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MASUKAN UNTUK BIDANG NON-AKADEMIK
Menyongsong UNY menjadi PTN-BH

Masukan ini didasarkan hasil dialog dengan Bapak Wakil Rektor Bidang
Perencanaan dan Kerja sama, pengelola Kampus Wates, Pimpinan Fakultas Ilmu
Sosial, Fakultas Teknik dan BPPU.

Secara umum, mengingat UNY akan menjadi PTN-BH, Dewan Pertimbangan
memberikan masukan sebagai berikut:

1. Perlu lebih dipersiapkan lagi reposisi, restrukturisasi, dan revitalisasi

seluruh organisasi di lingkungan UNY.

2. Perlu lebih memantapkan pengembangan system dan iklim organisasi yang 

didasarkan pada nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, kecendekiaan, dan  

kolegialitas.



Masukan…..

3. Perlu terus dilanjutkan identifikasi unit-unit usaha di UNY dalam upaya

income generating.

4. Optimalisasi aset-aset fisik dan talenta SDM UNY

5. Perlu pengembangan usaha untuk memperbanyak income 

generating (seperti SPBU dan KBIH-IPHI UNY kerjasama dengan

UNY Travel, paket wisata dsb).

6. Perlu mengembangkan kerjasama dalam dan luar negeri yang berpotensi

menghasilkan pendapatan bagi UNY



Masukan…

Secara khusus:
1. Perlu penambahan sarana/prasarana (terutama ruang kuliah) dan 

fasilitas pendukung lainnya terutama di FIS. Juga laboratorium prodi
Teknik di kampus Wates belum semua tersedia. Sebagian kuliah
praktikum, masih harus dilaksanakan di kampus Karangmalang.

2. Perlu perubahan status dosen kontrak menjadi dosen P3K. Contoh: 
Dosen prodi D4/vokasi yang homebasenya di Wates masih banyak yang 
statusnya dosen kontrak.

3. Perlu peningkatan kompetensi keahlian yang menunjang profesinya, 
juga perlu sertifikasi laboran. Sebagian besar laboran/teknisi di     
kampus Wates  bersal dari karyawan harian.



• 4. Perlu peningkatan anggaran bahan praktikum prodi Teknik di kamus
Wates, karena masih di bawah standar kebutuhan minimal.

• 5. Perlu dibangun student center dan secretariat kegiatan
kemahasiswaaan di kampus Wates, yang bisa menampung kegiatan
kemahasiswaan, mengingat jumlah mahasisswanya lebih dari 2000 orang. 
Beberapa kegiatan kemahasiswaan masih ikut bergabung di kampus
Karangmalang seperti: UKM universitas dan fakultas (Pramuka, Menwa, 
seni, Olahraga, penelitian, Rekayasa dan teknologi dan Kopma).

• 6. Perlu pengadaan lab bagi dua prodi baru dari FIK  (prodi D4 
Pengobatan tradisional dan prodi D4 Promosi Kesehatan di kampus
Wates.

• 7. Mengingat urusan kampus Wates sudah setara fakultas, nampaknya
perlu ada coordinator dan sub coordinator (eks. kabag dan kasubag).



Masukan.

• 8. Perlu penambahan teknisi di FT, karena masih sangat kurang.

• 9. Perlu pembaruan peralatan di S1 FT, mengingat peralatan yang 
ada sudah out of date, digunakan sejak tahun 19070. 

• 10. Perlu pemantauan usulan Gedung IsDB Batch 2, yang sudah
dipresentasikan.

11. Perlu memasukan materi Keistimewaan Yogyakarta dalam
kurikulum soft-skills Maba UNY.


