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BAB IV

TINJAUAN UMUM

4.1. SEJARAH BERDIRINYA UNIVERSITAS BOYOLALI

        Universitas Boyolali berdiri pada tahun 2006. Awal berdirinya Universitas 

Boyolali berawal dari adanya kerjasama antara AKPERPAN(Akademi Pertanian 

pandanaran) yang berdiri pada tahun 1986 dibawah yayasan Bhinneka Karya 2 

Boyolali yang diketuai oleh Bp.Sugianto, SH,Mm dengan STT Mangkubumi 

dibawah yayasan Tunas Bangsa Adi Buana Surakarta  yang diketuai oleh 

Bp.Ariyono ursim, Spd. Sebelum menjadi Universitas Boyolali, pada saat itu 

akperpan yang berdiri pada tahun 1986 tersebut memiliki dua jurusan  yaitu 

Budidaya pertanian dan Jurusan Tehnologi ilmu Pertanian dengan jenjang 

diploma 3, dan setelah menjadi Universitas Boyolali , Akperpan berubah menjadi 

fakultas Pertanian.

4.2. LOKASI PERUSAHAAN

        Penempatan lokasi perusahan haruslah diperhitungkan terlebih dahulu secara 

matang dan teliti, kaerna pemilihan lokasi sangatlah mendukung dan berpengaruh 

terhadap operasi perusahaan dan didalam merealisasikan tujuan perusahaan yang 

didirikan.

Ntuk itu Universitas Boyolali memilih tempat yang strategis sehingga dapat 

dijangkau lebih mudah mahasiswa dan para karyawan serta mahasiswa baru yang 
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ingin masuk ke Universitas Boyolali. Universitas Boyolali tersebut beralamat di 

Jl. Pandanaran 405 Boyolali.

4.3 . STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS BOYOLALI

Untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsi dan peranannya maka 

Universitas Boyolali memerlukan wadah yang dapat menampung seluruh kegiatan 

yang berupa organisasi.

Organisasi Universitas Boyolali adalah suatu sistem yang menunjukan 

mekanisme dan hubungan kerja sama antara perangkat organisasi di dalamnya. 

Organisasi Universitas Boyolali terdiri atas:
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Badan  
PENYELENGGARA

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Universitas Boyolali
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Rincian deskripsi tugas jabatan struktural Universitas Boyolali

1. Ketua/Direktur

a. Menyusun Rencana Strategi (Renstra) dan mensosialisasikan kepada 

civitas akademika.

b. Mendistribusikan tugas kepada unsur pimpinan, pelaksana akademik, 

pelaksana administrasi dan unsur penunjang.

c. Mengesahkan dokumen, surat, warkat, melayani tamu dinas, menghadiri 

dan atau memimpin rapat dinas yang menjadi wewenang dan tanggung 

jawabnya.

d. Menyusun dan mempertanggung jawabkan laporan hasil kerja Sekolah 

Tinggi/Akademi.

2. Pembantu Ketua/Direktur I Bidang Pendidikan dan Pengajaran

a. Menyusun rencana Program Kerja dan Anggaran Pengeluaran di Bidang 

Tri Dharma Perguruan Tinggi.

b. Menghimpun, menyusun dan menginformasikan semua peraturan dan 

ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah 

tinggi/Akademi.

c. Melaksanakan pedoman/kebijakan umum berkaitan dengan kelancaran 

dan pengembangan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

d. Melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian di bidang tugas Program Studi, litbangdianmas, 

laboratorium, perpustakaan, perpustakaan dan bagian administrasi 

akademik.

3. Pembantu Ketua/Direktur II Bidang Umum dan Kepegawaian
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a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran pengeluaran di bidang 

kepegawaian dan administrasi umum.

b. Menghimpun, menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan tentang 

peraturan pokok, peraturan sub pokok, petunjuk pelaksanaan, petunjuk 

teknis, prosedur dan standardisasi tentang kepegawaian, kesejahteraan 

pegawai dan administrasi umum.

c. Melaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahaan dan 

pengendalian di bidang tugas bagian kepegawaian dan administrasi 

umum.

d. Merencanakan kebutuhan pegawai, rekuitmen, mutasi, penempatan dan 

pengembangan pegawai secara umum.

e. Menggali sumber dana, menyusun dan mempertanggung jawabkan 

laporan hasil kerja di bidang kepegawaian dan administrasi umum.

