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Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Syukur alhamdulillah robil alamin, kita panjatkan kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan ijin, ridha dan hidayah-Nya kepada 
Tim Penyusun dan Penulis Buku Sejarah yang bertajuk “40th BAKTI 
UNISRI UNTUK NEGERI” dalam rangka peringatan Dies Natalis ke 40 
atau Lustrum ke 8, UNISRI yang dirayakan pada tanggal 21 Juni 2020.

Diterbitkannya buku sejarah perjalanan UNISRI mengandung 
maksud untuk mengenang dan menyampaikan penghargaan kepada para 
pendiri Yayasan Pendidikan dan Perguruan Tinggi yang tidak mengenal 
lelah dan pamrih, karena hanya satu tekat dan cita-cita luhur dan 
mulia yaitu untuk memajukan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Kepada 
beliau para pendiri Yayasan dan Perguruan Tinggi antara lain Alm. Mr. 
Suwidji Kartonagoro, sebagai Pendiri Yayasan sekaligus sebagai Rektor 
I Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Pada  usia 40th telah diabadikan 
dengan nama “YAYASAN PERGURUAN TINGGI SLAMET RIYADI 
SURAKARTA” dan “UNIVERSITAS SLAMET RIYADI”.

Oleh sebab itu saya selaku Rektor dan atas nama segenap 
keluarga besar Universitas Slamet Riyadi menyampaikan terimakasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pejuang dan 
pendiri Lembaga Pendidikan tersebut, dengan teriring doa semoga arwah 
beliau semuanya mendapat tempat yang mulia disisi Allah SWT, dan 
keluarga yang ditinggalkan mendapat rahmat dan hidayah-NYA untuk 



iv 40 Tahun Bakti UNISRI untuk Negeri

dapat melanjutkan cita-citanya.

Buku ini akan  menjadi kenangan dan renungan bagi keluarga 
besar UNISRI, dan sebagai penyemangat untuk mewarisi, melanjutkan 
perjuangan dan cita-cita beliau semua, serta membesarkan UNISRI agar 
menjadi Perguruan Tinggi terkemuka.

Kepada segenap anggota Tim Penyusun dan Penulis buku dengan 
Dr. Dian Esti Nurati, MSi. sebagai Ketua,  disampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya  atas dedikasinya untuk 
mewujudkan sebuah impian besar bagi UNISRI yaitu terbitnya sebuah 
Buku Sejarah Perjalanan UNISRI selama kurun waktu 40 tahun (21 Juni 
1980 – 21 Juni 2020) yang mengulas secara runtut perjalanan UNISRI 
dengan berbagai kenangan suka dan duka dengan disertai dokumen 
bersejarah lainnya.

Semoga Buku ini dapat dibaca dan dimaknai sebagai bentuk “napak 
tilas”  perjalanan UNISRI selama 40 tahun, bagi sivitas akademika UNISRI, 
keluarga besar GANISRI, dan segenap lapisan masyaraka khsusnya yang 
telah mengenal dan menjadikan UNISRI tempat studi lanjut untuk putra 
putrinya.   Terimakasih atas segala perhatian dan dukungannya.

Wabilahi taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh.

Rektor UNISRI,

Prof. Dr. Ir. Sutardi, MAppSc.
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Sambutan Ketua YPT Slamet Riyadi 

Assalamualaikum Wr Wb.

Dalam kesempatan ini kami menyambut baik dan penghargaan 
atas upaya penuturan perjalanan UNISRI dari awal sampai dengan Dies 
ke-40 atau lustrum kelima oleh tim penyusun yang dibentuk oleh Rektor. 
Dalam Dies pada umumnya hal-hal yang diperhatikan adalah untuk :

 h Mengenang peristiwa kelahirannya.

 h Mengingat akan tujuan yang ingin dicapai

 h Evaluasi langkah dan hasil kegiatan yang dilakukan sampai 
saat Dies diselenggarakan.

 h Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan untuk 
meningkatkan capaian yang diharapkan.

Bahwa UNISRI pada awalnya dikelola oleh Yayasan Pendidikan 
Surakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Mr. Soewidji Kartonegoro yang 
selanjutnya diserahkan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Slamet Riyadi 
pada tanggal 21 Juni 1980 yang akhirnya tanggal 21 Juni 1980 tersebut 
ditetapkan sebagai hari kelahiran UNISRI. Tujuan pengelolaan UNISRI 
pada intinya untuk ikut serta mempersiapkan generasi penerus bangsa 
yang cerdas, berakhlak dan bertanggung jawab lewat pendidikan dalam 
wadah UNISRI. 
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Sesuai dengan peran Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi maka upaya yang dilakukan UNISRI adalah 
melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab 
yang hasil capaiannya seperti dipaparkan oleh Tim Penyusun dalam naskah 
yang diberi judul 40 Tahun Bakti UNISRI Untuk Negeri. Namun beberapa 
hal perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa UNISRI sejak 
awal berdiri dalam mengelola pendidikan tinggi berdasarkan arah yang 
ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan UNISRI dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berarti taat azas.

 UNISRI telah berjalan di jalur yang benar dengan langkah-langkah 
yang taktis untuk mencapai keberhasilan melalui sistem yang ditetapkan 
dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat.

 Sampai saat ini, UNISRI memiliki 6 (enam) fakultas yang memiliki 
14 (empat belas) Program Studi S1 (Prodi S1) dan Program Pasca Sarjana 
yang terdiri dari 3 (tiga) Program Studi S2 (Magister) dengan jumlah 
mahasiswa keseluruhannya sebanyak 6.223 dan sampai dengan wisuda 
periode Oktober 2019 telah meluluskan sarjana S1 sebanyak 19.624 dan 
Magister sebanyak 2.353, didukung dengan peningkatan sarana dan 
prasarana yang relatif memadai.

 Di samping keberhasilan yang dicapai kami menyadari masih 
ada kekurangan-kekurangannya. Dari adanya kekurangan-kekurangan 
tersebut dan dikaitkan dengan tantangan kehidupan ke depan maka 
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UNISRI yang didukung oleh seluruh jajaran yang ada akan berusaha 
meningkatkan reputasi baik di tingkat nasional maupun internasional 
paling tidak di ASEAN sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah 
ditetapkan.

 Kepada seluruh jajaran di UNISRI kami sampaikan terima 
kasih atas kesatupaduannya, semangat dan tanggung jawabnya dalam 
mendukung keberhasilan UNISRI. Demikian juga kepada mitra kerja baik 
instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat atas kerjasama dan 
dukungannya kepada UNISRI selama ini, kami sampaikan penghargaan 
dan terima kasih.

Selanjutnya kami yakin bahwa Tim Penyusun Naskah telah berusaha 
secara kronologis menyajikan materi, tetapi bilamana ada hal-hal yang 
dirasakan masih kurang mohon dapat dimengerti dan dimaafkan.

Dirgahayu UNISRI.

Waalaikumsalam Wr Wb.

Ketua YPT Slamet Riyadi,

Drs. Soelarno
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Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung 
pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, tidak 
lantas menjadi penanda dari akhir perjuangan bangsa 
Indonesia. Bangsa Indonesia menyadari bahwa 
masih banyak tugas yang diemban. Setidaknya, 

masih banyak rakyat yang menyadari bahwa perjuangan dalam 
hal pendidikan masih belum dimulai. Dinamika perjuangan 
dalam memperkokoh pondasi pendidikan pun berlangsung di 
mana-mana, termasuk di Kota Solo. Pasca kemerdekaan, di 
kota Solo terbentuk berbagai kumpulan pelajar yang memiliki 
status sebagai Pelajar Pejuang Kemerdekaan. Beberapa di 
antaranya adalah Strum Abtaelung (SA), Laskar Kere, Laskar 
Alap-alap, juga Laskar Garuda. 

Salah satu di antara anggota Perhimpunan Pelajar 
Pejuang Kemerdekaan yang hebat tersebut adalah Letkol 
Slamet Riyadi. Kala itu Slamet Riyadi telah menjabat sebagai 
komandan pejuang yang sangat disegani oleh anak buahnya 
maupun oleh musuhnya. Letkol Slamet Riyadi sebagai 
Komandan Brigade V, Divisi I, berhasil mematahkan tentara 
Belanda yang dipimpin Overste Van Ohl, pada saat menjelang 
agresi militer Belanda II. Van Ohl mengagumi keberanian 
Slamet Riyadi, karena ia begitu tangguh dan cerdas, sekalipun 
pada saat itu usia Slamet Riyadi masih sangat muda dan 
pantas menjadi anaknya. 
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Nama Slamet Riyadi begitu 
dikenang karena perjuangan dan 
ketangguhannya. Kecerdasan 
dan kebulatan tekadnya telah 
menginspirasi banyak orang. 
Tak heran jika namanya lantas 
diabadikan dalam berbagai bentuk. 
Nama Slamet Riyadi menjadi nama 
bagi Kapal Perang, nama jalan 
di berbagai kota di Indonesia, 

bahkan di kota Solo nama Slamet 
Riyadi dipakai sebagai monumen 
hidup berupa sebuah lembaga 
pendidikan Perguruan Tinggi 
yakni Universitas Slamet Riyadi. 
Tentu saja, penggunaan nama 
Slamet Riyadi merupakan wujud 
penghargaan mendalam bagi 
sosok pahlawan nasional Brigjen 
(Anumerta) Slamet Riyadi.
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Nama ini sekaligus wujud pengharapan para pendirinya agar 
Solo memiliki lembaga Perguruan Tinggi yang memiliki jiwa Patriotisme, 
Kepeloporan dan Kemandirian, layaknya Slamet Riyadi. Harapan luhur ini 
menjadi salah satu usaha demi tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang dasar 1945. Sebab untuk itu, dibutuhkan sikap yang mau 
menumbuhkan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, membangun 
masyarakat adil dan makmur, mandiri berdaulat dan berbudaya. 
Sekaligus guna mencegah segala bentuk radikalisme, ancaman terorisme, 
penyalahgunaan narkoba dan bentuk ancaman lain yang merusak.

Berdirinya Universitas Slamet Riyadi 

Rektor ke 1 (1977 - 1980)
Mr. Suwidji Kartonagoro

Sejarah pendirian Universitas 
Slamet Riyadi tidak terlepas dari 
sejarah berdirinya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Hingga tahun 1970-
an, Solo telah memiliki beberapa 
perguruan tinggi swasta. Banyak 
generasi unggulan yang menjadi 
mahasiswa dan pengajar di perguruan 
tinggi swasta di Solo, salah satunya 
adalah Mr. Soewidji Kartonagoro 
dan kawan-kawan di Universitas 17 
Agustus (UNTAG) Cabang Surakarta. 
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Mr Soewidji yang pernah menjabat sebagai rektor UNTAG inilah yang 
nantinya juga menjadi tokoh kunci bagi pendirian UNISRI. 

Meski telah banyak perguruan tinggi swasta, pemerintah Kota 
Solo menginginkan keberadaan perguruan tinggi negeri di Kota Solo. 
Harapan ini pertama kali dilontarkan oleh Wali Kota Surakarta di tahun 
1952, Mohammad Saleh. Di tahun 1963, Wali Kota Surakarta, Koesnandar 
juga kembali menggaungkan keinginannya untuk mendirikan perguruan 
tinggi negeri. Apalagi, melihat kondisi kota Solo yang mulai kondusif, 
dan keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi negeri jadi semakin 
lapang.

Hingga akhirnya, realisasi 
pendirian universitas negeri ini mencapai 
titik terang. Pada tahun 1974, para tokoh 
pendidikan terutama para pejuang yang 
bergabung dalam perkumpulan Tentara 
Pelajar (TP) Solo, membentuk panitia 
persiapan pendiri Universitas Negeri di 
kota Surakarta, termasuk di dalamnya 
adalah Mr. Soewidji Kartonagoro. Pada 
1 Juni 1975, Wali Kota Surakarta Kol 
(Purn) H. Soemari Wongsopawiro, 
meresmikan pendirian universitas 
Gabungan Surakarta (UGS), yang kala itu 
kampusnya masih menempati pagelaran 
Keraton Kasunanan Surakarta. 

Kol. Purn. H. Soemari Wongsopawiro
(Ketua) 1985-2007
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Disebut UGS karena universitas ini adalah hasil gabungan dari 
beberapa perguruan tinggi swasta yang telah berdiri di Solo kala itu, 
meliputi : (1) STO Negeri Surakarta; (2) PTPN Veteran Surakarta; (3) 
AAN Saraswati; (4) Universitas Cokroaminoto; (5) Universitas Nasional 
Saraswati; (6) Universitas Islam Indonesia cabang Surakarta; (7) 
Universitas 17 Agustus 1945 /UNTAG cabang Surakarta; dan (8) Institut 
Jurnalistik Indonesia Surakarta.

UGS inilah yang menjadi cikal bakal bagi pendirian univesitas 
negeri di Surakarta. Kemudian, UGS atas ijin dari Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan dilebur menjadi Universitas Negeri Surakarta Sebelas 
Maret, yang pada tanggal 11 Maret tahun 1976 diresmikan oleh Presiden 
Soeharto. UNS Sebelas Maret menjadi universitas negeri pertama dan 
satu-satunya di Kota Solo. Beberapa perguruan tinggi lain, selain UGS 
juga bergabung untuk membentuk UNS Sebelas Maret, seperti: (1) Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri; (2) Sekolah Tinggi Olahraga; (3) 
Akademi Administrasi Niaga Negeri (yang sudah diintegrasikan ke Akademi 
Administrasi Niaga Negeri di Yogyakarta); (4) Fakultas Kedokteran P. T. P. 
N. Veteran cabang Surakarta. 

Berdirinya UNS menjadi angin segar bagi banyak pihak. Akhirnya, 
keinginan untuk memiliki perguruan tinggi negeri di Solo tercapai. Tetapi, 
pendirian UNS juga berarti hilangnya perguruan tinggi swasta yang ada 
di Solo, termasuk UNTAG. Mr. Soewidji Kartonagoro beranggapan bahwa 
sebetulnya keberadaan perguruan tinggi swasta juga sama pentingnya 
dengan perguruan tinggi negeri. Besar kemungkinan akan ada para 
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calon mahasiswa yang tidak bisa diterima oleh UNS. Lantas, bagaimana 
dengan nasib para calon mahasiswa yang tertolak dari universitas negeri 
ini nantinya?

Memikirkan hal tersebut, Mr. 
Soewidji Kartonagoro, berinisiatif 
untuk mendirikan preguruan tinggi 
swasta di Solo. Pada tanggal 
28 Desember 1976 Mr. Soewiji 
Kartonagoro bersama Sarwoko 
Tjitrosarwono, S.H. dan Drs. R. 
Slamet Soeparto mengajukan 
permohonan kepada presiden 
RI untuk mendirikan Universitas 
swasta di Surakarta. Beruntung, 
permohonan ini diterima. Melalui 
Akta Notaris S.K Yayasan Pendidikan 
Surakarta Hadiningrat dengan Akta 
Notaris No. 04/ Kep/ YPSH/ 1977, 
tanggal 4 Pebruari 1977 pemrakarsa 
ini mendirikan Yayasan Pendidikan 
Surakarta Hadiningrat (YPSH).

Akte Notaris
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Adapun susunan pengurus yayasan pertama tersebut, sebagai 
berikut:

Pada tanggal 18 Februari 1977, YPSH mendirikan Universitas 
Slamet Riyadi. PT yang didirikan oleh YPSH ini lebih dipopulerkan 
dengan sebutan UNSAR, yang merupakan akronim Universitas Surakarta. 
Perguruan Tinggi ini menandai bahwa secara de facto, Universitas Slamet 
Riyadi telah berdiri dan siap menerima mahasiswa baru untuk menimba 
ilmu Bersama. Kala itu, Universitas Slamet Riyadi menjadi sebuah 
perguruan tinggi swasta satu-satunya di Solo yang siap meneruskan 
perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan jalur pendidikan. Sebuah 
lembaga pendidikan tinggi yang dibangun dengan landasan semangat 
juang Pahlawan Slamet Riyadi. Penggunaan nama “Slamet Riyadi” tentu 
bukan tanpa alasan. Para pendirinya menginginkan suatu bangunan 
lembaga yang diharap mampu melahirkan generasi-generasi pejuang 
bangsa yang memiliki jiwa ‘Patriotisme’, ‘Kepeloporan’ dan ‘Kemandirian’. 
Layaknya Brigadir Jenderal TNI (Anumerta) Slamet Riyadi. 

Ketua :  Mr. Soewidji Kartonagoro

Wakil Ketua I :  Sarwoko Tjitrosarwono, SH.

Wakil Ketua II :  Drs. R. Slamet Soeparto.

Sekretaris I :  Saino Harsomadyono, BcHk.

Sekretaris II :  Sangadi Djojopuspito, BcHk.
Bendahara I :  Erica, DS, SH.

Bendahara II :  Sri Hardinah, BcHk.
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Perjuangan Mendapat Legalitas

Fakultas pertama yang ada ketika Universitas Slamet Riyadi 
pertama kali berdiri adalah Fakultas Hukum. Lalu, segera disusul oleh 
tiga fakultas untuk memperkokoh keberadaannya, yakni Fakultas Hukum, 
Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian. Ketiga fakultas inilah yang 
mengokohkan bangunan pertama UNISRI. Baru kemudian, menyusul 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) serta Fakultas Ilmu Pendidikan 
(sekarang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/ FKIP). Namun, ketika 
UNISRI mulai melangkah untuk mendapat legalitas, UNISRI telah memiliki 
sedikitnya lima fakultas, yang meliputi:

1. Fakultas Hukum

2. Fakultas Ekonomi

3. Fakultas Pertanian

4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Administrasi Negara

5. Fakultas Ilmu Pendidikan/ Bimbingan dan Penyuluhan

Dengan kelima fakultas ini, UNISRI telah mulai menjalankan 
aktivitas pendidikannya dan menerima mahasiswa baru. Bahkan, UNISRI 
telah memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 268 orang, beserta 72 dosen 
yang tersebar di kelima fakultas tersebut di tahun pertama berdirinya. 
Jumlah yang cukup besar bagi suatu perguruan tinggi yang baru saja 
berdiri, dan yang bahkan masih berproses dalam pengurusan legalitas. 
Tapi, justru karena jumlah mahasiswa inilah yang membuat para pendiri 



10 40 Tahun Bakti UNISRI untuk Negeri

UNISRI semakin bersemangat untuk bisa mengembangkan UNISRI. 
Bersama-sama, para pengurus yayasan dan universitas, berupaya sebisa 
mungkin mendapatkan legalitas demi membesarkan UNISRI. 

Fakultas-fakultas ini menjadi pondasi bagi UNISRI sehingga dapat 
segera mulai beroperasi. Dalam struktur organisasinya, Yayasan didukung 
oleh para pimpinan rektorat, yang terdiri dari tokoh-tokoh berikut:

Rektor     Mr. Soewidji Kartonagoro

Pembantu Rektor (PR) I  R. Soedihardjo, S.H.

Pembantu Rektor (PR) II  Drs. R. Slamet Soeparto

Pembantu Rektor (PR) III  Ananto Soekarno, S.H.

Dekan Fak. Hukum   Erica, D.S., S.H.

Sekretaris     Saino Harsomadyono, Bc.Hk.

Dekan Fak Ekonomi   Drs. Ady Sulistyo

Sekretaris     Dra. S.L. Triyaningsih

Dekan Fak. Pertanian   Ir. Djiwandi

Sekretaris     Drs. Indrowuryatno

Dekan FISIP    Drs. Ady Suyitno

Sekretaris     Drs. Soeadi Darsowiryono

Dekan FKIP    Drs. Satyo

Sekretaris     Drs. Jon Ate

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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Kampus UNISRI pada waktu itu bertempat di Gedung SPG Kristen 
di Jl. Monginsidi Surakarta. Di tempat inilah, sejarah Universitas Slamet 
Riyadi dimulai. Pertama kali berdiri, UNISRI memang tidak memiliki 
gedung sendiri. Proses pendirian Universitas Slamet Riyadi membutuhkan 
waktu yang panjang dan perjuangan yang besar. Sederhananya, para 
pendiri Universitas harus melakukan “babat alas”, untuk membangun 
universitas dari titik nol.

Meski telah berdiri, UNISRI memiliki banyak pekerjaan untuk 
diselesaikan. Salah satu yang paling penting adalah permasalahan status 
legalitas. Para mahasiswa telah mulai belajar dan menginginkan agar 
status pembelajarannya bisa diakui secara resmi oleh negara. Sempat pula, 
kampus mendapatkan tuntutan dari para mahasiswa soal legalitasnya. 
Sebetulnya, kampus bukan tidak berjuang untuk melengkapi legalitas. 
Universitas dan Yayasan yang kala itu berjuang Bersama sudah berjuang 
begitu keras. Namun sayangnya, keinginan tersebut tidak mudah untuk 
terwujud.

Untuk mendirikan Universitas Slamet Riyadi secara legal, harus 
terdapat SK tercatat dari Kopertis wilayah VI, sebagai pihak yang 
menaungi pengelolaan perguruan tinggi swasta di wilayah Jawa Tengah. 
Untuk itu, pada bulan Agustus 1978, Ketua YPSH membentuk kelompok 
20 untuk merealisasikan apa yang telah disarankan oleh Kopertis VI Jawa 
Tengah. Sayangnya, usaha ini tidak berjalan mulus. Pengajuan legalitas 
untuk Universitas Slamet Riyadi gagal karena tidak ada kesepakatan. 
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Sementara itu, dana yang dimiliki YPSH guna mengelola UNISRI 
semakin menipis. Pengelolaan keuangan yayasan pun harus semakin teliti. 
Tentu saja, tim tidak patah arang karena kegagalan untuk pengurusan 
perizinan ini. Bagaimana pun juga, perizinan adalah hal wajib sebagai 
landasan legal perjalanan suatu institusi pendidikan tinggi. Karenanya, 
pada tanggal 10 April 1980, YPSH kembali mengajukan permohonan 
bagi status Universitas Slamet Riyadi. Sayangnya, oleh Kopertis VI, 
permohonan ini kembali ditolak, bahkan berkasnya dikembalikan. 

Penolakan kembali ini menghadirkan kebimbangan bagi keluarga 
besar Universitas Slamet Riyadi, terutama bagi YPSH. Namun demikian, 
Mr. Soewidji Kartonagoro sebagai rektor, bertekad terus melaksanakan 
aktivitas perkuliahan dibantu dengan tim “babat alas” yang bertekad 
mendukungnya, salah satunya adalah Pak Saino. Bersama-sama, mereka 
bertekad bahwa perkuliahan tidak boleh berhenti. Ada para mahasiswa 
yang jumlahnya semakin banyak, yang menggantungkan nasib 
pendidikannya pada Universitas Slamet Riyadi. Jika sampai perkuliahan 
dihentikan, nasib para mahasiswa tentu akan terancam. Sembari masih 
berusaha untuk mendapatkan legalitas, proses perkuliahan harus tetap 
jalan.
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Saino Harsomadyono, Bc.Hk.
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Masih berusaha untuk 
mendapatkan legalitasnya, pada 
awal bulan Mei 1980, YPSH 
mengadakan pendekatan ke DPD 
Golkar TK II Surakarta. Kala 
itu, kekuatan politik Golkar di 
Indonesia memang sangat besar, 
termasuk dalam dunia pendidikan. 
Kondisi ini sudah bukan hal 
rahasia, juga bukan hal tabu. Ini 
yang memunculkan adanya inisiatif 

untuk bisa melibatkan kekuatan 
Golkar dalam pembangunan 
Universitas Slamet Riyadi. Namun, 
pelibatan ini bukan melalui jalur 
negatif. Yayasan mendapatkan 
dukungan dari beberapa orang 
Golkar karena memang memiliki 
visi dan misi yang positif 
untuk mendukung perjuangan 
pembangunan bangsa. 
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Beruntung, usaha yang dilakukan oleh tim yayasan ini 
membuahkan hasil menggembirakan. Pendekatan tersebut menghasilkan 
kesepakatan dalam pelimpahan pengelolaan Universitas Slamet Riyadi 
Surakarta. Langkah ini dianggap sebagai strategi untuk bisa mendorong 
keberhasilan legalitas Universitas Slamet Riyadi, setelah beberapa kali 
harus menjumpai kegagalan.

Proses pelimpahan pun 
segera diproses. Melalui Akte 
Notaris R. Moelyatmo SH., No. 11 
tanggal 20 Juni 1980 DPD Golkar TK 
II Surakarta, mendirikan Yayasan 
Perguruan Tinggi Slamet Riyadi. 
Pada tanggal 21 Juni 1980, dilakukan 
serah terima pengelolaan Universitas 
Slamet Riyadi, dari Yayasan 
Pendidikan Surakarta Hadiningrat 
kepada Yayasan Perguruan Tinggi 
Slamet Riyadi. Tanggal 21 Juni 1980 
selanjutnya ditetapkan sebagai hari 
lahir Universitas Slamet Riyadi. 
Setiap tahunnya, Dies Natalis 
UNISRI diperingati di tanggal 21 Juni. Selain itu, pada momen ini pula, 
sebutan UNSAR (Universitas Surakarta) juga mulai banyak digantikan 
dengan UNISRI (Universitas Slamet Riyadi Surakarta). Pada masa ini 
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pula, UNISRI telah memiliki logo barunya, yang menegaskan eksistensi 
Universitas Slamet Riyadi Surakarta. 

Dengan pergantian pengelolaan ini, pengurus Yayasan pun juga 
ikut berganti. Berikut adalah susunan Pengurus YPT Slamet Riyadi 
yang baru dibentuk:

1. Ketua   : Soehardjo

2. Wakil Ketua  : Ny. Ir. Sumirin Herman Sukarman

3. Wakil Ketua  : Sarwono Suryo

4. Wakil Ketua  : Dr. I. Suharno

5. Wakil Ketua  : Dra. Sukati Marwoto

6. Sekretaris  : Saino Harsomadyono

7. Bendahara  : Ananto Soekarno, S.H.
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Ketua (1980-1985) 

Kol. Purn. Soehardjo

Ir. Sumirin Herman 
Sukarman
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Sedangkan pada tingkat pengelola universitas juga berlangsung 

perubahan, sehingga menghasilkan pimpinan Universitas yang baru, 

yang terdiri dari:

1. Rektor  : Dr. I. Suharno

2. PR I   : R. Soedihardjo, S.H.

3. PR II   : Drs. R. Slamet Soeparto

4. PR III  : Ananto Soekarno, S.H.

5. Sekretaris  : Saino Harsomadyono, Bc.Hk.

Rektor Ke 2 (1980-1984)

Prof, Dr. Suharno., M.A. 
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Jika diperhatikan, memang ada beberapa nama yang terlibat di 

yayasan sekaligus di universitas. Ini terjadi karena minimnya SDM yang 

dimiliki. Meski harus bekerja secara ganda, mereka tetap memberikan 

kerja keras terbaiknya untuk Yayasan dan Universitas. Setelah Yayasan 

yang baru selesai terbentuk, Universitas Slamet Riyadi kembali memproses 

legalitasnya. Berikutnya, pada tanggal 26 Juni 1980, YPT Slamet Riyadi 

mengajukan permohonan status ‘Tercatat’ ke Kopertis VI Jawa Tengah. 

Bersyukur, proses kali ini bisa berjalan lancar dan membuahkan hasil 

positif. Yayasan berhasil mewujudkan legalitas bagi UNISRI sehingga 

dapat beroperasi sebagai penyelenggara pendidikan.

Universitas Slamet Riyadi pun resmi memiliki status ‘Tercatat’ 

berdasarkan SK Kopertis VI Jawa Tengah Nomor 119/K/22/KOP/VI/1980 

pada tanggal 30 Juli 1980. Pada saat mendapat status tercatat ini, Universitas 

Slamet Riyadi telah memiliki lima fakultas, yang terdiri dari: Fakultas Hukum, 

Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

dan Fakultas Ilmu Pendiidkan. Legalitas ini semakin melengkapi daya tarik 

Universitas Slamet Riyadi bagi masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang 

menaruh kepercayaan kepada Universitas Slamet Riyadi, dan untuk bisa 

mendidik putra-putrinya di kampus tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

mahasiswa yang makin tinggi.
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Jumlah mahasiswa terus bertambah. Adapun jumlah mahasiswa 

yang telah dimiliki Universitas Slamet Riyadi pada tahun 1980 adalah 1.750 

mahasiswa, dengan jumlah pengajar sebanyak 102 dosen. Jumlah yang 

luar biasa, bukan? Berikutnya, pada bulan Oktober 1981, UNISRI berhasil 

menerima status ‘Terdaftar’ dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

berdasarkan SK. Menteri P dan K No. 0309/0/1981 tanggal 24 Oktober 

1981. Lengkap sudah pondasi legalitas bagi UNISRI. Akan tetapi, perjalanan 

Universitas Slamet Riyadi tentu tidak berhenti sampai di sini. Ini hanyalah 

gerbang awal untuk dilewati demi menempuh perjalanan panjang selanjutnya. 

Ada tantangan lain yang siap menanti di perjalanan selanjutnya. 
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Tanggal Penting dalam Sejarah 
Universitas Slamet Riyadi

Tanggal 28 
Desember 
1976 

: Mr. Soewidji Kartonagoro bersama Sarwoko 
Tjitrosarwono, S.H. dan Drs. R. Slamet 
Soeparto mengajukan permohonan 
izin dan meminta restu kepada Presiden 
RI, Presiden Soeharto, untuk mendirikan 
universitas swasta di Surakarta.

Tanggal 4 
Februari 
1977

: Melalui Akta Notaris S.K Yayasan Pendidikan 
Surakarta Hadiningrat dengan Akta Notaris 
No. 04/ Kep/ YPSH/ 1977, berdiri Yayasan 
Pendidikan Surakarta Hadiningrat 
(YPSH).

Tanggal 
18 
Februari 
1977

: YPSH mendirikan Universitas Slamet 
Riyadi. Universitas Slamet Riyadi mulai 
beroperasi dan menerima mahasiswa.

Tanggal 
20 Juni 
1980

: DPD Golkar TK II Kota Surakarta, melalui 
Akte Notaris R. Moelyatmo S.H., No. 11, 
mendirikan Yayasan Perguruan Tinggi 
Slamet Riyadi.
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Tanggal 
21 Juni 
1980- 
HARI 
LAHIR 
UNISRI

: Dilakukan serah terima pengelolaan 
Universitas Slamet Riyadi, dari Yayasan 
Pendidikan Surakarta Hadiningrat kepada 
Yayasan Perguruan Tinggi Slamet Riyadi. 
Tanggal 21 Juni 1980 ini selanjutnya 
ditetapkan sebagai hari lahir Universitas 
Slamet Riyadi.

Tanggal 
30 Juni 
1980

: Universitas Slamet Riyadi mendapat 
STATUS TERCATAT dari Kopertis Wilayah 
VI Jawa Tengah berdasarkan S.K No. 119/ 
K/ 22/ Kop.VI/ 1980 tanggal 30 Juni 1980.

Tanggal 
24 
Oktober 
1981

: Universitas Slamet Riyadi mendapat 
STATUS TERDAFTAR dari Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan 
S.K Menteri P&K No. 0309/ 0/ 1981 tangal 
24 Oktober 1981 untuk Jenjang Sarjana 
Muda.

Pada 
tahun 
1983

: YPT Slamet Riyadi mengajukan status 
terdaftar untuk jenjang Sarjana. Lalu, 
status legal formalnya berhasil didapatkan 
pada tahun 1984.
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Peraturan dalam Operasional UNISRI

Universitas Slamet Riyadi adalah kampus yang diselenggarakan 
oleh Yayasan Perguruan Tinggi Slamet Riyadi. Yayasan merupakan 
representasi dari masyarakat yang memiliki wewenang untuk bertindak 
sebagai penyelenggara perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya, yayasan 
mengangkat rektor sebagai pelaksana untuk mengelola perguruan tinggi. 
Rektor bekerja berdasarkan garis kebijakan dari yayasan yang dituangkan 
dalam statuta, dengan bertanggung jawab kepada yayasan. 

Secara normatif, garis regulasi yang berlangsung antara 
yayasan dan rektorat dilaksanakan berdasarkan statuta, rencana induk 
pengembangan, aturan kepegawaian dan pengarahan rutin yang dilakukan 
sebelum penyusunan dan penetapan program kerja. Adapun kebijakan 
secara strategis penyelenggaraan perguruan tinggi dititikberatkan pada 
kegiatan akademis, berupa pengajaran, penelitian dan pengabdian, 
dengan diperkuat oleh kegiatan mahasiswa.

Yayasan memiliki tiga organ utama, berupa pembina, pengawas 
dan pengurus. Peran yayasan utamanya adalah untuk memberikan 
dorongan, mendukung, serta membantu memecahkan berbagai masalah 
yang dihadapi dalam pengelolaan kampus. Garis koordinasi yang 
berlangsung antara yayasan dan rektorat dilakukan melalui komunikasi 
secara kekeluargaan, dengan proses penyelesaiannya berdasarkan 
proporsional dan prosedural. 
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Di tingkat rektorat, pada awal berdirinya, periode kepemimpinan 
berlangsung selama empat tahun. Rektor dibantu oleh tiga Pembantu 
Rektor, yakni Pembantu Rektor I (bidang akademik); Pembantu Rektor II 
(Bidang administrasi umum dan keuangan); Pembantu Rektor III (bidang 
kemahasiswaan). Proses pemilihan dan pengangkatan rektor menjadi 
tanggung jawab yayasan. Yayasanlah yang berhak untuk mengangkat 
dan melantik para pimpinan rektorat di UNISRI. Bagaimana pun juga, 
dalam suatu perguruan tinggi, Yayasan tetap memegang peran puncak 
dalam memastikan agar PT berjalan sesuai target.

Berbeda dengan di tingkat rektorat, para pimpinan di tingkat 
dekanat hingga prodi di bawahnya memiliki masa jabatan yang lebih 
singkat. Masa jabatan para dekan dan pembantu dekan hanya berlangsung 
dalam waktu tiga tahun. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor 
setelah mendapat persetujuan Yayasan. Begitu pula Pembantu Dekan 
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan 
Dekan dan persetujuan Yayasan. Pembantu Dekan di masa tersebut terdiri 
dari tiga bidang, yang terdiri dari Pembantu Dekan I (bidang akademik); 
Pembantu Dekan II (Bidang administrasi umum dan keuangan); Pembantu 
Dekan III (bidang kemahasiswaan).

Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 3 (tiga) tahun 
dapat dipilih dan diangkat kembali untuk masa jabatan yang kedua. 
Apabila Dekan/ Wakil Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat 
Pejabat Dekan/ Pembantu Dekan untuk masa jabatan yang tersisa. 
Persyaratan dan tata cara pemilihan Dekan dan Pembantu Dekan 
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ditetapkan oleh Rektor. Apabila Dekan dan Pembantu Dekan terbukti 
tidak mampu menjalankan tugas, atau diperlukan untuk jabatan lain, 
Rektor dapat memberhentikan setelah mendapat persetujuan Yayasan.

Struktur kepemimpinan ini lalu mengalami perubahan dan aturan. 
Pada tahun 2010, terjadi perpanjangan masa jabatan pimpinan di tingkat 
fakultas sampai prodi. Masa jabatan para pimpinan fakultas dan prodi dari 
yang awalnya tiga tahun, diperpanjang hingga masa jabatannya genap 
empat tahun. Kebijakan ini membuat pergantian kepemimpinan rektorat, 
fakultas hingga prodi akan berlangsung beriringan dengan masa jabatan 
yang sama-sama empat tahun. Pemilihan pimpinan hingga pelantikan 
di tingkat universitas akan berlangsung paling awal. Disusul dua bulan 
kemudian, dilakukan pemilihan dan pelantikan di tingkat fakultas. Dua 
bulan kemudian, pemilihan pimpinan di tingkat prodi pun dilakukan dan 
segera dilakukan pelantikan. 

