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Bidang Akademik

No Item Capaian 2021 Catatan Auditor

Target Capaian Audit

1. Berapakah jumlah kegiatan ilmiah yang

diselenggarakan prodi?

6 7 3 capaian di bawah target dan standar (5-10

kali/tahun). Kegiatan ilmiah masih terpisah

dengan penyelenggaraan perkuliahan (eksklusif)

yang seharusnya dapat diintegrasikan

2. Jumlah Dosen asing mengajar minimal dua

semester

1 0 1 capaian sesuai target dan standar. Ada 1 dosen

asing sebagai dosen tamu kuliah melalui program

visiting lecturer

3. Berapakah jumlah dosen yang aktif

mengikuti organisasi keilmuan dan profesi?

15 2 26 capaian di atas target dan standar. Semua DTPS

aktif mengikuti organisasi ilmiah dan profesi.

(standar 30% x 26 orang)

4. Berapakah jumlah dosen yang memiliki

sertifikasi kompetensi?

14 14 14 capaian sesuai target dan di atas standar.

Sebanyak 14 DTPS (54%) tersertifikasi dari

standar 30% DTPS

5. Apakah prodi memiliki roadmap penelitian

yang diturunkan dari roadmap universitas

& fakultas?

1 1 1 capaian sesuai target dan standar. Prodi memiliki

roadmap penelitian yang diturunkan dari roadmap

universitas &amp; fakultas

6. Berapakah rasio dana penelitian dengan

jumlah DTPS?

7 0 28,2 capaian di atas target dan standar. Rata-rata per

DTPS mendapatkan dana penelitian Rp

28.230.769

7. Berapakah jumlah judul penelitian yang

didanai Luar Negeri?

0 0 tidak ada  judul penelitian yang didanai Luar

Negeri

8. Berapakah jumlah judul penelitian yang di

danai Dikti/DRPM/Industri?

2 0 0 tidak tercapai. Tidak ada judul penelitian yang di

danai Dikti/DRPM/Industri

9. Berapakah jumlah judul penelitian yang di

danai LP2M?

12 0 11 capaian di bawah target dan sesuai standar

(bagian dari total 26 DTPS). Ada 11 Judul 

penelitian yang di danai LP2M
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10. Berapakah jumlah judul penelitian yang

didanai Fakultas/Mandiri?

12 0 16 capaian di atas target dan sesuai standar (bagian

dari total 26 DTPS). Ada 16 judul penelitian yang

didanai Fakultas/Mandiri

11. Berapakah jumlah judul

penelitian/skripsi/TA/Karya Ilmiah

mahasiswa yang masuk dalam penelitian

payung?

25 0 97 capaian di atas target dan standar (25%

penelitian DTPS). Ada 97 judul

penelitian/skripsi/TA/Karya Ilmiah mahasiswa

yang masuk dalam penelitian payung

12. Berapakah persentase Jumlah judul

penelitian yang didanai bertema

konservasi?

50% 0 100% capaian di atas target dan standar. 100% judul

penelitian yang didanai bertema konservasi

13. Apakah prodi memiliki roadmap

pengabdian yang diturunkan dari roadmap

universitas & fakultas?

1 1 1 capaian sesuai target dan standar. Prodi memiliki

roadmap pengabdian yang diturunkan dari

roadmap universitas &amp; fakultas

14. Berapakah rasio dana pengabdian kepada

masyarakat dengan jumlah DTPS?

4 0 3,7 capaian di bawah target dan standar

(&gt;5juta/DTPS). Bisa cek lagi pengabdian di

luar UNNES yang mungkin bisa ditambahkan

15. Berapakah jumlah judul pengabdian yang

didanai dari Luar Negeri?

0 0 tidak ada judul pengabdian yang didanai dari

Luar Negeri

16. Berapakah jumlah judul pengabdian yang

didanai dari Dikti/DRPM/Industri?

1 0 0 target tidak tercapai. Tidak ada judul pengabdian

yang didanai dari Dikti/DRPM/Industri

17. Berapakah jumlah judul pengabdian yang

didanai dari LP2M?

3 0 2 capaian di bawah target. Baru ada 2 judul

pengabdian yang didanai dari LP2M dari 26

DTPS

18. Berapakah jumlah judul pengabdian yang

didanai dari Fakultas/Mandiri?

12 0 16 capaian di atas target . Ada 16 judul pengabdian

yang didanai dari Fakultas/Mandiri

19. Berapakah persentase Pengabdian kepada

masyarakat yang melibatkan mahasiswa?

