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Hasil Kuesioner Evaluasi BEM 
dan Dema FK UNS 



HASIL SURVEY ASPIRASI MAHASISWA  

FAKULTAS KEDOKTERAN UNS 2016 

 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Sesuai dengan fungsi DEMA FK UNS sebagai badan legislatif, DEMA FK UNS 

melakukan pengawasan terhadap kinerja BEM FK UNS. Bentuk pengawasan tersebut 

berupa monitoring dan pengambilan sample untuk mengisi kuesioner guna mengevaluasi 

kinerja BEM FK UNS. Evaluasi tersebut menyangkut eksistensi, keberjalanan dan 

kepentingan berbagai program kerja BEM FK UNS terhadap mahasiswa serta ormawa 

sedangkan sebagai evaluasi DEMA FK UNS dilakukan penyerapan aspirasi dalam 

kuesioner tersebut. Evaluasi tersebut menyangkut 

Selain sebagai bentuk evaluasi, kuesioner kinerja BEM FK UNS juga dibuat untuk 

menyerap aspirasi sebagai bahan masukan kepada pihak BEM juga DEMA FK UNS 

guna meningkatkan pelayanan dan mutu FK UNS. Aspirasi tersebut ditampung dalam 

bentuk saran terbuka dalam kuesioner kinerja BEM dan DEMA FK UNS. Penyerapan 

aspirasi juga dilakukan sebagai bentuk evaluasi DEMA FK UNS dari KBM FK UNS. 

Kuesioner kinerja BEM dan DEMA FK UNS dikemas dalam dua bentuk yaitu untuk 

mahasiswa, berisi program kerja yang diperuntukkan seluruh mahasiswa aktif FK UNS, 

dan untuk ORMAWA, berisi program kerja yang diperuntukkan pengurus maupun 

anggota ORMAWA FK UNS.  

 

2. Tujuan Dan Manfaat 

1. Mengevaluasi kinerja BEM dan DEMA FK UNS selama setengah tahun 

kepengurusan. 

2. Memberikan masukan kepada BEM dan DEMA FK UNS untuk program kerja terkait. 

3. Mengetahui pandangan mahasiswa maupun ormawa terhadap program kerja terkait. 

 

3. Metode Pengumpulan Data  

Penjaringan isu dilakukan melalui penyebaran kuesioner tertutup dan terbuka. 

Perhitungan Sampel pada survey kinerja BEM dan DEMA FK UNS 2016 dilakukan 

sesuai dengan teori Gay dan Diehl yaitu sampel yang mewakili suatu populasi adalah 



sebesar 10% dari jumlah populasi. Jumlah populasi mahasiswa aktif FK UNS 2016 

adalah sebesar 1613 dan dalam kuesioner ini seharusnya didapatkan sampel sebanyak 

232. Namun hanya terdapat 202 kuesioner yang dapat dikumpulkan dan direkap. 

 

 

  



HASIL  KUESIONER KERJA DEMA FK UNS 

 

Target  Penilaian : DEMA FK UNS 

Kriteria Responden : Mahasiswa aktif FK UNS non pengurus DEMA dan non PHT 

ormawa FK UNS 

Jumlah Responden : 202 responden 

 

1. Fungsi Aspirasi 

a. Sosialisasi/Publikasi/Audiensi Hasil Aspirasi Mahasiswa 

 Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 66% 

responden menyatakan bahwa 

mereka mengetahui adanya program 

kegiatan ini, 34% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak 

mengetahui adanya program 

kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, seberapa penting kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 35% 

responden menyatakan bahwa 

program kegiatan ini sangat penting 

untuk diadakan, 58% responden 

menyatakan penting, 6% 

menyatakan tidak penting, dan 1% 

menyatakan sangat tidak penting. 
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 Seberapa puas Anda dengan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 3% 

responden menilai bahwa program 

kegiatan ini sangat memuaskan, 

55% responden menyatakan 

memuaskan, 31% menyatakan 

tidak memuaskan, dan 11% 

responden menyatakan sangat tidak 

memuaskan. 