Sebutan “Pembantu Rektor” juga mengalami perubahan menjadi 
wakil rektor, dengan pembagian bidang I, II dan III yang tetap sama. 
Di tingkat Fakultas, terjadi pula perubahan sebutan Pembantu Dekan, 
menjadi Sekretaris Dekan, dan kemudian diubah lagi menjadi Wakil 
Dekan. Selain itu, dilakukan efisiensi tugas, sehingga yang awalnya 
terdapat tiga pembantu dekan, diubah menjadi hanya satu Sekretaris 
Dekan (PD dihapus), dan yang kemudian tetap dengan satu Wakil Dekan 
saja. Di tingkat Prodi juga terdapat perubahan. Awalnya hanya terdiri 
dari satu ketua prodi, lalu bertambah satu pimpinan, berupa Sekretaris 
Prodi, yang bertugas untuk membantu kerja Ketua Prodi. 
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Di UNISRI, status Pendidik (Dosen) adalah seseorang yang 
berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh 
Yayasan. Jadi, yayasan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan 
memberhentikan dosen. Dosen memiliki tugas utama melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan amanat pemerintah pusat. Para 
Tenaga Pendidik harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi 
sesuai dengan bidang fungsinya dapat merupakan dosen tetap, dan 
dosen tidak tetap. Pendidik (dosen) tetap adalah dosen Yayasan dan 
dosen negeri dipekerjakan sebagai tenaga tetap Universitas. Pendidik 
(Dosen) tidak tetap adalah dosen yang diangkat oleh Rektor sesuai 
dengan kebutuhan. 

Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi dikembangkan sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Akademika. Jenjang 
jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan 
guru besar. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian 
jabatan akademik dosen diatur sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai jenjang jabatan guru besar 
atau profesor, termasuk profesor paripurna mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan, proses, dan prosedur 
pengangkatan seorang guru besar mengacu peraturan perundangan yang 
berlaku. Dalam pengelolaan PT, UNISRI juga didukung oleh kehadiran 
para tenaga kependidikan yang juga diangkat dan diberhentikan dengan 
wewenang penuh dari yayasan. 
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Hymne dan Mars UNISRI

Demi semakin menyemarakkan penyelenggarakan pendidikan di 
UNISRI, diciptakanlah Mars dan Hymne UNISRI. Mars dan Hymne UNISRI 
diaransemen oleh Adi Soelistyo dengan lirik yang begitu menggugah, 
serta nada-nada yang menyentuh. Mars dan Hymne UNISRI ini menjadi 
sajian lagu yang seringkali dikumandangkan pada tiap-tiap agenda 
penting di UNISRI. Hymne dan Mars UNISRI inilah yang menjadi landasan 
para akademika UNISRI dalam berpribadi dan turut mengingatkan akan 
semangat untuk berjuang demi kemajuan bangsa. Hingga kini, Mars dan 
Hymne UNISRI terus dikumandangkan dalam berbagai kesempatan.
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Hymne UNISRI

Universitas Slamet Riyadi
Dengan penuh semangat tegak berdiri

Ikut berkarya tuk tiap insani
Berjiwa satria di medan bakti

Berasaskan Pancasila setiap langkahnya
U U D empat lima melandasinya

Universitas Slamet Riyadi
Siap ber-tri dharma jaya abadii..
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Dengan tegap serta maju melangkah,

menuju cita membangun negara

Membina para muda, gar bersemangat baja

Ntuk mengisi perjuangan bangsa, Indonesia.

Pancasila sebagai landasannya

dalam membina ilmu dan berkarya

Sbagai abdi negara yang berjiwa satria

Ntuk mencapai cita luhur mulya

Tetap perkasa megahkan panji

Universitas Slamet Riyadiiiii

Gerak kaki tetap di medan sakti, 

berdharma bakti tuk ibu pertiwi

Dengan semangat tinggi yang tak kenal berhenti,

tetap hidup dan jaya UNISRI

Mars UNISRI
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Logo UNISRI dan Makna yang 
Tersirat

(Logo Pertama UNISRI)

Sejak berdiri di Tahun 
1980, UNISRI telah memiliki 
logo baru yang digunakan untuk 
menunjukkan eksistensi UNISRI. 
Logo baru UNISRI ini dipakai 
hingga tahun 1985. Lalu, di tahun 
1985, melalui sebuah lomba, 
Universitas Slamet Riyadi memiliki 
logo baru. Lomba logo UNISRI 
ini dimenangkan oleh seorang 
mahasiswa ilmu komunikasi UNISRI 
bernama Sugede S Sudarto. 

Berikut ini adalah tampilan logo baru UNISRI, yang terus 
digunakan hingga tahun 2013. Di tahun 2013, atas permintaan rektor, 
logo ini mengalami sedikit perubahan, yakni dengan pembubuhan tulisan 
identitas Universitas Slamet Riyadi, tanpa mengubah makna simbol yang 
tersirat dalam tiap lekukannya. 
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Logo UNISRI menjadi 
lambang UNISRI, yang di dalamnya 
menyiratkan tentang banyak 
makna berharga. Bentuk dan warna 
lambang Universitas Slamet Riyadi 
ini didesain dengan warna dasar 
biru. Biru adalah perlambangan 
dari ketenangan. Lambang itu 
dibingkai dalam bentuk segi lima 
dengan lima sudut tajam dan tiga 
putik bunga yang dilingkari bulir 
padi. Adapun arti lambang atau 
logo UNISRI tersebut, yakni:

1. Bingkai Segi Lima berbentuk bunga berwarna kuning emas 
adalah hal yang melambangkan Kusuma Bangsa. Ini dibuat untuk 
mengenang jasa pahlawan Brigjen Slamet Riyadi.

2. Lima Sudut Tajam berbentuk bunga dengan warna dasar 
biru merupakan lambang dari sila-sila Pancasila, yang terdiri dari 
lima sila secara utuh, meliputi: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa.; (2) 
Kemanusiaan yang adil dan beradab.; (3) Persatuan Indonesia.; 
(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan.; (5) Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.
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3. Tiga putik bunga di tengah berwarna merah yang 
melambangkan Tri Dharma PerguruanTinggi, yakni (1) pengajaran, 
(2) penelitian dan (3) pengabdian kepada masyarakat. 

4. Bulir padi melingkar di kanan-kiri berwarna kuning emas 
melambangkan kejayaan dari Universitas Slamet Riyadi.

5. Tunas akar di bawah membentuk kaki sebanyak enam 
buah yang berwarna kuning emas, sesuai jumlah kakinya 
yakni enam buah, ini melambangkan angka enam. Angka enam 
adalah bulan berdirinya Universitas Slamet Riyadi.

6. Bentuk petak sebanyak tiga buah di antara kaki-kaki yang 
melambangkan angka 2 dan angka 1. Ini adalah perlambangan 
dari angka  21, yang menunjukkan tanggal berdirinya Universitas 
Slamet Riyadi. Tepatnya, 21 Juni.

7. Tunas akar berwarna kuning emas yang melambangkan 
generasi penerus bangsa.

Lambang Universitas Slamet Riyadi yang terdiri dari tujuh butir, 

sesuai yang disebutkan pada butir 1 hingga 7 di atas, adalah cerminan 

dari kesatuan gerak menuju ke arah terwujudnya cita-cita Universitas 

Slamet Riyadi. Lambang itulah yang selalu bertahta di Universitas Slamet 

Riyadi, sebagai logo untuk menunjukkan identitas UNISRI.
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Pada masa kepemimpinan Prof Kapti tahun 2006, logo UNISRI 
mengalami sedikit perubahan. Perubahan tersebut dilakukan dengan 
menambahkan nama UNISRI di dalam logo tanpa mengubah makna yang 
tersirat. 
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Bab 2
1981

Pijakan 
Pijakan
Awal
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Universitas Slamet Riyadi 
telah mengantongi 
legalitas dari 
pemerintah. Artinya, 
kampus ini telah resmi 

berdiri dan keberadaannya telah diakui 
negara. Tak hanya itu, legitimasi dari 
masyarakat luas pun sudah diperoleh. Hal 
ini dibuktikan dari sudah ada sejumlah 
mahasiswa yang menitipkan masa depannya 
kepada kampus Universitas Slamet Riyadi, 
sebagai mahasiswa. Para orang tua 
mahasiswa pun, mempercayakan proses 
pendidikan dan pengembangan diri dari 
anak-anaknya di Universitas Slamet Riyadi. 
Berikutnya, pijakan-pijakan awal bagi 
pendirian Universitas Slamet Riyadi harus 
terus diperkokoh. 
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Masih ada sederetan 
tugas yang menanti YPT 
Slamet Riyadi sebagai 
penyelenggara Perguruan 
Tinggi, dan juga Rektor 
serta jajarannya sebagai 
pengelola Perguruan Tinggi. 
Kerjasama dengan berbagai 
pihak, disertai berbagai 
usaha harus dijalankan 
untuk bisa memperkuat 
pondasi kampus Universitas 
Slamet Riyadi, dalam 
berbagai aspeknya. Tahun 
1981 hingga 1985 menjadi 
masa-masa penting dalam 
sejarah Universitas Slamet 
Riyadi. Masa-masa ini, 
pondasi kampus sedang 
ditata dan dibangun 
sedemikian rupa untuk 
menopang masa depan 
Universitas Slamet Riyadi 
yang lebih cemerlang.

Kampus Lama UNISRI
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Pengokohan Pondasi “Kampus”

Meski telah resmi berdiri, tapi penyelenggaraan kegiatan 
pendidikan di Universitas Slamet Riyadi masih terkendala masalah tempat. 
Penyelenggaraan pendidikan di UNISRI belum bisa diselenggarakan di 
kampus sendiri. Karenanya, kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa UNISRI 
diselenggarakan di Yayasan Sekolah Guru Kristen Surakarta, tepatnya di 
Jl. Monginsidi 40 Surakarta, dan sempat meminjam beberapa sekolah 
dasar yang ada di sekitarnya untuk mendukung kegaitan belajar mengajar 
mahasiswa. Tentunya, UNISRI tak ingin terus-terusan menumpang 
tempat. Untuk bisa berkembang maksimal, YPT Slamet Riyadi, sebagai 
pihak yang menaungi Universitas Slamet Riyadi, berupaya untuk bisa 
mendirikan bangunan kampusnya sendiri. 

Beruntung, karena adanya hubungan yang baik dengan 
pemerintah, Yayasan Perguruan Tinggi Slamet Riyadi menerima bantuan 
lahan tanah dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surakarta. 
Bantuan lahan tersebut bertempat di Mojosongo seluas 25.000 m2 
serta di Kadipiro seluas 8.384 m2. Selanjutnya, lahan di Kadipiro inilah 
yang akan menjadi kampus utama Universitas Slamet Riyadi. Ditambah 
dengan lahan di belakang kampus utama yang lantas juga berhasil dibeli 
oleh Yayasan untuk pengembangan kampus. Demi menjaga keamanan 
aset Yayasan, beberapa lahan ini diatasnamakan Pak Saino, yang setelah 
sepeninggalan beliau nantinya dihibahkan lagi ke Yayasan.
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Selain itu, YPT Slamet Riyadi juga menerima bantuan bangunan 
berupa dua unit bangunan berukuran 8 x 9 yang dibangun di tanah 
Mojosongo. Pemberian hibah bangunan ini diberikan oleh Pemerintah 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Bantuan lain juga datang dari Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, yang disalurkan lewat Kopertis 
Wilayah VI Jawa Tengah. Bantuan tersebut berupa ruang kuliah seluas 
450 m2 dengan DIP sebesar Rp 60.000.000. Bangunan ini berdiri di atas 
tanah di Kelurahan Kadipiro (sekarang menjadi kelurahan Joglo), yang 
selanjutnya menjadi bangunan kampus utama Universitas Slamet Riyadi.

Pengembangan kampus yang baru berdiri memang membutuhkan 
banyak dukungan, baik berupa lahan, bangunan maupun dana. Pada 
saat itu, YPT Slamet Riyadi pun juga berkesempatan mendapatkan 
bantuan kredit dari Bank Indonesia, yang diberikan lewat BPD Jawa 
Tengah. Adapun nilai kredit tersebut adalah sebesar Rp 20.000.000, yang 
selanjutnya digunakan untuk tambahan biaya pembangunan kampus 
Universitas Slamet Riyadi di Kadipiro. 

Dana yang diperoleh dari berbagai pihak ini dimanfaatkan untuk 
membangun kampus di Kadipiro dengan dukungan dari Pemborong CV. 
Pembangunan Nugroho. Total dana yang masuk untuk pembangunan 
mencapai lebih dari Rp 886.000.000. Artinya, dana hibah dan pinjaman 
yang telah terkumpul masih belum cukup untuk memenuhi biaya 
pembangunan tersebut. Karenanya, YPT Slamet Riyadi masih perlu 
mengelola dana dari sumber lain. Kekurangan dana tersebut akhirnya 
mampu ditutup dengan sumbangan dari masyarakat atau orang tua 
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mahasiswa. Dana dari para mahasiswa pun juga dikelola dengan teliti 
agar bisa menghasilkan kebermanfaatan yang maksimal.

Proses pembangunan kampus di Kadipiro berjalan cukup lancar. 
Pembangunan dimulai dari peletakan batu pertama yang dilakukan 
oleh Bapak Widarto, selaku Ketua DPD I Jateng, pada tanggal 1 Maret 
1982. Selanjutnya, secara bertahap, kampus Universitas Slamet Riyadi 
tampak berdiri semakin kokoh dan megah. Deretan bantuan, lahan, 
bangunan maupun dana begitu berharga bagi keberlangsungan dan 
kemajuan Universitas Slamet Riyadi. Ini adalah modal fisik yang mampu 
mendukung dan mengokohkan pondasi Universitas Slamet Riyadi untuk 
menyelenggarakan pendidikan tinggi, sesuai harapan awal. 

Selain modal fisik kampus yang semakin berkembang, ada 
juga modal lain yang tak kalah berharga, yakni berupa kepercayaan 
masyarakat kepada Universitas Slamet Riyadi. UNISRI semakin dipercaya 
oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dan mendidik 
putra-putri bangsa agar menjadi generasi yang bermanfaat. Tingginya 
kepercayaan masyarakat bagi UNISRI ini dapat dilihat semakin tingginya 
pula jumlah mahasiswa yang berkuliah di UNISRI. 

Tak cuma itu, pondasi UNISRI semakin kokoh dengan adanya 
bantuan dari Kopertis Wilayah VI berupa dosen DPK di tahun 1981. 
Para dosen ini ditugaskan di UNISRI agar dapat membantu mengajar 
dan mengelola kampus dengan lebih baik. Tentunya, dengan adanya 
penambahan SDM diharapkan mampu semakin meningkatkan kualitas 
Universitas Slamet Riyadi.  
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Komputer Pertama UNISRI

Infrastruktur fisik tak boleh ditinggalkan dalam suatu proses 
pembangunan perguruan tinggi. Pembangunan ruang kuliah baru 
membuktikan adanya komitmen pimpinan dalam penyediaan prasarana 
perkuliahan yang memadai sebagai bentuk dari infrastruktur fisik kampus. 
Selain itu, perkembangan yang menggembirakan juga nampak dari 
rintisan administrasi akademik dengan sistem komputer. Meski komputer 
masih merupakan barang langka di masa tersebut, tapi UNISRI sudah 
mulai berusaha untuk menata administrasi akademik melalui sistem 
komputer demi mewujudkan ketertiban administrasi akademik. 

Unsur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam pengembangan 
akademik adalah pengolahan data yang akurat. Pengolahan data yang 
akurat bisa dilakukan melalui dukungan perangkat komputer yang 
mumpuni. Beruntung, pada bulan April 1982, UNISRI memperoleh 
bantuan satu unit komputer dari Proyek Peningkatan Kopertis Wilayah 
VI Jawa Tengah. Bantuan satu unit komputer seharaga Rp 2.350.000 
tersebut menjadi langkah nyata UNISRI dalam upaya peningkatan sarana 
akademi. 

Dengan bantuan tersebut, kampus UNISRI telah tercatat memiliki 
delapan unit komputer. Tiga unit di antaranya adalah komputer merk 
Apple II dan lima unit komputer merk IBM. UNISRI juga telah memiliki 
satu buah mesin scanner yang dimanfaatkan untuk mengoreksi nilai 
kelengkapan, pengelolaan, dan pelayanan perpustakaan. Ya, Universitas 
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Slamet Riyadi beruntung karena sudah bisa menikmati komputer untuk 
sistem pengelolaan akademiknya di masa tersebut. 

Inilah tahun-tahun awal keberadaan komputer di UNISRI. Di 
tahun-tahun berikutnya, UNISRI juga berupaya melakukan peningkatan 
pemanfaatan dan peranan unit komputer. Komputer-komputer ini 
dimanfaatkan untuk menopang efektifitas dan efisiensi kerja serta 
pengolahan data secara cermat dan akurat. Bahkan, pada penerimaan 
mahasiswa tahun 1987 juga telah digunakan komputer untuk evaluasi 
tesnya.

 

Antusiasme Mahasiswa

Seiring perkembangan jaman, jumlah mahasiswa Universitas 
Slamet Riyadi terus mengalami peningkatan. Dengan semakin tingginya 
jumlah kepercayaan yang diterima, artinya tanggung jawab yang 
dipanggul oleh UNISRI juga semakin besar. Pengurus Universitas maupun 
Yayasan harus bisa bekerja sama demi memberikan yang terbaik bagi 
keberlangsungan kampus. Agar selanjutnya, antusiasme masyarakat 
terhadap Universitas Slamet Riyadi juga semakin tinggi.

Pada masa tersebut, salah satu syarat kelulusan untuk 
mendapatkan gelar sarjana muda adalah dengan mengikuti ujian negara. 
Sama seperti para mahasiswa dari perguruan tinggi swasta lain, para 
mahasiswa Universitas Slamet Riyadi pun juga mengikuti Ujian Negara 
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Sarjana Muda. Pertama kali para mahasiswa mengikuti Ujian Negara 
Sarjana Muda adalah pada tahun 1980/ 1981, dengan tingkat kelulusan 
yang cukup memuaskan. Dari Fakultas Hukum dari peserta 35 orang, 
berhasil lulus 25 orang atau 71,4%. Adapun dari Fakultas Ekonomi, 
dari total peserta 38 orang, berhasil lulus 8 orang atau sekitar 24,3 
%. Sementara para mahasiswa lain yang belum lulus masih berupaya 
untuk bisa meraih gelar kesarjanaannya dengan mengikuti ujian negara 
di tahun berikutnya.

Lalu, pada tahun berikutnya, ada lebih banyak mahasiswa UNISRI 
yang mengikuti Ujian Negara Tahun 1981/ 1982, dengan rincian berikut :

Fakultas Peserta Berhasil Lulus Persentasi

Hukum 48 Orang 29 Orang 60,4 %

Ekonomi 28 Orang 14 Orang 50 %

Pertanian 15 Orang 13 Orang 86,7 %

Sospol, AN 17 Orang 11 Orang 64,7 %

FKIP/BP 1 Orang 1 Orang 100 %
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Berhasil meluluskan para sarjana turut meningkatkan reputasi 
kampus di mata masyarakat. Sebagai gambaran, kita bisa melihat 
bagaimana jumlah pendaftar yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 
Berikut ini adalah rangkuman jumlah calon mahasiswa yang mendaftar 
dan diterima di Universitas Slamet Riyadi, mulai tahun 1980 hingga 1984. 

Data angka tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, 
animo para calon mahasiswa untuk masuk ke UNISRI semakin tinggi. 
Bahkan, dalam waktu empat tahun saja, jumlah mahasiswa yang diterima 
meningkat sampai hampir dua kali lipat. Hingga di akhir tahun akademik 
1983/1984, total mahasiswa yang dimiliki UNISRI mulai dari tingkat 
I hingga V sudah mencapai 2.292 mahasiswa, yang tersebar di lima 
fakultas. 

Tahun Jumlah Pendaftar Diterima

1980/1981 565 450 Mahasiswa

1981/1982 756 500 Mahasiswa

1982/1983 890 750 Mahasiswa

1983/1984 1050 850 Mahasiswa
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No Fakultas Tingkat Jumlah Mahasiswa

1 Hukum I - V 740

2 Ekonomi I - V 500

3 Pertanian I - IV 289

4 Sospol I - IV 490

5 Keguruan dan Ilmu Pendidikan I - III 296

Berikut ini adalah jumlah mahasiswa UNISRI Tahun Akademik 
1983/ 1984, di lima fakultas yang ada:

Semakin bertambahnya jumlah mahasiswa di UNISRI, tentunya 
juga menuntut semakin bertambah pula tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan yang dimiliki. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan 
harus cukup ideal sehingga mampu melayani kebutuhan mahasiswa 
dengan optimal. Di tahun akademik 1983/ 1984, jumlah tenaga pendidik 
yang dimiliki sudah mencapai 247 dosen, yang terdiri dari:

1. Dosen Negeri diperbantukan  : 17 orang

2. Dosen Tetap Yayasan   : 20 orang

3. Dosen Tidak Tetap   : 210 orang 
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Dari total 247 dosen yang mengajar di UNISRI ini, memang hanya 

sebagian kecil yang berstatus dosen tetap yayasan. Sedangkan mayoritas 

dosen merupakan dosen tidak tetap yang berasal dari tenaga-tenaga 

edukatif dari UNS, UGM, UNDIP, dan Pemda Dati II Surakarta, serta 

beberapa Instansi lain yang memenuhi persyaratan. Namun, kondisi ini 

tidak menjadi hambatan bagi maju dan berkembangannya UNISRI. 

Selain keberadaan para tenaga pendidik, dukungan tenaga 
kependidikan juga tak kalah penting. Sampai dengan tahun akademik 
1983/ 1984, tenaga kependidikan yang mengurusi administrasi, sebagai 
berikut :

1. Tenaga Administrasi Universitas   : 12 orang

2. Tenaga Administrasi Fakultas    : 42 orang

3. Tenaga Administrasi Perpustakaan   : 3 orang

4. Tenaga Pengemudi     : 3 orang

5. Pekerja/ penjaga sepeda/ penjaga malam : 9 orang

Berarti, Universitas Slamet Riyadi telah memiliki sejumlah 69 
tenaga kependidikan, yang terdiri dari 20 orang tenaga tetap, dan 49 
lainnya masih merupakan tenaga tidak tetap. Untuk dapat menampung 
animo para mahasiswa guna menuntut ilmu, para pendiri pun segera 
mengurus status untuk Universitas Slamet Riyadi. Hingga akhirnya, 
Universitas Slamet Riyadi berhasil mengantongi STATUS TERDAFTAR 
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sehingga dapat meluluskan mahasiswa pada tingkat ‘Sarjana Lengkap’ 
dan telah mendapat rekomendasi dari kopertis dengan surat No. 1266/ 
K/ 04. 01/ Kop VI/ 83 tanggal 8 Agustus 1983. 

Status baru yang dimiliki ini diharapkan mampu meningkatkan 
antusiasme mahasiswa untuk berkuliah di Universitas Slamet Riyadi. Pada 
tahun tersebut, Universitas Slamet Riyadi, khususnya fakultas pertanian, 
mulai menerima mahasiswa pindahan dari Unversitas Tidar Magelang. 
Para mahasiswa pindahan ini datang untuk melanjutkan kuliahnya demi 
bisa memperoleh gelar sarjana lengkap.
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Perombakan Organisasi untuk 
“UNISRI” 

Membangun perguruan tinggi yang masih baru bukanlah perkara 
mudah. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus digarap. Banyak pula 
pijakan-pijakan awal yang harus dikokohkan. Salah satunya, perlu juga 
ditetapkan bagaimana penataan kepemimpinan dalam pengelolaan 
Universitas Slamet Riyadi. Hal ini terus dipikirkan oleh para inisiator yang 
ada di YPT Slamet Riyadi.

Pembenahan organisasi di dalam Universitas masih terus 
berlangsung. Pada tanggal 11 Maret 1981, muncul inisiasi untuk 
membentuk Dewan Penyantun dengan ketua dari DPD Golkar Tingkat I 
Jawa Tengah. Adapun anggota Dewan Penyantun tersebut, terdiri dari :

1. Pembina PTS Golkar Jawa Tengah

2. Muspida Tingkat Karesidenan Surakarta

3. Bupati/ Walikotamadya kepala daerah Tingkat II se eks 
Karesidenan Surakarta.

Dewan penyantun ini selanjutnya turut terlibat dalam usaha 
pengembangan kampus Universitas Slamet Riyadi. Dewan Penyantun ini 
pula yang mengantarkan begitu banyak perombakan bagi Universitas 
Slamet Riyadi, termasuk perubahan logo bagi Universitas Slamet Riyadi. 
Melalui sebuah lomba, Universitas Slamet Riyadi pun memiliki logo baru. 
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Lomba logo UNISRI ini dimenangkan oleh seorang mahasiswa ilmu 
komunikasi UNISRI bernama Sugede S Sudarto.

Berikutnya perombakan demi perombakan terus dilakukan 
di UNISRI. Dalam hal organisasi, pada tanggal 21 Maret 1981, juga 
diadakan perubahan pimpinan Fakultas, mulai dari Dekan, Pembantu 
Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III. Masing-masing 
fakultas di UNISRI awalnya memang memiliki empat jajaran petinggi 
di Dekanan, yang terdiri dari seorang Dekan dengan dibantu oleh tiga 
orang Pembantu Dekan (PD), dengan pembagian tugas PD I, II dan III, 
seperti pada PR I, II dan III.

Selain itu, perubahan juga terjadi di Fakultas Ilmu Pendidikan 
secara khusus. Pada tanggal 1 Pebruari 1983, Fakultas Ilmu Pendidikan 
berubah nama menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). 
Perubahan ini lebih pada penyesuaian redaksi nama, agar selaras dengan 
nomenklatur yang telah ditentukan di pemerintahan pusat. Di FKIP, 
jurusan yang telah berdiri kala itu adalah (1) Jurusan Bimbingan dan 
Penyuluhan serta (2) Jurusan Pendidikan Moral Pancasila. 

Perubahan di FKIP ini juga kembali dikuatkan melalui SK Mendikbud 
RI Nomor: 076/0/1984 tentang penyesuaian status, yang diterima pada 
tanggal 9 Maret 1984. Pada SK tersebut, terjadi penyesuaian, berupa :

1. FKIP terdiri dari dua jurusan sampai tingkat Sarjana Muda:

2. Fakultas Hukum terdiri dari tiga jurusan sampai tingkat 
Sarjana Lengkap
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3. Fakultas Pertanian terdiri dari satu jurusan sampai tingkat 
Sarjana Lengkap

4. Fisipol terdiri dari dua jurusan sampai tingkat Sarjana 
Lengkap.

SK ini kembali dibenahi pada tanggal 29 Agustus 1984, dengan 
turunnya SK Mendikbud Nomor: 0395/0/198 tentang semua fakultas 
menjadi Program S1. Perubahan-perubahan memang masih terus terjadi. 
Selain karena UNISRI masih baru berdiri, juga karena masih adanya 
penyesuaian-penyesuaian di tingkat regulasi pemerintah. Sebagai 
subjek hukum yang patuh, tentunya UNISRI harus selalu berupaya 
memenuhi standar yang telah dipatok oleh pemerintah. UNISRI berusaha 
menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku, sekaligus berusaha 
memperkokoh pijakan-pijakan yang digunakan dalam menjalankan 
aktivitas pendidikan.

Dalam rangka menguatkan aktivitas pendidikan ini pula, di 
tingkat rektorat, pada tanggal 6 Pebruari 1984, juga kembali diadakan 
perubahan pimpinan. Perubahan tersebut terjadi mulai tingkat Rektor, 
serta pembantu rektor (PR) I, II dan III. Adapun susunan pemimpin baru 
yang ditetapkan, meliputi :

1. Rektor  : Ananto Soekarno, S.H.

2. PR I   : R. Soedihardjo, S.H.

3. PR II   : Saino Harsomadyono, BcHk.

4. PR III   : Radjijo, S.H.
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Pengurus YPT Slamet Riyadi juga turut mengalami perubahan 
pemimpin. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1985, terjadi perubahan 
Pengurus YPT Slamet Riyadi, dengan Notaris Budi Maknawi, S.H., Nomor: 63. 
Adapun susunan pengurus yang baru, sebagai berikut:

1. Ketua  : Kolonel (purn) H. Soemari Wongsopawiro

2. Wk. Ketua : Ir. Sumirin Herman Sukarman.

      Sarwono Suryo

      Sumiharti Soehardjo

3. Sekretaris : Saino Harsomadyono BcHk.

4. Bendahara : Ananto Soekarno, SH.

Para pemimpin baru ini siap untuk melanjutkan perjuangan UNISRI 
untuk menyajikan pendidikan yang sesuai dengan karakter Slamet Riyadi. 
Ya! Sekalipun pemimpin baru akan terus mewarnai perjalanan UNISRI 
di tahun-tahun berikutnya dengan nuansa yang baru, tapi tentunya 
semangat Slamet Riyadi yang telah disemat sedari awal oleh para pendiri 
UNISRI tidak boleh luntur. Semangat itu harus tetap ada. Semangat yang 
dipenuhi dengan jiwa ‘Patriotisme’, ‘Kepeloporan’ dan ‘Kemandirian’ dari 
sosok Slamet Riyadi.
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Melengkapi Pondasi “Tri Dharma”

Salah satu fungsi utama perguruan tinggi memang untuk 
mengembangkan keilmuan. Jadi, UNISRI tidak hanya mengemban tugas 
untuk memberikan ilmu lewat pendidikan. Sinergi tri dharma pendidikan 
tinggi wajib untuk dijalankan dan dikelola secara maksimal, sehingga 
usaha untuk mengembangkan keilmuan juga bisa maksimal. Realisasi 
ini salah satunya dilakukan dengan pendirian Lembaga yang mendukung 
penelitian dan pengabdian bagi para dosen di lingkungan UNISRI. 

Pada tanggal 2 Juli 1984, dibentuk Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat. Keberadaan lembaga penelitian dan 
pengabdian bagi suatu perguruan tinggi memang adalah hal vital. 
Rasanya, tak lengkap bila suatu perguruan tinggi berdiri tanpa ditopang 
oleh lembaga penelitian dan pengabdian. Bagaimana tidak, penelitian 
dan pengabdian adalah dua di antara kegiatan utama perguruan tinggi 
yang tertuang dalam Tri Dharma Pendidikan Tinggi, yakni Pengajaran, 
Penelitian dan Pengabdian. 

Di UNISRI, lembaga ini pertama kali diketuai oleh Drs. Sukadi 
Darsowiryono. Beliau menjadi pelopor bagi perkembangan kegiatan 
penelitian dan pengabdian yang ada di UNISRI. Tentunya, dengan 
dukungan para dosen lain, lembaga ini berupaya mendukung pengabdian 
UNISRI untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian UNISRI ini selanjutnya menjadi Lembaga yang bertugas 
untuk mengkoordinasi, memfasilitasi sekaligus mendorong kegiatan 
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penelitian serta pengabdian bagi para dosen di UNISRI demi memenuhi 
amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Pendirian IWASRI

IWASRI (Ikatan Wanita UNISRI) adalah salah satu organisasi 
penting di UNISRI. Sejarahnya telah dimulai sejak tahun 1984. Awal mula 
berdirinya IWASRI dilandasi dari ide dasar, bahwa telah cukup banyak 
kaum wanita di lingkungan UNISRI yang sepantasnya dapat dihimpun 
dalam satu wadah. Sayangnya, wadah tersebut belum ada. Selain itu, istri 
para pejabat, dosen dan karyawan UNISRI juga merupakan potensi yang 
dapat membantu UNISRI. Bantuan ini paling tidak dapat memberikan 
dorongan moral, kepada para suami yang sedang bertugas di UNISRI 
sehingga dapat meningkatkan pengabdiannya kepada UNISRI. 

Atas dasar ide tersebutlah, para pimpinan UNISRI segera 
mengadakan pertemuan. Pertemuan yang diadakan pada tanggal 5 
November 1984 tersebut diadakan untuk membicarakan terkait wadah 
guna menampung kegiatan para ibu tersebut. Para ibu diharapkan bisa 
menyalurkan bakat, keinginan dan kemampuan, serta bisa menjalin 
persatuan dan kesatuan untuk membantu tercapainya cita-cita luhur 
UNISRI.

Selanjutnya, diadakan lagi pertemuan pada tanggal 16 November 
1984. pertemuan kali ini, telah diperoleh kesepakatan terkait wadah 



40 Tahun Bakti UNISRI untuk Negeri 53

tersebut, yang dinamai IWASRI atau Ikatan Wanita Universitas Slamet 
Riyadi. Selanjutnya, dilakukanlah kegiatan untuk bisa mengukuhkan 
pendirian IWASRI. Mengingat kegiatan IWASRI tidak bisa lepas dari 
kegiatan ibu-ibu yang berlangsung secara nasional, maka sembari 
bersiap, IWASRI ditargetkan dapat berdiri pada tanggal 22 Desember 
1984. Pada tanggal tersebutlah, disepakati hari berdirinya IWASRI.

IWASRI berdiri dengan landasan SK Rektor Nomor 8 Tahun 1984. 
Dalam organisasi tersebut, telah disusun kepengurusan, yang terdiri dari:

Ketua      :   Ny Ananto Soekarno

Wakil Ketua I    :   Ny. Sarwono Suryo

Wakil Ketua II    :   Ny. Sudiharjo

Sekretaris I     :   Ny. Saino Harsomdyono

Sekretaris II    :   Nn. Purni Mahayuni

Bendahara I     :   Ny. Radjiyo

Bendahara II    :   Ny. SMS. Handayani

Sie Sosial     :   Ny Slamet Suparto dan Ny Suseno

Sie Pendidikan    :   Ny. Hendrati Suharto dan Ny Tukirin

Sie Usaha     :   Ny Hendro Harjono dan Ny Sri Sumarsih

Sie Penerangan   :   Ny. Nanik Umar dan Ny. Sunardiono

Sie Organisasi    :   Ny. Soetantiya dan Ny. Sutarno
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Kepengurusan ini dilantik oleh Rektor UNISRI pada tanggal 8 
januari 1985. IWASRI berdiri dengan berbekal semangat saling Asah, 
Asih dan Asuh, serta Rukun dan Hormat. Pertemuan Pertama IWASRI 
pun segera diadakan setelah pelantikan tersebut, tepatnya pada tanggal 
11 Februari 1985, yang diadakan di Kampus UNISRI Jalan Sumpah 
pemuda Nomor 18 Surakarta. Untuk semakin melengkapi semangat 
IWASRI, Ibu Hendrati Suharto, turut mengaransemen Mars IWASRI 
sehingga bisa dinyanyikan setiap pertemuan IWASRI.
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Bab 3
1986

Pelita
UNISRI
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Pijakan - pijakan bagi 
pembangunan UNISRI 
telah selesai dibentuk. 
Setidaknya, UNISRI 
telah mengantongi 

legalitas sehingga sah sudah dalam 
melakukan pengelolaan perguruan 
tinggi. Para mahasiswa UNISRI 
pun bisa tenang dan menaruh 
kepercayaan penuh terhadap 
UNISRI. Bahkan, sudah ada puluhan 
mahasiswa UNISRI yang berhasil 
memperoleh gelar sarjana muda, 
dengan terlebih dahulu mengikuti 
ujian negara sarjana muda. Para 
pimpinan UNISRI pun sudah silih 
berganti demi melengkapi tata 
kelola keorganisasian di UNISRI.