4. Pembantu Ketua/Direktur III Bidang Kemahasiswaan

a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran pengeluaran di bidang 

kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan di lembaga kemahasiswaan.

b. Menghimpun, menyusun dan meginformasikan tentang peraturan dan 

ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan 

kemahasiswaan, humas dan kerjasama.

c. Melaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian di bidang pembinaan lembaga kemahasiswaan serta 

kesejahteraan mahasiswa, penelusuran alumni, humas dan kerjasama.
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d. Memberikan pengarahan dalam pembentukan organisasi kemahasiswaan 

dan kegiatannya melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM) sesuai dengan 

minat, bakat dan kegemaran.

5. Ketua Program Studi

a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran pengeluaran di program 

studi.

b. Mengumpulkan, menyusun, menginformasikan, memberi penjelasan 

tentang pedoman dan ketentuan di bidang pendidikan dan pengajaran serta 

administrasi akademik.

c. Memantau dan melaksanakan kegiatan administrasi akademik yang 

mencakup tugas-tugas dosen pembimbing akdemik, registrasi dan 

heregistrasi, pengambilan dan pembatalan mata kuliah, pemanfaatan ruang 

kuliah, daftar kelas, jadwal kuliah, penunjukan dosen pengampu mata 

kuliah, presentasi kuliah/ujian, ujian-ujian.

d. Mengendalikan pelaksanaan proses belajar mengajar meliputi : 

perkuliahan tatap muka (teori) dan praktek (laboratorium), penilaian serta 

bimbingan akademis.

e. Menyusun laporan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja program 

studi.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium

a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran pengeluaran laboratorium.

b. Menghimpun, menyusun dan menjelaskan tentang pedoman dan ketentuan 

pelaksanaan praktikum di laboratorium.
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c. Melaksanakan kegiatan administrasi akademik yang mencakup 

penunjukan dan membagi tugas instruktur, pendaftaran peserta praktek, 

penyusunan kelompok/kelas praktek, jadwal dan presensi praktek.

d. Mengendalikan pelaksanaan praktikum, evaluasi dan penilaian sesuai

ketentuan yang berlaku.

e. Melaksanakan kegiatan administrasi akreditasi yang mencakup 

penghimpunan, perekaman, perekapan dan pengolahan nilai praktek serta 

pembuatan sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM)

a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran pengeluaran PPPM.

b. Membuat pedoman, mensosialisasikan, merencanakan dan memantau 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di sekolah 

tinggi/akademi yang mencakup pengajuan proposal, seminar dan 

pelaksanaan serta hasilnya.

c. Mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang bersumber dari luar sekolah tinggi/akademi.

d. Merencanakan dan memantau program pengembangan pegawai tetap 

sesuai dengan kebutuhan sekolah tinggi/akademi.

e. Mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

berkelanjutan.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan

a. Menyusun rencana program kerja sub bagian dan mempersiapkan 

penyusunan rencana dan program kerja UPT perpustakaan.
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b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

perpustakaan.

c. Melakukan urusan persuratan dan pengarsipan perpustakan.

d. Melakukan urusan kebersihan, keindahan dan keamanan di lingkungan 

perpustakaan.

e. Memantau pelaksanaan kegiatan layanan yang mencakup sirkulasi, 

referensi dan umum.

9. Kepala Bagian Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan

a. Menyusun dan mempersiapkan rencana dan program kerja bagian dan 

penyusunan rencana dan program kerja bidang pendidikan/pengajaran.

b. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan serta 

menyusun saran pemecahan masalah di bidang akademik dan mahasiswa.

c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang akademik 

serta di bidang minat dan penalaran mahasiswa.

d. Mempersiapkan bahan penyusunan peraturan di bidang akademik dan 

kemahasiswaan.

e. Mempersiapkan urusan yang meliputi : penerimaan mahasiswa baru, 

penyusunan kalender akademik, penyusunan rencana kebutuhan sarana 

pendidikan, urusan perkuliahan dan ujian.

10. Kepala Sub Bagian Pendidikan

a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian dan mempersiapkan 

penyusunan rencana dan program kerja bagian.

b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

akademik, registrasi dan statistik.
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c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat.

d. Mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan registrasi 

mahasiswa.

e. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana akademik.

f. Mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan sarana pendidikan.

11. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan

a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian dan mempersiapkan 

penyusunan rencana dan program kerja bagian.

b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

kemahasiswaan.

c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dibidang 

kemahasiswaan dan alumni.

d. Mempersiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan dan ketentuan di 

bidang kemahasiswaan.

e. Melakukan penyusunan instrumen pemantauan pelaksanaan kegiatan di 

bidang kemahsiswaan.

f. Mempersiapkan usus pengembangan di bidang kemahasiswaan.