16 0 100% capaian di atas target dan standar. Ada 100%

Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan

mahasiswa

20. Berapakah persentase Jumlah judul

pengabdian kepada masyarakat bertema

konservasi?

8 0 61% capaian di atas target dan standar. Ada 61%

judul pengabdian kepada masyarakat bertema

konservasi

21. Berapakah jumlah perolehan HKI/Paten:

Jumlah Hak Cipta

2 13 9 capaian di atas target dan standar (5%x 26

DTPS). Ada 9 hak cipta
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22. Berapakah jumlah perolehan HKI/Paten:

Jumlah Paten/Paten Sederhana

2 10 0 tidak ada paten/paten sederhana yang diperoleh

23. Berapakah rata-rata jumlah sitasi per

DTPS

20 419,8

3

388 capaian di atas target dan standar (50

sitasi/DTPS). Rata-rat jumlah sitasi adalah 388

/DTPS

24. Berapakah jumlah judul publikasi di jurnal

internasional bereputasi?

20 27 26 capaian di atas target dan sesuai standar (min 26

atau 1 pub/DTPS). Ada 26 judul publikasi di jurnal

internasional bereputasi

25. Berapakah Jumlah judul publikasi jurnal

internasional?

10 1 0 tidak tercapai. Tidak ada judul publikasi jurnal

internasional

26. Berapakah Jumlah publikasi jurnal nasional

terakreditasi

2 6 6 capaian di atas target. Ada 6 publikasi jurnal

nasional terakreditasi

27. Berapakah Jumlah Judul publikasi jurnal

nasional ber ISSN/ DOAJ

2 22 1 capaian 1 judul publikasi jurnal nasional ber

ISSN/ DOAJ

28. Berapakah jumlah jurnal  internasional

dan/atau jurnal internasional bereputasi

yang diterbitkan oleh prodi?

0 0 tidak ada jurnal internasional dan/atau jurnal

internasional bereputasi yang diterbitkan oleh

prodi

29. Berapakah jumlah publikasi dalam

proceeding seminar internasional

bereputasi Scopus/Thomson

9 10 10 capaian di atas target dan sesuai standar. Ada 10

publikasi dalam proceeding seminar internasional

bereputasi Scopus/Thomson

30. Berapakah jumlah publikasi dalam

proceeding seminar internasional

19 7 15 capaian 15  publikasi dalam proceeding seminar

internasional

31. Berapakah jumlah publikasi dalam

proceeding seminar nasional?

7 3 3 capaian 3 publikasi dalam proceeding seminar

nasional

32. Berapakah Jumlah book chapter

internasional?

1 1 1 capaian sesuai target dan standar. Ada 1 book

chapter internasional

33. Berapakah jumlah book chapter nasional? 2 4 3 capaian di atas target dan standar. Ada 3 book

chapter nasional

34. Berapakah jumlah buku monograf atau

buku referensi ber ISBN?

4 2 4 capaian sesuai target dan di atas standar (5%

dari 26 DTPS). Ada 4 buku monograf atau buku

referensi ber ISBN
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35. Berapakah jumlah produk karya sastra dan

karya seni nasional/internasional?

4 0 9 capaian di atas target dan standar (1). Ada 9

produk karya sastra dan karya seni

nasional/internasional

36. Berapakah jumlah tulisan DTPS pada

media massa (wilayah/nasional/internas

ional)?

2 5 5 capaian di atas target dan standar (5% DTPS).

Ada 5 tulisan pada media massa

37. Berapakah rasio keketatan mahasiswa? 20 14.81 14,8 capaian di bawah target dan di atas standar

(&gt;=5). Target tidak tercapai karena adanya

penambahan kuota mahasiswa baru

38. Berapakah peningkatan jumlah pendaftar

dalam 3 tahun terakhir?

20 24.25

%

25,3

%

capaian di atas target dan standar (&gt;=10) yaitu

terjadi peningkatan jumlah pendaftar dalam 3

tahun terakhir sebesar 25,3%

39. Berapakah persentase

skripsi/tesis/disertasi yang berbasis

nilai-nilai konservasi?

70 74.60

%

74,6

%

capaian di atas target dan standar (17%).

Sebesar 74,6% skripsi/tesis/disertasi yang

berbasis nilai-nilai konservasi

40. Jumlah mata kuliah yang melibatkan

kemitraan Dunia Usaha Dunia Industri dan

Sekolah (DUDIS)

1 3 3 capaian di atas target. Ada 3 mata kuliah yang

melibatkan kemitraan Dunia Usaha Dunia Industri

dan Sekolah (DUDIS)

41. Presentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2

yang menggunakan metode pembelajaran

pemecahan kasus (case method) atau

pembelajaran kelompok berbasis projek

(team-based project) sebagai sebagian

bobot evaluasi.