Berbagai pencapaian ini 
adalah buah kerja keras dari 
para pendiri UNISRI, beserta 
seluruh jajarannya. Tak terlepas 
dari peran Yayasan yang selalu 
siap mengontrol dan memberikan 
wejangannya bagi pengelolaan 
Universitas. Begitu pula, dukungan 
dana dari Yayasan juga cukup 
besar dan sangat berarti bagi 
pengembangan kampus. Di tingkat 
rektorat beserta seluruh jajaran 
para karyawan dan dosen, mereka 
semua juga bekerja keras bersama 
untuk mendukung pencapaian 
target yang telah ditetapkan 
bersama dengan Yayasan.
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Tahun 1986, UNISRI 
genap berusia enam tahun. Enam 
tahun dapat dianggap sebagai 
sebuah usia yang masih terbilang 
muda. Meski demikian, sejak 
dilahirkan, Universitas Slamet 
Riyadi telah memiliki konsep 
yang cukup jelas dalam kiprah 
dan upayanya mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Hal ini dilihat 
dari keberadaan Program PELITA 
atau Pembangunan Lima Tahun 
UNISRI. Sebelumnya, UNISRI 
telah melaksanakan PELITA I, 
yakni sejak tahun 1980 hingga 
1985. Artinya, di tahun 1986 
UNISRI berada pada periode 
PELITA II yang merupakan akhir 
fase fisik, sekaligus awal fase 
akademik. 

PELITA II merupakan 
kesinambungan pelaksanaan 

PELITA I yang telah digariskan 
sebelumnya. Pada PELITA II, 
fokus utama yang hendak dicapai 
terletak pada usaha peningkatan 
pelaksanaan bidang akademik. 
Artinya, kunci dari keberhasilan 
usaha ini sangat bergantung 
pada bagiamana proses 
pengembangan mutu dalam 
proses belajar mahasiswa dan 
proses mengajar yang dilakukan 
oleh para staf pengajar. Secara 
umum, program pembangunan 
UNISRI juga mengacu pada 
setidaknya tiga upaya pokok, yaitu 
pengembangan staf akademik, 
penyediaan sarana akademik dan 
peningkatan kegiatan akademik. 
Hal-hal ini menjadi tolok ukur 
untuk menguji keberhasilan dan 
komitmen dalam membangun 
UNISRI.
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Penataan Akademik 

Peningkatan mutu akademik menjadi kata kunci yang selalu 
diupayakan bagi UNISRI, baik oleh rektorat maupun oleh Yayasan. 
Sebagai sebuah perguruan tinggi swasta yang baru berdiri, tentunya 
UNISRI membutuhkan banyak usaha untuk bisa mencapai target 
pembangunannya. Apalagi, ada berbagai hambatan yang harus dihadapi. 
Misalnya saja pada bibit mahasiswa. Bukan suatu rahasia jika para 
mahasiswa yang masuk ke suatu Perguruan Tinggi Swasta umumnya 
menginginkan perlakuan yang lebih istimewa ketimbang mahasiswa yang 
masuk di Perguruan Tinggi Negeri. Mereka membutuhkan perhatian dan 
dorongan yang lebih banyak dalam aktivitas belajar. Motivasi belajar 
mahasiswa harus didorong secara konsisten agar para lulusan dapat 
memiliki kualitas mumpuni seperti yang diharapkan. 

Selain itu, ketersediaan dana juga menjadi salah satu hambatan 
tersendiri. Dana yang dimiliki untuk pengelolaan universitas terbatas. 
Padahal, pembangunan di berbagai bidang harus terus berjalan. Rasanya 
tidak bijak jika membebankan biaya-biaya yang tinggi pada para mahasiswa 
di UNISRI. Untuk itu, UNISRI harus berupaya agar pengelolaan dana 
dapat berjalan efektif dan efisien. Di sisi Sumber Daya Manusia, UNISRI 
juga masih butuh pengelolaan lebih banyak. Staf pengajar UNISRI relatif 
masih muda sehingga masih harus banyak menggali pengalaman dalam 
melaksanakan proses belajar mengajar. 
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Berkaca dari berbagai hambatan yang telah berhasil dipetakan 
tersebut, UNISRI harus melewati tahapan PELITA II, yakni tahapan 
pembinaan akademik. Pembinaan akademik ini salah satunya dilakukan 
melalui program studi lanjut bagi tenaga pengajar, baik pengajar tetap 
yayasan maupun negeri yang dipekerjakan. Hal ini terus diupayakan 
seoptimal mungkin. Pada tahun tersebut, setidaknya UNISRI berhasil 
mengirim empat orang dosen tetap untuk melakukan studi lanjut ke 
Pasca Sarjana (S2). Selain itu, dilakukan pula pengiriman dosen untuk 
mengikuti berbagai penataran. Upaya-upaya ini diharapkan mampu 
menguatkan suasana akademik yang kondusif untuk belajar.

Di penghujung tahun 1985, UNISRI untuk pertama kalinya 
menyelenggarakan wisuda di tingkat sarjana lengkap. Wisuda periode 
I ini menjadi memasuki tonggak sejarah baru bagi UNISRI. Program 
pendidikan dengan sistem tingkat yang memiliki dua terminal yaitu sarjana 
muda dan sarjana lengkap dengan sistem kenaikan tingkat, beralih ke 
program Strata Satu (S1) dengan sistem kredit semester. Proses akademik 
pun mulai menyesuaikan prosedur sistem kredit semester yang baru.

Selama kurun waktu hingga tahun 1986, UNISRI telah berhasil 
mencetak banyak lulusan berkualitas. Setidaknya, tercatat ada 970 orang 
sarjana muda dan 130 orang sarjana lengkap. Para lulusan ini berasal 
dari empat fakultas, yakni Hukum, Ekonomi, Pertanian dan FISIP. Hanya 
satu fakultas yaitu FKIP yang belum meluluskan sarjana. Meskipun masih 
ada satu fakultas yang belum meluluskan mahasiswanya, tapi kondisi ini 
merupakan sebuah perkembangan yang menggembirakan pada masa itu. 
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Sebab, sudah lebih dari seribu orang mahasiswa yang berhasil diluluskan 
oleh UNISRI.

Selanjutnya, penataan akademik UNISRI terus berjalan. Demi 
mendukung suasana akademik yang lebih baik, tak lupa pula dilakukan 
pembangunan fisik di UNISRI. Tahun 1986, inisiasi pembangunan tiga 
ruang kuliah baru dilakukan sebagai konsekuensi dari peningkatan 
junlah mahasiswa UNISRI. Jumlah mahasiswa terus meningkat, tapi 
ruang kuliah masih tetap. Artinya, terjadi ketidakseimbangan jumlah 
mahasiswa terhadap jumlah lulusan. Inilah yang mendorong yayasan 
untuk bertindak mengembangkan fasilitas ruang bagi para mahasiswa 
UNISRI.

Penguatan mutu akademik di UNISRI dilakukan dengan sinergi 
positif dari berbagai pihak ini. Jadi, meskipun titik berat berada di 
pengembangan akademik, secara fisik kampus juga menyelesaikan 
pembangunan 6 lokal pada lantai 3. Dengan pembangunan ini, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat mulai melaksanakan pembelajaran di 
kampus Joglo Kadipiro. FISIP UNISRI tidak lagi harus menempati gedung 
sewaan di Jalan Monginsidi, dan terpisah dari kampus utamanya. 

Di tahun 1987, UNISRI tercatat untuk pertama kalinya melakukan 
wisuda program S1 murni. Wisuda pertama ini dilakukan pada tanggal 
21 Desember 1987, saat wisuda periode I tahun 1987/1988. Pelaksanaan 
wisudah S1 ini sekaligus menjadi prestasi UNISRI dalam meluluskan 
mahasiswa didikannya. UNISRI telah mengabdi pada negara Indonesia, 
turut serta mempersiapkan generasi pelopor dan agen pembaharuan 
dalam pembangunan bangsa dan negara. 
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Bagi UNISRI ritual wisuda memiliki makna penting yang 
membanggakan dari, bagi, dan untuk seluruh sivitas akademika UNISRI. 
Pertumbuhan dan perkembangan baik kuantitas maupun kualitas dari 
berbagai segi bermuara pada satu sasaran utama yaitu peningkatan mutu 
akademik. Misi pembangunan ini pun pernah dituangkan dalam tema 
Dies Natalis IX, yakni “UNISRI Bertekad Meningkatkan Mutu Akademik 
Dalam Rangka Mempersiapkan Kader Pembangunan yang Berbobot dan 
Memasyarakat.” 

Pengembangan staf akademik dilakukan dengan mengarahkan 
pada dua sasaran, yakni kuantitas dan kualitas. Pengangkatan tenaga 
dosen baru untuk memenuhi kecukupan kebutuhan pengampu bidang 
studi berangsur-angsur dilaksanakan. Peningkatan kuantitas ini seiring 
pula dengan peningkatan kualitas dosen tetap di UNISRI. Yayasan 
mendorong peningkatan kompetensi para dosen yang ada di UNISRI 
agar dapat melanjutkan program pengiriman tenaga edukatif untuk studi 
lanjut (S2). 

Realisasinya, di tahun 1989, UNISRI mengirimkan enam orang 
dosen untuk melakukan studi lanjut (S2). Lima orang di antaranya 
melanjutkan studi di Universitas Gajah Mada, sementara 1 orang lainnya 
melanjutkan S2 di Universitas Kristen Satya Wacana. Selain itu, sebagai 
upaya menambah pengetahuan sekaligus sebagai wahana dosen untuk 
menyampaikan pemikiran dan temuan ilmiahnya, diselenggarakan pula 
berbagai pertemuan ilmiah untuk para dosen. Para dosen juga banyak 
yang didorong untuk ikut serta dalam temu ilmiah yang diadakan pihak 
lain di luar UNISRI. 
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Status untuk Para Fakultas

Meski pijakan-pijakan awal bagi UNISRI telah dibangun, tak lantas 
UNISRI bisa bersantai. Lima tahun pertama telah berhasil dilalui dengan 
baik. Meski banyak batu sandungan yang sedikit membuat perjalanan 
UNISRI ngos-ngosan, tapi akhirnya UNISRI berhasil untuk bertahan dan 
terus melangkah maju. Lima tahun berikutnya, pekerjaan lain masih 
menanti. Masing-masing fakultas harus berupaya untuk memperoleh 
status diakui demi melengkapi standar legalitasnya. 

FKIP menjadi salah satu fakultas yang berupaya untuk bisa 
mengantongi status diakui. Berbagai prosedur yang dibutuhkan berusaha 
untuk dipenuhi. Perjuangan FKIP pun membuahkan hasil sehingga FKIP 
Universitas Slamet Riyadi memperoleh status diakui pada tanggal 22 Mei 
1986. Hal ini dituangkan dalam SK Mendikbud nomor: 0101/0/1987.

Tahun 1987 merupakan tahun yang penuh berkat bagi UNISRI 
yang sudah memasuki usia 7 tahun. Kebahagiaan di awal tahun semakin 
lengkap dengan diserahkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 0101/0/1987 tertanggal 23 Februari 1987 tentang 
pemberian status diakui kepada Fakultas Hukum. Hal ini merupakan 
peningkatan status setingkat lebih tinggi dari sebelumnya, yakni status 
terdaftar, sehingga menjadi wujud prestasi yang layak disyukuri serta 
diapresiasi. Pencapaian ini bukan datang secara kebetulan ataupun 
secara tiba-tiba. Pencapaian ini diperoleh melalui perjuangan yang telah 
lama dirintis dan dilakukan. 
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Peningkatan status Fakultas Hukum sekaligus menjadi tonggak 
sejarah untuk bisa diikuti fakultas lainnya. Sebab, fakultas Ekonomi, 
Pertanian, Ilmu Sosial dan Politik, serta Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
di lingkungan UNISRI semuanya masih berstatus terdaftar. Selanjutnya, 
diharapkan berbagai fakultas lain segera menyusul mendapatkan status 
di tingkat yang lebih tinggi ini.

Berkaitan dengan status fakultas hukum yang telah menduduki 
status diakui, fakultas ini pun lebih bersemangat untuk mengembangkan 
dirinya. Bahkan, Fakultas Hukum menjadi salah satu fakultas paling 
populer di UNISRI. Nama UNISRI banyak dikenal karena memiliki fakultas 
hukum yang unggul. Fakultas hukum memiliki tiga jurusan yaitu Hukum 
Keperdataan, Hukum Pidana, dan Hukum Tatanegara. Ketiganya laris 
diminati oleh para mahasiswa. 

Empat fakultas lain di UNISRI pun juga tak kalah menarik. Fakultas 
Ekonomi, Pertanian, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan telah menduduki status terdaftar. Setidaknya, status 
ini cukup untuk meningkatkan daya tarik masing-masing fakultas. Para 
mahasiswa belajar di kelima fakultas ini dengan menerapkan sistem 
kredit semester. SKS digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. 
Mahasiswa dapat mulai mengikuti ujian negara setelah mencapai 18 
SKS. Fakultas Hukum yang telah berstatus diakui dapat menguji 75%, 
sementara Fakultas yang berstatus terdaftar berhak menguji 50% dari 
mata uji yang dujikan negara. 
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Sembari masih 
berusaha untuk mendapatkan 
status yang lebih baik untuk 
para fakultas-nya, UNISRI 
juga tetap berproses untuk 
melakukan pergantian 
rektor. Tepatnya pada 
tanggal 1 Januari 1988, 
terjadi penggantian Rektor 
dan disusul pada tanggal 7 
Maret 1988 dilakukan pula 
penggantian Pembantu 
Rektor. Adapun susunan 
rektor dan pembantu rektor 
yang baru, sebagai berikut:

1. Rektor : Ananto Soekarno, SH.

2. PR I  : Drs. Ady Suyitno

3. PR II  : Saino Harsomadyono, BcHk.

4. PR III : Ir. Priyono.

Selanjutnya, upaya untuk mendapatkan status diakui pun berlanjut 
kembali. Kali ini adalah giliran FISIP. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik UNISRI berhasil mendapat status Diakui dengan SK Mendikbud 
nomor: 0428/0/1989. Status ini cukup membuat lega para petinggi 

Rektor ke 3 (1984 - 1990)
Ananto Sukarno, SH.
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fakultas. Sayangnya, tak lama 
kemudian, UNISRI harus 
menghadapi duka cita. Pada 
tanggal 5 Januari 1990, Rektor 
UNISRI Ananto Soekarno, S.H. 
meninggal dunia.

Tentu saja, UNISRI 
berduka lantaran kehilangan 
sosok pemimpin yang ngayomi 
ini. Namun, UNISRI tetap 
berusaha untuk melanjutkan 
perjuangan beliau. Perjalanan 
UNISRI harus tetap berjalan 
dengan optimal. 

Maka diadakanlah perubahan 
perubahan kepemimpinan di 
UNISRI, sehingga susunan 
rektorat yang baru, adalah:

1. Rektor : Drs. Sarwono, BSc.

2. PR I   : Drs. Ady Suyitno.

3. PR II   : Saino Harsomadyono, BcHk.

4. PR III  : Ir. Priyono.

Rektor ke 4 (1990 - 1998)
Drs. Sarwono, BSc.
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Selain itu, dilakukan juga perubahan pimpinan dalam YPT Slamet 
Riyadi. Berikut adalah susunan pimpinan YPT Slamet Riyadi :

1. Ketua   : Kol Purn H. Soemari Wongsopawiro

2. Wakil Ketua  : Drs. Sarwono, BSc.

      Dr. I. Suharno

      Sumiharti Soehardjo

3. Sekretaris  : Saino Harsomadyono, BcHk.

4. Bendahara  : Ir. Sumirin Herman Sukarman.
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Semakin Ramainya Prestasi dan 
Kegiatan Mahasiswa

Salah satu tonggak penting bagi perjalanan dunia akademik di 
perguruan tinggi terletak pada para personil tenaga edukatif dan tenaga 
administrasi yang dimilikinya. Di tahun 1987, UNISRI memiliki cukup 
banyak SDM, yakni sejumlah 246 tenaga dosen yang terdiri dari 31 dosen 
tetap negeri, 56 dosen tetap yayasan, dan sisanya dosen tidak tetap. 
Sedangkan tenaga administrasi berjumlah 124 orang. Sayangnya, jumlah 
ini belum merupakan komposisi yang ideal jika dibandingkan dengan 
jumlah mahasiswa yang saat itu lebih dari 3000 orang.

Terlebih, jumlah dosen tidak tetap justru jauh lebih banyak daripada 
jumlah dosen tetap yang dimiliki UNISRI. Permasalahan SDM memang 
jadi tantangan yang cukup berat bagi UNISRI. Apalagi, di awal berdirinya 
UNISRI, para tenaga pendidik dan tenaga administrasi kebanyakan juga 
bekerja di UNS. Mereka membagi jadwal kerjanya dari UNS dan UNISRI 
secara silih berganti. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, UNISRI 
berupaya agar bisa memenuhi kebutuhan SDM nya secara mandiri. Meski 
masih belum sepenuhnya sukses, tapi setidaknya para pimpinan UNISRI 
telah memiliki niat untuk berkembang ke arah tersebut.

Di usia UNISRI yang semakin matang, yakni telah hampir mencapai 
sewindu, UNISRI telah banyak mencetak kemajuan. Di antaranya adalah 
telah dikembangkannya koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa 
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menunjukkan adanya kepedulian UNISRI dalam mendukung kesejahteraan 
mahasiswanya, melalui lembaga sendiri. Kepedulian UNISRI kepada 
para mahasiswa juga bisa dilihat dari mulai adanya pembinaan terhadap 
kegiatan mahasiswa di bidang seni budaya. Hal ini dilakukan dengan 
memanfaatkan sarana yang telah ada seperti gamelan, unit band, unit 
kulintang, dan unit keroncong.

Tak hanya dalam seni budaya, UNISRI juga melakukan pembinaan 
di bidang olah raga dengan mengadakan Pekan Olah Raga antar 
fakultas maupun pertandingan dengan pihak luar. Pekan olah raga ini 
semakin menyemarakkan kegiatan mahasiswa UNISRI. Para mahasiswa 
mengikuti pekan olah raga dengan sangat antusias. Bahkan, era 1986 
- 1988 dianggap sebagai periode keemasan bagi prestasi mahasiswa. 
Salah satu prestasi yang patut dibanggakan adalah Tim Sepak bola 
UNISRI yang berhasil memenangkan pertandingan lokal, hingga akhirnya 
berkesempatan bertanding di senayan.Berbagai kompetisi yang diikuti 
semakin mempererat jalinan kerjasama antar fakultas dan menambah 
semangat mahasiswa dalam berkegiatan di lingkungan kampus. 

UNISRI juga telah memiliki UKM Pramuka. Para mahasiswa 
telah mendapatkan pembinaan kegiatan kepramukaan melalui UKM ini. 
Universitas mengadakan kursus orientasi, perkemahan Sabtu-Minggu, 
juga perkemahan bakti. Bahkan, UNISRI juga telah memiliki resimen 
mahasiswa. Berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa ini cukup ramai diminati 
oleh mahasiswa. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan pun semakin 
semarak. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa UNISRI telah cukup 
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aktif di berbagai bidang, tak hanya di bidang akademik, melainkan dalam 
aktivitas pendukung lain yang positif. 

Dukungan terhadap aktivitas mahasiswa di berbagai bidang di 
luar akademik memang penting. Berbagai kegiatan ini dapat membantu 
membangun karakter dan mental yang positif dari para mahasiswa. 
Tentunya, aneka kegiatan ini dibutuhkan mahasiswa agar tidak sekedar 
pandai dalam hal teori, tapi juga memikiki kepekaan sosial yang baik. 
Dengan demikian, ilmu yang dimiliki dari teori bisa diaplikasikan dan 
dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. UNISRI sepenuhnya menyadari 
bahwa pembinaan dalam aneka bidang ini adalah hal penting. Tak pula, 
UNISRI melengkapinya dengan adanya pembinaan di bidang penalaran 
dengan mengadakan diskusi-diskusi akademis.

UNISRI terus berusaha untuk mendukung mahasiswanya agar 
bisa berkembang secara positif. Bahkan, UNISRI juga telah membentuk 
Lembaga Bimbingan dan Konseling. Lembaga Bimbingan dan Konseling 
ini berfungsi aktif guna memberikan bantuan kepada mahasiswa yang 
mengalami kesulitan di berbagai hal. Ya, Lembaga ini membantu 
mahasiswa dalam mengelola kesulitan pribadi, sosial juga memberikan 
arahan untuk persiapan masa depan mereka. Tentu saja, ini menjadi 
salah satu wujud nyata kepedulian UNISRI terhadap kesejahteraan para 
mahasiswanya.

Di Fakultas Hukum, dibentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan 
Hukum. Lembaga ini terus ditingkatkan peranannya sebagai lembaga 
yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Tak hanya itu, 
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lembaga ini sekaligus difungsikan sebagai kancah penggemblengan 
mahasiswa di Fakultas Hukum. Para mahasiswa dapat memanfaatkan 
lembaga ini sebagai sarana untuk mempraktikkan ilmu hukum yang sudah 
diperolehnya secara langsung. Jadi, selain bermanfaat bagi mahasiswa, 
lembaga ini juga bermanfaat bagi masyarakat secara luas. 

Secara embrional, UNISRI juga menyiapkan suatu lembaga baru 
untuk ikut serta meningkatkan segala upaya pelestarian lingkungan 
hidup. Lembaga tersebut adalah Pusat Lingkungan Hidup UNISRI. Hal ini 
menjadi wujud nyata dukungan UNISRI dalam pengelolaan lingkungan 
hidup secara berkesinambungan dan seimbang. Kepedulian UNISRI 
dengan lingkungan hidup diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa 
dalam menjalani kehidupan secara seimbang. 
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Berbenah dalam PELITA

Para pimpinan di UNISRI, baik yayasan maupun rektorat, mulai 
memprogramkan adanya peningkatan perpustakaan dan pengadaan 
laboratorium. Sarana prasarana ini menjadi media penting untuk 
mendukung keberhasilan PELITA UNISRI. Perpustakaan UNISRI 
mendapat perhatian penting dari para pimpinan UNISRI. Perpustakaan 
mulai ditata sedemikian rupa agar dapat memberikan nuansa yang 
senyaman mungkin bagi mahasiswa. Selain itu, pelayanan kepada para 
mahasiswa juga terus ditingkatkan agar semakin banyak mahasiswa yang 
memanfaatkan perpustakaan secara optimal. Untuk itu, UNISRI berusaha 
untuk menambah jumlah koleksi bukunya. Semakin lengkap dan semakin 
banyak, tentunya akan semakin baik. Hingga tahun akademik 1988/1989, 
perpustakaan UNISRI tercatat memiliki 6.005 exemplar yang terdiri dari 
3.073 judul.

Apalagi, di masa tersebut, internet masih merupakan barang 
mewah. Bahkan, Indonesia masih belum bisa menikmati internet 
hingga awal tahun 1990-an. Karenanya, peranan buku-buku cetak di 
perpustakaan masih sangat penting. Buku bacaan, jurnal cetak dan 
dokumen cetak lain menjadi bahan rujukan utama bagi mahasiswa 
untuk belajar dan memperkaya wawasan. Jadi, penting kiranya bagi 
UNISRI untuk memberikan akses terhadap buku bacaan yang seluas dan 
selengkap mungkin. 
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Selain pengembangan perpustakaan, UNISRI juga melakukan 
pembangunan fisik terhadap kampus utamanya yang terletak di Joglo. Di 
bagian depan UNISRI, dibangun sepasang gapura berarsitektur khas Solo. 
Gapura ini dilengkapi dengan lampu hias serta pagar depan dan samping 
kampus yang tampak serasi. Penampilan gapura yang cantik dianggap 
sebagai hal penting karena hal ini mampu menunjukkan penghargaan kita 
terhadap para tamu atau siapa pun yang datang ke UNISRI.

Bangunan kampus Joglo dibenahi agar tampak lebih ergonomis. 
Dilakukan penambahan tiga lokal ruang kuliah, sehingga kompleks kampus 
Joglo memiliki bangunan tiga lantai dengan 23 lokal ruang kuliah dan tujuh 
lokal untuk perkantoran. Selain itu, Kampus Joglo juga memiliki satu ruang 
aula serbaguna atau auditorium yang dibangun dengan arsitektur Jawa 
klasik nan cantik. Hanya saja, bangunan kampus UNISRI dengan 23 lokal 
ruang kuliah ini ternyata masih belum cukup untuk menampung seluruh 
kegiatan perkuliahan. 

Jumlah ruangan yang ada tidak sebanding dengan jumlah 
mahasiswa UNISRI. Kebutuhan ruang perkuliahan yang tinggi membuat 
UNISRI terpaksa menyelenggarakan sebagian perkuliahan di kampus Jalan 
Monginsidi nomor 40. Penyelenggaraan kuliah di luar kampus Joglo ini 
khususnya dilakukan untuk mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik. Meski ruang kuliah masih terpencar, tapi ini tidak menyurutkan niat 
belajar para mahasiswa.

Pembangunan fisik lain juga dilakukan untuk membuat rumah 
kaca sebagai kelengkapan prasarana Fakultas Pertanian. Pembangunan 
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rumah kaca selesai di tahun 1987, dengan luas 108 meter. Keberhasilan 
program pembangunan juga bisa dilihat dari adanya Kebun Percobaan 
Fakultas Pertanian di Dukuh Ngiri, Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, 
Kabupaten Sukoharjo. Kebun penelitian ini diresmikan oleh Bapak Bupati 
KDH Tingkat II Kabupaten Sukoharjo.. 

 Tentunya, prasarana ini menambah daftar fasilitas guna 
mendukung kegiatan akademik mahasiswa. Selain itu, melalui 
dukungan yayasan, berbagai fasilitas lain juga selesai dibangun, seperti 
pembangunan mess UNISRI yang bisa dimanfaatkan untuk penginapan 
tamu dari luar daerah. Di tambah lagi, UNISRI juga berhasil membangun 
Asrama Mahasiswa. Keberadaan asrama mahasiswa dapat mendukung 
serta memfasilitasi kesejahteraan mahasiswa. Asrama ini diresmikan 
oleh Wali Kota Madya KDH Tingkat II Surakarta pada tanggal 18 Juni 
1986. Tentunya, keberadaan asrama ini mendapat sambutan yang positif 
bagi dari berbagai pihak, termasuk dari para mahasiswa. 

Telah diresmikan pula usaha kesehatan kampus, yang tentunya 
penting untuk mendukung kesehatan dan daya tahan tubuh mahasiswa. 
Tak lupa, Resimen Mahasiswa juga telah dibangunkan posko dan telah 
diresmikan di tahun 1987. Asrama mahasiswa, kebun percobaan dan 
ruang-ruang kuliah yang baru adalah berbagai pencapaian UNISRI dalam 
langkah PELITA II. Hal ini juga menjadi bukti lain bahwa keterbatasan 
bukanlah penghalang bagi UNISRI untuk terus maju. 
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Penguatan Mutu Tri Dharma

Bagi sebuah perguruan tinggi, Tri Dharma perguruan tinggi 
menjadi tugas yang melekat dan harus dilaksanakan. Tri Dharma 
tersebut meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Sebagai wujud optimalisasi tri dharma 
dosen, selain pendidikan, maka kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah 
pun terus dipacu. Yayasan bersama rektorat mengarahkan agar semakin 
banyak makalah ilmiah yang dihasilkan oleh para dosen UNISRI. Sebagai 
wadahnya, UNISRI mendirikan majalah ilmiah JOGLO dan WARTA UNISRI. 
Para dosen didorong agar aktif mengisi majalah ilmiah tersebut. Media ini 
menjadi menjadi tempat yang tepat untuk menuangkan gagasan positif 
para dosen, sekaligus mengasah kompetensinya.

Pertemuan ilmiah juga semakin banyak diselenggarakan, mulai 
di tingkat fakultas maupun universitas sebagai usaha peningkatan 
kegiatan akademik. Pertemuan ilmiah dianggap sebagai langkah penting 
dalam menunjukkan kepekaan dan kepedulian sosial UNISRI terhadap 
masyarakat. Hal ini sekaligus dilakukan dalam upaya mewujudkan 
perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat 
ilmiah. 

 Para sivitas akademika di UNISRI giat melaksanakan program-
program penelitian. Para dosen dibekali khazanah ilmu dalam stadium 
general di Multi Media Training Centre Yogyakarta. Selain itu, di tiap fakultas 
diadakan penelitian internal secara rutin guna memastikan setiap dosen 
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mampu melaksanakan kegiatan penelitian dan juga pengabdian demi 
memenuhi tri dharma. Selain itu, UNISRI juga mendorong diadakannya 
penelitian bersama Universitas Kembar Lima se Jawa Tengah.

Dulu, terdapat julukan Universtas Kembar Lima se Jawa Tengah, 
yang salah satunya adalah UNISRI. Adapun kelima universitas tersebut 
adalah Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Universitas Pancasakti 
Tegal, Universitas Tidar Magelang, Universitas Muria Kudus dan Universitas 
Slamet Riyadi. Nama UNISRI banyak diperhitungkan karena kiprahnya 
dalam kegiatan dharma penelitian dan pengabdian yang terbilang 
ramai. Penelitian bersama dengan Universitas Kembar Lima ini pun turut 
mewarnai geliat semangat meneliti para dosen, dalam berbagai bidang, 
termasuk bidang eksakta, sosial, maupun pendidikan. 

Para dosen dari kelima universitas seringkali bertemu dan 
berdiskusi untuk membahas kerjasama dalam berbagai bidang. Mereka 
membahas aneka upaya pengembangan dalam dunia pendidikan, 
termasuk juga dalam hal penelitian, pengabdian dan penulisan ilmiah. 
Langkah ini semakin menempa karakter para dosen di UNISRI sehingga 
semakin piawai dalam menggarap penelitian dan pengabdian. Salah satu 
gagasan dari Universitas Kembar Lima ini adalah diadakannya seminar 
bersama di UNWIKU pada tahun 1987. Luaran dari seminar bersama ini 
adalah penelitian bersama kembar lima.

Pengembangan penelitian dan pengabdian UNISRI juga dilakukan 
melalui sebuah penelitian tentang “Potensi Sosial Ekonomi di Desa Rejosari 
dan Tepisari.” Desa ini merupakan desa binaan UNISRI yang menjadi 
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tempat perwujudan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 
oleh UNISRI. Awal mula kerjasama dalam membangun desa binaan ini 
berawal pada tahun 1987/ 1988. Kala itu, dilakukan penandatanganan 
kerjasama desa binaan antara UNISRI dan Kabupaten Sukoharjo, yang 
peresmiannya dilakukan oleh Bupati Sukoharjo. 

Kerjasama tersebut lalu berlanjut dengan membuat kebun 
percontohan di Desa rejosari dan Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo. Yayasan UNISRI membeli lahan yang diperuntukkan bagi 
kebun percobaan pertanian. Lahan yang dibeli oleh Yayasan adalah Tanah 
Percobaan di dukuh ngiri Desa Sapen Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo 
seluas 2.420 meter persegi. Tanah inilah yang lantas dikembangkan 
dengan penerapan teknologi sehingga dapat menjadi percontohan positif 
bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.
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Dharma UNISRI untuk Masyarakat

Masih dengan dukungan tenaga dosen sejumlah 242 orang dan 
149 tenaga administrasi, UNISRI berusaha melayani sejumlah mahasiswa 
yang semakin banyak. Tahun ajaran 1988/1989, UNISRI berhasil menjadi 
rumah belajar bagi 4172 mahasiswa yang tersebar di lima fakultas. 
Jumlah mahasiswa yang banyak menunjukkan bahwa kepercayaan 
masyarakat terhadap UNISRI juga semakin tinggi. Sebagai bagian yang 
tak terpisahkan dari masyarakat luas, keberadaan UNISRI dirasakan 
langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sebab, sebisa mungkin, UNISRI 
berupaya melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Misalnya saja pada usaha kesehatan kampus UNISRI yang 
tidak hanya ditujukan pada sivitas akademika, melainkan juga kepada 
masyarakat sekitar kampus. Selain itu, UNISRI juga mengikuti kegiatan 
Kemah Kerja Bakti Mahasiswa (KKBM) Bhakti ABRI yang dilaksanakan 
di kabupaten Banyumas. Aneka kegiatan ini menunjukkan adanya 
kepedulian UNISRI terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 
luas. Kepedulian UNISRI yang tinggi kepada masyarakat sekitar juga 
direalisasikan melalui kegiatan khitanan massal dan pernikahan massal. 

UNISRI begitu banyak terlibat di tengah masyarakat. Tidak hanya 
dengan mendidik putra putri bangsa, tapi juga dengan secara langsung 
melangsungkan kegiatan positif. UNISRI juga pernah melakukan kegaitan 
penataran kewiraswastaan di kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. 
Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk upaya kampus untuk memperluas 
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lapangan kerja khususnya generasi muda di Teras. Barangkali, langkah-
langkah UNISRI dalam meleburkan diri ke tengah masyarakat inilah 
yang membuat masyarakat semakin percaya terhadap UNISRI. Hingga 
akhirnya, masyarakat mempercayakan putra putirnya untuk mendapatkan 
pendidikan tinggi di UNISRI.

UNISRI memandang penting keberadaan mahasiswa yang juga 
merupakan aset pendukung kebesaran nama kampus. Oleh sebab itu, 
potensi mahasiswa terus dikembangkan baik. Mahasiswa didorong untuk 
bisa memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga kebermanfaatannya 
bagi masyarakat luas lebih terasa. Mahasiswa pun diajak untuk mengasah 
minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraannya. Untuk mendukungnya, 
fungsi dan peran lembaga kemahasiswaan terus ditingkatkan. 

Hal ini dilakukan melalui reorganisasi kepengurusan dan penataran 
bagi BPM, Sema, Menwa dan Pramuka. Selain itu, tetap pula diadakan 
kegiatan rutin penelitian, study tour, Kuliah Kerja Nyata, Kuliah Kunjungan 
Lapangan dan kegiatan rutin yang positif lain. Jadi, kehidupan di UNISRI 
tidak hanya diramaikan oleh para tenaga pendidiknya saja. Para mahasiswa 
banyak terlibat dalam menghidupkan perilaku kecendikiawanan di 
UNISRI. Kegiatan mahasiswa turut mewarnai perjalanan sejarah UNISRI 
yang begitu indah. Ini menjadi salah satu bentuk dharma bakti UNISRI 
untuk negeri, dengan terlibat langsung di tengah masyarakat.

Atas kerja keras mahasiswa di berbagai bidang, UNISRI 
menunjukkan apresiasi melalui pemberian beasiswa, penyediaan asrama 
mahasiswa, juga bimbingan dan konseling untuk pengembangan 
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kesejahteraan mahasiswa. Bagi UNISRI, sinergi yang berlangsung antara 
berbagai pihak adalah hal penting. Tenaga pendidik, tenaga administrasi 
juga mahasiswa harus saling mendukung dan bekerjasama membesarkan 
nama UNISRI. Pada akhirnya, kontribusi UNISRI terhadap pembangunan 
pendidikan di Indonesia juga semakin nampak.
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Perjalanan sejarah UNISRI telah berlangsung cukup 
panjang. Angka sepuluh tahun adalah angka 
yang tidak sedikit. UNISRI telah mampu bertahan 
melewati segala aral yang melintang juga melampaui 
segala tantangan. Tahun demi tahun, UNISRI 

melakukan evaluasi di berbagai bidangnya. Peninjauana dari 
bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, bidang 
pengabdian kepada masyarakat, bidang kerumahtanggaan, 
dan bidang kemahasiswaan, tak pernah luput dilakukan demi 
perbaikan. 