 

 

 

2. Fungsi Legislatif 

a. Undang-Undang Dasar KBM FK UNS 

 Apakah Anda tahu 

tentang program tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 25% 

responden menyatakan bahwa 

mereka mengetahui adanya 

program kegiatan ini, 75% 

responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 
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 Menurut Anda, seberapa penting kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 30% 

responden menyatakan bahwa 

program kegiatan ini sangat penting 

untuk diadakan, 58% responden 

menyatakan penting, 7% menyatakan 

tidak penting, dan 5% menyatakan 

sangat tidak penting. 

 

 

 

 

 Seberapa puas Anda 

dengan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 8% 

responden menilai bahwa program 

kegiatan ini sangat memuaskan, 

44% responden menyatakan 

memuaskan, 36% menyatakan 

tidak memuaskan, dan 12% 

responden menyatakan sangat tidak 

memuaskan. 

 

 

 

Secara keseluruhan, saran dari responden adalah untuk meningkatkan sosialisasi dan 

publikasi mengenai program kegiatan DEMA FK UNS, sehingga mahasiswa bisa 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, responden juga berharap 

bahwa aspirasi mahasiswa yang diserap oleh DEMA dapat ditindaklanjuti lagi. 
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b. UU No. 1 KBM FK UNS Tentang Pemilu FK UNS 

 Apakah Anda tahu 

tentang program tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 26% 

responden menyatakan bahwa 

mereka mengetahui adanya 

program kegiatan ini, 74% 

responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Menurut Anda, seberapa penting kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 26% 

responden menyatakan bahwa 

program kegiatan ini sangat 

penting untuk diadakan, 62% 

responden menyatakan penting, 7% 

menyatakan tidak penting, dan 5% 

menyatakan sangat tidak penting. 
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 Seberapa puas Anda dengan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 7% 

responden menilai bahwa program 

kegiatan ini sangat memuaskan, 44% 

responden menyatakan memuaskan, 

36% menyatakan tidak memuaskan, 

dan 13% responden menyatakan 

sangat tidak memuaskan. 

 

 

 

 

 

c. UU KBM FK UNS No. 2 Tentang Partai Mahasiswa 

 Apakah Anda tahu 

tentang program tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 25% 

responden menyatakan bahwa 

mereka mengetahui adanya 

program kegiatan ini, 75% 

responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 
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 Menurut Anda, seberapa penting kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 21% 

responden menyatakan bahwa 

program kegiatan ini sangat 

penting untuk diadakan, 63% 

responden menyatakan penting, 

11% menyatakan tidak penting, dan 

5% menyatakan sangat tidak 

penting. 

 

 

 

 

 Seberapa puas Anda 

dengan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 7% 

responden menilai bahwa program 

kegiatan ini sangat memuaskan, 42% 

responden menyatakan memuaskan, 

38% menyatakan tidak memuaskan, 

dan 13% responden menyatakan 

sangat tidak memuaskan. 
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d. Public Hearing/Sosialisasi Undang-Undang 

 Apakah Anda tahu 

tentang program tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 25% 

responden menyatakan bahwa 

mereka mengetahui adanya 

program kegiatan ini, 75% 

responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Menurut Anda, seberapa penting kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 26% 

responden menyatakan bahwa 

program kegiatan ini sangat 

penting untuk diadakan, 61% 

responden menyatakan penting, 8% 

menyatakan tidak penting, dan 5% 

menyatakan sangat tidak penting. 
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 Seberapa puas Anda dengan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 7% 

responden menilai bahwa program 

kegiatan ini sangat memuaskan, 42% 

responden men 

yatakan memuaskan, 38% 

menyatakan tidak memuaskan, dan 

13% responden menyatakan sangat 

tidak memuaskan. 
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3. Fungsi Fasilitator Penyelenggara KBM FK UNS 

a. Sidang Umum II KBM FK UNS 

 Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 32% 

responden menyatakan bahwa 

mereka mengetahui adanya 

program kegiatan ini, 68% 

responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Menurut Anda, 

seberapa penting kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 22% 

responden menyatakan bahwa 

program kegiatan ini sangat 

penting untuk diadakan, 67% 

responden menyatakan penting, 9% 

menyatakan tidak penting, dan 2% 

menyatakan sangat tidak penting. 
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 Seberapa puas Anda dengan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 9% 

responden menilai bahwa program 

kegiatan ini sangat memuaskan, 

51% responden menyatakan 

memuaskan, 30% menyatakan 

tidak memuaskan, dan 10% 

responden menyatakan sangat tidak 

memuaskan. 

