) dan Bayu Setiaji Muslih (Juara
harapan 1 Kategori Musabaqah Makalah Ilmiah Quran untuk peserta putra).

Selain sumbangan prestasi, bidang keroharian dan pengembangan karakter
diukur berdasarkan tingkat partipisasi mahasiswa dalam kegiatan terkait. Beberapa
kegiatan yang dilakukan yaitu: (i) LKKI I (Latihan Kader dan Kepemimpinan Islam I),
(ii) LKKI II (Latihan Kader dan Kepemimpinan Islam II). (iii) Sekolah Teladan 1 dan 2,
(iv) Kajian Rutin Kemuslimahan, (v) Dauroh Mar’atus Sholihah 1 dan 2, (vi) Ramadhan
In Kampus, dan (vii) Rihllah Akbar, (viii) Silaturahim Rohis Se-Kedu, (ix) Perayaan
Paskah dan Natal, (x) Ziarah 1 dan 2, (xi) Pendalaman Iman, dan (xii) Ibadat Padang.
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F. KESEJAHTERAAN
Layanan untuk kesejahteraan mahasiswa diberikan dalam bentuk pemberian
beasiswa, asuransi, layanan klinik dan pemberian dana santunan. Beasiswa diberikan
kepada mahasiswa yang secara ekonomi masih kurang namun memiliki kelebihan
dalam hal akademik/non akademik dan diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi
sebagai bentuk penghargaan. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa
diantaranya beasiswa Bidik Misi, beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA),
beasiswa Supersemar, dan beasiswa Propinsi. Mahasiswa UNTIDAR yang menerima
beasiswa tahun 2014 berjumlah 224 mahasiswa. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan
cukup signifikan terhadap jumlah mahasiswa penerima beasiswa, yakni mencapai
350 mahasiswa.
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Layanan klinik yang diberikan berupa berobat ringan secara gratis. Layanan
klinik diberikan kepada seluruh karyawan UNTIDAR dan mahasiswa. Layanan klinik
di UNTIDAR buka setiap hari Rabu dan hari Jumat. Layanan asuransi diberikan
kepada seluruh mahasiswa UNTIDAR yang berjumlah 2683 mahasiswa.
Asuransi yang diberikan berupa jaminan kecelakaan diri melalui PT. Heksa Eka Life
Insurance.
Terkait layanan berupa pemberian dana santunan, tidak ada pemberian dana
santunan kepada mahasiswa di tahun 2014, karena tidak ada mahasiswa yang
mengalami kecelakaan berat atau meninggal dunia. Pemberian dana santunan di
tahun 2015 diberikan kepada 2 orang yaitu Nurul Laila (Fakultas Pertanian Program
Studi Agroteknologi - Meninggal Dunia) dan Wardani Khairunnisa (Fakultas Ekonomi
Program Studi Akuntansi - Kecelakaan Luka Berat).
Pada tahun 2016 UNTIDAR menjalin kerja sama dengan Yayasan Astra
Honda Motor dalam hal pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Pemberian beasiswa
ini melalui seleksi dengan kriteria tertentu dan pertimbangan khusus dari Universitas
kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang berhak untuk menerima. Mahasiswa
yang ingin mengajukan beasiswa, diwajibkan untuk mengirimkan data-data yang
diperlukan paling lambat tanggal 11 Maret 2016.
G. ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah untuk menyalurkan minat,
bakat serta tempat belajar berorganisasi bagi mahasiswa UNTIDAR. Organisasi
kemahasiswaan di UNTIDAR terdapat beberapa tingkatan organisasi. Pada tingkat
universitas terdapat 12 organisasi kemahasiswaan, diantaranya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BEM UNTIDAR					
BLM UNTIDAR					
UKM LPM Mata					
UKM Merpati Putih				
UKAI Ar-Ribath					
UKM Kristiani					

7. UKM Paduan Suara
8. UKM Bengkel Seni
9. UKM Olahraga
10. UKM Pramuka
11. UKM Mapala Sulfur
12. UKM Menwa
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Sedangkan di tingkat fakultas, organisasi kemahasiswaan di masing-masing
fakultas terdapat BEM dan DPM. Di tingkat Jurusan/ Program Studi terdapat Himpunan
Mahasiswa Jurusan/ Program Studi.
Pengembangan organisasi kemahasiswaan tercermin dari eksistensi
organisasi dalam kegiatan, yang meliputi pengembangan intelektual, pengembangan
berorganisasi, pengembangan sikap maupun pengembangan sosial. Beberapa
kegiatan organisasi kemahasiswaan di tahun 2015 yaitu: (i) Tuan rumah
Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (MUNAS
BEM SI) ke-IX tanggal 18 Januari 2016 sampai 24 Januari 2016, (ii) Gerakan
Mahasiswa Menanam pada 30 September kerjasama dengan BPDAS, (iii) Bakti
Sosial (Live in di Panti Jompo, Panti Asuhan), (iv) Bakti Sosial Penyebaran Benih Ikan di
Sungai Progo, (v) Kemah Pemeliharaan Tanaman Sivitas Akademika Untidar, (vi)
Masa Orientasi Mahasiswa Baru UNTIDAR, (vii) Pelatihan Jurnalistik Tingkat
Dasar (PJTD), (viii) Hari Pers nasional (Pekan Jurnalistik UNTIDAR), (ix)
Pelatihan Rutin Kejurnalistikan, (x) Peringatan Hari
Bumi Se-Dunia Tahun
2016, (xi) Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2016, (xii) Sulfur
Orienteering Competition VII Nasional, (xiii) Kegiatan Diksar Pramuka, (xiv)
Kursus Pembina Pramuka Mahir Dasar, (xvi) Latihan Dasar dan Pembekalan
Peserta Pendidikan Dasar Menwa, (xvii) Pendidikan Provost (Dikprov) Menwa, (xviii)
Bakti Sosial Bela Negara, dan (xix) Kursus Intelejen dan Pengamanan (Susintelpam).
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PENUTUP
Dari seluruh uraian yang ada, tampak bahwa UNTIDAR telah mengalami
perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek, dari jumlah mahasiswa, jumlah
dan kualitas sumberdaya manusia, ragam dan jumlah kegiatan akademik, serta
sarana dan prasarana. Namun demikian, masih banyak lagi yang harus terus dibenahi,
mulai tata kelola kelembagaan, program pembelajaran dan fasilitasnya, perencanaan
program dan anggaran, serta sarana dan prasarana, seiring dengan meningkatnya
animo masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi di UNTIDAR.
Dalam waktu dekat beberapa hal penting yang harus menjadi fokus perhatian
dalam rangka pengembangan UNTIDAR, meliputi pengembangan kelembagaan dan
tata kelolanya, kurikulum sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebutuhan
regional, akreditasi program studi dan akreditasi institusi, pengembangan program
studi baru unggulan, peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, pengembangan kewirausahaan dan perdesaan, kerjasama
nasional dan internasional, dan sistem informasi akademik dan non-akademik.
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