Yayasan maupun rektorat beserta seluruh jajaran 
pendukungnya, terus menerus melakukan pergerakan sebagai 
langkah untuk menguatkan status UNISRI. Status UNISRI 
harus semakin kuat, baik dari segi legalitas maupun legitimasi. 
Fakultas-fakultas semakin didorong untuk bisa memenuhi 
status legalitasnya. Berbagai program baru dimunculkan untuk 
mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap 
UNISRI. Pada masa-masa ini, UNISRI terus mengalami 
perkembangan pesat. Jumlah mahasiswa semakin banyak, 
jumlah dosen dan karyawan pun demikian. Sarana dan 
prasarana, serta fasilitas lain terus dibangun untuk mendukung 
kelancaran proses belajar mengajar, dan mendukung realisasi 
tri dharma perguruan tinggi.
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Laboratorium Klimatologi Pertanian 

Awal tahun 1990-an adalah masa-masa kejayaan bagi Fakultas 
Pertanian UNISRI. Indonesia pun tengah mengalami masa kejayaan di 
bidang pertanian. Industri pertanian bertumbuh dengan pesat. Program-
program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian semakin ramai. 
Ini berimbas pada Fakultas Pertanian UNISRI. Minat masyarakat untuk 
menempuh studi di Fakultas Pertanian UNISRI pun kian tinggi. 

Prestasi membanggakan juga diraih oleh Fakultas Pertanian 
UNISRI sekitar tahun 1992. Pada saat itu, Fakultas Pertanian UNISRI 
menjadi satu-satunya PTS di Jawa Tengah yang memiliki Laboratorium 
Klimatologi. Ya! Kala itu, laboratorium klimatologi bukanlah laboratorium 
yang biasa dimiliki oleh PT, apalagi PTS. Namun, UNISRI berhasil 
mendapat kepercayaan dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika) Region Jawa Tengah. Kepercayaan ini membuahkan kerjasama 
berupa pengelolaan laboratorium ini.

Laboratorium Klimatiologi UNISRI hasil kerjasama dengan BMKG 
Jawa Tengah didirikan di daerah Ringroad Solo. Terdapat banyak alat 
yang melengkapi laboratorium ini. Ada alat pengukur suhu, pengukur 
radiasi matahari, evaporasi, pengukur kecepatan angin, evapotranspirasi, 
pengukur kelembapan tanah. dan bahkan juga ada ombrometer. Berbagai 
peralatan ini dapat dimanfaatkan oleh para dosen untuk penelitian 
sekaligus bagi mahasiswa untuk belajar. Tentu saja, laboratorium ini 
disambut gembira karena kebermanfaatannya yang besar.
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Namun sayangnya, keberadaan Laboratorium Klimatologi tidak 
bertahan lama. Bukan karena UNISRI yang tidak mampu mengelolanya 
dengan baik. Krisis moneter yang terjadi di tahun 1998-lah yang 
memberikan dampak buruk bagi laboratorium ini. Pada saat terjadi 
demonstrasi besar-besaran yang berujung ricuh, laboratorium ini tak luput 
dari amuk massa. Berbagai peralatan yang ada di dalam laboratorium ini 
pun dijarah oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Pada akhirnya, 
UNISRI harus merelakan penutupan laboratorium ini. Hanya sedikit 
peralatan yang tersisa, yang lantas dibawa ke kampus UNISRI di Joglo.

Selain Laboratorium Klimatologi, Fakultas Pertanian UNISRI di 
masa tersebut juga pernah mendapatkan hibah dari Presiden. Pada 
tahun 1991/1992, Fakultas Pertanian UNISRI menerima Rp 120 juta 
yang diwujudkan dalam barang untuk menunjang peralatan laboratorium 
Fakultas Pertanian. Ada banyak bermanfaat yang diperoleh, seperti 
oven, alat destilasi, alat sterilisasi, alat untuk analisis tanah dan jaringan 
tanaman dan lain sebagainya. Peralatan penunjang ini tentu sangat 
bermanfaat karena kualitasnya bagus. Beberapa peralatan ini bahkan 
masih bisa difungsikan dengan baik hingga tahun 2020 ini.

Pada tahun 1991, Fakultas Pertanian juga telah menerima SK 
“DIAKUI”. Status baru yang dimiliki ini membuat Fakultas Pertanian 
semakin banyak diminati. Bahkan, tertatat ada hingga 151 mahasiswa 
baru yang mendaftar di tahun tersebut. Tentu saja, berbagia langkah 
ini jadi kebanggaan tersendiri bagi Fakultas Pertanian dan juga Kampus 
UNISRI. Ini membuktikan langkah-langkah UNISRI yang semakin berdaya 
saing di mata masyarakat.
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Sejarah Awal FATIPA

Awal tahun 1990-an, Indonesia memasuki era Pembangunan 
Jangka Panjang II (PJP II). Guna menyongsong PJP II, Indonesia 
meletakkan tumpuan penting pembangunan pada industrialisasi, di 
samping sektor pertanian. Hal ini juga berarti bahwa dunia industri 
akan banyak memerlukan sarjana yang berkompeten di bidangnya. 
Guna menjawab tantangan zaman tersebut, Universitas Slamet Riyadi 
pun berinisiasi untuk membuka fakultas baru, yaitu Fakultas Teknologi 
Pertanian atau FATIPA.

Fakultas Teknologi Pertanian juga didirikan lantaran terdorong 
oleh kenyataan, bahwa pada saat itu Fakultas Teknologi Pertanian masih 
langka. Bahkan, di Jawa Tengah pada masa tersebut masih belum ada 
Fakultas Teknologi Pertanian yang dikelola oleh PTN. Jadi, ketika berdiri, 
di tahun 1994, FATIPA UNISRI merupakan Fakultas Teknologi Pertanian 
yang pertama kali didirikan atau satu-satunya di kota Solo, Jawa Tengah.

Proses pendirian FATIPA cukup lancar. FATIPA UNISRI pada awal 
berdirinya memiliki dua program studi, yaitu : (1) Teknologi Pengolahan 
Hasil Pertanian dengan konsentrasi Teknologi Hasil Pertanian (TPHP) dan 
(2) Jurusan Teknologi Industri Pertanian dengan konsentrasi Teknologi 
Industri Pertanian (TIP). Pembukaan program studi ini disahkan dengan 
surat keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0009/D/0/1994 
tanggal 19 Desember 1994. Nantinya, FATIPA mengajukan status kembali 
(restatus) di tahun 1998. Yang kemudian SK ini diperbarui melalui SK 
Mendiknas No. 2221/D/T/2008 tanggal 15 Juli 2008.
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Dengan pembukaan fakultas baru tersebut, Universitas Slamet 
Riyadi memiliki 6 (enam) fakultas, yaitu:

1. Fakultas Hukum status disamakan

2. Fakultas Pertanian status diakui

3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik status diakui

4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan status terdaftar

5. Fakultas Tehnologi Pertanian status terdaftar

Untuk mendukung kegiatan di kelima fakultas tersebut, UNISRI 
telah memiliki tenaga pendidik, yang terdiri dari : dosen tetap PNS 
sejumlah 38 orang; dosen tetap yayasan sejumlah 114 orang; serta dosen 
tidak tetap sejumlah 146 orang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan 
dosen adalah 298 orang. Para tenaga pendidik inilah yang siap untuk 
mendukung kegiatan para mahasiswa, mulai dari masuk kuliah hingga 
lulus nantinya. Hingga periode kedua tahun 1994 sendiri, UNISRI telah 
berhasil meluluskan 3.106 orang lulusan Sarjana S1.
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Menguatkan UNISRI dengan Tri 
Dharma

Tahun ke tahun, UNISRI terus berusaha untuk berkembang, 
terutama dengan mengacu pada tri dharma perguruan tinggi. Selain 
dalam hal pendidikan, bidang penelitian juga tak pernah luput dari 
perhatian. Keberadaan LPPM menjadi pemandu penting bagi para 
dosen untuk mengembangkan khazanah keilmuannya. Demi mendorong 
peningkatan kegiatan penelitian dari segi kualitas maupun kuantitas, 
UNISRI melakukan pelatihan metodologi penelitian secara rutin.

Pelatihan metodologi penelitian dilakukan dengan tujuan untuk 
meningkatkan keterampilan tenaga pendidik dalam bidang penelitian 
sehingga mereka mampu melaksanakan penelitian secara individu sesuai 
dengan disiplin ilmu masing-masing. UNISRI terus mendorong tenaga 
pendidik untuk mengadakan penelitian sehingga dapat menghasilkan 
temuan baru dan bermanfaat baik bagi lembaga maupun masyarakat. 
Tak lupa, UNISRI juga memberikan fasilitasi dengan upaya meningkatkan 
kerja sama dengan pihak-pihak di luar kampus untuk menggarap 
penelitian. 

Selain penelitian, UNISRI juga terus menaruh perhatian pada 
bidang pengabdian kepada masyarakat, sebagai salah satu unsru tri 
dharma perguruan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat harus dapat 
dilaksanakan oleh berbagai unsur sivitas akademika Universitas Slamet 
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Riyadi secara terarah. Jadi, tak hanya dosen saja yang didorong untuk 
melakukan kegiatan pengabdian, melainkan juga dengan melibatkan 
mahasiswa. Fakultas mengemas kegiatan pengabdian ini salah satunya 
dalam kegiatan KKN.

Dengan pelaksanaan pengabdian, UNISRI bertekad agar sasaran 
pengabdian kepada masyarakat dapat diarahkan dalam berbagai hal 
positif. Adapun kegiatan yang dilakukan misalnya dengan keikutsertaan 
dalam meningkatkan sarana dan prasarana pedesaan, meningkatkan 
pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan masyarakat serta dalam 
upaya ikut serta mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat. 
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Mendorong Kesejahteraan SDM

Mendukung dan memfasilitasi mahasiswa adalah hal penting. 
Tapi, yang tak kalah penting adalah memastikan para SDM yang dimiliki 
di UNISRI. Bukan berarti selama ini UNISRI mengabaikan kesejahteraan 
para tenaganya, tapi di awal tahun 1990, UNISRI mulai menggagas 
upaya peningkatan kesejahteraan SDM-nya melalui berbagai agenda 
kerumahtanggaan. UNISRI berusaha untuk memberikan fasilitas terbaik 
bagi para SDM yang dimilikinya, sehingga mampu bekerja secara optimal.

Di bidang kerumahtanggaan, telah dilaksanakan agenda-agenda 
yang positif. Misalnya, Untuk meningkatkan manajemen organisasi dan 
ketenagakerjaan, telah berangsur-angsur diadakan penambahan unit 
kerja dan penataan atau pengisian personil pimpinan maupun masing-
masing unit kerja. Langkah ini penting dilakukan guna memastikan tiap 
SDM dapat bekerja sesuai porsinya dengan optimal. Selain itu, diambil 
pula langkah-langkah peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan.

Dalam hal sarana dan prasarana, pada tahun 1994/ 1995, 
UNISRI memfokuskan pada usaha melengkapi sarana dan prasarana 
yang mendukung peningkatan akademik. Misalnya saja, telah dibuka 
Unit Pelaksana Tugas Komputer yang dilengkapi dengan peralatan dan 
ruang praktik komputer untuk mahasiswa. Dengan demikian, keinginan 
untuk menjadikan sarjana plus dapat diwujudkan. Pasca tahun 1990, 
kebutuhan dunia kerja tentang lulusan sarjana plus yang mahir dalam 
mengoperasikan komputer semakin meningkat. Jadi, UNISRI pun harus 
mampu memenuhi tuntutan zaman tersebut.
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Dilakukan juga usaha pengembangan laboratorium dengan 
penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan. Tak lupa, 
perpustakaan juga terus mendapatkan perhatian dari UNISRI. Dilakukan 
pengembangan perpustakaan dengan penambahan buku-buku untuk 
kepentingan dosen dan mahasiswa. Berbagai hal ini diharapkan dapat 
mendorong peningkatan mutu akademik UNISRI ke arah yang lebih baik, 
dari tahun ke tahun.

Dukungan untuk Mahasiswa

Sepanjang perjalanan UNISRI mengabdi untuk negeri, UNISRI tak 
pernah lupa bahwa tujuan utamanya adalah untuk membangun generasi 
unggul dengan karakter yang unggul pula, layaknya Slamet Riyadi. Hal 
ini berarti, bidang kemahasiswaan tak pernah boleh luput dari perhatian. 
Sepanjang tahun, UNISRI selalu melakukan pengelolaan mahasiswa 
dengan seoptimal mungkin. Dilaksanakan kegiatan untuk menunjang 
kehidupan kemahasiswaan dalam bidang penalaran, minat dan bakat, 
dan kesejahteraan.

Untuk pengembangan penalaran misalnya, UNISRI masih setia 
mengadakan kegiatan seminar symposium, diskusi keilmuan dan 
penelitian yang melibatkan mahasiswa meliputi berbagai disiplin ilmu. 
Dalam pengembangan minat dan bakat, UNISRI mulai memfasilitasi 
kegiatan olah raga napak tilas, paduan suara, latihan dan pentas seni 
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dengan memanfaatkan sarana yang tersedia. Kegiatan mahasiswa 
UNISRI semakin ramai, seperti karawitan, keroncong, band, kulintang, 
dan kegiatan kepramukaan. 

Para mahasiswa UNISRI tak hanya mampu berkiprah di dalam 
kampus saja. Berbagai prestasi membanggakan berhasil diukir dalam 
berbagai pertandingan. Salah satu yang paling membanggakan adalah 
keberhasilan seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum bernama Alfian. 
Ia mengikuti kompetisi menyanyi yang diselenggarakan Badan Seni 
Indonesia mewakili UNISRI. Setelah berhasil memenangkan kompetisi 
menyanyi di tingkat Jawa Tengah, ia dikirim ke Bali mewakili Jawa 
Tengah. Setelah memenangkan kompetisi di tingkat nasional, Alfian pun 
maju hingga ke tingkat ASEAN, mewakili Indonesia. Luar biasa, bukan?

Di bidang Paduan Suara pun, UNISRI juga pernah mengukit prestasi 
yang gemilang dalam berbagai perlombaan. Selain bidang seni, UNISRI 
juga banyak mengikuti pertandingan di bidang olahraga. Misalnya saja, 
UNISRI rajin mengikuti kompetisi yang diadakan oleh Badan Pembina 
Olahraga Indonesia. Beberapa prestasi yang banyak diukir adalah pada 
bidang lari, beladiri dan bulu tangkis. 

Antusiasme mahasiswa yang begitu besar dalam berbagai kegiatan 
tentu perlu diapresiasi. Karenanya, dilakukan pula usaha-usaha untuk 
pengembangan kesejahteraan mahasiswa. Kegiatan pengembangan 
kesejahteraan mahasiswa misalnya dilakukan dengan pemberian 
beasiswa dari berbagai pihak. Ada beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi 
Slamet Riyadi yang secara rutin disalurkan untuk para mahasiswa yang 
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membutuhkan dan berprestasi. Di tahun 1990/1991, dan 1992/1993 
terdapat masing-masing 10 orang penerima beasiswa yayasan per 
tahun. Tahun 1994/1995 dan 1995/ 1996, meningkat menjadi 15 orang 
tiap tahunnya. Selain itu, ada juga beasiswa dari DIKTI dan PMS yang 
diberikan bagi para mahasiswa. 

Dalam hal fasilitas, UNISRI juga menyediakan fasilitas berupa: 
klinik kesehatan, LBH, bimbingan dan konseling, laboratorium, sarana 
olah raga, dan sarana kesenian. Semua fasilitas pendukung ini diharap 
mampu bermanfaat secara optimal serta dapat semakin meningkatkan 
sinergi antara mahasiswa dan tenaga pendidik, dalam mengembangkan 
keilmuan.



92 40 Tahun Bakti UNISRI untuk Negeri

Status Baru untuk Fakultas Hukum

Masih ingat bukan, bahwa Fakultas Hukum UNISRI menajdi 
fakultas pertama yang berhasil meningkatkan statusnya, dari status 
terdaftar, menjadi diakui. Peningkatan status yang pertama itu terjadi di 
tahun 1987, sementara fakultas lain masih berjuang untuk mengantongi 
status diakui. Fakultas Hukum UNISRI memang digadang-gadang 
sebagai fakultas yang cukup unggul. Masyarakat Solo bahkan banyak 
yang mengakui kredibilitas Fakultas Hukum UNISRI sebagai fakultas 
yang mampu memberikan pendidikan ideal.

Tak heran, usaha Fakultas Hukum untuk terus berkembang pun 
semakin giat. Para pimpinan Fakultas Hukum tidak puas dengan status 
“diakui” yang telah berhasil dikantongi. Lebih dari itu, status ini harus 
meningkat lagi menjadi “disamakan”. Berbagai usaha pun dilakukan demi 
mendapatkan status tersebut. Hingga akhirnya, pada tanggal 24 Pebruari 
Tahun 1993 munculan kabar gembira. Sesuai dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor: 320/DIKTI/1993, Fakultas Hukum UNISRI 
dinaikkan statusnya menjadi “disamakan”.

Pencapaian ini tentu jadi prestasi yang membanggakan bagi 
UNISRI. Meski telah berhasil mencapai status “disamakan”, tapi masih 
ada pekerjaan baru yang menanti Fakultas Hukum UNISRI, yakni untuk 
mendapatkan akreditasi B. Untuk itu, pengelolaan fakultas harus terus 
dibenahi sesuai dengan standar yang ditentukan Dirjen pendidikan tinggi. 
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Fakultas Hukum harus mengelola dengan baik satu-satunya Program 
Studi yang ada di bawahnya, yaitu Program Studi Ilmu Hukum. Program 
Studi Ilmu Hukum sendiri mempunyai beberapa bidang spesialisasi yang 
terbagi dalam empat bagian, meliputi Bagian Hukum Perdata, Bagian 
Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara/ Bagian Hukum Administrasi 
Negara dan Hukum Internasional.

Manajemen di Fakultas Hukum memang sedikit berbeda dari 
fakultas lainnya yang memiliki lebih dari satu prodi. Fakultas Hukum 
UNISRI dipimpin oleh seorang Dekan dan Wakil Dekan, dengan dibantu 
oleh empat Kepala Bagian, jadi tidak ada Ketua Program Studi seperti di 
fakultas lain. Adapun kepala bagian tersebut terdiri dari: Kepala Bagian 
Hukum Perdata, Kepala Bagian Hukum Pidana, Kepala Bagian Hukum 
Tata Negara/Hukum Administrasi Negara serta Kepala Bagian Hukum 
Internasional.

Dengan dukungan dari manajemen yang baik. Fakultas Hukum 
UNISRI berupaya untuk bisa melahirkan lulusan dengan kompetensi yang 
mumpuni di bidang Ilmu Hukum, terutama dalam mengembangkan dan 
memutakhirkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), menganalisis, 
serta memecahkan masalah dalam bidang Ilmu Hukum. Fakultas 
Hukum berkomitmen untuk bisa mendukung para lulusan Program 
Studi Ilmu Hukum agar mampu mengisi tempat-tempat strategis sesuai 
kompetensinya, bisa sebagai tenaga peneliti, tenaga pengajar, wirausaha 
dan/atau tenaga ahli dalam bidang Ilmu Hukum. 
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Deretan Bantuan yang Datang

Dalam proses penguatan eksistensinya, UNISRI terus berusaha 
mengembangkan sarana dan prasarana secara memadai. Jika tidak bisa 
diselenggarakan sendiri, ada cara lain yang cukup efektif untuk ditempuh, 
yakni dengan mengandalkan kerjasama dan bantuan. Hubungan baik 
yang dibina oleh Yayasan membuahkan hasil pada mengalirnya bantuan-
bantuan dari pemerintah. Bahkan, bantuan ini tak sedikit nilainya. 

Di tahun 1991/1992, UNISRI memiliki bantuan dari Banpres. 
Bantuan ini diwujudkan guna menlengkapi peralatan laboratorium.nilai 
Banpress ini cukup fantastis di kala tersebut, yakn Rp 112.850.000. Selain 
itu UNISRI juga menerima bantuan dari Pemda Tk I Provinsi Jawa Tengah 
senilai Rp 5.000.000. Nilai bantuan ini dialokasikan untuk dana kegiatan 
mahasiswa. Lalu, di tahun 1995/1996, UNISRI kembali memperoleh 
bantuan Gubernur Jawa Tengah. Bantuan kali ini diwujudkan dalam 
bentuk satu buah mobil kancing super.
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UPT Pelaksana Teknis Komputer

UNISRI terus berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan 
zaman, salah satunya dengan teknologi komputer. Jumlah unit komputer 
yang dimiliki UNISRI semakin banyak. Keberadaan komputer di UNISRI 
yang semakin banyak, tentu juga menuntut adanya unit khusus yang 
siap mengelolanya dengan baik. Karenanya, UNISRI segera membentuk 
struktur organisasi Unit Pelaksana Teknik Komputer. UPT Komputer 
Universitas Slamet Riyadi dibentuk melalui dasar hukum Surat Keputusan 
Rektor No 15 Tahun 1995 tanggal 22 Maret 1995.

Beberapa tugas pokok yang diemban UPT Komputer meliputi:

1. Memberikan layanan komputerisasi administrasi akademik 
dan administrasi umum

2. Memberi layanan pendidikan dan pelatihan komputer bagi 
sivitas akademika UNISRI

3. Memberi layanan pendidikan dan pelatihan komputer bagi 
masyarakat umum

Sejak didirikan UPT Komputer pun segera bertindak untuk 
membuat program sistem informasi manajemen untuk berbagai kegiatan 
di UNISRI, seperti: Akademik UNISRI, Akademik Fakutlas, Kemahasiswaan 
dan Alumni, Kepegawaian, Keuangan serta Surat Menyurat dan Umum. 
Selain itu UPT Komputer juga membuat program siap pakai untuk bisa 
dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan pendukung dalam Kuliah kerja 
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Nyata, Perpustakaan, Penelitian dan Pengabdian serta Koperasi Karyawan.

Demi mendukung optimalisasi pemanfaatnnya, dilakukanlah 
pelatihan dan pendidikan komputer bagi staf admnistrasi agar bisa 
memanfaatkan program yang sudah disediakan ini secara maksimal. 
Pelatihan dan pendidikan komputer yang diberikan berupa pengetahuan 
tentang dasar komputer, surat menyurat, naskah, pengarsipan naskah, 
data base dan spreadsheet. Selain itu, mahasiswa juga diberikan sarana 
pendidikan dan pelatihan sesuai kurikulum fakultas.

UPT Komputer sejak awal telah mengemban tugas demi 
terpenuhinya tata kelola administrasi komputer yang baik. UPT Komputer 
juga telah membangun jaringan lokal berbentuk Local Area Network 
berbasis pada server netware 3.12./ jaringan dengan media tranmisi 
kabel. UPT bekerja dengan menghubungkan unit-unit, program studi dan 
fakultas di lingkungan UNISRI. Dengan cara ini, para tenaga kependidikan, 
tenaga pendidik, maupun mahasiswa dapat menikmati akses pertukaran 
informasi yang semakin mudah dan fleksibel.

Demi mendukung eksistensi UNISRI di dunia maya, UNISRI 
juga segera membangun ruang maya. Alamat surat elektronik pertama 
(e-mail) UNISRI adalah UNISRI@indo.net.id, dan alamat ruang maya 
(homepage) adalah http://www.UNISRI-solo.ac.id. Ini menunjukkan 
bagaimana upaya UNISRI untuk bisa terus mengikuti perkembangan 
zaman dan teknologi. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan ruang 
maya terus dioptimalkan.
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Bab 5
1996

Masa-Masa

yang Berat
Krisis
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Tahun 1990-an, 
UNISRI pernah 
benar-benar berjaya. 
Jumlah mahasiswa 
meningkat pesat. 

Berbagai program studi semakin 
laris dan diminati masyarakat 
luas. Bahkan, berbagai hibah dan 
kerjasama semakin meningkat. 
Untuk memenuhi kebutuhan para 
mahasiswa, tentunya UNISRI 
harus bisa memberikan sarana dan 
prasarana yang mumpuni. Salah 
satu hal yang dianggap penting 
kala itu adalah keberadaan genset. 
Berbagai peralatan penunjang 
perkuliahan banyak yang 
membutuhkan pasokan listrik. 
Jadi, jika terjadi mati listrik, jelas 
perkuliahan terganggu. 

Untuk itulah, UNISRI 
berupaya untuk bisa memiliki 
genset sendiri demi menstabilkan 
pasokan listrik ketika listri mati. 
Pada masa tersebut, genset 

bukanlah barang murah dan 
lumrah. Bahkan, genset terhitung 
barang yang cukup langka. 
Jadi, untuk bisa mengupayakan 
kepemilikan genset bukanlah hal 
mudah. Tapi, akhirnya tahun 1996, 
UNISRI dapat merealisasikan 
keinginan ini. Genset pertama 
UNISRI pun dapat dimiliki dan 
mampu menunjang kebutuhan 
listrik UNISRI ketika mati lampu. 

Selain itu, berbagai sarana 
prasarana lain juga terus dilengkapi. 
Perbaikan gedung terus dilakukan 
sehingga para mahasiswa merasa 
nyaman. Namun, perjalanan 
UNISRI di tahun 1996 hingga 2000 
bisa dikatakan sebagai perjalanan 
yang berat. Ini adalah masa ketika 
Indonesia, bahkan masyarakat 
seluruh dunia, benar-benar 
menghadapi krisis. Krisis yang 
mencetuskan reformasi Indonesia 
ini sekaligus menjadi masa krisis 
bagi UNISRI.
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Kuliah Reguler Plus

Setelah ahun 1990-an, PTS dan PTN sedang marak melakukan 
Kuliah Reguler Plus (KRP). Kuliah Reguler Plus adalah sebutan bagi 
program pemerintah yang berupa kegiatan proses perkuliahan yang 
diselenggarakan di luar kampus. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 
jumlah mahasiswa dan semakin meramaikan peran perguruan tinggi dalam 
pengembangan pendidikan di Indonesia. Sasaran dari program Kuliah 
Reguler Plus adalah para pegawai, terutama pegawai pemerintahan.

UNISRI menjadi salah satu PTS yang ikut menyelenggarakan KRP. 
Untuk menyukseskan program KRP ini, UNISRI melakukan MoU dengan 
pemerintah-pemerintah daerah. Di antaranya ada pemerintah daerah 
di Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Boyolali, Sragen dan 
Wonogiri. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka rekruitmen mahasiswa 
pegawai pemerintahan untuk bisa mengikuti Kuliah Reguler Plus. Dengan 
dukungan pemerintah daerah, tentunya akan lebih mudah menjaring 
calon mahasiswa, terutama dari kalangan pegawai pemerintahan

Adapun prodi yang menjalankan program ini adalah Prodi Ilmu 
Administrasi Negara dan Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP. Penyelenggaraan 
kuliah ini dilakukan dengan mendatangi lokasi para mahasiswa. 
Sederhananya, kuliah ini layaknya jemput bola. Para dosennya yang datang 
ke lingkungan mahasiswa. Bukan mahasiswa yang datang ke kampus. 
Karenanya, perkuliahan bisa diselenggarakan di berbagai tempat.
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Perkuliahan ada yang diselenggarakan di kantor-kantor kabupaten 
dan di Korpri. Sekitaran tahun 1999, UNISRI semakin ramai oleh kegiatan 
belajar mengajar dengan program KRP. Para dosen UNISRI datang ke 
tempat perkuliahan tersebut untuk menyampaikan materi secara rutin. 
Antusiasme mahasiswa pegawai untuk mengikuti KRP terbilang tinggi. 
Jumlah mahasiswa KRP pun terbilang banyak. Ini membuat semangat 
para dosen UNISRI juga ikut meningkat. 

Program KRP menjadi program rutin yang dijalankan UNISRI. 
Namun, program ini harus berhenti di sekitar tahun 2004/2005. Program 
ini dihentikan karena muncul aturan yang tidak lagi memperkenankan 
pengadaan Kuliah Reguler Plus bagi PTS dengan akreditas kampus B. 
Hanya perguruan tinggi dengan akreditas univesrsitas A yang diizinkan 
untuk melanjutkan kegiatan KRP. Sayangnya, UNISRI belum mengantongi 
nilai akreditasi A, atau masih B. Artinya, meski antusias untuk menjalankan 
KRP masih tinggi, tapi UNISRI harus menghentikan program ini sesuai 
dengan prosedur perundang-undangan. 
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Krisis Moneter dan Tantangan UNISRI

Perjalanan UNISRI semakin mendewasakan para sivitas akademika 
UNISRI. Berbagai pihak yang terlibat dalam membesarkan UNISRI, mulai 
dari yayasan, rektorat, dekanat, para dosen hingga staf, semua melewati 
masa-masa yang menantang sekaligus masa-masa menyenangkan 
bersama. Mereka bersama-sama berjuang membesarkan nama UNISRI. 
Usaha-usaha ini telah banyak membuahkan hasil. Prestasi mahasiswa 
pernah diraih, berbagai hibah pun sering dikantongi. Bahkan, jumlah 
mahasiswa UNISRI dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Namun sayangnya, perjalanan ini tak selamanya mulus. Indonesia 
mengalami guncangan politik yang cukup dahsyat di tahun 1997-1998. 
Berbagai sendi kehidupan masyarakat terganggu akibat guncangan 
politik ini. Sendi-sendi ekonomi lumpuh, dan ini berimbas pula pada 
UNISRI. Para saksi sejarah yang hidup di masa 1998 pasti paham betapa 
mengerikannya krisis ini. Resesi global membuat para mahasiswa bergerak 
untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Soeharto, yang dianggap tak 
lagi sehat. Dalam usaha penggulingan kekuasaan ini, kerusuhan terjadi 
dimana-mana. Pembakaran hingga penjarahan semakin ramai di antara 
jeritan-jeritan menuntut reformasi. Bahkan, ada laboratorium UNISRI 
yang tak luput dari sasaran penjarahan. 

Krisis 1998 adalah krisis yang melanda Indonesia, sekaligus 
melanda UNISRI. Bukan saja karena para mahasiswa UNISRI yang turut 
terlibat ke jalan menyuarakan tuntutan rakyat. Ini karena Indonesia secara 
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menyeluruh mengalami krisis. Krisis ekonomi berimbas pada kemampuan 
masyarakat yang semakin rendah dalam menuntut pendidikan. Pendidikan 
tinggi yang dianggap sebagai barang mewah, sering jadi prioritas terakhir 
untuk dinikmati. Bahkan, masa-masa krisis ini sudah mulai terasa sejak 
tahun 1995. Ini adalah masa ketika resesi global perlahan mulai muncul 
dan berdampak negatif. 

Sejak tahun 1995, jumlah mahasiswa UNISRI mulai menurun 
sedikit demi sedikit. Tahun tahun berikutnya, jumlah ini terus saja 
menurun. Reformasi tahun 1998 semakin memperjelas pengurangan 
jumlah mahasiswa UNISRI. Ekonomi sedang sulit. Kuliah tak lagi menjadi 
prioritas. Setelah reformasi 1998 pun, ekonomi Indonesia masih belum 
sepenuhnya sulit. Resesi global masih berlangsung. Puncaknya adalah 
pada tahun 2000. Jumlah mahasiswa UNISRI semakin menurun.

Hampir seluruh fakultas atau program studi di UNISRI mengalami 
penurunan jumlah mahasiswa yang signifikan. Tapi, yang paling banyak 
menderita adalah FKIP dan Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian baru 
saja menjadi idola dan ramai menjadi incaran para mahasiswa. Tapi 
di tahun 1996/1997, jumlah mahasiswa baru hanya tiga orang, dan 
semuanya wanita. Krisis jumlah mahasiswa di Fakultas Pertanian ini 
juga dipengaruhi oleh daya tarik prodi yang berkurang secara nasional. 
Program pertanian di Indonesia seakan turun pamor. Pertanian dianggap 
sebagai suatu ranah ilmu yang tidak lebih mentereng ketimbang sains 
atau ilmu sosial. 
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Selain Fakultas Pertanian, ada juga FKIP yang sama-sama 
merasakan imbas berat dari krisis ini. FKIP mengalami penurunan jumlah 
mahasiswa yang drastis. Bahkan, sempat ada masa ketika operasi 
kegiatan di salah satu prodinya dihentikan sementara lantaran tidak ada 
mahasiswa baru yang diterima. Sungguh! Ini adalah masa-masa yang 
berat. Krisis global berimbas pada Indonesia. Krisis Indonesia berimbas 
pada UNISRI. Semua harus berjuang bersama untuk bisa melepaskan 
diri dari krisis ini. 

Tentu saja, tidak ada yang berpangku tangan menyaksikan krisis 
yang begitu memukul ini. Yayasan UNISRI bersama dengan rektorat 
bekerja sama untuk bisa menaikkan pamor UNISRI kembali. Berbagai 
upaya dilakukan agar bisa menarik minat mahasiswa baru ke UNISRI. 
Setelah tahun 2000, usaha ini perlahan menampakan hasil positif. Jumlah 
mahasiswa UNISRI, mulai naik, meski sangat perlahan. 
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No Fakultas Jabatan Nama

1 Hukum Dekan : Budi Maknawi, SH.CN.MBA.

Pembantu Dekan 1 : Teguh Prasetyo, SH., M. Si.

Pembantu Dekan 2 : Sri Murtini, SH.

Pembantu Dekan 3 : Supriyanto, SH.

Perubahan Struktur Kepemimpinan 

Pada tahun 1997, UNISRI melakukan perubahan struktur 
kepemimpinan. Tongkat estafet para pemimpin ini pun dipercayakan 
pada sosok-sosok baru, yang diharapkan mampu mengantarkan UNISRI 
menuju prestasi yang semakin gemilang. Pergantian kepemimpinan 
ini dilakukan di tingkat rektorat hingga fakultas. Sebelum digantikan, 
kepimimpinan Universitas Slamet Riyadi dipegang oleh:

Rektor    : Drs. H. Sarwono, B. Sc.

Pembantu Rektor 1  : Drs. Soetantiya, MM

Pembantu Rektor 2  : Ir. Priyono

Pembantu Rektor 3  : Y. Kasino, SH., MS.

Sedangkan di tingkat fakultas, para pemimpin yang menjabat 
sebelumnya adalah:
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No Fakultas Jabatan Nama

2 Ekonomi Dekan : Drs. Soekrisno D.

Pembantu Dekan 1 : Drs. Untung S. Widodo, MS.

Pembantu Dekan 2 : Dra. Rahayu Triastity

Pembantu Dekan 3 : Drs. Suharno, Akt.

No Fakultas Jabatan Nama

3 Pertanian Dekan : Ir. Untung Sudiro

Pembantu Dekan 1 : Ir. Teguh Yuwono

Pembantu Dekan 2 : Ir. Siswadi, MP.

Pembantu Dekan 3 : Ir. Kharis Triyono

No Fakultas Jabatan Nama

4 Ilmu Sosial 

dan Ilmu 

Politik

Dekan : Drs. Widya Murnanta, MS.