90 100% 100% capaian di atas target. 100% mata kuliah metode

pembelajaran pemecahan kasus (case method)

atau pembelajaran kelompok berbasis projek

(team-based project) sebagai sebagian bobot

evaluasi

42. Jumlah mahasiswa yang melaksanakan

kegiatan Merdeka Belajar

100 592 592 capaian di atas target. Sebanyak 592

melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar, sebuah

angka yang cukup besar

43. Berapa jumlah kelas/prodi internasional 3 3 3 capaian sesuai target dan di atas standar (1).

Ada 3 kelas internasional

44. Berapakah jumlah kelas bilingual? 3 3 3 capaian sesuai target dan di atas standar (1).

Ada 3 kelas bilingual

Bidang Administrasi Umum
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No Item Capaian 2021 Catatan Auditor

Target Capaian Audit

45. Berapakah jumlah DTPS (Dosen Tetap

Program Studi)

26 26 26 capaian sesuai target dan di atas standar. Prodi

memiliki 26 DTPS (Dosen Tetap Program Studi)

46. Berapakah rasio DTPS terhadap

mahasiswa?

35 1:53.0

8

1:53 capaian di bawah target dan standar (1:15).

Karena adanya penambahan kuota mahasiswa

baru yang tidak diimbangi oleh penambahan

DTPS

47. Berapakah rata2 jumlah bimbingan TA dari

DTPS?

8 8.7 8,7 capaian dibawah target dan standar (

48. Berapakah jumlah DTPS yang

memperoleh penghargaan tingkat

universitas/nasional/ internasional?

1 1 0 Tidak ada DTPS yang memperoleh penghargaan

tingkat universitas/nasional/ internasional

49. Berapakah jumlah DTPS

yang memperoleh rekognisi

kepakaran/keahlian?

10 17 17 capaian di atas target dan standar (50% NDTPS).

Sebanyak 17 DTPS memperoleh rekognisi

kepakaran/keahlian

50. Berapakah persentase DTPS dengan

kualifikasi pendidikan S3?

6 23.07

69230

76923

23,08

%

capaian di atas target namun di bawah standar

(&gt;=50% DTPS). Baru ada 23,08% DTPS

dengan kualifikasi pendidikan S3. Karena masih

menempuh S3

51. Berapakah persentase DTPS yang sedang

mengambil S3?

10 53.84

61538

46154

53,85

%

capaian di atas target (seluruhnya direncanakan).

Saat ini 53,85% sedang menempuh S3

52. Berapakah persentase DTPS dengan

jabatan akademik Guru Besar dan Lektor

Kepala?

3 35% 35% capaian di atas target namun di bawah standar

(&gt;=70%). Saat ini DTPS dengan jabatan

akademik Guru Besar dan Lektor Kepala sebesar

35%. Masih ada beberapa dalam proses LK dan

GB

53. Berapakah rerata indeks kepuasan

mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam

pembelajaran?

4.2 4,2 capaian di atas target dan standar (3,5-4). Rerata

indeks kepuasan mahasiswa terhadap kinerja

dosen dalam pembelajaran sebesar 4,2

54. Indeks kepuasan dosen 3 3,8 3,8 capaian di atas target. Indeks kepuasan dosen

sebesar 3,8
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55. Indeks kepuasan tenaga kependidikan 3 4 4 capaian di atas target. Indeks kepuasan tenaga

kependidikan sebesar 4

56. Jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di

kampus lain di QS100 berdasarkan bidang

ilmu (QS100 by subject)

1 0 0 tidak ada dosen yang berkegiatan tridarma di

kampus lain di QS100 berdasarkan bidang ilmu

(QS100 by subject)

57. Jumlah dosen yang bekerja sebagai

praktisi di DUDIS

1 3 4 capaian di atas target. Sebanyak 4 dosen yang

bekerja sebagai praktisi di DUDIS

58. Jumlah dosen yang membina mahasiswa

yang berhasil meraih prestasi paling

rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)

tahun terakhir

10 11 11 capaian di atas target. Sebanyak 11 dosen

membina mahasiswa yang berhasil meraih

prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5

(lima) tahun terakhir

Bidang Kemahasiswaan

No Item Capaian 2021 Catatan Auditor

Target Capaian Audit

59. Berapakah jumlah mahasiswa aktif 1124 1380 1403 capaian di atas target. Jumlah mahasiswa aktif

sebanyak 1403

60. Berapakah jumlah komunitas ilmiah

kemahasiswaan?