12. Kepala Bagian Administrasi Umum

a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian dan mempersiapkan 

penyusunan rencana dan program kerja bagian.

b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, hukum, hubungan 

masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.



33

c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang 

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, hukum, hubungan 

masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

d. Mempersiapkan bahan penyusunan peraturan dan ketentuan di bidang 

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, hukum, hubungan 

masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

13. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Kepegawaian

a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian dan mempersiapkan 

penyusunan rencana dan program kerja bagian.

b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

keuangan dan kepegawaian.

c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang keuangan dan 

kepegawaian.

d. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan 

pertanggungjawaban keuangan.

e. Melakukan pembayaran gaji, tunjangan, lembur, vakasi, perjalanan dinas, 

pekerjaan borongan dan pembelian.

f. Mempersiapkan usulan formasi pegawai, usul mutasi, pengembangan dan 

kesejahteraan pegawai, usul pengangkatan dosen tidak tetap/dosen luar 

biasa.

14. Kepala Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan

a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian dan mempersiapkan 

penyusunan rencana dan program kerja bagian.
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b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang 

ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

d. Mempersiapkan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan sekolah 

tinggi/akademi.

e. Melakukan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan keamanan 

lingkungan.

f. Melakukan urusan penerimaan tamu pimpinan.

g. Melakukan pengelolaan barang perlengkapan.

h. Melakukan urusan hukum dan ketatalaksanaan.

4.2. Sistem Yang Berjalan

4.4.1 Sistem Pendidikan

Universitas Boyolali menyelenggarakan pendidikan dengan 

menggunakan sistem kredit semester (SKS).

a. Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan yang beban 

studi mahasiswa dan beban kerja tenaga pengajarnya dinyatakan 

dalam kredit.

2. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan 

lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jangka 

pendidikan.
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3. Satu semester setara dengan 18 sampai 20 minggu kuliah atau 

kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 sampai 3 minggu 

kegiatan penilaian atau ujian

b. Satuan Kredit Semester (sks)

1. Satuan kredit semester adalah satuan yang digunakan untuk 

menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, pengakuan atas 

keberhasilan usaha mahasiswa, serta besarnya usaha 

menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi

Beban studi 1 sks adalah beban kegiatan yang meliputi :

1. Bagi Mahasiswa

Tabel 4.1. Beban Studi Per Sks Bagi Mahasiswa

50 menit Tatap muka terjadwal

60 menit Kegiatan terstruktur yang direncanakan dan 

dipantau oleh tenaga pengajar

60 menit Kegiatan mandiri, untuk mendalami tugas 

akademik

2. Bagi Tenaga Pengajar

Tabel 4.2. Beban Studi Per Sks Bagi Pengajar

50 menit Tatap muka terjadwal dengan mahasiswa

60 menit Kegiatan perencanakan dan penilaian 

terstruktur

60 menit Kegiatan pengembangan mata kuliah
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3. Untuk kegiatan kuliah kerja lapangan dan penyusunan 

skripsi, 1 sks setara dengan kegiatan 4 sampai 5 perminggu 

atau 64 sampai 85 jam dalam satu semester.

c. Beban Studi Mahasiswa

1. Beban studi yang diwajibkan diselesaikan oleh seorang 

mahasiswa sesuai dengan Kep. Mendikbud No.0685/O/1991 

untuk jenjang : S1 adalah 144 sks s.d 160 sks

2. Beban mahasiswa untuk tiap semester berkisar antara 18 s.d 24 

sks, sedang untuk awal semester tahun yaitu berkisar 20 s.d 22 

sks.

4.4.2 Perwalian

Pembimbing akademik/wali studi adalah tenaga pengajar yang ditunjuk 

untuk tugas perwalian berfungsi sebagai penasehat akademik/proses 

belajar mengajar mahasiswa di bawah bimbingan selama masa studi. 

Pembimbing akademik merupakan penghubung antara sekolah tinggi dan 

mahasiswa. Tanggung jawab pembimbing akademik langsung kepada 

Ketua Jurusan/Progdi.

4.4.3 Sistem Evaluasi Dan Ujian

a. Evaluasi Pendidikan

Evaluasi proses belajar mengajar dilaksanakan 2 kali dalam 1 

semester secara terjadwal, yang meliputi : ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester. Untuk mengikuti ujian akhir semester mahasiswa 

dipersyaratkan hadir kuliah minimal 75% dari jumlah kehadiran tatap 

muka dosen.