Pembantu Dekan 1 : Drs. Bedjo Soekarno 

Pembantu Dekan 2 : Drs. Lilik Winarni

Pembantu Dekan 3 : Drs. Adi Santoso
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No Fakultas Jabatan Nama

5 Keguruan 

dan Ilmu 

Pendidikan

Dekan : Drs. Sri Soedjono

Pembantu Dekan 1 : Drs. Sri Nugrahaningsih

Pembantu Dekan 2 : Drs. Petrus Karle

Pembantu Dekan 3 : Drs. Fadjeri 

Selanjutnya, proses pergantian pemimpin pun digantikan dengan 
segala dinamikanya. Di tingkat rektorat, tongkat estafet kepeimpinan 
yang baru diserahkan pada nama-nama berikut:

Rektor    : Drs. Soetantiya, MM 

Pembantu Rektor 1  : Drs. Widya Murnanta, BBA, MS. 

Pembantu Rektor 2  : Drs. Soekrisno Daryatmoko

Pembantu Rektor 3  : Y. Kasino, SH., MS.
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Rektor ke 5 (1998 - 2002)
Drs. Soetantiya, MM

Rektor ke 6 (2002 - 2006)
KP. Budi Maknawi, SH.CN.MBA.
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Setelah proses pergantian pimpinan di tingkat rektorat selesai, 
dilakukan pula pergantian pimpinan di tingkat fakultas. Proses pemilihan 
Dekan biasanya berlangsung sekitar satu tahun setelah pemilihan rektor 
dan wakil rektor. Adapun para pemimpin di tingkat fakultas, sebagai 
berikut : 

No Fakultas Jabatan Nama

1 Hukum Dekan : Budi Maknawi, SH.CN.MBA.

Pembantu Dekan 1 : Teguh Prasetyo, SH., M. Si.

Pembantu Dekan 2 : Sri Murtini, SH.

Pembantu Dekan 3 : Supriyanto, SH.

No Fakultas Jabatan Nama

2 Ekonomi Dekan : Drs. Soekrisno D.

Pembantu Dekan 1 : Drs. Untung S. Widodo, MS.

Pembantu Dekan 2 : Dra. Rahayu Triastity

Pembantu Dekan 3 : Drs. Suharno, Akt.
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No Fakultas Jabatan Nama

3 Pertanian Dekan : Ir. Untung Sudiro

Pembantu Dekan 1 : Ir. Teguh Yuwono

Pembantu Dekan 2 : Ir. Siswadi, MP.

Pembantu Dekan 3 : Ir. Kharis Triyono

No Fakultas Jabatan Nama

4 Ilmu Sosial 

dan Ilmu 

Politik

Dekan : Drs. Widya Murnanta, MS.

Pembantu Dekan 1 : Drs. Bedjo Soekarno 

Pembantu Dekan 2 : Drs. Lilik Winarni

Pembantu Dekan 3 : Drs. Adi Santoso

No Fakultas Jabatan Nama

5 Keguruan 

dan Ilmu 

Pendidikan

Dekan : Drs. Sri Soedjono

Pembantu Dekan 1 : Drs. Sri Nugrahaningsih

Pembantu Dekan 2 : Drs. Petrus Karle

Pembantu Dekan 3 : Drs. Fadjeri 
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Serah Terima Jabatan Pembantu Dekan, 1996
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Humas Pertama UNISRI

Bagi suatu perguruan tinggi, mahasiswa adalah hal penting. Untuk 
bisa menggaet minat para mahasiswa, salah satu faktor pentingnya 
adalah reputasi yang baik yang dimiliki oleh PT tersebut. Hal ini tentu 
juga berlaku bagi UNISRI. Di awal perjalanan UNISRI, jumlah mahasiswa 
UNISRI terhitung tinggi. Di tahun 1980/1981 saja, UNISRI sudah mampu 
menerima jumlah mahasiswa hingga 450 orang. Tahun 1987, UNISRI 
sudah menjadi tempat belajar bagi lebih dari 3000 mahasiswa. Tentu 
jumlah ini adalah jumlah yang membanggakan. 

Jumlah mahasiswa UNISRI terus saja meningkat. Ini menunjukkan 
betapa tingginya kepercayaan masyarakat, serta persepsi masyarakat 
terhadap reputasi UNISRI. Namun, tahun 1995, jumlah mahasiswa UNISRI 
terus mengalami penurunan. Bahkan, beberapa prodi hanya mampu 
menampung mahasiswa dalam jumlah yang sangat memprihatinkan. 
Sempat disampaikan sebelumnya bahwa Fakultas Pertanian dan FKIP 
adalah contoh yang menderita penurunan jumlah mahasiswa cukup besar. 
Meski secara umum, semua fakultas pun mengalami penurunan yang 
serupa. Prodi Administrasi Negara di FISIP pun hanya mampu menerima 
sedikit sekali mahasiswa.

Tapi, untungnya cobaan ini tidak membuat UNISRI menyerah. 
Yayasan maupun rektorat terus berupaya untuk bisa meningkatkan 
reputasi UNISRI dan menghadirkan kepercayaan masyarakat yang 
semakin tinggi bagi UNISRI. Tujuan utamanya jelas, agar semakin banyak 
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mahasiswa yang mendaftarkan diri dan belajar di UNISRI. Untuk itu, 
salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk organisasi 
terstruktur “HUMAS” di tahun 1997. 

Tahun 1997 menjadi awal bagi berdirinya HUMAS di UNISRI, 
dengan struktur organisasinya yang jelas. Sebelumnya, HUMAS lebih 
cenderung pada kegiatan pendokumentasian saja, dan juga belum 
berbentuk unit khsuus dengan struktur organisasi yang jelas. Sebelum 
1997, yang disebut sebagai “humas” UNISRI lebih pada bagian yang 
bertugas untuk melakukan dokumentasi terhadap kegiatan-kegiatan 
intern UNISRI. Sebuah pengumpulan arsip dokumentasi untuk kenangan. 

Padahal, fungsi HUMAS yang lebih vital sesungguhnya adalah 
membangun reputasi dan popularitas kampus. HUMAS harus bisa 
memegang peran penting untuk bisa meningkatkan kepercayaan publik 
dan menunjukkan eksistensi kampus di mata masyarakat. Inilah yang 
menjadi dasar bagi revitalisasi, atau lebih tepatnya, pendirian HUMAS 
pertama di UNISRI. Untuk mewujudkannya, tugas Kepala Humas 
diamanatkan kepada Dra Herning Suryo. Dalam melaksanakan tugasnya, 
beliau didukung oleh Pak Sunardiono dan Pak Waluyo. 

Langkah awal dalam menjalankan tugas humas dilakukan dengan 
identifikasi masalah dan observasi lapangan. Hingga akhirnya, dirumuskan 
suatu strategi yang dianggap mampu meningkatkan eksistensi UNISRI 
di mata masyarakat. Satu hal yang perlu dilakukan adalah konsistensi. 
Dengan dukugnan HUMAS yang baru, UNISRI mulai memantapkan 
konsistensinya untuk berpromosi di media-media mainstream, terutama 
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media cetak lokal maupun nasional. HUMAS pun mulai mendukung 
kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang juga terus diupayakan oleh 
tim pejaringan UNISRI. 

Dengan kegiatan yang semakin ramai dikenal masyarakat, 
diharapkan reputasi UNISRI pun semakin meningkat ke arah positif. 
Tentu selanjutnya UNISRI berharap bisa memperoleh jumlah mahasiswa 
yang semakin meningkat. Promosi HUMAS ini juga sekaligus mendukung 
suksesnya program KRP sehingga banyak mahasiswa mendaftar di 
program KRP UNISRI. Setelah tahun 2000-an, jumlah mahasiswa 
UNISRI pun semakin merangkak naik. Reputasi UNISRI boleh dibilang 
meningkat. Ini dibuktikan dari jumlah mahasiswa yang semakin tinggi. 
Semakin banyak mahasiswa yang meletakkan masa depannya dengan 
jalan menuntut ilmu di UNSIRI.
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Memasuki tahun 2001, berarti UNISRI telah menginjak usia yang 
tak lagi muda. Setidaknya, dua puluh tahun sudah UNISRI berkiprah 
melakoni perannya dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Berbagai 
prestasi telah diraih, sekalipun dengan berbagai tantangan yang 
berliku. Dalam waktu dua puluh tahun, UNISRI telah mencapai berbagai 
kemajuan yang berharga. Telah lebih dari 6000 mahasiswa yang berhasil 
mengantongi gelar sarjana dari UNISRI.

Para mahasiswa ini telah berhasil lulus dari setidaknya sembilan 
program studi yang telah dimiliki UNISRI di tahun 2001. Sembilan program 
studi strata satu, yang telah berdiri di UNISRI hingga tahun 2001, yaitu: 

(1) Ilmu Hukum; 

(2) Ekonomi Manajemen; 

(3) Ekonomi Akuntansi; 

(4) Administrasi Negara; 

(5) Komunikasi; 

(6) Agronomi; 

(7) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; 

(8) Bimbingan dan Konseling, serta 

(9) Teknologi Hasil Pertanian. 

Melalui berbagai prodi inilah, UNISRI berusaha memberikan yang 
terbaik bagi masyarakat, sembari berupaya melengkapinya dengan 
prodi-prodi baru sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Tahun-tahun 
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berikutnya, UNISRI terus berupaya untuk menyesuaikan langkahnya 
dengan perkembangan zaman. Salah satu langkah yang ditempuh adalah 
pengadaan berbagai program studi baru. Selain itu, UNISRI juga harus 
melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan UU No 16 Tahun 
2001 tentang Yayasan.

Langkah Baru dan Prodi Baru

Meski telah melewati masa yang panjang, sayangnya, pada periode 
diawal 2000-an, jumlah mahasiswa UNISRI belum mampu bertambah 
signifikan. UNISRI merasa perlu untuk melakukan perbaikan. Para 
pimpinan UNISRI berpikir keras untuk mencari jalan keluar. Hingga pada 
tahun akademik 2000/2001, UNISRI memutuskan untuk mengundang 
konsultan dari negeri Belanda yaitu Prof. Zwanenberg. UNISRI meminta 
berbagai masukan untuk bisa mengembangkan UNISRI ke arah yang 
lebih baik lagi. 

Inti yang disarankan oleh konsultan tersebut adalah peningkatan 
kualitas bahasa asing (Inggris) dan peningkatan komputerisasi. 
Kelanjutan dari saran tersebut adalah dengan adanya instruksi langsung 
dari dekan untuk semua prodi di bawahnya. Para prodi diminta untuk 
mengevaluasi kurikulumnya dan mulai memprogramkan Bahasa Inggris 
selama 4 semester di tiap-tiap semester, dengan bobot 3 sks. Selain itu, 
di tahun 2001, UNISRI mulai menggunakan Anjungan Komputer Mandiri 
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sebagai fasilitas bagi para mahasiswa untuk mengakses administrasi 
perkuliahan.

Pada tahun 2001 pula, mulai dirintis proposal untuk membuka 
prodi baru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pembukaan 
program studi baru tersebut yaitu S-l dan D-3 bahasa Inggris. Hal ini 
sesuai arahan rektor saat itu yaitu Drs. Soetantiya, MM. Diharapkan, 
pada Tahun Akademik 2001/2002, program studi baru tersebut sudah 
dapat mulai aktif menerima mahasiswa baru dan menyelenggarakan 
perkuliahan. 

Namun, rupanya proses pembentukan program studi ini 
membutuhkan waktu yang lebih panjang dari harapan. Proses pendirian 
program D-3 dan S-1 Bahasa Inggris baru bisa selesai tahun akademik 
2003/2004, sehingga baru bisa beroperasi. Tentu saja, pembukaan Prodi 
baru ini juga didukung dengan fasilitas memadai sebagai daya tarik 
bagi mahasiswa baru. Untuk melengkapinya, dirintis juga laboratorium 
Bahasa Inggris. Laboratorium ini menjadi salah satu sarana penting demi 
mendukung kompetensi para mahasiswa nantinya. 

Selain prodi S1 dan D3 Bahasa Inggris, di tahun 2001 juga 
telah disiapkan proposal pembukaan S-2 dan Studi kelayakannya, yaitu 
S-2 Ekofarming, Magister Manajemen, Magister Hukum juga Magister 
Administrasi Publik. Proses pendirian Program Studi S-2 ini berlangsung 
cukup panjang. Hingga tahun 2003/ 2004 proses pendiriannya masih 
terus berlangsung. Adapun program strata dua llmu Hukum didirikan 
melalui dukungan kerjasama dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta. 
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Usaha-usaha yang dilakukan UNISRI akhirnya berbuah 
manis. Akhirnya, ada juga program S2 UNISRI yang mendapat izin 
penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen 
Pendidikan Nasional. Program Studi pertama yang berhasil mendapatkan 
ijin penyelenggaraan adalah Program Studi Magister Manajemen (S2), 
pada Agustus 2004. Setelah mendapatkan izin, Prodi S2 manajemen 
pun sudah bisa mulai beroperasi dan menerima mahasiswa baru. Lalu, 
pada Agustus 2005, UNISRI kembali memperoleh izin penyelenggaraan 
program studi barud ari Ditjen DIKTI, untuk Program Studi Administrasi 
Publik jenjang Program Pascasarjana (S2) dan Ilmu Hukum Jenjang 
Program Pascasarjana (S2). Setelahnya, penerimaan mahasiswa baru 
untuk prodi-prodi baru itupun mulai dilangsungkan.

UNISRI juga mulai menggagas pendirian program studi lagi yang 
prospektif sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun inisiasi yang sempat 
muncul untuk diadakan adalah Diploma 3 Komunikasi Terapan, Diploma 
3 Pendidikan Komputerisasi Akuntansi, Diploma 3 Manajemen Informasi. 
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Penataan Kepemimpinan

Di tahun 2003, terjadi perubahan struktur kepemimpinan. 
Struktur kepemimpinan dirubah dengan tujuan untuk mengefisiensi 
kepemimpinan, khususnya di tingkat fakultas. Di tingkat Rektorat, sebutan 
Pembantu Rektor dirubah menjadi Wakil Rektor, dengan tetap pembagian 
tiga bidang yang sama. Sedangkan di tingkat fakultas, Pembantu Dekan 
dihilangkan diganti dengan Sekretaris Fakultas yang hanya terdiri dari 
satu orang. Sekretaris Fakultas ini di periode berikutnya disebut sebagai 
Wakil Dekan. 

Sedangkan periode kepemimpinan juga dirubah. Dari awalnya 
satu periode tiga tahun menjadi empat tahun, dalam satu masa jabatan. 
Perubahan masa jabatan ini juga dimaksudkan untuk pengingkatan 
efisiensi pengelolaan fakultas. Penataan ini berlangsung bersamaan 
dengan pergantian kepemimpinan baru di UNISRI di tahun 2003. 
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Pengembangan Fasilitas 

Usaha-usaha untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di 
UNISRI terus dilakukan. UNISRI juga berupaya membentuk selengkap 
mungkin fasilitas bagi para akademisi di UNISRI. Salah satu hal yang 
dianggap penting adalah pendirian fasilitas kesehatan. Kaernanya, 
UNISRI pun mendirikan Poliklinik Universitas Slamet Riyadi. Pendirian ini 
bekerjasama dengan DKT Slamet Riyadi. Pendirian Poliklinik ini dilayani 
oleh 2 (dua) orang dokter dan 2 (dua) orang perawat serta 1 (satu) 
tenaga administrasi. 

Dosen, karyawan dan mahasiswa dapat memanfaatkan poliklinik 
ini dengan leluasa. Bahkan, mereka yang berobat juga tidak dikenakan 
biaya, selama nilai perawatan dan obatnya tidak melebihi biasa tanggungan 
yang telah ditentukan. Adapun biaya yang ditanggung oleh pihak 
UNISRI adalah sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). 
Sedangkan bila ada kelebihan, maka kelebihannya harus dibiayai oleh 
yang bersangkutan. Namun, nilai Rp 40.000 di masa tersebut umumnya 
cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ringan, sehingga 
biasanya tidak perlu menambah biaya lagi.

Fasilitas lain juga digagas terkait usaha-usaha mendukung 
kesejahteraan mahasiswa. Hal ini diwujudkan dengan pendirian Koperasi 
Kesejahteraan Mahasiswa. Koperasi kesejahteraan mahasiswa dibangun 
dengan harapan dapat digunakan sebagai wahana untuk pendidikan 
Koperasi. Selanjutnya, para warga UNISRI pun bisa mengambil manfaat 
positif dari keberadaan koperasi ini. 



40 Tahun Bakti UNISRI untuk Negeri 121

UNISRI juga merintis pembentukan paguyuban yang menaungi 
para alumni UNISRI. Keberadaan peguyuban para alumni UNISRI dianggap 
penting untuk bisa mempererat persahabatan antar alumni, sekaligus 
untuk mendukung pengembangan kampus dengan sebaran informasi 
yang relevan. Karenanya, di tahun 2001, UNISRI merintis pembentukan 
GANISRI (Keluarga Alumni Universitas Slamet Riyadi). GANISRI pertama 
kali diketuai oleh Drs. Tandyo Pranoto. 

Keberadaan GANISRI adalah hal yang penting. Apalagi, sepanjang 
perjalanannya, UNISRI telah sukses meluluskan hingga 7.376 orang. 
Tentunya jumlah alumni yang banyak ini dapat menjadi pengungkit 
bagi perkembangan UNISRI, salah satunya dengan sharing informasi 
bermanfaat. Kegiatan ini tentunya membutuhkan wadah yang aktif, 
yakni wadah GANISRI. Kegiatan pertama GANISRI dilakukan dengan 
mengadakan sarasehan yang dilakukan pada tangga 16 Juni 2001. 

Pengembangan fasilitas pun dilengkapi dengan usaha 
peningkatan kompetensi para tenaga pengajar. Dosen yang semakin 
tinggi kompetensinya, tentu akan bisa menjadi fasilitator yang baik 
bagi para mahasiswanya. Peningkatan kompetensi dilakukan dengan 
peningkatan jenjang pendidikan para dosen. UNISRI mendorong para 
dosen melakukan studi lanjut, baik di jenjang S2 maupun S3. Setidaknya, 
UNISRI menargetkan agar seluruh dosen tetap UNISRI bisa segera 
mengantongi gelar Magister, sekaligus meningkatkan untuk gelar doktor. 
Langkah ini dilakukan dengan pengiriman para dosen UNISRI untuk 
mengikuti program S-2 dan S-3. Sebagian melanjutkan studi dengan 
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biaya penuh Universitas, sementara yang lainnya dengan biaya stimulan 
serta biaya sendiri.

Fasilitas penunjang lain juga terus menerus ditingkatkan sesuai 
dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Di tahun 2001, penggunaan 
komputer sudah semakin ramai di berbagai kalangan. Karenanya, UNISRI 
pun tak boleh ketinggalan. UNISRI pun mulai melakukan komputerisasi 
di UPT Perpustakaan dan administrasi umum demi menunjang bidang 
pendidikan. Administrasi akademik telah dibenahi dan ditingkatkan dengan 
sistem komputer yang semakin mumpuni. Telah tersedia juga anjungan 
komputer yang dapat dimanfaatkan untuk akses informasi mandiri. 
Para mahasiswa maupun dosen di setiap fakultas dapat memanfaatkan 
layanan ini. 

Beruntung, pada tahun 2004, UNISRI mendapat dana Hibah 
Anggaran Belanja Tahunan bantuan dalam rangka membenahi sarana 
laboratorium komputer ini. Jadi, UNISRI juga semakin menyempurnakan 
administrasi akademik serta melengkapi fasilitas komputer yang 
dimilikinya. Pada tahun 2005, UNISRI juga mendapatkan Hibah kemitraan 
untuk FKIP Jurusan Pendidikan llmu Pengetahuan Sosial Program Studi 
PPKn, Jurusan Bimbingan Konseling, dan Jurusan Pendidikan Bahasa 
Inggris.

Fasilitas lain yang juga dikembangkan adalah ruang perkuliahan. 
UNISRI melakukan pembangunan gedung yang ditujukan untuk sarana 
perkuliahan. Gedung baru tersebut terletak di Sebelah Barat gedung 
Auditorium. Gedung yang mulai dibangun di periode ini, merupakan 
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gedung dengan tiga lantai. Adapun peruntukannya, adalah untuk 
mendukung fasilitas perkuliahan utamanya program strata dua (S2).

Pada periode ini, UNISRI juga terus mengembangkan fasilitas 
olahraga untuk mendukung kegiatan eksrakurikuler mahasiswa. Rektor 
UNISRI menyadari bahwa fasilitas olah raga yang digunakan UNISRI 
sebagain besar masih menyewa. Ini lantaran adanya keterbatasan 
lokasi dan dana. Namun, secara bertahap rektor berkomitmen untuk 
mengurangi ketergantungan menyewa fasilitas olahraga ini. Lagipula, 
UNISRI masih memiliki lahan seluas 2 ha yang terletak di Mojosongo, di 
pinggir ring road utara. Lahan inilah yang di periode ini, mulai disiapkan 
untuk menampung kegiatan-kegiatan mahasiswa, seperti sarana olah 
raga yang masih sangat dibutuhkan. 

Fasilitas untuk mendukung kegiatan di bidang kesenian juga 
berusaha untuk disediakan. UNISRI berharap agar fasilitas seni bisa 
menjadi sarana untuk menyalurkan bakat para sivitas akademika. 
Hasilnya, diharapkan para sivitas akademika dapat segar kembali setelah 
berkegiatan selama enam hari dalam seminggu. Tentunya, penyegaran 
juga dibutuhkan agar kinerja dapat tetap terjaga dalam kondisi yang 
baik.

Aneka kegiatan kemahasiswaan memang penting untuk 
dikembangkan. Para mahasiswa pun antusias untuk ikut mengembangkan 
berbagai kegiatan kemahasiswaan. Ada sangat banyak kegiatan mahasiswa 
yang telah dilaksanakan. Secara garis besar, bidang kemahasiswaan ini 
meliputi aktivitas ekstrakurikuler yang terkait pendidikan sampai kegiatan 
fisik olah raga. 
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Untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan, UNISRI selalu 
mengalokasikan dana dalam program kerja tahunan. Idealnya dana yang 
disediakan untuk kegiatan kemahasiswaan mencapai 7% dari anggaran 
Universitas. Sayangnya, UNISRI baru mampu merealisasikan di angka 
mendekati 5%, dikarenakan terbatasnya anggaran dan banyaknya 
kegiatan yang harus dilaksanaka. Untuk itu, UNSIRI berusaha untuk 
mempertajam skala prioritas sehingga dana yang ada bisa terserap 
maksimal dan membuahkan hasil yang optimal pula. Kegiatan-kegiatan 
yang diikuti oleh para mahasiswa itu antara lain : Diskusi Bulanan, 
Seminar, Kegiatan Keagamaan, Alumni, Menwa, kegiatan Olah Raga, Wall 
Climbing, Kesenian dan sebagainya.
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Langkah Penelitian yang Semakin 
Menggairahkan

Masih dengan landasan bahwa penelitian serta pengabdian adalah 
hal tak terpisahkan dari pengajaran, UNISRI pun terus mendorong 
antusiasme penelitian dan pengabdian bagi para dosennya. Di tahun 
2001, muncul inisiasi untuk melakukan penelitian dengan pihak ketiga. 
Adapun pihak yang menjadi partner kali ini adalah PT. Bogasari di Jakarta. 
Fokus penelitian yang dilakukan diharapkan mampu menghasilkan benih 
gandum yang mampu tumbuh pada ketinggian tertentu di Indonesia. 

Tentunya, UNISRI juga mendorong agar program ini dapat berhasil 
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keberhasilan program 
ini akan mendukung potensi Indonesia dalam mengembangkan produk 
gandum, sekaligus mengurangi ketergantungan impor gandum. Sebab, 
impor gandum termasuk salah satu yang cukup banyak menyedot devisa 
negara. Dengan penelitian ini, kontribusi UNISRI terhadap Indonesia pun 
akan semakin meningkat. Selain itu, penelitian juga dilakukan terkait 
penanaman jarak. Penelitian tanaman jarak dilakukan atas kerja sama 
dengan pihak ketiga yakni Departemen Pertanian.

Menunjuk pada Statuta Yayasan nomor 029/KP/2003 pasal 
33 bahwa Lembaga Penelitian dan juga Lembaga Pengabdian Kepada 
Masyarakat menjadi satu yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada masyarakat (LPPKM). Keberadaan Lembaga Penelitian menjadi 
bagian yang komprehensif dari Jaringan Penelitian Pengembangan 
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Propinsi (Jarlitbangprop) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Jarlit 
Lembaga penelitian PTN/PTS Jawa Tengah sebagai wadah koordinasi 
dalam memfasilitasi, mengantisipasi kegiatan penelitian baik yang dari 
proyek Dikti, LIPI, Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah, Pemerintahan 
Kabupaten/ Kota, sehingga dapat menumbuhkembangkan keberadaan 
lembaga penelitian. 

Prestasi lain juga dicapai UNISRI dengan adanya kepercayaan 
yang diberikan oleh Jarlit Lembaga Penelitian PTN/ PTS Jawa Tengah, 
sebagai ketua bidang Humas. Selain itu, Lembaga Penelitian UNISRI juga 
dipercaya menjadi team inti pada Balitbang Provinsi Jawa Tengah. Dengan 
kepercayaan tersebut, Lembaga Penelitian UNISRI mendapatkan jatah 
tiga orang tenaga ahli pada Jarlitbangprop Jawa Tengah untuk bidang 
Hukum dan HAM, bidang Ekonomi Lingkungan, bidang Pemerintahan. 
Ditambah lagi, UNISRI juga mendapatkan jatah lima peserta pada 
Pengabdian Masyarakat pada proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi Jawa Tengah.

Gairah penelitian di UNISRI memang semakin terasa. Aneka prestasi 
terus diraih dan berbagai kepercayaan dari pihak ketiga pun semakin 
banyak didapat. Kerja keras UNISRI tampak dengan juga didapatkannya 
kepercayaan dalam pembimbingan karya tulis ilmiah dengan Pemerintah 
Kabupatan Wonogiri/ Klaten. Dalam program ini, selanjutnya karya ilmiah 
yang dihasilkan, dikembangkan pada pemerintah kabupaten di sekitar 
wilayah selatan. Bidang penelitian ini ditangani oleh Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPKM) dengan 4 pusat studi. 
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Rutinitas penelitian terus berlangsung di UNSIRI, dari tahun ke 
tahun. Penelitian yang selalu berjalan adalah penelitian dosen yang 
dilakukan dengan biaya Universitas. Selain itu, para dosen juga didorong 
untuk bisa memperoleh penelitian hibah Dikti dan juga melalui kerjasama 
dengan pihak ketiga maupun para sponsor. Rutinitas ini berlangsung 
cukup baik sehingga jumlah penelitian yang dapat UNISRI raih dari tahun 
ke tahun selalu betambah, terutama dari hibah DIKTI dan pihak ketiga.

Dari DIKTI misalnya, UNISRI tercatat pernah memperoleh 
Hibah Kompetisi A1 dari Dikti pada tahun 2004 dan 2005. Dana ini 
dimenangkan oleh Fakultas Ekonomi program studi Akutansi, FKIP untuk 
program studi Bimbingan Konseling dan PPKn, Serta Fakultas Teknologi 
Pertanian Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, dana 
yang diperoleh Rp. 250.000,- pertahun sehingga total nilai hibah yang 
didapat hampir 2 miliar rupiah. Sedangkan dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah, UNISRI berhasil mendapat hibah penelitian untuk pekerti 
dan kajian wanita. Untuk menunjang atmosfer akademik yang kondusif, 
penelitian-penelitian maupun hasil kerjasama yang lainnya, senantiasa 
dilakukan dengan melibatkan mahasiswa.

Pada tahun 2003/2004, UNISRI melaksanakan program Semi 
Que V, tahun ke-2, bagi program studi Agronomi dan tahun pertama 
bagi program studi llmu Komunikasi. Pelaksanaan ini adalah buah dari 
kemenangan dalam mengikuti Program Hibah Kompetisi Semi QUE V dari 
Dirjen DIKTI. Adapun dana yang berhasil diperoleh saat itu mencapai Rp. 
500.000.000,-, untuk kurun waktu program dua tahun. Program yang 
dilaksanakan pada agenda ini berupa program Peningkatan Kualitas Proses 
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Pembelajaran, meliputi peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa 
serta melengkapi sarana prasarana pebelajaran dan Laboratorium. 

Bagi jurusan Agronomi, bantuan dana Semi Que V ini ternyata 
mampu meningkatkan kompetensi para dosen, seperti dalam perolehan 
nilai TOEFL. Selain itu, program ini juga sukses meningkatkan sarana 
dan prasarana laboratorium rumah kaca, laboratorium llmu Tanah, 
laboratorium benih, meningkatkan penelitian dosen dan pembuatan buku 
ajar. Sarana-sarana tersebut sangat mendukung peningkatan kualitas 
proses pembelajaran baik bagi dosen maupun mahasiswa.

Bagi jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik, 
bantuan dana Semi Que V mampu untuk melengkapi sarana pendukung 
perkuliahan, mencakup fotografi, radio siaran, tv kampus, komputer 
grafis, audio visual, dan Editing non-linier. Lab Radio dan TV pun semakin 
lengkap dengan berbagai alat dan pendukungnya, baik perangkat keras 
dan perangkat lunak, sehingga suasana perkuliahan semakin bergairah 
dan menyenangkan untuk pencapaian kompetensi yang akan dihasilkan. 

Perolehan dana hibah ini tentu membanggakan UNISRI dan 
juga dapat mendukung pengembangan kampus secara signifikan. Para 
dosen dan mahasiswa dapat menikmati pengembangan kompetensi dan 
dukungan fasilitas yang semakin tinggi. Selain itu, dana yang diperoleh 
juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas manajemen, sistem 
informasi dan pelayanan program studi. Tentu saja, hal ini menjadi 
jawaban atas kendala UNISRI dalam keterbasan dana pengembangan 
kampus. 
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Menata Program Pengabdian 

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, UNISRI juga 
bertekad untuk semakin meningkatkan aktivitas positifnya. Setidaknya, 
ada tiga kegiatan utama yang sukses diselenggarakan UNISRI dalam 
bidang pengabdian, terutama dalam pengadaan kursus keahlian yang 
diperuntukkan pada masyarakat secara umum. Kursus tersebut adalah 
kursus Pajak Brevet A dan B. Kursus ini telah berhasil dilakukan 4 (empat) 
angkatan. Tiap angkatan memerlukan waktu 3 (tiga) bulan untuk lulus 
dan mendapat pengakuan. Masyarakat luas tampak antusias dalam 
mengikuti kursus pajak brevet ini.

UNISRI juga mengadakan Kursus Master of Ceremony (M.C) 
Bahasa Jawa. Nguri-uri Bahasa Jawa melalui kursus MC ini dianggap 
penting sehingga kearifan lokal tetap bisa bertahan di tengah gempuran 
globalisasi atau pun weternisasi. Kursus MC Bahasa Jawa berlangsung 
selama 5 (lima) angkatan. Dari kelima angkatan tersebut, telah 
dihasikan lebih dari 92 (sembilan puluh dua) orang pembiwara yang 
profesional. Tentunya, hal ini semakin menambah kepuasan UNISRI 
dalam membaktikan dirinya bagi negeri dan daerah.

Ada juga penyelenggaraan kursus pengacara yang dilakukan 
UNISRI sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kursus Pengacara 
diselenggarakan melalui kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Jawa 
Tengah. Kursus pengacara ini menjadi prestasi yang membanggakan 
UNISRI. Sebab, sambutan para peserta cukup tinggi. Berbagai kegiatan 
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ini membuat UNISRI dapat berbangga diri karena dapat berbagi manfaat 
positif melalui aneka kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sembari 
memenuhi kewajiban tri dharma.

Keberadaan Pengabdian Masyarakat menjadi terobosan penting 
bagi UNISRI dan juga bagi pihak-pihak lain yang terlibat. Proyek-proyek 
DIKTI disalurkan dengan efektif menuju ke sasaran, yakni masyarakat. 
UNISRI juga menjadi kerjasama dengan pihak ketiga, seperti LIPI, 
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Surakarta dan 
Pemeritah Kabupaten di sekitar wilayah Surakarta demi mendukung 
peningkatan pembangunan masyarakat. 

Di samping itu, setiap program studi selalu aktif melaksanakan 
berbagai kegiatan, seperti diskusi dan pelatihan, maupun seminar di 
bidang Hukum dan HAM, Peranan Wanita, maupun sosial ekonomi serta 
lingkungan dan pertanian. Keberadaan Pengabdian kepada masyarakat 
selain mengadakan dan mengaplikasikan ipteks bagi masyarakat, juga 
mengantisipasi terobosan proyek Dikti, LIPI dan menjalin kerja sama 
dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Surakarta 
dan Pemerintah Kabupaten di sekitar wilayah Surakarta.

Pada tahun 2004 - 2005, terdapat dua usulan kegiatan yang 
berhasil disetujui dan didanai oleh Dikti, yakni terkait Vucer dan Iptek. 
Usulan tersebut berasal dari Fakultas Pertanian yang disampaikan 
oleh Ir. Priyono, M.M., serta dari Fakultas Teknologi Pertanian oleh Ir. 
Linda Kurniawati, M.S. Masih ada juga usulan dari LP3M Ir. Dewi Ratna 
Nurhayati, M.P. yang lolos didanai oleh Diknas. Berbagai kegiatan ini 
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semakin mendukung langkah UNISRI untuk menata program pengabdian 
kepada masyarakat menjadi semakin baik.

Bentuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 
UNISRI pada dasarnya beragam, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
masyarakat. Misalnya saja dengan adanya pendampingan Kelompok Tani 
dan Desa Binaan di desa Kaling, Tasikmadu Karanganyar. Bahkan, tak 
cuma dalam bentuk sosialisasi dan kursus saja, melainkan juga dengan 
berbagi melalui sumbangan bagi para siswa yang kurang mampu, bakti 
sosial pemeriksaan kesehatan, serta pemberian makan pagi bagi para 
siswa SD yang kurang mampu. 

Jadi, UNISRI tidak hanya melakukan pengabdian dengan 
mengandalkan dana hibah, melainkan juga dari dana internal UNISRI. 
Selain itu, UNISRI juga terlibat dalam memberi bantuan beasiswa kepada 
para pelajar sekitar kampus yang biasa disalurkan pada hari-hari besar 
tertentu, seperti hari-hari besar keagamaan dan Dies Natalis Universitas 
Slamet Riyadi sendiri dan HUT IWASRI. Aneka bentuk pengabdian ini 
menjadi wujud komitmen UNISRI dalam mengambil peran kebermanfaatan 
di tengah masyarakat.

Salah satu wujud implementasi pengabdian UNISRI juga dilakukan 
melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN menjadi agenda rutin 
yang dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di 
UNISRI. Dengan KKN, UNISRI bisa mendorong keterlibatan mahasiswa 
secara langsung di tengah masyarakat. Diharapkan, mahasiswa bisa 
belajar mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh di kelas 
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secara nyata di masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi wadah mahasiswa 
untuk mengasah kepekaan dan kepedulian sosialnya, sebagai wujud 
perilaku kecendikiawanan. 