1 5 5 capaian di atas target dan standar (1). Prodi

memiliki 5 komunitas ilmiah kemahasiswaan

61. Berapakah jumlah proposal program

kreatifitas mahasiswa (PKM) yang didanai?

1 1 1 capaian sesuai target dan standar. Sebanyak 1 

proposal program kreatifitas mahasiswa (PKM)

yang didanai

62. Berapakah jumlah prestasi atau reputasi

mahasiswa sesuai bidang ilmu  pada

tingkat internasional?

1 0 0 tidak ada prestasi atau reputasi mahasiswa

sesuai bidang ilmu pada tingkat internasional

63. Berapakah jumlah prestasi atau reputasi

mahasiswa sesuai bidang ilmu  pada

tingkat nasional?

1 0.01 1% capaian sesuai target dan standar (1%). Sebesar

1% prestasi atau reputasi mahasiswa sesuai

bidang ilmu pada tingkat nasional

64. Berapakah jumlah prestasi atau reputasi

mahasiswa sesuai bidang ilmu pada

tingkat local/wilayah?

8 0.000

1

0,07

%

capaian di bawah target dan standar (2%). Hanya

0,07% prestasi atau reputasi mahasiswa sesuai

bidang ilmu pada tingkat local/wilayah
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65. Berapakah jumlah prestasi atau reputasi

mahasiswa diluar bidang ilmu tingkat

internasional?

0 0 tidak ada prestasi atau reputasi mahasiswa diluar

bidang ilmu tingkat internasional

66. Berapakah jumlah prestasi atau reputasi

mahasiswa diluar bidang ilmu tingkat

nasional?

8 0.001 0,1% capaian di bawah target dan standar (2%). Hanya

0,1% prestasi atau reputasi mahasiswa diluar

bidang ilmu tingkat nasional

67. Berapakah jumlah prestasi atau reputasi

mahasiswa diluar bidang ilmu tingkat

local/wilayah?

0 0 tidak ada prestasi atau reputasi mahasiswa diluar

bidang ilmu tingkat local/wilayah

68. Berapakah jumlah mahasiswa yang

berwirausaha?

8 5 5 Ada 5 mahasiswa yang berwirausaha

69. Jumlah Tenant (jenis UMKM) mahasiswa 2 0 0 tidak ada Tenant (jenis UMKM) mahasiswa

70. Jumlah lulusan yang berhasil mendapat

pekerjaan kurang dari 6 bulan gaji 1,2 kali

UMR

80 167 25 Ada 25 lulusan yang berhasil mendapat

pekerjaan kurang dari 6 bulan gaji 1,2 kali UMR

71. Jumlah mahasiswa bersertifikasi

kompetensi

43 43 43 capaian sesuai target. Ada 43 mahasiswa

bersertifikasi kompetensi

72. Berapakah jumlah delegasi mahasiswa di

forum internasional?

1 0 3 capaian di atas target. Ada 3  delegasi

mahasiswa di forum internasional

73. Berapa jumlah mahasiswa asing (full

degree)

1 0 0 Tidak ada mahasiswa asing (full degree)

74. Berapakah jumlah mahasiswa asing

peserta kredit transfer/sejenisnya

2 0 0 tidak ada mahasiswa asing peserta kredit

transfer/sejenisnya

75. Berapakah persentase mahasiswa yg

menerima beasiswa?

20 23 6,2% capaian di bawah target dan standar (20%). 

Hanya 6,2% mahasiswa yg menerima beasiswa

76. Berapakah lulusan tepat waktu? 38 65 capaian di atas target dan standar. Sebanyak 65

lulusan tepat waktu dalam 8 semester

77. Berapakah rerata lama studi ? 4 4 4 capaian sesuai target dan standar. Rerata lama

studi adalah 4 tahun

78. Berapakah rerata Indeks Prestasi

Kumulatif?

3.69 3.69 3,69 capaian sesuai target dan di atas standar

(&gt;=3,2). Rerata IPK adalah 3,69

79. Berapakah presentase mahasiswa

DO/mengundurkan diri?

2 0,9% capaian di atas target dan standar. Hanya 0,9%

yang mengundurkan diri (rendah)
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80. Apakah prodi melaksanakan tracer study? 1 1 1 capaian sesuai target dan standar. Prodi

melaksanakan tracer study sebanyak 1 kali

81. Berapakah persentase responden alumni

dari tracer studi?