Namun, kebijakan muncul mulai tahun akademik 2002/2003, 
yang mengatur bahwa UNISRI tidak lagi memberlakukan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) secara komprehensip bagi para mahasiswa menjelang akhir 
pendidikannya. Namun, mata kuliah pengganti KKN disesuaikan dengan 
matakuliah yang relevan dengan program studi masing-masing. Hal ini 
bukan berarti UNISRI menghilangkan esensi dari kegiatan KKN. Kegiatan 
KKN masih dianggap perlu sebagai wujud pengabdian lembaga pendidikan 
tinggi ini kepada masyarakat dan proses pembelajaran mahasiswa dalam 
realitas kehidupan masyarakat, walaupun lamanya hanya satu bulan.
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Langkah Perluasan Kerjasama 
UNISRI

Kerjasama adalah salah satu elemen penting dalam mendukung 
perkembangan di perguruan tinggi. Bidang kerjasama UNISRI pada 
periode ini dikelola oleh unit Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan 
Promosi. Kerjasama yang dijalankan di UNISRI dapat meliputi berbagai 
aspek, yang relevan dengan program studi di UNISRI. Beberapa bentuk 
kerjasama yang dijalankan misalnya pada bidang pendidikan, hukum, 
media masa, kantor akuntan publik, radio, dunia industri, kantor pajak, 
pemerintah daerah, IKADIN, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan Pengadilan 
Tinggi, dan sebagainya. 

Aneka kerjasama yang dijalin dengan berbagai pihak ini, sekaligus 
mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian di UNSIRI. Seperti ketika 
UNISRI menyelenggarakan kursus kepengacaraan, yang merupakan 
buah dari kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Kerjasama 
UNISRI dengan Kantor Pajak pun juga telah melahirkan kegiatan 
positif seperti kursus Akta IV, dan penyelenggaraan pendidikan untuk 
memperoleh Brevet A dan B di bidang perpajakan. 

UNISRI bekerjasama pula dengan beberapa kantor akuntan 
publik, sepertu Rahmat Wahyudi AktM. Kerjasama ini dilakukan untuk 
mendukung kegiatan mahasiswa, seperti sebagai tempat praktek para 
mahasiswa UNISRI di bidang akuntansi. Kerjasama yang dibangun 
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dengan Radio juga dilakukan sebagai bentuk sumbangsih UNISRI untuk 
memberikan ceramah dan dialog interaktif dengan para pendengar di 
bidang konsultasi bisnis dan sebagainya. 

Unit Bimbingan dan Konseling juga berhasil menjalin kerjasama 
dengan konseling-konseling instansi lain, seperti dengan SMK Sahid 
Surakarta, SD Unggulan di Sragen, serta konseling di perusahaan 
dalam perekrutan pegawai. Berbagai kerjasama dan kegiatan yang 
diselenggarakan ini semakin meningkatkan kompetensi dari para SDM 
UNISRI, sekaligus dapat menumbuhkembangkan kepercayaan publik 
terhadap eksistensi UNISRI di tengah masyarakat. 

Di bidang pertanian, UNISRI melakukan kerjasama dengan PT 
ISM Bogasari Jakarta dalam rangka penanaman tanaman Gandum di 
kabupaten Karanganyar dan Boyolali. Kerjasama ini dilakukan pada 
tahun 2002 hingga 2004. Dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar, 
kerja sama penanaman gandum pada lima kecamatan se-kabupaten 
melibatkan petani dan penyuluh pertanian lapangan, serta merintis 
usaha desa industri yang berbasis pertanian. Hal ini dilakukan sebagai 
dukungan dalam rangka ketahanan pangan nasional. Di samping itu, 
dengan Yayasan Padi Indonesia (YAPADI) dan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali, UNISRI juga melaksanakan pembangunan “Pesona Agrowisata 
Padi di desa Kuwiran, Banyudono, Boyolali”.
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Kunjungan Prof Dr Moh Mahfud MD dalam Dies Natalis UNISRI ke-24,

Tahun 2004
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Bab 7
2006

Langkah

UNISRI
Visioner
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Tahun 2006 adalah tahun yang 
penuh dengan langkah-langkah 
visioner. Ada banyak gebrakan 
yang dilakukan UNISRI untuk bisa 
berkembang dan maju. Mulai dari 

pengembangan pada internal UNISRI, hingga 
pengembangan melalui berbagai kerjasama 
dengan pihak ekstern kampus. Bahkan, 
kerjasama-kerjasama dengan dunia global pun 
semakin dikembangkan di tahun-tahun ini. 
Kerjasama internasional terus diperluas demi 
mengembangkan kampus UNISRI. Aneka proyek-
proyek baru pun mulai digagas dan digarap. 
Yayasan turut serta menetapkan target baru 
agar UNISRI bisa mengambil langkah visioner 
sehingga dapat meningkatkan daya saing yang 
dimiliki. Target utamanya, tentu adalah demi 
kemanjuan UNISRI.
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Pemilihan Rektor Ekstern UNISRI

Langkah-langkah visioner yang ditempuh UNISRI semakin lengkap 
dengan adanya tampuk kepemimpinan yang baru. Namun, ada yang 
berbeda dari pergantian kepemimpinan di tingkat rektorat UNISRI kali 
ini. Di tahun 2006, yayasan memutuskan untuk melakukan perubahan 
struktur kepemimpinan dengan cara yang berbeda. Jika sebelumnya 
para rektor berasal dari intern UNISRI, berbeda dengan tahun ini. Tahun 
2006, UNISRI membuahkan gebrakan baru dengan pengangkatan rektor 
dari ekstern UNISRI. 

Inisiatif pemilihan rektor dari luar UNISRI ini berdasarkan ide 
yayasan yang berkeinginan untuk memenuhi visi pengembangan UNISRI 
yang semakin maju. Yayasan berhasrat untuk bisa meningkatkan daya 
tarik dan terus melesat menjadi universitas unggulan. Mewujudkan 
hasrat ini harus didukung oleh sosok yang mampu menangkap keinginan 
Yayasan secara tepat dan cermat. Untuk itu, seyogyanya pengelolaan 
kampus dipimpin oleh seorang profesor yang memiliki jaringan kerjasama 
dan pengalaman yang luas. Berhubung UNISRI belum memiliki seorang 
dosen pun yang berhasil meraih gelar profesor, maka kandidat rektor 
pun dipilih dari luar kampus UNISRI. 

Tentu saja, ada harapan besar yang diletakkan di pundak rektor 
terpilih UNISRI. Proses penentuan rektor baru UNISRI dari kandidat 
ekstern tentu bukan hal mudah. Langkah-langkah fit and proper test 
yang rigid dilakukan demi memastikan UNISRI bisa memperoleh kandidat 
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terbaik dan rektor terbaik untuk bisa dipercaya mengelola UNISRI sesuai 
target. Melalui proses pemilihan yang cukup panjang dan berbagai 
pertimbangan, akhirnya pilihan dijatuhkan pada Profesor Dr Ir Kapti 
Rahayu Kuswanto, seorang profesor asal Universitas Gadjah Mada. 

Beliau dianggap sebagai 
kandidat yang kompeten dan 
tepat mengingat pengalaman 
beliau yang banyak, jaringan luas, 
serta kemampuan yang mumpuni. 
Bahkan, Prof Dr Ir Kapti juga 
dipercaya menjadi asesor BAN PT. 
Ini semakin memantapkan bahwa 
beliau adalah kandidat tepat 
sebagai rektor UNISRI. Setelah 
menemukan kandidat yang tepat, 
Yayasan melakukan pelantikan bagi 
rektor baru UNISRI beserta seluruh 
jajaran pendukungnya. 

Rektor ke 7 (2006 - 2019)
Prof. Dr. Ir. Kapti Rahayu Kuswanto.
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Berikut adalah para pejabat baru di tingkat rektorat UNISRI, yang 
mulai bertugas di tahun 2006 : 

Setelah proses pemilihan rektor dan para wakilnya selesai, 
pergantian kepemimpinan dilanjutkan pada tingkat fakultas. Di tingkat 
fakultas, juga terjadi perubahan kepemimpinan. Para pemimpin haru 
yang menjabat di tingkat fakultas di UNISRI, meliputi:

Rektor : Prof. Dr. Ir. Kapti Rahayu Kuswanto.

Wakil Rektor Bidang 
akademik

: Lusiana Indrastuti, S.H., M.Si., M.H..

Wakil Rektor Bidang 
Keuangan dan SDM

: Drs. Amin Wahyudi, M.M.

Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan, 
Kerjasama dan Alumni

: Drs. Yusuf , S.H., M.Pd.

Direktur Pasca Sarjana : Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dekan Fakultas Hukum : Bambang Ali Kusumo, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas 
Ekonomi 

: Drs. Suprayitno, M.Si., 

Dekan FISIP : Drs. Priyandono WA., M.Si., 
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Dalam rangka menjalankan tugasnya, para pejabat rektorat dan 
dekanat ini juga perlu melakukan koordinasi dengan senat universitas. 
Keberadaan senat memandu dan mendukung sinergi pengelolaan 
Universitas secara optimal. Adapun yang menjabat di Senat UNISRI, 
sebagai berikut : 

No Nama Jabatan

1 Prof. Dr. Ir. Kapti Rahayu Kuswanto Ketua

2 Widiastuti, S.H., M.H. Sekretaris

3 Lusia Indrastuti, S.H., M.Si., M.H. Anggota

4 Drs. Amin Wahyudi, M.M. Anggota

5 Drs. Yusuf, SH., M.Pd. Anggota

Dekan FKIP : Drs. Sutoyo, M.Pd., 

Dekan Fakultas 
Pertanian

: Ir. Riyo Samekto, M.P.,

Dekan Fakultas 
Teknologi dan Industri 
Pangan

: Y.Wuri Wulandari, S.TP., M.P.
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No Nama Jabatan

6 Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Anggota

7 Ir. Dewi Ratna Nurhayati, M.P. Anggota

8 Bambang Ali Kusumo, S.H., M.Hum. Anggota

9 Dr. Wibowo Murti Samadi, S.H., M.Hum. Anggota

10 Drs. Suprayitno, M.Si. Anggota

11 Drs. Y Djoko Suseno Anggota

12 Drs. Suharno, Akt., M.M. Anggota

13 Ir. Riyo Samekto, M.P. Anggota

14 Ir. Endang Sri Sudalmi, M.P. Anggota

15 Drs. Priyandono WA, M.Si. Anggota

16 Dra. Maya Sekar Wangi, M.Si. Anggota

17 Joko Pramono, S.Sos., M.Si. Anggota

18 Drs. Sutoyo, M.Pd. Anggota

19 Drs. AR Koesdyantho, M.Pd. Anggota

20 Dra. Siti Supeni, S.H., M.Pd. Anggota
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Pengembangan Program Studi

Para pimpinan baru UNISRI, mulai dari rektor hingga dekan dan 
para ketua program studi, terus berupaya melakukan pengembangan 
secara optimal. Bagi Fakultas Teknologi Pertanian, usaha pengembangan 
kampus dilakukan melalui pengajuan status akreditasi untuk yang pertama 
kali. Pengajuan akreditasi ini dilakukan pada bulan Maret tahun 2005. 
Proses panjang yang dilalui membuahkan hasil yang terbilang memuaskan, 
yakni status terakreditasi Fakultas Teknologi Pertanian UNISRI (Program 
Studi Teknologi Hasil Pertanian) dengan nilai B. Selanjutnya pada tahun 
2010 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian kembali mengajukan status 
akreditasinya dan memperoleh nilai B dengan SK BAN-PT nomor : 029/
BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010. 

Program studi Teknologi Hasil Pertanian berencana merubah nama 
Progdi menjadi Prodi Teknologi Pangan. Perubahan nama prodi tersebut 
didasarkan pada konsentrasi kurikulum yang mengarah ke bidang ilmu 
dan teknologi pangan. Alasan lainnya yaitu nama Prodi Teknologi Pangan 
akan lebih mempermudah masyarakat dalam memahami orientasi dari 
Prodi, dibandingkan dengan jika menggunakan nama Teknologi Hasil 
Pertanian. Sebab, masyarakat lebih memahaminya sebagai bagian dari 
onfarm dan bukannya offarm. Namun, melihat kembali nomenklatur 
yang ada, prodi yang tepat atau sesuai dengan paraturan perundangan-
undangan adalah tetap Prodi Teknologi Hasil Pertanian. 
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Selain itu, UNISRI juga telah memiliki tiga prodi di jenjang S2, yakni 
MM yang berdiri tahun 2004, dan MAP serta MH, yang berdiri di tahun 
2005. Keberadaan tiga program studi jenjang S2 ini mendapat perhatian 
penuh dari rektor. Guna meningkatkan tata kelola dan mengembangkan 
pendidikan program pascasarjana, dipandang perlu untuk membentuk 
fakultas pascasarjana. Oleh karena itu, melalui Surat Keputusan Rektor 
Nomo 12/II/KP/2006, tertanggal 2 Agustus 2006, didirikan Fakultas 
Pascasarjana Universitas Slamet Riyadi Surakarta, oleh Prof. Dr. Ira. 
Kapti Rahayu Kuswanto.
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Perluasan Kerjasama 

Bukti eksistensi UNISRI di dalam dunia pendidikan dapat 
ditunjukkan dengan adanya kerjasama UNISRI dengan berbagai pihak. 
Salah satu yang cukup menonjol pada periode ini adalah kerjasama 
UNISRI dengan ASEAN dalam bentuk seminar Perkembangan Kerjasama 
ASEAN dan Pembentukan Masyarakat ASEAN 2015. Seminar yang 
diadakan pada tahun 2007 ini adalah hasil kerjasama yang dibangun 
oleh UNISRI bersama dengan Dirjen Kerja Sama ASEAN DEPLU. 

Selain itu, kerjasama lain juga terwujud melalui kunjungan Progdi 
PPKn FKIP UNISRI di Jembrana dan Konjen Australia di Bali. Kunjungan 
yang berlangsung pada tanggal 23 Juli 2006 ini mengajak serta para 
mahasiswa KKL Progdi PPKn UNISRI. UNISRI disambut dengan sangat 
baik oleh KONJEN Australia di Jembrana Bali. Dalam kunjungan tersebut, 
berlangsung diskusi yang cukup panjang sehingga mampu membuka 
wawasan dari para mahasiswa.

Usaha kerjasama lain yang tak kalah menarik adalah dalam hal 
pengadaan layanan internet di kampus, atau melalui hotspot. Pada 
tanggal 21 November 2006, Rektor UNISRI, Prof Dr. Ir. Kapti Rahayu 
Kuswanto telah meluncurkan layanan hotspot pertama bagi UNISRI pada 
tiga titik akses selama 24 jam. Pada saat peluncuran, beliau menekankan 
pentingnya fasilitas internet. Layanan internet adalah salah satu program 
untuk mengembangkan kegiatan akademis di kampus. Selain itu, internet 
juga akan diterapkan dalam layanan pembelajaran maupun administrasi 
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di UNISRI, serta akan digunakan sebagai fasilitas layanan komunikasi 
antar pimpinan. 

Layanan internet ini selanjutnya semakin dikembangkan melalui 
kerjasama dengan PT Telkom. Melalui program Telkom “Internet Goes To 
Campus” (IG2C), UNISRI berupaya untuk meningkatkan layanan hotspot 
atau internet di UNISRI. Titik hotspot ditambah dan layanan internet 
juga semakin cepat dan lancar dengan menggunakan Produk Speedy 
dari Telkom. Langkah ini merupakan salah satu upaya UNISRI untuk 
meningkatkan kinerjanya menuju Universitas Unggulan.
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Pengembangan Sarana Prasarana 

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas, 
Fakultas dan Prodi serta unit kerja masih perlu dilakukan penataan. UNISRI 
memang telah mampu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang 
memadai. Tapi, pengembangan yang lebih baik tentu dibutuhkan demi 
kemajuan UNISRI. Salah satu pengembangan itulah yang diwujudkan 
dalam usaha penataan ulang, terutama penataan ruang kantor dan ruang 
kuliah. 

Dalam rangka menunjang optimalisasi kerja, UNSIRI 
mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana yang dimilikil. Di tahun 
2007, UNISRI telah melengkapi fasilitasnya dengan 84 buah AC dan 157 
komputer yang tersebar di seluruh unit kerja di UNISRI. Kebutuhan ini 
adalah kebutuhan penting yang memang perlu dipenuhi UNISRI agar 
mampu berdaya saing, sekaligus menghadirkan pengelolaan yang efisien 
dan efektif. 

UNISRI juga telah memiliki sarana transportasi yang memadai. 
Setidaknya, hingga tahun 2007, UNISRI telah memiliki lima unit mobil 
operasional Universitas. Namun sayangnya, di antara mobil tersebut, 
hanya satu mobil yang dalam keaadaan baik, sementara dua mobil dalam 
keadaan sedang, dan duaa mobil lainya yang sudah dalam kondisi kurang 
baik sehingga perlu penggantian unit baru. 

Dalam hal pengelolaan karyawan, UNISRI telah mengalami banyak 
perubahan di banding dengan sejarah awal ketika UNISRI masih baru 
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berdiri. Jika dulu banyak tenaga pendidik UNISRI yang berasal dari luar 
UNISRI, kini UNISRI lebih didominasi dengan tenaga dosen tetap. Sampai 
dengan akhir Juli 2008, jumlah dosen keseluruhan yang mengabdi di 
UNISRI adalah 142 orang. Jumlah ini terbagi dalam 30 orang dosen DPK, 
94 Dosen tetap yayasan, dan hanya 18 orang Dosen Kontrak. Sedangkan 
jumlah karyawan yang dimiliki adalah 126 orang, yang terdiri dari 99 
karyawan tetap dan 27 karyawan kontrak. 

UNISRI telah berupaya untuk menciptakan suasana kerja yang 
kondusif dan sebaik mungkin bagi para tenaga pendidik maupun tenaga 
kependidikannya. Misalnya, dengan upaya meningkatkan kedisiplinan 
karyawan. Hal ini dilakukan dengan mulai digunakannya presensi sidik 
jari. Selain itu, kegiatan untuk pembinaan mental dan spiritual juga terus 
ditingkatkan dengan kajian-kajian keagamaan. 

Bagi yang muslim, kajian diadakan tiap bulan pada hari sabtu, s 
sedangkan kegiatan rohani katholik dilaksanakan misa setiap bulan pada 
hari jumat pertama, dan untuk kegiatan rohani Kristen dilaksanakan 
Kebaktian setiap bulan pada hari kamis. Kegiatan keagamaan ini 
diharapkan mampu membangun mentalitas personal dan mentalitas 
kerja yang lebih baik untuk mewujudkan SDM yang berkualitas.
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Eksistensi Lewat Proyek HI

Dunia terus mengalami perubahan. Begitu pula dengan Indonesia. 
Indonesia terus mengalami perbaikan dalam tata kelola pemerintahannya. 
Salah satu yang mengalami perubahan cukup siginifikan adalah dalam 
hal pengembangan daerah. Indonesia terus berupaya mendorong 
pengembangan daerah melalui otonomi daerah seluas-luasnya. Kebijakan 
ini membuka peluang bagi pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia 
untuk membuka kerjasama luar negeri demi mengoptimalkan potensi 
daerahnya. 

Namun, dalam implementasi kebijakan ini, Indonesia punya 
hambatan. Hambatan terbesar adalah minimnya SDM di pemerintahan 
daerah yang menguasai prosedur diplomasi dan kerjasama luar negeri, 
dan skema pengembangan kerjasama internasional bagi pemerintah 
daerah. Padahal, SDM adalah hal penting untuk melancarkan kebijakan 
ini. Indonesia butuh SDM yang memahami isu-isu internasional sekaligus 
mampu mengkorelasikannya dengan pengembangan potensi daerah 
melalui skema kerjasama luar negeri. 

Kesimpulannya, Indonesia butuh SDM dengan komptensi baru 
tersebut. Kompetensi yang selama ini belum dimiliki oleh pemda-pemda 
di Indonesia, dan belum pula digarap oleh perguruan tinggi lain di 
Indonesia yang memiliki prodi HI. Sebab, Prodi HI yang telah berdiri 
di Indonesia, belum ada yang memiliki konsentrasi “diplomasi dan 
hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah”. Tantangan kebutuhan 
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inilah yang berusaha untuk ditangkap oleh UNISRI melalui program studi 
Ilmu Hubungan Internasional. Tapi, darimana UNISRI memiliki tekad dan 
kemampuan untuk bisa mewujudkannya? Bagaimana inisiasi tersebut 
bisa tercetus? 

Inisiasi pendirian Prodi HI bermula pada bulan Desember 2006. 
Saat itu, seorang duta besar senior datang ke UNISRI dalam rangka 
memberi stadium general terkait isu-isu internasional. Duta besar senior 
inilah yang nantinya banyak memberikan dukungan bagi pendirian prodi 
HI UNISRI. Dialah Duta Besar Profesor Dr. Boer Mauna. Kehadiran Dubes 
Boer Mauna ke UNISRI menjadi momentum penting yang dimanfaatkan 
oleh PR I, Dr. Lusia Indriastuti (-WR I). 

Dr Lusia mengarahkan Dra. Herning Suryo, M.Si., untuk bisa 
memanfaatkan momentum tersebut dengan berdiskusi bersama Dubes 
Boer Mauna. Dra. Herning pun mulai perbincangannya dengan meminta 
saran terkait apa yang bisa dilakukan UNISRI, untuk bisa berkembang 
menjadi universitas dengan eksistensi yang lebih luas. Melalui diskusi 
yang cukup panjang dan menarik, dapat dipetakan bahwa untuk bisa 
meningkatkan eksistensinya, UNISRI harus bisa memenuhi tiga dimensi 
utama, yakni : (1) Openness; (2) Variety; dan (3) Research.

Openness adalah bagaimana UNISRI bisa membuka diri terhadap 
tantangan dan peluang global. Dunia semakin maju dan berkembang, 
UNISRI harus mampu beradaptasi dengan keterbukaan ini. Lalu, untuk 
bisa mendukung keterbukaan ini, UNISRI bisa memasuki dimensi variety 
atau dengan meningkatkan ragam program studi baru yang sesuai dengan 
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kebutuhan zaman. Ini saatnya berkawan dengan zaman. Penyempurnaan 
dari langkah tersebut adalah dengan memasuki dimensi research atau 
dengan mengkaji langkah konkrit untuk mewujudkan target UNISRI. 

Tentu saja, hasil diskusi ini tidak hanya menjadi angin lalu. Segera 
saja UNISRI berusaha merealisasikan ide-ide yang telah disampaikan 
oleh Dubes Boer Mauna. Tahun 2007, atas penunjukkan Dr. Lusia, Dra. 
Herning Suryo melakukan diskusi bersama Dra. Liliek Winarni (Dekan); 

Kunjungan Kedubes Belanda dan Kemenlu di UNISRI
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Drs. Bono Setyo, M.Si. (Sekretaris Dekan); Dra. Christy Damayani terkait 
langkah pembukaan Prodi HI UNISRI demi penguatan eksistensi UNISRI 
yang lebih luas lagi.

Selanjutnya, langkah-langkah nyata terus dilakukan sembari 
mencari aspek penguatan pentingnya pendirian Prodi HI UNISRI. Dra 
Herning Suryo menjadi pemeran kunci dalam melakukan terobosan-
terobosan dan melakukan pendekatan dengan Departemen Luar Negeri. 
Bak gayung bersambut, para diplomat mendukung rencana UNISRI dan 
terus memberikan dukungannya. UNISRI semakin memahami tentang 
persoalan-persoalan Indonesia dalam aspek internasional, dan apa yang 
bisa dilakukan untuk mendukung penyelesaian persoalan tersebut.

UNISRI semakin menyadari akan urgensi kebutuhan pemerintahan 
daerah terhadap kerjasama luar negeri. Sebab, hampir seluruh pemerintah 
daerah di Indonesia belum memiliki SDM yang mumpuni dan memiliki 
kapabilitas untuk melakukan diplomasi dan kerjasama internasional. 
UNISRI bertekad untuk bisa mendidik para mahasiswa menjadi SDM 
yang mampu memenuhi kebutuhan di pemerintahan daerah. Disusunlah 
sebuah proposal pendirian Program Studi Hubungan Internasional, yang 
dirangkum dalam spesialisasi “Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri 
oleh Pemerintah Daerah”. 
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Prof Dr Boer Mauda dan Dr Nikolaos Van Dam saat berkunjung ke 
UNISRI
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Atas arahan dan dukungan dari Dubes Boer Mauna, Dra. Herning 
melakukan pendekatan dengan Kedutaan Besar Belanda. Pendekatan ini 
dilakukan dengan tujuan agar HI UNISRI dapat memperoleh dukungan 
dana, untuk beasiswa maupun dukungan infrastrukturnya. Setelah 
melalui lobi dan negosiasi yang cukup panjang, pendekatan dengan 
Kedutaan Besar Belanda pun menunjukkan cahaya terang. Kerjasama 
yang diajukan UNSIRI diterima. Artinya, UNISRI dapat menyalurkan 
beasiswa dari Kedutaan Besar Belanda bagi para mahasiswa angkatan 
1 dan 2, sekaligus mendapatkan dukungan dana untuk bisa menyokong 
infrastruktur prodi HI.

Tanggal 4 Desember 2007, Rektor UNISRI, Prof. Dr. Ir. Kapti Rahayu 
pun menunjukkan tim untuk mengelola proyek dana dari Luar Negeri 
untuk Program Studi Hubungan Internasional. Dana yang dikelola untuk 
proyek ini sekitar Rp 4 Milyar. Tim tersebut terdiri dari Dra Herning Suryo, 
M.Si. (Ketua); Drs Bono Setyo, M.Si.; Dra. Damayanti Suhita, M.Si; Dra 
Christy Damayanti, M.Si. dan Wahyu Bhudiyanto, S.Sos., M.M. Prodi HI 
UNISRI pun segera mendapatkan izin penyelenggaraan dari Departemen 
Pendidikan Nasional, Dirjen DIKTI, tertanggal 24 Maret 2008.
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Sejak tahun 
2008 itu pula, Prodi 
HI UNISRI sudah 
mulai beroperasi dan 
menerima mahasiswa 
baru. Karena program 
beasiswa, jumlah 
mahasiswa baru di 
angkatan 1 dan 2 
dibatasi hanya 60 
mahasiswa, yang dibagi 

dalam 2 kelas. Program ini adalah salah satu langkah sukses UNISRI 
dalam meningkatkan eksistensinya. Sejak penyelenggaraan program ini, 
nama UNISRI semakin dikenal di Kementerian-Kementerian, terutama 
Kementerian Luar Negeri. Bahkan, banyak diplomat dan pejabat 
Kementerian yang menyempatkan hadir dan mengisi kuliah umum bagi 
mahasiswa HI di UNISRI.

Dukungan dana yang diperoleh dari Kedutaan Besar Kerajaan 
Belanda dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan 
mahasiswa. FISIP pun mulai berbenah dengan menata infrastrukturnya 
sedemikian rupa. Ruang-ruang kelas diperbaiki dan dilengkapi berbagai 
fasilitas pendukung. Dibangun pula laboratorium untuk para mahasiswa 
HI yang dinamai Laboratorium Dr. Nikolaos Van Dam. Dr Nikolaos Van Dam 
adalah nama Dubes Belanda untuk Indonesia yang saat itu berperan dalam 
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menyampaikan bantuan 
pada proyek pendirian 
Prodi HI. Laboratorium 
yang diisi dengan 
puluhan komputer itu 
memang adalah bentuk 
perwujudan dari fasilitas 
yang diberikan oleh 
Kedutaan Besar Kerajaan 
Belanda. Beliau pun hadir 
dalam acara peresmian 
laboratorium tersebut.

Setelah HI UNISRI mulai berdiri, betul saja, eksistensi UNISRI 
semakin meningkat. Nama UNISRI semakin menggema di kementerian, 
terutama di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Para diplomat dan 
perwakilan dari Kementerian Luar Negeri sering berkunjung ke UNISRI 
untuk mengisi Studium General bagi para mahasiswa. Tak hanya itu, 
para mahasiswa HI UNISRI juga berkesempatan datang berkunjung ke 
Kementerian Luar Negeri, Istana Negara dan di Kedutaan Besar Kerajaan 
Belanda di Jakarta. 

Laboratorium Dr Nikolaos Van Dam



40 Tahun Bakti UNISRI untuk Negeri 157

Bab 8
2011 Kerjasama

Internasional

Pengaturan
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Pada periode 2011 - 2015, UNISRI 
melakukan pembenahan internal 
yang sangat signifikan. Di bawah 
kepemimpinan Prof. Dr. Ir. Kapti Rahayu 
Kuswanto sebagai rektor, kampus ini 

memiliki tekad untuk meningkatkan kompetensi 
dan profesionalitas sumber daya manusia 
(SDM) menuju optimalisasi pelayanan kepada 
mahasiswa serta mewujudkan Good University 
Governance. Tahun 2015, kepemimpinan UNISRI 
di tingkat yayasan juga mengalami pergantian. 
Ketua yayasan sejak tahun 2015 dijabat oleh Drs. 
Sularno, yang sebelumnya menjabat sebagai 
sekretaris yayasan. Selanjutnya, Yayasan 
maupun Rektorat berkolaborasi bersama untuk 
terus berusaha untuk melaju membesarkan 
UNISRI. Visi misi Universitas tertuang jelas 
dalam arah kebijakan rektor pada penyusunan 
program kerja di awal periode.
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Good University Governance

Untuk mewujudkan tekad menjadi Good University Governance, 
Rektor UNISRI menentukan rencana strategis (renstra) hingga 2014 
yang bermuara pada perwujudan UNISRI yang unggul dan kompetitif. 
Kata ‘pelayanan’ menjadi kunci dalam target pengembangan kampus 
UNISRI. UNISRI memandang hubungan antara lembaga pendidikan 
dengan mahasiswa sebagai ekosistem besar yang majemuk. Karenanya, 
Rektor menginstruksikan agar kampus berbenah, memperbaiki diri demi 
terwujudnya UNISRI yang unggul dan kompetitif. 

Pembenahan utama yang dilakukan menyentuh pada bidang 
mayor pendidikan tinggi yakni Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri 
dari pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada 
masyarakat. Semua tenaga pendidik dan kependidikan/ karyawan harus 
siap bekerja sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing dan diikuti 
oleh sikap profesional. Penekanan khusus untuk dosen diberikan agar 
para tenaga pendidik ini dapat bekerja sesuai kompetensinya. Sedangkan 
untuk para tenaga kependidikan, UNISRI terus meningkatkan pemahaman 
administrasi berbasis ICT. 

Bekal UNISRI untuk maju di periode ini terbilang menjanjikan. 
UNISRI telah memiliki 14 Program Studi, termasuk 3 Program Magister. 
Hingga tahun 2011, dari Prodi-Prodi ini, UNISRI telah meluluskan 16.643 
alumni dari Program Sarjana dan Ahli Madya dan 1.823 alumni Program 
Magister. Dari total 18.498 lulusan, rata-rata indek prestasi komulatif 
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(IPK) kelulusan menyentuh angka 3.0, sedangkan rata-rata lama studi 
lulusan adalah 8 (delapan) semester. 

Di tahun 2012 saja, UNISRI berhasil meluluskan 516 mahasiswa 
dari berbagai jurusan, di jenjang Sarjana maupun Pasca Sarjana. 
Tentu saja, hal ini adalah prestasi yang membanggakan. Jumlah ini 
juga menunjukkan bahwa perjalanan yang dilalui UNISRI telah cukup 
panjang. Meski demikian, UNISRI tidak boleh terlalu berpuas diri sehingga 
melupakan pengembangan kampus. UNISRI berupaya meningkatkan 
kualitas kampus dengan penataan administrasi akademik yang lebih 
baik. Hal ini dilakukan dengan mulai mengembangkan sistim informasi 
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akademik berbasis website. Sistem ini dapat diakses oleh mahasiswa dan 
dosen secara online. 

Fasilitas yang disediakan antara lain registrasi dan input KRS, 
penerbitan KHS, input nilai oleh dosen, karya ilmiah, dan pendaftaran 
mahasiswa baru. Khusus untuk pendaftaran mahasiswa baru, 
UNISRI telah menerapkan layanan One Day Admission Service, yang 
memungkinkan calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa baru 
dapat menyelesaikan her registrasi dan pembayaran biaya pendidikan 
dalam satu hari kerja. 

Pembangunan sistem ini sangat membantu upaya UNISRI untuk 
lebih menyempurnakan pelaksanaan Evaluasi Program Studi Berbasis 
Evaluasi Diri (EPSBED) dan pelaksanaan Pangkalan Data Perguruan 
Tinggi (PDPT). Dampaknya, UNISRI dapat memberikan informasi kepada 
masyarakat Iuas tentang proses dan hasil studi di UNISRI secara lebih 
fleksibel. Masyarakat luas yang tertarik dengan UNISRI pun bisa lebih 
mudah mendapatkan informasi melalui jaringan dunia maya.

Pada medio yang sama, kampus meluncurkan Program Automasi 
Digital Library (Digilib). Program ini membawa manfaat yang besar 
bagi pustakawan maupun pengguna. Program ini adalah upaya untuk 
meningkatkan pelayanan perpustakaan UNISRI, sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan literasi para dosen dan mahasiswa. Pengadaan 
program ini sekaligus menunjukkan bagaimana adaptasi UNISRI yang 
cepat terhadap perkembangan dunia digital yang semakin ramai di 
Indonesia, maupun secara global.
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Estafet Kepemimpinan 
Prof Kapti telah 

menjabat sebagai 
Rektor UNISRI sejak 
tahun 2006. Di tahun 
2010, beliau kembali 
terpilih sebagai 
rektor UNISRI untuk 
yang kedua kalinya. 
Berbagai prestasi 
beliau torehkan 
dalam perjalanan 
kepem imp inannya . 
Ini membuat beliau 
kembali diusung 

sebagai rektor UNISRI untuk ketiga kalinya di tahun 2014. Untuk 
mengukuhkan kepemimpinan beliau kembali, pada tanggal 9 Agustus 
2014, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Slamet Riyadi Surakarta, H. Saino 
Harsomadyono, S.H. melantik Prof. Dr. Kapti Rahayu Kuswanto sebagai 
rektor UNISRI Surakarta masa bhakti 2014-2018.

Berbagai dukungan mengalir untuk Prof. Kapti dalam acara 
pelantikannya. Hadir para sivitas akademika serta tamu undangan dari 
kalangan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta, jajaran birokrasi, mitra kerja, 

Pelantikan Rektor (2014-2018)
Prof. Dr. Kapti Rahayu Kuswanto
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serta Wakil Walikota Surakarta, Dr. H. Ahmad Purnomo, dan Koordinator 
Kopertis VI, Prof. Dr. DYP Sugiharto. Para tamu ini menjadi saksi 
pengambilan sumpah yang dilakukan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 
Slamet Riyadi Surakarta, H. Saino Harsyomadyono, SH, terhadap Prof 
Kapti. Ketua Yayasan kemudian berpesan agar Rektor UNISRI yang telah 
bertahan untuk masa ketiga kepemimpinannya ini mampu memimpin 
UNISRI menuju lembaga pendidikan unggul, mencetak lulusan yang 
handal dan memberikan karya positif di tengah masyarakat.

U n t u k 
m e m p e r k o k o h 
kepemimp inannya 
yang ketiga, Prof 
Kapti dibantu oleh 
tiga orang wakil 
rektor. Pelantikan 
ketiga wakil rektor 
ini dilangsungkan 
pada tanggal 13 
Oktober 2014. 
Adapun tiga nama 
yang menduduki 
wakil rektor pada masa bakti 2014-2018, yakni: (1) Drs. Rispantyo, M.Si. 
sebagai WR I membidangi Bidang Akademik; (2) Dr. Winarti, M.Si, sebagai 
WR II membidangi SDM, Administrasi dan Keuangan dan (3) Drs. Sutoyo, 
M.Pd. sebagai WR III membidangi Alumni dan Kemahasiswaan.

Pelantikan Wakil Rektor (2014-2018)
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Pelantikan ketiga pejabat baru tersebut sekaligus menandai 
berakhirnya masa bakti dari para wakil rektor lama, yang telah 
mendampingi Prof Kapti dalam kepemimpinannya di periode sebelumnya. 
Adapun ketiga pejabat lama tersebut, yakni: WR I Widiastuti, S.H., 
M.H., WR II Dr. Amin Wahyudi, M.M. dan WR III Drs. Yusuf, S.H., M.Pd. 
Beliau bertiga telah mendedikasikan pengabdiannya kepada UNISRI dan 
berhasil mengantarkan perubahan positif bagi UNISRI. 

Selanjutnya, estafet kepemimpinan diserahkan kepada ketiga 
Wakil Rektor yang baru. Masih bersama dengan Prof Kapti yang setia 
mengantarkan UNISRI untuk menghadapi tantangan tahun-tahun 
berikutnya. Prof Kapti bertekad untuk bisa mengantarkan UNISRI menjadi 
lembaga yang unggul dalam tataran lokal, regional dan nasional. 

Sektretaris Yayasan Perguruan Tinggi Slamet Riyadi Surakarta, 
yang kala itu menjabat, Drs. Sularno, juga menyampaikan harapan besar 
kepada para pemimpin baru UNISRI ini. Harapan besar diletakkan di 
pundak mereka untuk menjadikan para lulusan UNISRI agar tidak hanya 
menjadi sarjana yang pandai secara intelektua, melainkan juga kompeten 
dan berkarakter serta berjiwa Pancasila. Lalu, untuk memperkokoh 
estafet kepemimpinan ini, selanjutnya Rektor UNISRI Prof. Dr. Ir. Kapti 
Rahayu Kuswanto juga melantik para Dekan, Wakil Dekan (Wadek) dan 
Direktur Pasca Sarjana di lingkungan UNISRI untuk periode 2014-2018.
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Adapun para pemimpin baru ini, adalah:

 h  Dekan dan Wadek Fakultas Hukum, Eddy Suryanto Heru 
Prabowo, SH, MH dan Triwanto, SH, Sp.Not, MH. 

 h  Dekan dan Wadek Fakultas Ekonomi, Edi Wibowo, SE, MM 
dan Aris Edy Sarwono, SE, Msi, Akt. 

 h  Dekan dan Wadek FISIP, Drs. Buddy Riyanto, M.si dan Dra. 
Christy Damayanti, M.si. 

 h  Dekan dan Wadek Pertanian, Ir. Siswadi, M.P dan Ir. Y. Sartono 
Joko Santosa, M.P. 

 h  Dekan dan Wadek FKIP, Dra. Sri Hartini, M.Pd dan Drs. A. 
Roedy Koesdiyanto, M.Pd. 

 h  Dekan dan Wadek FTIPA, Akhmad Mustofa, S.TP, M.Si dan 
Dr. Nanik Suhartatik, S.TP, M.P, 

 h  Direktur Pascasarjana, Dr. Amin Wahyudi, M.M.

Pada struktur kepemimpinannya yang baru ini, Rektor berharap 
agar UNISRI mampu berjalan dengan landasan good gavernance. 
Berbagai tantangan baru telah siap di depan mata. Jajaran pemimpin 
baru yang menerima tongkat estafet kepemimpinan ini harus bersiap 
untuk menghadapi berbagai tantangan baru. Usaha keras diperlukan 
agar UNISRI dapat menjadi lebih unggul dari segi kuantitas dan juga 
kualitas. 
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Pelantikan Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pasca
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Mutu Infrastruktur dan SDM

SDM adalah faktor penting yang tak boleh ditinggalkan dalam 
setiap upaya pembenahan. UNISRI didukung oleh dosen tetap yayasan, 
dosen DPK, dan dosen kontrak yang secara keseluruhan sebanyak 138 
orang. Sayangnya, target UNISRI untuk bisa segera memenuhi kompetensi 
pendidikan dosen minimal S2, masih belum tercapai 100%. Dari angka 
tersebut, 14 orang masih berpendidikan S1, sementara 110 orang dosen 
lainnya sudah berhasil mengantongi pendidikan S2. Sedangkan jumlah 
doktor yang dimiliki UNISRI ada 14 orang doktor. 

Dari sisi jabatan fungsional akademik, seluruhnya telah memiliki 
jabatan fungsional. Jabatan fungsional akademik lektor dimiliki oleh 
sebanyak 58 orang, lektor kepala 47 orang, guru besar satu orang, dan 
selebihnya masih berstatus asisten ahli. Kala itu, dosen UNISRI yang 
telah mendapatkan sertifikat sebanyak 93 orang. Jumlah yang cukup 
menggembirakan dan tentunya mampu meningkatkan semangat para 
dosen untuk berkarya lebih. 

Rektor berharap dengan bertambahnya dosen tersertifikasi dan 
telah menyelesaikan studi lanjutnya dapat menghasilkan dampak positif. 
Para dosen diharap lebih bersemangat untuk bisa meningkatkan kualitas 
pelaksanaan tri dharma di masing-masing program studi. Dengan 
demikian, pengembangan kampus dapat berjalan dengan lebih optimal. 
Para dosen yang belum S2, terus didorong agar bisa segera memenuhinya. 
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Peningkatan jabatan fungsional akademik juga terus didorong seoptimal 
mungkin.

Peningkatan kualitas SDM juga terus diikuti dengan peningkatan 
infrastruktur penunjang. Sedikitnya ada tiga pembangunan besar pada 
periode ini, yang terdiri dari pembangunan Laboratorium Teknologi 
Pangan, gedung perpustakaan, serta pembangunan kantor pusat baru. 
Kantor pusat rektorat dibangun selama 11 bulan dengan menghabiskan 
dana Rp 4 milliar. Peresmian gedung tiga lantai itu dilakukan oleh Rektor 
UNISRI Prof Kapti Rahayu pada 17 Oktober 2012. 

Peresmian Gedung Rektorat Baru
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Gedung rektorat baru tersebut merupakan perombakan dari 
gedung lama, yang sebelumnya adalah aula yang diresmikan pada 1984. 
Gedung rektorat tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai tempat 
aktivitas administrasi kampus, ruangan kerja rektor dan para wakilnya, 
kesekretariatan serta tempat transit tamu universitas. Selain itu, di lantai 
paling atas gedung tersebut juga dibangun sebuah ruangan aula dengan 
daya tampung hingga 300 orang. Ruangan tersebut bisa dimanfaatkan 
untuk berbagai kegiatan mulai dari seminar hingga rapat universitas. 

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula peletakan batu 
pertama untuk pembangunan laboratorium pangan Fakultas Teknologi 
Pangan (FTP) UNISRI. Dana pembangunan laboratorium itu berasal dari 
dana hibah dikiti dengan tambahan dana dari yayasan dan universitas. 
Laboratorium tersebut dimanfaatkan sebagai tempat penelitian bahan 
pangan dengan fasilitas peralatan laboratorium yang bernilai lebih 
dari Rp600 juta. Selain itu, laboratorium juga dilengkapi dengan 
pengembangan baking school atau sekolah khusus pembuat roti. Total 
dana pembangunan dan perlengkapan sarana prasarana tersebut 
diperoleh dari dana PHPPTS Dikti senilai Rp 1 miliar, dari universitas 
Rp100 juta dan dari yayasan sebesar Rp500 juta. 
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Laboratorium tersebut 
dibangun untuk meningkatkan 
kompetensi mahasiswa. 
Laboratorium yang berada 
di sisi timur kampus utama 
UNISRI ini diresmikan 
penggunaannya pada 22 Juni 
2013. Peresmian itu juga 
sekaligus menandai pergantian 
nama Fakultas Teknologi 
Pertanian menjadi Fakultas 
Teknologi dan Industri Pangan. 
Tahun 2013 kampus kembali 
memperoleh dana PHPPTS 
dari DIKTI senilai 1 milyar. 
Dana tersebut digunakan 
untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran melalui sarana 
Perpustakaan. Perpustakaan 
megah pun segera dibangun 
di sisi barat kampus utama.
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 Kerjasama dengan Uni Eropa

Pengembangan UNISRI masih teurs belangsung dengan langkah-
langkah visioner lain. Salah satu langkah visioner yang dilakukan di 
periode ini adlaah pembukaan kerjasama dengan Uni Eropa. Kerjasama 
dengan Uni Eropa ini masih berkaitan dengan pemikiran Dubes Boer 
Mauna dan juga Prodi HI. Semakin nampak adanya persoalan kerjasama 
luar negeri di pemda sehingga kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi 
kerjasama luar negeri semakin urgent. 

Permasalahan SDM ini karena para pejabat di Pemerintahan 
Daerah belum bisa maksimal dalam memahami UU perjanjian 
internasional. Pemahaman terkait sisi potensi daerah apa saja yang bisa 
dikerjasamakan ini masih belum bisa dioptimalkan oleh daerah. Pembda 
belum bisa memahami langkah yang harus dilakukan untuk membuka 
kerjsama dengan kata lain, teknik lobi yang belum maksimal. Sebagai 
bentuk realisasi dukungan UNISRI terhadap permasalahan-permasalah 
Indonesia dan global, UNISRI bertekad untuk bisa memfasilitasi 
kebutuhan SDM pemda ini. 

Usaha ini diawali dengan membentuk Tim Proyek untuk kerjasama 
dengan Uni Eropa, yang terdiri dari Dra. Herning Suryo M.Si. (Ketua), 
Wahyu Bhudiyanto, M.M., Dra. Damayanti, Dra. Cristy Damayanti, Fanny 
Hendro Aryo Putro, S.Sos. Tim ini ditunjuk oleh Rektor untuk bisa membuat 
proposal pengajuan kerjasama dengan delegasi Uni Eropa di Indonesia. 
Proposal berisi pelatihan diplomasi dan Hubungan Luar Negeri untuk 
Pemda seluruh Jawa dan Madura. 
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Namun sayangnya, pengajuan proposal di tahun 2010 mengalami 
kegagalan dan ditolak oleh Uni Eropa. Kegagalan ini lantaran penguasaan 
teknis pengisian aplikasi yang belum sesuai dengan ketentuan dari pihak 
Uni Eropa. Meski mengalami kegagalan di tingkat pertama, UNISRI tidak 
menyerah begitu saja. Proposal yang belum sesuai segera dibenahi dan 
tim kembali melakukan pengajuan di tahun 2011. Beruntung, pengajuan 
proposal yang kedua ini disetujui di tahun 2012.

Keberhasilan kali ini karena usaha yang terus menerus untuk bisa 
meyakinkan Uni Eropa akan kemampuan UNISRI dalam merealisasikan 
target yang telah ditentukan. Dalam proses pengajuan ini pun, Dubes 
Boer Mauna juga terus mendampingi dan memberikan dukungan hingga 
proposal UNISRI diterima. Melalui kerjasama dengan Uni Eropa ini, UNISRI 
segera merealisasikan program pelatihan Diplomasi dan Hubungan Luar 
Negeri untuk para pejabat di Pemerintahan Daerah se Jawa dan Madura. 

Program pelatihan ini diimplementasi pada tahun 2012 hingga 2013. 
Pelatihan diselenggarakan bagi para pejabat di pemerintahan daerah/ 
kota di Jawa dan Madura. UNISRI mampu melatih apparat sejumlah 243 
orang yang diselenggarakan dalam 8 (delapan) batch angkatan. Dalam 
pelatihan tersebut, UNISRI juga bekerja sama dengan para duta besar 
senior, birokrat Kemenlu, dan akademisi untuk ikut serta dalam melatih 
keterampilan berdiplomasi dan melakukan hubungan internasional bagi 
para pejabat Pemda tersebut. 
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Pelatihan Singkat
Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri

untuk Pemerintahan daerah/ kota se- Jawa
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Beberapa nama yang pernah mengisi dalam program pelatihan 
tersebut, adalah Dubes Prof Dr Boer Mauna, Dubes Luis Wissber, Dubes 
Nasution, Dubes Makarim Wibisono, Dubes Musma, Dubes Hasyim 
Djalal, dan para diplomat lain. Mereka adalah para pakar yang ahli dalam 
melakukan diplomasi dan hubungan internasional sehingga sangat 
mumpuni untuk memberikan pelatihan bagi para pejabat di pemerintahan 
daerah. 

Antusiasme peserta dalam program ini sangat besar. Bahkan, 
ada permintaan dari para peserta untuk bisa kembali mengadakan atau 
menambah materi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa program yang 
telah dilaksanakan UNISRI ini sukses dan memberikan kesan dan manfaat 
yang positif bagi para peserta. Para peserta pelatihan mendapatkan 
bekal ilmu yang cukup untuk bisa mengembangkan daerahnya. Bahkan, 
setelah mengikuti pelatihan, beberpaa di antaranya bisa mendapatkan 
penempatan kerja yang lebih baik, sesuai dengan kompetensi baru yang 
telah diperoleh. 
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Bab 9
2016

UNISRI

G l o b a l
Going
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Tahun 2016 adalah 
langkah lanjutan dari 
perjalanan Universitas 
Slamet Riyadi dalam 
pelaksanaan Renstra 

yang baru saja disusun tahun 
sebelumnya, tahun 2014. Di tahun 
kedua pelaksanaan Renstra 2014 
- 2018 ini, UNISRI terus berupaya 
memegang teguh komitmennya 
untuk mewujudkan visi “Menjadi 
lembaga pendidikan tinggi 
berkualitas yang berperan aktif 
dalam pengembangan iptek untuk 
kesejahteraan umat manusia yang 
berkelanjutan, menjunjung tinggi 
nilai budaya bangsa dan berjiwa 
Pancasila.”

Guna mendukung visi 
tersebut, UNISRI juga berkomitmen 
untuk membangun lembaga di 
UNISRI agar semakin kokoh dengan 
berpegang pada prinsip Good 
University Governance (GUG). Prinsip 
utama yang terkandung di dalamnya 
adalah prinsip akuntabilitas, 
transparansi dan berkelanjutan. 
Dengan pengembangan dan 
penguatan sistem yang dilakukan, 
UNISRI menargetkan agar tetap eksis 
dan diminati oleh masyarakat luas. 
Tentunya, usaha mencapai target ini 
didukung dengan implementasi kerja 
nyata secara utuh dan menyeluruh. 
Seluruh sivitas akademika di UNISRI 
berkolaborasi untuk bisa menjawab 
tantangan global ini sebaik mungkin.
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UNISRI menyadari sepenuhnya bahwa tantangan zaman akan 
semakin kompleks. Apalagi, Masyarakat Komunitas ASEAN telah mulai 
diberlakukan di tahun 2015. Untuk itu, demi mengimbangi tuntutan 
global, UNISRI berupaya untuk bisa menyiapkan lulusan yang berdaya 
saing tinggi sesuai kebutuhan zaman. Lulusan yang kompetitif, baik di 
tingkat lokal maupun regional menjadi target yang penting sehingga para 
lulusan UNISRI mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain 
dari negara lain. Jadi, UNISRI tak hanya berupaya untuk bisa bersaing 
dengan perguruan tinggi lain di tingkat domestik, melainkan juga di 
lingkup yang lebih luas, atau di tingkat internasional.

UNISRI Going Global 

Jabatan Rektor Universitas Slamet Riyadi di tahun 2016 masih 
diamanatkan kepada Prof. Dr. Ir. Kapti Rahayu Kuswanto, sementara 
Jabatan Ketua Yayasan berada di tangan Drs. Sularno. Di bawah naungan 
kepemimpinan beliau-beliau, UNISRI bertekad untuk terus melaju 
meningkatkan daya saing. Bahkan, tak cuma di tingkat lokal di Jawa 
Tengah atau Indonesia, UNISRI juga berupaya agar pantas bersaing 
dengan perguruan tinggi populer di kawasan Asia Tenggara. Setelah 
memulai langkah dalam menata berbagai infrastruktur dan menghasilkan 
good governance, UNISRI bertekad untuk going global atau bahkan dapat 
menuju world class university, setidaknya di kawasan Asia Tenggara.
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Tekad ini tidak sekedar menjadi wacana. Langkah konkrit pun 
segera dijalankan dengan menjajagi kampus luar negeri. Sinergi dari 
para pimpinan UNISRI dan seluruh jajarannya terus diperkuat. UNISRI 
segera mempersiapkan kunjunagan ke berbagai kampus di luar negeri 
terutama yang ada di kawasan Asia Tenggara. Agenda kunjungan ke 
beberapa kampus luar negeri ini telah mulai dilakukan di tahun 2016. 
Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mengembangkan kualitas 
dan mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh UNISRI. 

Untuk mendukung kegiatan kerja sama dengan luar negeri ini 
pula, Kantor Urusan Internasional (KUI) yang telah dibentuk UNISRI 
bekerja semakin intens. Mulai tahun 2016, perjalanan untuk mengunjungi 
beberapa kampus di luar negeri pun dilakukan. UNISRI membangun 
berbagai kerjasama luar negeri untuk mendukung percepatan peningkatan 
daya saingnya. Salah satu realisasinya adalah keberangkatan Rektor 
UNISRI ke UUM (Universiti Utara Malaysia)

Dalam kunjungannya kali ini, Prof Kapti mengajak serta jajaran 
wakil rektor dan para dekan yang ada di seluruh fakultas di UNISRI 
serta ketua KUI. Tim kunjungan kali ini begitu berantusias untuk 
menambah wawasan terkait pola kerja di UUM, sebagai bahan kajian dan 
penyesuaian untuk implementasi di UNISRI. Kerjasama dengan Universiti 
Utara Malaysia ini sebetulnya juga telah terjalin sebelumnya, yakni sejak 
2014. Kerjasama ini pun terus berlangsung hingga sekarang. Adapun 
agenda kerjasama yang disepakati dengan UUM adalah kegiatan student 
exchange, research, dan juga kesempatan studi lanjut.
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Pada agenda selanjutnya, Rektor UNISRI juga melakukan 
kunjungan ke Universitas Khon Kaen di Thailand. Kunjungan ini dilakukan 
guna mendukung upaya UNISRI untuk meningkatkan kompetensi 
dengan mengamati bagaimana tata kelola yang ideal bagi universitas 
yang berdaya saing tinggi di tingkat regional Asia Tenggara. UNISRI 
mendapat sambutan baik dari Universitas Khon Kaen. Ini dibuktikan 
dari adanya kelanjutan kerja sama yang dilakukan untuk pengembangan 
masing-masing universitas. Bentuk kerjasama yang telah disepakati 
bersama adalah adanya program magang, pengiriman dosen studi lanjut 
juga rencana kolaborasi program penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Hingga tahun 2020 ini, kerja sama antara Unviersitas Khon 
Kaen dengan UNISRI bahkan masih berlangsung. 

Di tahun 2016, kerja sama KUI UNISRI dengan Khon Kaen 
Univercity, Nong Kai Campus Thailand juga berbuah terselenggaranya 
seminar bertema “Long Life Learning Education and Development in 
North Regional : Thailand under the Process of National Economics and 
Social Development”. Seminar ini menghadirkan Assoc Prof. Dr. Anuchar 
Ninprapan dan Ass. Prof. Bodee Putsyainunt, Ph.D dari Tahiland. Dari 
kerja sama yang dibangun ini, juga turut diselenggarakan pertukaran 
pelajar, pertukaran dosen, kolaborasi penelitian dan kolaborasi publikasi 
ilmiah.

Tahun 2018, pada tanggal 13 Maret 2018, UNISRI juga kadatangan 
Guest Lecture dari Australia, bernama James Henshal. Lalu pada 4 Mei 
2018, UNISRI juga sempat mendapat kunjungan dosen dari Universitas 
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Khon Kaen dan dari Taiwan. Dalam kunjungannya, Para dosen tamu ini 
menyempatkan diri untuk mengisi studium general bagi para mahasiswa. 
Di tanggal 29 Juli 2019, seorang dosen dari Universitas Khon Kaen 
Thailand, Chuancen Bi, datang ke UNISRI untuk memberikan kuliah umum 
bagi para mahasiswa. Dalam kuliah umum tersebut, beliau memberikan 
pemaparan terkait potensi industri pariwisata dunia, dengan studi kasus 
di Thailand dan China. 

Pada Oktober 2018, UNISRI berhasil melakukan penandantangan 
kerjasama dengan Universitas Malaysia Sabah. Kerjasama dengan 
Universitas Malaysia Sabah ini dilakukan dalam kerangka student 
exchange, research, dan studi lanjut. Dengan skema kerjasama yang 
serupa, di Malaysia, UNISRI juga berpartner dengan Universitas Kuala 
Lumpur Malaysia di tahun 2018. Di bulan yang sama, juga dilakukan 
kerjasama dengan KBRI di Malaysia. Malaysia memang merupakan salah 
satu negara yang cukup erat berhubungan dengan UNISRI. Selain karena 
lokasinya yang memang dekat dengan Indonesia, Malaysia juga memiliki 
kultur yang menyerupai Indonesia sehingga memiliki orientasi kerjasama 
yang sejalan. Diharapkan kedekatan UNISRI dengan berbagai kampus 
dan institusi di Malaysia mampu mengantarkan UNISRI untuk mencapai 
target going global.

Selain di Malaysia, negara lain di kawasan Asia Tenggara yang 
banyak dikunjungi UNISRI adalah Thailand. Thailand juga menjadi 
negara yang cukup dekat dengan UNISRI. Misalnya saja, UNISRI telah 
menjalin kerjasama dengan Khon Kaen University Thailand. Lalu, ada 
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juga kerjasama yang dibangun dengan Asia University Thailand. Kerangka 
kerjasama yang dilakukan berkisar pada program magang, pengiriman 
dosen studi lanjut juga kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Adapun kerjasama ini telah disepakati berlangsung mulai 
tahun 2018 hingga tahun 2023. Dengan aspek kerjasama ini, langkah 
UNISRI pun jadi semakin mantap untuk going global.

Di luar Asia Tenggara, UNISRI juga berusaha untuk bisa mewujudkan 
kerjasama yang lebih luas. Salah satunya, kerjasama internasional telah 
dilakukan dengan Manitoba Institute of Trades and Technology Canada. 
Kerjasama yang telah dijalin sejak 2016 ini direncanakan berlangsung 
hingga 2021. Program kerjasama yang telah disepakati adalah kegiatan 
magang, pengiriman dosen studi lanjut serta kolaborasi penelitian dan 
pengabdian. Selain itu, program student exchange, research dan studi 
lanjut juga menjadi fokus kerjasama UNISRI dengan National Thaichung 
Univesity of Science and Technology Taiwan, sejak tahun 2017 hingga 
2021. Dengan Jepang, UNISRI juga telah menjalin kerjasama magang 
mahasiswa dengan perusahaan Yukiguni Maitake, sejak tahun 2017. 

Berbagai kerjasama dengan luar negeri ini dianggap mampu 
menjadi batu loncatan bagi UNISRI untuk menuju World Class University. 
Setidaknya, ini adalah wujud nyata dari usaha UNISRI untuk dapat bersaing 
di tingkat regional Asia Tenggara sebagai universitas yang berkualitas. 
Dengan komitmen penuh, UNISRI berupaya untuk terus memperluas 
jaringan kerjasama dalam dunia internasional. Bagaimana pun juga, 
tuntutan global yang menghadirkan integrasi dunia yang semakin lekat 
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membuat siapa pun harus mampu menyesuaikan diri, termasuk UNISRI. 

Bagi UNISRI, tuntutan untuk memiliki daya saing global adalah hal 
penting. Apalagi, di era globalisasi sekarang ini yang terus mendorong 
integrasi dunia jadi semakin intens. Mau tidak mau, siap tidak siap, 
integrasi dunia akan terus berlangsung. Artinya, persaingan antar 
perguruan tinggi akan semakin ketat. Ini menjadi sinyal yang ditangkap 
oleh UNISRI untuk segera bersiap menghadapi era globalisasi, yang kini 
semakin ramai diwarnai dengan revolusi industri 4.0.

Bahkan, UNISRI telah mulai bersiap untuk membuka kelas 
internasional. Inisiasi pembukaan kelas internasional ini telah mulai 
digarap oleh Fakultas Ekonomi (FE) UNISRI. Bagi FE, kelas internasional 
akan menjadi bekal penting bagi mahasiswa yang kelak akan terjun 
ke dunia kerja di tingkat global. Dekan FE UNISRI di tahun 2019, Edi 
Wibowo mengaku sedang bersiap untuk merintis kelas internasional di 
prodi Akuntansi dan manajemen. Di kelas internasional ini, mahasiswa 
akan didorong untuk bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. 
Jika dibanding kelas regular, keistimewaan kelas internasional adalah 
adanya sistem pembelajaran bilingual dan juga pembekalan wawasan 
global yang lebih luas kepada para mahasiswa.

Bahkan, FE juga telah merencanakan untuk bisa menghadirkan 
dosen asing dan juga praktisi dari luar negeri. Dengan demikian, para 
dosen bisa mengajar sekaligus membuka khazanah baru bagi para 
mahasiswa. Kelak, para lulusan UNISRI pun akan lebih mampu bersaing 
dengan para lulusan dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Untuk 
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mengawali langkah tersebut, saat ini FE UNISRI pun telah memberikan 
bekal keahlian tambahan bagi para mahasiswa secara spesifik. 

Misalnya, bagi para mahasiswa di prodi akuntansi, terdapat 
pembekalan berupa kursus brivet pajak. Penyelenggaraan kursus brivet 
pajak di FE UNISRI telah menggandeng Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 
(IKPI) Cabang Surakarta. Sedangkan para mahasiswa prodi manajemen 
dibekali dengan kursus kewirausahaan yang merupakan hasil kerjasama 
dengan institusi Bisnis Skill Up. Bekal ini dapat menjadi keahlian berharga 
ketika nantinya para lulusan ini terjun ke bursa dunia kerja. Skill dan 
keterampilan tambahan akan membantu mereka memiliki daya saing 
yang lebih tinggi.

Selain itu, kemampuan untuk belajar investasi di pasar modal juga 
menjadi salah satu skill penting bagi para mahasiswa FE. Mereka memiliki 
Galeri Investasi yang menjadi tempat untuk belajar investasi pasar 
modal. FE juga menggandeng perwakilan dari Bursa Efek Indonesia untuk 
memberikan pemaparan terkait investasi pasar modal. Para mahasiswa 
tidak hanya belajar teori, melainkan juga langsung praktik trading di 
pasar modal. Yang menarik, di tahun 2019, para mahasiswa FE berhasil 
mencatatkan trading di angka Rp 1,4 milliar. Perolehan ini menempatkan 
galeri investasi FE UNISRI di peringkat 7 Nasional. Pencapaian yang 
menarik, bukan? Rasa-rasanya, tak berlebihan bila UNISRI bertekad 
untuk going global. 
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Pemimpin Baru untuk UNISRI
Di tahun 2018, genap tiga periode Prof. Dr. Ir Kapti Rahayu telah 

menjabat sebagai rektor di UNISRI. Selama periode kepemimpinannya, 
UNISRI telah mengalami begitu banyak perubahan positif. Peringkat 
UNISRI naik dengan memuaskan dan berbagai prestasi lain pun telah 
berhasil dicetak. Tentunya, kontribusi beliau bagi UNISRI yang begitu 
besar patut untuk mendapatkan apresiasi. Sebab, di bawah tangan 
dingin Prof Kapti, UNISRI berhasil menorehkan begitu banyak prestasi 
serta telah pula berhasil menata pondasi kuat bagi pengelolaan UNISRI 
dengan basis “Good University Governance”.
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Di tahun 2018, UNISRI berhasil mencapai peringkat 94 dari 4.535 
PTN/PTS di seluruh Indonesia. Peringkat yang terbilang memuaskan 
karena hal itu menunjukkan keberhasilan UNISRI naik beberapa tingkat 
dari tahun sebelumnya yang berada di posisi 111. Bahkan, di tahun 
2015, UNISRI masih berada jauh di posisi 184 nasional. Pencapaian 
UNISRI menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan karena 
berhasil loncat peringkat hingga tinggal setengahnya. Penilaian yang 
dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti) ini tentu menjadi tanda bahwa UNISRI semakin layak 
disebut sebagai univeristas swasta yang terpercaya dan telah mendapat 
apresiasi yang semakin besar dari masyarakat. 

Di tingkat regional Jawa Tengah, peringkat UNISRI juga berhasil 
meningkat dengan angka yang memuaskan. Tahun 2019, di Jawa Tengah, 
UNISRI dengan bangga menduduki ranking 6 dari 255 PTS yang ada. Luar 
biasa, bukan? Hal ini merupakan peningkatan prestasi yang memuaskan, 
mengingat tahun sebelumnya UNISRI masih berada di posisi 7 Jateng. 
Bahkan, di 2015, UNISRI masih terduduk di peringkat 17 Jateng. Artinya, 
UNISRI berhasil lompat lebih dari 10 peringkat selama 4 tahun terakhir. 
Luar biasa!

Selain dilihat dari sisi peringkat, prestasi UNISRI juga bisa dilihat 
dari pencapaian akreditasi institusi. Akreditasi PT UNISRI, sejak 23 Mei 
2015 menghasilkan peringkat B dengan nomor SK: 478/SK/BAN-PT/
Akred/PT/V/2015 yang masa berlakunya sampai 23 Mei 2020. Peringkat 
B bagi UNISRI adalah prestasi yang memuaskan. Sebab, permasalahan 
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akreditasi bukanlah perkara mudah. Bahkan, banyak pengelola perguruan 
tinggi swasta di Soloraya yang terkendala dengan akreditasi institusi ini. 
Di Soloraya, perguruan tinggi swasta yang berhasil mendapat akreditasi 
institusi A hanya Universitas Muhammadiyah Surakarta, sedangkan PTS 
yang punya akreditasi institusi B hanya Universitas Slamet Riyadi dan 
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Jadi, boleh dibilang 
bahwa pencapaian peringkat B untuk APT UNISRI adalah hal yang 
membanggakan.

Di tingkat prodi, hampir seluruh prodi yang ada di UNISRI telah 
mencapai akreditasi B. Setidaknya, 16 dari 17 prodi yang ada di UNISRI, 
baik di jenjang S1 maupun S2, telah memperoleh peringkat B. Hanya 
prodi Pendidikan Guru PAUD yang masih berperingkat C. Prodi PAUD 
yang baru berdiri tahun 2014 tengah berupaya untuk bisa mencapai 
akreditas prodi dengan peringkat B pula. Sementara prodi lain yang telah 
mencapai peringkat B, diusahakan untuk selanjutnya bisa menuju ke 
akreditas PS di peringkat A. 

Keberhasilan akreditasi ini juga adalah prestasi yang patut 
dibanggakan. UNISRI patut berbangga atas kerja keras Prof Kapti beserta 
seluruh jajaran pendukungnya di kursi wakil rektor hingga seluruh dosen 
dan stafnya yang berhasil mengantarkan UNISRI pada kemajuan. Meski 
demikian, jabatan bukanlah hal abadi. Masa kepemimpinan Prof Kapti 
harus berakhir di tahun 2018 karena beliau telah menjabat selama tiga 
periode masa jabatan di UNISRI, atau sejak tahun 2006. Masa 12 tahun 
bukanlah masa yang singkat. Beliau telah menorehkan sejarah baru yang 
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gemilang bagi UNISRI. Selanjutnya, prestasi ini tentu harus tetap dijaga, 
dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan lagi. 

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan beliau sebagai 
rektor UNISRI, maka pemimpin baru harus segera dibentuk. Proses 
pemilihan rektor UNISRI di tahun 2018 ini membutuhkan waktu cukup 
panjang dan usaha yang cukup berat. Proses panjang ini tentu harus 
dilalui demi mendapatkan rektor terbaik bagi UNISRI. Tahapan pemilihan 
rektor UNISRI sudah dilakukan sejak 4 April 2018. Melalui peraturan 
No 11/S18/KP/2018, UNISRI mulai menggelar proses tersebut. Adapun 
Ketua Panitia Pemilihan Rektor UNISRI Periode 2018-2022 dipegang oleh 
Kharis Triyono. 

Awalnya, UNISRI menyatakan harapannya untuk bisa mendapatkan 
kandidat dari internal UNISRI. Namun, harapan ini harus pupus ketika 
UNISRI gagal mendapatkan rektor dari kandidat internal. Meski demikian, 
sempat ada beberapa nama bakal calon rektor dari internal yang diusung, 
yakni Dr. Winarti, Dr Sutoyo, Dr Sugiaryo, Dr Wibowo Samadi, dan Dr 
Supriyanta. Dalam prosesnya, keluar nama Dr. Winarti sebagai calon 
rektor. Sayangnya, beliau menyatakan tidak bersedia untuk dilantik 
sebagai rektor periode 2018 - 2022 karena berbagai pertimbangan. 
Lantaran belum berhasil memperoleh rektor definitif, akhirnya yayasan 
memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan rektor Prof Dr Kapti 
Rahayu yang seharusnya berakhir di Agustus 2018. Beliau pun lanjut 
menjabat hingga terpilih dan dilantiknya rektor baru.
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Selanjutnya, UNISRI melakukan pemilihan kedua. Pada proses 
pemilihan kedua ini, pihak yayasan mensyaratkan guru besar bagi calon 
rektor. Syarat ini menutup peluang bagi kandidat internal UNISRI sebab 
UNISRI masih belum memiliki guru besar selain Prof Dr Kapti Rahayu 
Kuswanto. Padahal, Prof Kapti telah habis masa jabatanya dan telah tiga 
periode menjabat rektor sehingga tidak memungkinkan untuk kembali 
menjadi rektor UNISRI.

Oleh karena itu, yayasan melakukan penjaringan nama bakal 
calon rektor UNISRI dari pihak eksternal dan terkumpullah tiga nama. 
Dua nama berasal dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
sedangkan satu nama dari UGM Yogyakarta. Namun, setelah dilakukan 
komunikasi atau wawancara, penjaringan dan penyaringan, muncullah 
nama seorang guru besar dari Uiversitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta 
yakni Prof Dr Sutardi. Beliau pun maju sebagai calon tunggal Rektor 
UNISRI. Tanggal 3 Januari 2019, beliau menyatakan visi misinya di 
hadapan para pengurus yayasan dan senat universitas. Pada akhirnya, 
beliau ditetapkan sebagai rektor. Pelantikan Prof Dr Ir Sutardi MApp Sc 
sebagai Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta masa bhakti 2019 
– 2023 pun segera dilangsungkan, tepatnya pada hari Rabu, 9 Januari 
2019. Pelantikan ini sekaligus menandai berakhirnya masa bakti Prof 
Kapti yang telah bertugas sebagai rektor UNISRI selama 12 tahun 6 
bulan. 
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Setelah remsi mendapatkan rektor baru untuk UNISRI, perjuangan 
untuk mendapatkan pemimpin UNISRI dilanjutkan dengan penjaringan 
calon wakil rektor, untuk menggantikan para wakil rektor yang juga 
telah selesai masa bhaktinya, tahun 2014-2018, yani Drs. Rispantyo, 
Msi, sebagai Wakil Rektor I (WR I) membidangi Bidang Akademik; Dr. 
Winarti, Msi. sebagai WR II membidangi SDM, Administrasi dan Keuangan 
dan Drs. Sutoyo, MPd sebagai Wakil Rektor III membidangi Alumni, 
Kemahasiswaan, dan Kerjasama.

Setelah berproses, UNISRI mengamanatkan tugas sebagai 
wakil rektor untuk masa bakti 2019 – 2023 pada beberapa dosen yang 

Rektor ke 8 (2019 - 2023)
Prof. Dr. Ir. Sutardi MApp Sc
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dianggap mumpuni, yakni Dr Rispantyo M.Si. sebagai WR 1 Bidang 
Akademik, Dr Bambang Ali Kusumo S.H., M.Hum. sebagai WR 2 Bidang 
Administrasi, keuangan dan SDM dan Dr Sutoyo MPd sebagai WR 3 Bidang 
Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Ketiganya dilantik sebagai wakil 
rektor pada 9 Maret 2019.