75 22.53

%

22,53

%

capaian di bawah target dan standar (min30%

responden). Hanya 22,53% jumlah responden

alumni dari tracer studi. Kesulitan data dari

alumni

82. Berapakah rerata masa tunggu lulusan? 6 4.5 4,5 capaian di atas target dan standar. Rerata masa

tunggu lulusan adalah 4,5 bulan

83. Berapakah persentase lulusan yang

bekerja sesuai bidang keahliannya (untuk

pekerjaan pertama)?

35 63 63% capaian di atas target dan standar (60%).

Sebesar 63% lulusan yang bekerja sesuai bidang

keahliannya

84. Berapakah persentase lulusan yg bekerja

pada purusahaan

internasional/multinasiona l

5 7 7% capaian di atas target dan standar (5%). Sebesar

7% lulusan yg bekerja pada purusahaan

internasional/multinasiona

85. Jumlah lulusan yang bekerja pada

perusahaan nasional/berwirausaha yang

berizin

40 39 11 capaian di atas standar. Sebanyak 11 lulusan

yang bekerja pada perusahaan

nasional/berwirausaha yang berizin

86. Jumlah lulusan yang bekerja pada

perusahaan lokal/berwirausaha yang tidak

berizin

30 54 15 capaian di atas target dan standar

87. Berapakah jumlah pengguna lulusan yang

memberikan umpan balik?

10 43 43 capaian di atas target dan standar

88. Indeks kepuasan lulusan 3,5 3.4 3,4 capaian di bawah target dan sesuai standar (3,4

dari 4)

89. Berapakah persentase pengguna lulusan

dengan tingkat kepuasan sangat puas dan

puas menggunakan alumni prodi?

70 81 81% capaian di atas target dan standar (80%)

Bidang Kerjasama

No Item Capaian 2021 Catatan Auditor

Target Capaian Audit

Dibangkitkan dari sistem pada tanggal 07 Mar 2022 pukul 15:05:03 WIB oleh auditor_53.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
Kantor BPM Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp +6224-86458337 Laman: http://bpm.unnes.ac.id e-Mail: bpm@mail.unnes.ac.id

90. Berapakah jumlah kerjasama aktif tingkat

internasional yang terimplementasi?

8 17 12 capaian di atas target dan standar (2). Sebanyak

12 kerjasama aktif tingkat internasional yang

terimplementasi

91. Berapakah jumlah kerjasama aktif tingkat

nasional yang terimplementasi?

8 14 20 capaian di atas target dan standar (6). Sebanyak

20 kerjasama aktif tingkat nasional yang

terimplementasi

92. Berapakah jumlah kerjasama aktif tingkat

lokal/wilayah yang terimplementasi?

90 117 117 capaian di atas target dan standar (9). Sebanyak

117 kerjasama aktif tingkat lokal/wilayah yang

terimplementasi

93. Jumlah Mahasiswa inbound Dalam Negeri 100 244 489 capaian di atas target. Sebanyak 489 Mahasiswa

inbound Dalam Negeri

94. Jumlah Mahasiswa inbound Luar Negeri 10 26 26 capaian di atas target. sebanyak 26 Mahasiswa

inbound Luar Negeri. Berhasil mengundang 2

mahasiswa Universiti Malaysia Sabah dan 24

Independent University of Bangladesh

95. Jumlah dosen inbound Dalam Negeri 20 20 20 capaian sesuai target. Sebanyak 20 dosen

inbound Dalam Negeri

96. Jumlah dosen inbound Luar Negeri 15 4 4 Sebenarnya target adalah 4, sehingga capaian

sesuai target. Sebanyak 4 dosen inbound Luar

Negeri. Didukung adanya komunikasi yang baik

dengan diaspora dan  dosen asing

97. Jumlah Mahasiswa outbond Dalam Negeri 150 546 546 capaian di atas target. Sebanyak 546 Mahasiswa

outbond Dalam Negeri

98. Jumlah Mahasiswa outbond Luar Negeri 20 66 66 capaian di atas target. Sebanyak 66 Mahasiswa

outbond Luar Negeri

99. Jumlah dosen outbound Dalam Negeri 5 13 13 dosen outbound Dalam Negeri. Sebanyak 13

dosen outbound Dalam Negeri

10

0.

Jumlah dosen outbound Luar Negeri 5 3 3 capaian di atas target. Sebanyak 3 dosen

outbound Luar Negeri

10

1.

Indeks kepuasan mitra kerjasama 0 tidak ada Indeks kepuasan mitra kerjasama

Mengetahui,

Dibangkitkan dari sistem pada tanggal 07 Mar 2022 pukul 15:05:03 WIB oleh auditor_53.
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