Selanjutnya, pemilihan pemimpin baru untuk UNISRI juga 
dilakukan dengan pelantikan para dekan dan wakil dekan, serta direktur 
pascasarjana yang berlangsung pada hari Sabtu, 4 Mei 2019. Adapun 
pelantikan ketua prodi dan sekretaris prodi di UNISRI dilangsungkan 
menyusul pada hari Rabu, 29 Mei 2019. Pergantian pemimpin di UNISRI 
juga berlangsung di berbagai unit kerja atau lembaga. Dengan pelantikan 
ini, selesai sudah proses pencarian UNISRI untuk mendapatkan para 
pemimpin baru UNISRI. Tentunya, UNISRI terus berharap akan kemajuan 
yang semakin baik. 

Di bawah kepemimpinan para pemimpin UNISRI yang baru ini, mulai 
dari Rektor hingga jajaran wakil rektor, dekan, kaprodi hingga sesprodi, 
diharapkan dapat membangun sinergi yang kokoh demi mendukung sepak 
terjang UNISRI di kancah yang lebih luas, di Jawa Tengah, Indonesia, juga 
di tingkat Asia Tenggara. Dalam tahun-tahun awal kepemimpinannya, 
Prof Dr Ir Sutardi MApp Sc pun telah menunjukkan semangatnya untuk 
berjuang dengan UNISRI, dengan berbagai terobosan dan kebijakan-
kebijakan yang visioner.
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Magang di Luar Negeri

Menyiapkan diri untuk going global dianggap belum cukup bila 
hanya para dosen saja yang melakukan kunjungan dan studi banding 
dengan universitas atau pun institusi internasional. Para mahasiswa pun 
diharapkan mampu mengenal lebih dekat dunia internasional secara 
nyata. Para mahasiswa memang telah mendapatkan kuliah umum dari para 
dosen kelas internasional dari luar negeri. Hal ini tentu dapat menambah 
wawasan sekaligus memperluas sudut pandang yang dimiliki oleh para 
mahasiswa. Tak puas sampai di situ, UNISRI juga ingin mahasiswanya 
dapat bercengkerama langsung dengan dunia internasional melalui 
program magang kerja. 

Karenanya, UNISRI mengupayakan agar para mahasiswanya 
dapat menggali ilmu lebih dalam di negeri orang. Tahun 2016 Fakultas 
Pertanian UNISRI membangun kerjasama dengan perusahan jamur 
di Jepang yaitu Yukiguni Maitake dengan bentuk magang mahasiswa. 
Menariknya, para mahasiswa yang magang ini berhak menikmati uang 
saku dari perusahaan Jepang tersebut. Kerjasama ini terealisasi di tahun 
berikutnya. 

Program magang kerja luar negeri ini direalisasikan oleh Fakultas 
Pertanian dan Fakultas Teknologi Pangan. Pada 23 September 2017, 
sebanyak 10 orang mahasiswa dari FP dan FATIPA berangkat untuk 
melakukan magang kerja di Perusahaan Jamur, Yukigumi Maitake. Kerja 
sama penempatan mahasiswa untuk melakukan magang kerja di Jepang 
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ini pun berlangsung secara rutin dan terus berlangsung di tahun-tahun 
berikutnya.

Di tahun 2019, tepatnya di bulan Mei, jumlah mahasiswa yang 
magang ke Jepang meningkat jadi 34 mahasiswa, yang terdiri dari 18 
mahasiswa FATIPA dan 16 mahasiswa dari FP. Mereka melakukan magang 
di Nigata Jepang. Antusiasme mahasiswa untuk melakukan magang kerja 
di luar negeri cukup besar. Rupanya, hal ini juga menjadikan popularitas 
FATIPA dan FP di masyarakat jadi lebih baik. Banyak mahasiswa baru 
yang tertarik untuk mendaftarkan diri kuliah di FATIPA dan FP karena 
berkeinginan untuk bisa magang di Jepang. 

Tentunya, langkah magang di luar negeri ini adalah langkah yang 
positif bagi UNISRI. Karenanya, perlu kiranya kegiatan serupa terus 
dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Selain FATIPA dan FP, program 
magang kerja ke luar negeri ini juga mulai banyak dilakukan oleh para 
mahasiswa dari fakultas atau prodi lain. Di bulan Oktober 2018, terdapat 
6 orang mahasiswa FKIP yang magang ke Kinabalu Malaysia, yakni dari 
PGSD 2 orang; PTI 2 orang; dan BK sebanyak 2 orang. Para mahasiswa 
ini berusaha untuk bisa mengoleksi berbagai ilmu baru dari negeri asing 
sehingga dapat meningkatkan kapabilitas dan komptensinya. 

Selain itu, magang ke luar negeri juga telah secara rutin dilakukan 
oleh para mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya 
di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Pengiriman mahasiswa 
untuk melakukan magang kerja ke luar negeri telah berlangsung sejak 
tahun 2012. Magang ke luar negeri oleh mahasiswa HI pertama kali 
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dilakukan oleh dua orang mahasiswa di Kedutaan Besar Addis Ababa di 
Ethiopia, Afrika. 

Selanjutnya, tiap tahun Prodi HI UNISRI rutin mengirimkan 
beberapa mahasiswa untuk melakukan program magang kerja ke luar 
negeri. Beberapa negara yang pernah dikunjungi sebagai tempat magang 
kerja mahasiswa HI, meliputi: Ethiopia, Belanda, Kinabalu Malaysia, 
Kuala Lumpur, Hongkong, Beijing China, Thailand, Kamboja, Timor 
Leste, Australia. Tiap tahun, jumlah mahasiswa HI yang magang ke luar 
negeri pun semakin bertambah. Bahkan, di tahun 2019, ada setidaknya 
18 mahasiswa yang melakukan magang di luar negeri, yang tersebar 
di berbagai negara, seperti Malaysia, China, Hongkong, Thailand, dan 
Australia. Di tahun yang sama, ada juga mahasiswa FISIP Ilmu Komunikasi 
yang melakukan magang ke Sydney, Australia. 

Magang di luar negeri dianggap sebagai langkah penting bagi 
upaya untuk going global. Karenanya, berbagai prodi di UNISRI pun terus 
berlomba untuk bisa mengirimkan mahasiswa magang di luar negeri. 
Apalagi, kesempatan magang kerja ini juga dapat memberi peluang kerja 
tersendiri bagi para mahasiswa. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa 
mahasiswa HI yang magang di luar negeri. Mereka berhasil diterima 
bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri pula, atau 
di tempat mereka magang sebelumnya. 

 Para mahasiswa UNISRI memang sangat bersemangat untuk bisa 
mengantongi bekal ilmu yang lebih luas di negeri asing. Mereka berantusias 
untuk bisa menjadi mahasiswa dengan daya saing global yang mumpuni. 
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Tentunya, semangat ini perlu dijaga dan terus dipupuk agar semakin 
banyak mahasiswa yang memiliki daya saing global sehingga lulusan 
yang dihasilkan UNISRI pun semakin berkualitas. Dengan dukungan dari 
KUI, berbagai kerjasama di tingkat internasional pun terus diusahakan 
untuk meningkat.

Pembangunan Infrastruktur

Pengembangan SDM dianggap akan lebih maksimal dengan 
dukungan infrastruktur yang mumpuni. Seiring meningkatkan jumlah 
mahasiswa dan kebutuhan akan sarana prasarana, UNISRI mengupayakan 
agar dapat memberikan fasilitas yang memadai bagi para pengguna. 
Mahasiswa dan dosen diharapkan mampu menikmati berbagai fasilitas 
penunjang guna mendukung kegiatan belajar mengajar, juga untuk 
melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah dengan penataan ulang infrastuktur yang ada di 
UNISRI, sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal. Tahun 2017, 
UNISRI membangun perpustakaan pusat dan juga pusat bahasa di sisi 
barat Kampus I.

UNISRI memindahkan perpustakaan pusat lama yang awalnya 
di sisi timur Kampus II, menjadi di sisi barat atau di gedung baru. 
Perpustakaan menempati sebuah gedung tiga lantai yang menyatu 
dengan pusat bahasa. Sedangkan gedung perpustakaan lama kemudian 
ditempati oleh FKIP sebagai tambahan ruang kuliah dan administrasi 
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fakultas. UNISRI juga membangun guest house di lahan seluas 327 meter 
persegi, yang terletak di sebelah selatan kampus 1, Kp Joglo, Kadipiro, 
Surakarta. 

Perpustakaan Pusat
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Pengembangan SDM dianggap akan lebih maksimal dengan 
dukungan infrasturktur yang mumpuni. Seiring meningkatkan jumlah 
mahasiswa dan kebutuhan akan prasarana, UNISRI mengupayakan agar 
dapat memberikan fasilitas yang memadai bagi para pengguna. Hal ini 
diwujudkan dengan pembangunan gedung baru UNISRI, yang disebut 
sebagai Gedung H. Gedung H memiliki luas 520 meter persegi dan terdiri 
dari 5 lantai. Gedung H didesain dengan ergnomis dan telah dilengkapi 
lift. Terdapat 15 ruang kuliah dengan masing-masing berkapasitas 50 
orang. Gedung H dibangun selama satu tahun dengan menelan dana 
sekitar Rp 7 milliar.

Rektor UNISRI dan Ketua Yayasan dalam Peresmian Gedung H UNISRI
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Gedung yang terletak di sisi 
barat masjid UNISRI atau barat 
Pascasarjana, Kp Joglo, Kadipiro, 
Surakarta ini diresmikan oleh Rektor 
UNISRI, Prof. Dr. Ir. Kapti Rahayu, 
selaku rektor UNISRI, pada tanggal 
25 Januari 2018, bersama dengan 
Ketua Yayasan, Drs. Sularno. Setelah 
peresmian tersebut, Gedung H 
segera dimanfaatkan untuk ruang 
perkuliahan serta untuk mengadakan 
berbagai kegiatan akademis lain. 
Berbagai prodi dari berbagai fakultas 
di UNISRI dapat menggunakan 
Gedung H dengan prosedur 
perizinan tertentu. Tepat di lantai 5 
Gedung H, juga telah terdapat ruang 
seminar yang ditata sedemikian 
rupa hingga tampak modern dan 
terasa nyaman. Di ruang seminar 
berkapasitas 150 orang tersebut, 
telah banyak dilakukan berbagai 
aktivitas akademis penting, seperti 
studium general, seminar dan juga 
sosialisasi. 

Gedung H
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Upaya untuk meningkatkan fasilitas gedung bagi para pengguna 
layanan di UNISRI terus berlangsung. Apalagi, melihat prestasi UNISRI 
dalam usahanya meningkatkan jumlah mahasiswa juga semakin 
menyemangati jajaran pemimpin UNISRI untuk memfasilitas gedung dan 
ruang kelas baru, agar jumlah kecukupannya sesuai. Alhasil, tahun 2019, 
UNISRI memutuskan untuk membeli gedung baru di sebelah barat gedung 
H, tepat di tepi jalan raya Joglo. Gedung yang baru dibeli pada akhir 
tahun 2019 ini direncanakan untuk bisa memberikan ruang tambahan 
bagi kegiatan perkuliahan para mahasiswa di berbagai fakultas. 

Di tahun 2019 pula, UNISRI juga tengah mengupayakan 
terbangunnya gor olahraga yang ada di Kadipiro. Pengupayaan ini sejalan 
dengan ketentuan yang ada di BAN-PT, tentang syarat minimal fasilitas 
yang dimiliki oleh Universitas, yakni berupa pembangunan gor olahraga. 
Pembangunan Gor olahraga yang berada di Jalan Jawa Wijaya ini pun 
telah dimulai sejak akhir tahun 2019. Sejauh ini, tahap pembangunan 
sampai pada tahap pengerukan. 

Setidaknya, total kepemilikan lahan di UNISRI hingga awal tahun 
2020 ini telah mencapai luas 22.120 meter persegi, yang tersebar di 9 
petak, yakni (1) Kampus I seluas 7.540 meter persegi di Jalan Sumpah 
Pemuda No 18 Surakarta, yang dimanfaatkan untuk kampus, kantor 
pusat dan parkir; (2) Kampus II seluas 5.740 meter persegi di Jalan 
Sumpah Pemuda No 18, Surakarta yang dimanfaatkan untuk Kampus, 
Masjid, Auditorium dan parkir; (3) Tanah Percobaan Sapen di Mojolaban, 
Sukoharjo seluas 2.420 meter persegi yang diperuntukkan Kebun 
Percobaan Pertanian; (4) Tanah Sebelah Barat Kampus I di Jalan Sumpah 
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Pemuda No 18 Surakarta seluas 602 meter persegi, untuk Laboratorium 
Bahasa dan perpustakaan pusat; (5) Tanah sebelah utara SMPN N 18 
Surakarta, di Jalan Jawa Wijaya Tegalsari, Kadipiro, Surakarta, untuk 
pengembangan kampus seluas 3.150 meter persegi; (6) Tanah sebelah 
timur Kampus I di Joglo, Kadipiro, Surakarta seluas 271 meter persegi 
untuk pengembangan kampus; (7) Tanah sebelah timur kampus I, di 
Joglo, seluas 195 meter persegi untuk Fakultas Teknologi dan Industri 
Pangan; (8) Tanah sebelah selatan Kampus I, Joglo, seluas 327 meter 
persegi untuk Guest House dan juga (9) Tanah sebelah barat Pascasarjana 
di Joglo, seluas 520 meter persegi untuk Ruang Kuliah Bersama, yakni 
Gedung H. Serta masih ada inventarisasi Yayasan untuk Gedung Baru di 
Jalan Kolonel Sugiono, seluas 1980 meter persegi.

Guest 
House
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Seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa UNISRI dari 
tahun ke tahun, tentunya akan sangat penting bagi UNISRI untuk terus 
melakukan pengembangan kampus. UNISRI berupaya untuk menyediakan 
tempat belajar mengajar yang mencukupi sehingga mampu menampung 
kegiatan sivitas akademis di UNISRI secara optimal. Karenanya, ketika 
ada kesempatan yang tepat, UNISRI berusaha untuk menambah 
jumlah kepemilikan tanah, dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas 
pemanfaatan area kampus. 

Selain berbagai kepemilikan tanah dan gedung, UNISRI juga 
semakin melengkapi bangunan infrastrukturnya demi menyambut 
kehadiran era Revolusi Industri 4.0. Era RI 4.0 memang telah menyeruak 
memasuki berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia 
pendidikan di perguruan tinggi. Tentunya, UNISRI tak boleh tertinggal 
dari zaman yang terus berlari ini. Perkembangan zaman yang tak bisa 
dilawan, membuat UNISRI berupaya untuk bisa berkawan dengan 
zaman. Berbagai bangunan infrastuktur dibangun dengan menyesuaikan 
kebutuhan era RI 4.0, salah satunya dengan peningkatan akses internet 
di seluruh lingkungan kampus UNISRI. Hal ini memang menjadi komitmen 
dari Rektor Baru UNISRI Prof Sutardi, yang bertekad untuk membawa 
kemajuan signifikan bagi UNISRI. Ia ingin UNISRI tidak tertinggal dari 
zaman dan para pesaingnya. Bahkan, Prof Sutardi menyatakan tekadnya 
untuk mengantarkan UNISRI meraih akreditasi PT A.

Untuk mendukung tekad beliau, akhir tahun 2019, UNISRI berhasil 
membangun infrastruktur jaringan internet di seluruh gedung, ruang 
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kelas dan perpustakaan di lingkungan kampus UNISRI. Jaringan tersebut 
menggunakan akses fiber optik dan perangkat jaringan WIFI serta router 
yang modern. Jumlah titik akses internet pun bertambah hingga 120 titik 
hotspot sehingga mampu melayani lebih dari 3.000 pengguna secara 
real time. Realisasi ini dilakukan melalui kerjasama UNISRI dengan PT. 
Telkom Indonesia. Terobosan ini adalah wujud komitmen UNISRI guna 
membekali para dosen dan mahasiswanya untuk bisa mendapatkan akses 
lebih baik dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. 
Selanjutnya, hingga awal tahun 2020 ini, UNISRI terus menyempurnakan 
bangunan infrasturkturnya dengan sebaik mungkin.
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Perluasan Kerjasama Eksternal di 
Dalam Negeri

Selain upaya perluasan kerja sama di luar negeri, UNISRI juga 
berupaya untuk semakin meningkatkan jejaring kerja sama di dalam 
negeri. Keberadaan UPT Kerjsama menjadi salah satu pendukung upaya 
perluasan jejaring kerjasama ini. UNISRI meyakini bahwa kerjasama akan 
menghadirkan manfaat yang positif bagi berbagai pihak. Di tahun 2016, 
UNISRI mengupayakan agar berbagai kerjasama yang telah dibangun 
sebelumnya tetap berlangsung baik dan memberikan kontribusi positif 
bagi kemajuan UNISRI. Selain itu, UNISRI juga mengupayakan agar 
kerjasama eksternal dengan berbagai institusi di dalam negeri ini bisa 
semakin meningkat. 

Beberapa kerjasama yang mulai dibangun pada tahun 2016, 
meliputi kerjasama dengan Solo Technopark, dengan MoU yang berlaku 
sejak tahun 2016 hingga 2021. Dalam MoU tersebut, disepakati kerjasama 
terkait penyelenggaraan hilirisasi hasil riset. Selain itu, diadakan juga 
MoU dengan STISIP Amal Ilmiah Yapis Wamena dengan MoU yang 
berlaku pada tahun 2016 hingga 2021. Dalam MoU ini disepakati kegiatan 
pengembangan SDM dan kelembagaan dalam melaksanakan fungsi Tri 
Dharma sehingga bisa lebih optimal. Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Konstitusi dan HAM (P3KHAM) UNS juga telah bersepakat dengan UNISRI 
dalam MoU yang berlaku sejak tahun 2016 hingga 2021, untuk melakukan 
pengembangan institusi dan peningkatan peran dalam memperkuat Tri 
Dharma. 
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Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu RI 
juga telah menghasilkan kegiatan sosialisasi pelaksanaan diplomasi 
multilatreal pada tahun 2016. Masih di tahun 2016, diadakan kegiatan 
pelaksanaan tri dharma dengan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Diadakan 
pula pelatihan perdagangan saham, kuliah tenaga ahli dan pojok BEI 
dengan PT Bursa Efek Indonesia Jakarta. Serta terdapat kegiatan brevet 
pajak dan dosen tamu yang berasal dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 
Dengan Kemendag RI, khususnya direktorat pengamanan perdagangan, 
Ditjen perdagangann Luar Negeri, UNISRI juga telah membangun 
kerjasama guna penyelenggaraan seminar nasional.

Berbagai bentuk kerjasama eksternal memang terus dikembangkan 
oleh UNISRI bersama seluruh sivitas akademikanya. Skema kerjasama 
ini pun cukup luas dan beragam, mulai dari usaha untuk pengembangan 
Tridharma perguruan tinggi, pengembangan SDM dan kelembangan, 
seminar hingga untuk rekuritmen alumni. Kerjasama dilakukan dengan 
berbagai institusi swasta, pemerintah juga dengan perguruan tinggi 
lain. Beberapa kerjasama yang telah dijalin UNISRI dengan institusi 
swasta misalnya, adalah dengan OISCA Training Center Karanganyar, 
CV Multi Global Agrindo Karanganyar, Media global Indonesia, PT Zahir 
International, PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Sun TV Network, PT Taspen 
Tarakan, PT Bank BNI Tbk, dan juga dengan Yayasan Kartika Kusuma.

Sedangkan dengan institusi pemerintah, beberapa jalinan 
kerjasama yang telah dibangun UNISRI adalah dengan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Buton, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 
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Kementerian Dalam Negeri RI, Dinas Dikpora Kota Surakarta, Pemerintah 
Kota Surakarta, Kantor Kecamatan Andong Boyolali, Pemerintah Kabupaten 
Klaten, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karanganyar, 
Solo Technopark dan juga Komisi Yudisial RI. Adapun dengan institusi 
perguruan tinggi, beberapa yang telah bekerja sama dengan UNISRI 
di antaranya STISIP Amal Ilmiah Yapis Wamena, Universitas Sebelas 
Maret, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gajah Mada, Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga Universitas Internasional Batam. 

Jejaring UNISRI menjadi modal penting bagi UNISRI untuk maju. 
Hal ini sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas terhadap 
kredibilitas UNISRI. Hal ini dibuktikan ketika tahun 2019, UNISRI berhasil 
mendapatkan kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Perguruan Tinggi 
Swasta pertama di Jawa Tengah yang memperoleh dukungan beasiswa 
untuk para mahasiswanya. Setidaknya terdapat 50 orang mahasiswa 
yang dipilih melalui seleksi internal, mendapatkan beasiswa dari Bank 
Indonesia. Tentunya, kepercayaan dari BI ini menjadi kepuasan dan 
prestasi tersendiri bagi sivitas akademi di UNISRI. Di tahun berikutnya 
(2020), UNISRI masih tetap dipercaya menyalurkan beasiswa dari BI, 
bersama dengan tambahan beberapa PT lain di Surakarta.

Penyerahan beasiswa dilangsungkan dalam sebuah acara pada 
tanggal 27 September 2019. Dalam prosesi penyerahan beasiswa 
tersebut, juga ditandatangani Memorandum of Understanding antara 
UNISRI dengan Bank Indonesia. Kerja sama ini juga dilanjutkan dengan 
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pembukaan BI Corner di Perpustakaan Pusat UNISRI. Adapun peresmian 
BI Corner dilakukan pada 9 Oktober 2019. Ini menjadi bukti semakin 
kokohnya kredibilitas positif dari UNISRI.

Penandatanganan perjanjian kerjasama

dan penyerahan beasiswa tahun 2019
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Kuliah Kunjungan Institusi Pertama 
ke Luar Negeri

Kuliah kunjungan institusi (KKI) adalah mata kuliah wajib yang 
dilangsungkan di masing-masing program studi yang ada di UNISRI. 
Mata kuliah ini menjadi langkah untuk melengkapi komptensi mahasiswa 
dengan jalan terjun langsung dan mengamati dunia kerja atau institusi 
yang berkaitan dengan kompentensi program studi. Setiap tahun, masing-
masing program studi melaksanakan KKI sesuai dengan kebutuhan 
komptensi mahasiswa di program studinya. KKI menjadi wujud komitmen 
dari UNISRI agar memastikan mahasiswa memiliki cukup bekal dan 
wawasan sebelum lulus. 

Setiap tahun, KKI rutin dilangsungkan di tiap-tiap prodi di UNISRI, 
termasuk di tahun 2019. Tapi, ada yang berbeda dengan KKI di tahun 
2019 ini. Tahun 2019 ini UNISRI tercatat pertama kali menyelenggarakan 
program KKI mahasiswa ke luar negeri. Biasanya, KKI di berbagai prodi 
selalu dilangsungkan ke berbagai wilayah di dalam negeri. Hanya saja, 
mengingat motivasi UNISRI untuk menuju Universitas dengan daya saing 
global, UNISRI pun berkeinginan untuk bisa melangsungkan KKI ke luar 
negeri. 

Adapun fakultas yang telah berhasil menyelenggarakan KKI ke luar 
negeri untuk pertama kalinya ini adalah Fakultas Ekonomi. Para mahasiswa 
FE UNISRI diajak mengunjungi Singapura dan Malaysia, yakni di Royal 
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Selangor, Universitas Abdul Razak, UII. Kunjungan institusi ini tentu 
memberikan pengalaman dan wawasan global yang sangat berharga bagi 
para mahasiswa. Para mahasiswa sekaligus dosen pendamping mampu 
mengambil banyak pelajaran berharga dari dinamika kegiatan akademis 
di dunia internasional. Diharapkan, selanjutnya fakultas lain juga mampu 
menyusul kegiatan serupa demi lebih mendukung daya saing UNISRI di 
tingkat global.

Apalagi, UNISRI sudah mulai bersiap diri untuk bisa membuka kelas 
internasional. Fakultas Ekonomi bahkan telah menyatakan kesiapannya 
untuk merintis kelas internasional. Hal ini sekaligus menjadi langkah 
UNISRI dalam menghadapi RI 4.0. UNISRI harus mampu memberikan 
bekal yang memadai bagi para mahasiswanya untuk terjun di dunia kerja 
di tingkat global. 
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Perkembangan Mahasiswa

Salah satu indikator keberhasilan suatu Universitas dapat dilihat 
dari bagaimana universitas tersebut dapat berkontribusi terhadap upaya 
peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Tentu saja hal ini juga disadari 
oleh UNISRI. UNISRI pun terus berupaya untuk semkain meningkatkan 
kontribusinya ini dengan semakin banyak menghasilkan lulusan yang 
kompeten. Karenanya, UNISRI selalu berharap agar dapat menampung 
sebanyak mungkin mahasiswa, dengan sistem penerimaan mahasiswa 
baru yang baik dan berkualitas. 

Dari tahun ke tahun, UNISRI terus meningkatkan target penerimaan 
mahasiswa baru, kompetensi lulusan dan ketertiban administrasi 
akademik. Semakin banyak mahasiswa yang memilih UNISRI, artinya 
kepercayaan masyarakat terhadap kualitas UNISRI juga semakin tinggi. 
Hal ini sekaligus menunjukkan kinerja tim penjaringan maupun humas 
UNISRI yang positif dan telah berjalan sesuai harapan. Karenanya, UNISRI 
patut bersyukur dan berbangga dengan prestasi seluruh tim promosi 
UNISRI yang menghasilkan adanya peningkatan jumlah mahasisswa 
yang mendaftar di UNISRI dari tahun ke tahun.

Tahun 2016, UNISRI telah memiliki jumlah calon mahasiswa 
pendaftar di berbagai prodi S1 sebanyak 1216 dan jumlah mahasiswa 
yang menyelesaikan daftar ulang sebanyak 994. Para mahasiswa ini 
tersebar di 14 program studi S1 di UNISRI. Dengan tambahan hampir 
seribu mahasiswa, tahun 2016 UNISRI memiliki jumlah mahasiswa aktif 
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S1 sebanyak 2636. Angka yang cukup memuaskan. Apalagi, tahun-
tahun berikutnya jumlah pendaftar dan mahasiswa aktif UNISRI juga 
terus bertambah. Bahkan, di tahun 2019, pencapaian UNISRI telah 
menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, karena angka ini naik 
cukup siginifikan. 

Tahun 2019, jumlah calon mahasiswa yang mendaftar di UNISRI 
tercatat 1538 orang. Angka ini telah meningkat dari tahun sebelumnya 
yang hanya 1288 calon mahasiswa. Sedangkan jumlah mahasiswa yang 
menyelesaikan proses daftar ulang adalah 1473. Angka ini juga telah 
menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 1266. Jadi, 
jumlah mahasiswa aktif di UNISRI dari tahun 2018 yang hanya 3745, 
di tahun 2019 jumlahnya meningkat jadi 4616. Jumlah ini sudah hampir 
dua kali lipat banyaknya dari jumlah mahasiswa aktif UNISRI di tahun 
2016. 

Peningkatan jumlah mahasiswa ini tidak hanya terjadi pada program 
studi S1 saja, melainkan juga untuk program studi pascasarjana. Di tahun 
2016, jumlah mahasiswa pasca sarjana untuk magister manajemen, 
magister ilmu hukum dan magister administrasi publik adalah 216. Angka 
ini meningkat menjadi 353 di tahun 2019, atau di masing-masing prodi 
telah memiliki lebih dari 100 mahasiswa aktif. Tentunya, pencapaian ini 
menambah daftar panjang prestasi yang berhasil dicapai oleh UNISRI. 

Jumlah mahasiswa pendaftar yang semakin banyak menunjukkan 
bahwa antusiasme masyarakat terhadap UNISRI semakin tinggi. UNISRI 
semakin dikenal secara luas sehingga semakin banyak masyarakat yang 
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mempercayakan pendidikan tinggi putra-putrinya di UNISRI. UNISRI 
menawarkan pendidikan yang berkualitas agar para lulusannya dapat 
bersaing di dunia kerja, bahkan bisa menjadi pencipta lapangan kerja. 
Meski demikian, UNISRI tidak membebankan biaya kuliah yang tinggi 
bagi para mahasiswanya. Bahkan, UNISRI juga memiliki kebijakan terkait 
keringanan atau pembebanan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi 
secara akademik, tapi kurang mampu secara ekonomi. 

Para mahasiswa yang telah mempercayakan pendidikannya di 
UNISRI tentu harus disambut dengan baik. Karenanya, dalam rangka 
meningkatkan kualitas lulusan, UNISRI senantiasa berkomitmen menambah 
sarana pembelajaran yang nyaman. Salah satu yang dilakukan di tahun 
2019 adalah pembentukan plaza mahasiwa, yang terletak di Gedung 
UPT Perpustakaan lantai 4. Plaza mahasiswa diresmikan pada tanggal 
29 Februari 2020 oleh Ketua Yayasan, Drs. Sularno, dengan didampingi 
Rektor, Prof. Ir. Sutardi dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan 
Alumni, Dr. Sutoyo, M.Pd. 

Plaza mahasiswa menyediakan jaringan internet yang kuat, 
beserta meja-meja portable untuk meletakkan laptop dengan kapasitas 
80 orang. Menariknya, plaza mahasiswa juga menyediakan tempat untuk 
membuat minuman sesuai selera. Plaza mahasiswa ini memang sengaja 
dirancang agar sivitas akademika UNISRI, khususnya para mahasiswa 
dapat nyaman mengerjakan tugas. Bahkan, view yang disajikan di luar 
plaza ini pun tampak menarik. Ada pemandangan Kota Solo, Gunung 
Merapi dan Gunung Merbabu yang indah. 
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Renstra Baru untuk Penelitian dan 
Pengabdian

UNISRI menyadari bahwa implementasi tridharma perguruan 
tinggi adalah hal wajib. Meski telah secara rutin melaksanakannya, tapi 
tetap harus terus dibenahi, sejalan dengan tekadnya untuk menuju 
universitas berdaya saing di tingkat ASEAN. Karenanya, perbaikan dalam 
hal penelitian dan pengabdian, dua dari tridharma perguruan tinggi ini 
juga harus terus menerus dilakukan. Di bawah Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), yang saat itu dipimpin oleh Drs. 
Joko Pramono, M.Si, dibentuklah Rencana Induk Penelitian 2016 - 2020 
dan rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 2016 - 2020, yang 
ditetapkan melalui SK Rektor No 190/R/HK/2016 dan 191/R/HK/2016. 

Ada banyak kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian 
aspek-aspek sesuai dengan yang tertulis pada renstra. Misalnya saja, 
terdapat penyelenggaraan Senadimas dan juga Refanas. Kegiatan Refanas 
atau Research Fair and National Seminar menjadi tempat bagi para 
dosen untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Seminar nasional ini 
menjadi wadah publikasi untuk penelitian dosen yang dibiayai Universitas. 
Refanas tidak hanya diselenggarakan sebagai wadah publikasi untuk 
intern dosen UNISRI yang penelitiannya dibiayai oleh Universitas saja, 
melainkan juga membuka kesempatan bagi para penulis dari berbagai 
institusi di seluruh Indonesia untuk mengirimkan artikel ke research fair 
untuk disajikan dan dipublikasikan melalui prosiding. Refanas pertama 
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kali diadakan pada tahun 2016. Biasanya, agenda Refanas adalah pada 
akhir tahun atau sekitar bulan November. 

Sedangkan Senadimas diselenggarakan untuk menyajikan hasil 
pengabdian kepada masyarakat yang telah diselenggarakan oleh para 
dosen. Seperti halnya Refanas, Senadimas juga memberikan peluang bagi 
para penyaji dari institusi lain yang hendak mengirimkan artikelnya untuk 
dipresentasikan dan disajikan dalam prosiding Senadimas. Senadimas 
pertama kali diadakan pada tahun 2018, dan secara rutin dilaksanakan 
di akhir tahun, setelah refanas.

Senadimas dan Refanas menjadi salah satu upaya UNISRI agar 
mampu meningkatkan daya saing UNISRI di bidang ini. Rupanya, 
berbagai langkah yang dilakukan UNISRI ini telah membuahkan hasil 
positif. Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengbadian UNISRI bersama 
dengan seluruh sivitas akademika UNISRI berhasil meningkatkan cluster 
penelitian UNISRI hingga ke tingkat Madya bintang emas 1 di tahun 
2019. Hal ini berdasarkan laporan penilaian kinerja penelitian perguruan 
tinggi periode tahun 2016-2018 oleh Ristek Dikti. 

Tak hanya di bidang penelitian, pada kinerja pengabdian UNISRI 
pun menunjukkan prestasi gemilang. UNISRI berhasil keluar dari predikat 
“Kurang Memuaskan” dan memperoleh predikat baru menjadi “Sangat 
Memuaskan”. Tentu saja, prestasi ini jadi hal yang membanggakan bagi 
UNISRI. Hal ini menjadi bukti bahwa perjuangan UNISRI untuk menjadi 
lebih unggul bukanlah isapan jempol. Selanjutnya, UNISRI bahkan terus 
berupaya menghadirkan terobosan dan inovasi baru demi kemajuan 
bersama.
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Di tahun 2020, UNISRI pun membuat gebrakan perubahan pada 
skema penelitian dan pengabdian di tingkat Universitas. Jika di tahun-
tahun sebelumnya, proses pengajuan proposal hingga laporan penelitian 
dan pengbadian internal UNISRI dilakukan secara secara manual, UNISRI 
menjajal untuk memanfaatkan teknologi secara terintegrasi dalam 
program penelitian dan pengabdian dosen internal UNISRI. Melalui situs 
yang dinamai “SIRISMA”, para dosen dapat mengunggah rangkaian 
kegiatan penelitian dan pengabdian secara daring. Langkah ini semakin 
menunjukkan kesiapan UNISRI dalam menghadapi RI 4.0.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 
yang baru juga membantu memperbaiki serta mempermudah sistem 
administrasi bagi para dosen dan lembaga. Rekap data untuk kegiatan 
dosen membuat pendataan semakin tertata. Berbagai target penelitian 
dan pengabdian, serta kegiatan lain untuk menghasilkan karya ilmiah 
juga akan semakin tampak jelas. Selanjutnya, UNISRI harus tetap 
mempertahankan peringkat dan cluster kinerja LPPM, dan bahkan 
meningkatkannya lebih baik lagi. 

Salah satu cara lain untuk mendukung peningkatan kinerja dosen 
dalam hal penelitian dan pengabdian juga dilakukan melalui pemberian 
stimulan. Sebagai contoh, untuk dosen yang berhasil menembus publikasi 
jurnal internasional terindeks scopus, akan ada stimulan atau insentif 
senilai Rp 10.000.000. Sedangkan untuk jurnal internasional yang 
tidak terindeks scopus, mendapatkan stimulan sebesar Rp 5.000.000. 
Disediakan pula stimulan untuk dosen yang menerbitkan karya buku ber-
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ISBN sebesar Rp 500.000, dan untuk stimulan HAKI sebesar Rp 750.000. 
Berbagai fasilitas ini semakin menambah semangat para dosen untuk 
melahirkan berbagai karya ilmiahnya. Apalagi, dukungan dari UNISRI 
Press untuk mendukung fasilitasi penerbitan ISBN juga sudah aktif 
kembali sejak awal Januari 2020.
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Dokumentasi

Wawancara dengan narasumber
Istri Bpk Saino Harsomadyono, Bc.Hk.

Sekretaris YPT Slamet Riyadi pertama, 1980
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