 

 

 

b. Pemilihan Umum KBM FK UNS 

 Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 96% 

responden menyatakan bahwa 

mereka mengetahui adanya 

program kegiatan ini, 4% 

responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 
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 Menurut Anda, seberapa penting kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 22% 

responden menyatakan bahwa 

program kegiatan ini sangat 

penting untuk diadakan, 67% 

responden menyatakan penting, 9% 

menyatakan tidak penting, dan 2% 

menyatakan sangat tidak penting. 

 

 

 

 

 Seberapa puas Anda 

dengan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 29% 

responden menilai bahwa program 

kegiatan ini sangat memuaskan, 

52% responden menyatakan 

memuaskan, 14% menyatakan 

tidak memuaskan, dan 5% 

responden menyatakan sangat tidak 

memuaskan. 
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HASIL  KUESIONER KERJA BEM FK UNS 

 

Target  Penilaian : BEM FK UNS 

Kriteria Responden : Mahasiswa aktif FK UNS non pengurus BEM dan non PHT ormawa 

FK UNS 

Jumlah Responden : 204 responden 

 

1. Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa 

a. Pelayanan Mahasiswa 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 93% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 7% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 29% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 59% responden menyatakan baik, 10% 

menyatakan tidak baik, dan 2% responden 

menyatakan sangat tidak baik. 
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 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 99% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 1% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

b. Rawat FK 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 78% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 22% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 19% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 50% responden menyatakan baik, 13% 

menyatakan tidak baik, dan 18% responden 

menyatakan sangat tidak baik. 
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 Menurut Anda, program ini 

perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 96% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 4% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

c. Gerakan Penanaman Nilai 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 75% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 25% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 18% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 50% responden menyatakan baik, 22% 

menyatakan tidak baik, dan 10% responden 

menyatakan sangat tidak baik. 
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 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 94% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 6% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

2. Kementerian Dalam Negeri 

a. SIAP AMT 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 99% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 1% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 30% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 59% responden menyatakan baik, 8% 

menyatakan tidak baik, dan 3% responden 

menyatakan sangat tidak baik. 
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 Menurut Anda, program ini 

perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 94% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 6% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

b. Expo Internal 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 97% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 3% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak 

mengetahui adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 37% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 53% responden menyatakan baik, 9% 

menyatakan tidak baik, dan 1% responden 

menyatakan sangat tidak baik. 
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 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 99% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 1% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

 

c. Kalender Kegiatan Ormawa 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 52% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 48% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 17% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 60% responden menyatakan baik, 14% 
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menyatakan tidak baik, dan 9% responden menyatakan sangat tidak baik. 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini 

perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 96% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 4% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

3. Kementerian Keuangan 

a. Medius dan Medfair 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 68% responden 

menyatakan bahwa mereka 

mengetahuiadanya program kegiatan ini, 

32% responden menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya program kegiatan 

ini. 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 9% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 63% responden menyatakan baik, 
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25% menyatakan tidak baik, dan 3% responden menyatakan sangat tidak baik. 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 90% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 10% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

b. Merchandise 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 51% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 49% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 11% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 62% responden menyatakan baik, 22% 

menyatakan tidak baik, dan 5% responden 

menyatakan sangat tidak baik. 
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 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 90% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 10% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

c. Jas Lab 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 96% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 4% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 39% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 55% responden menyatakan baik, 5% 
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menyatakan tidak baik, dan 1% responden menyatakan sangat tidak baik. 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 98% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 2% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

d. Calories 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 93% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 7% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 25% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 69% responden menyatakan baik, 3% 

menyatakan tidak baik, dan 3% responden 

menyatakan sangat tidak baik. 

98%

2%

Perlu Jas Lab?

Ya

 Tidak

93%

7%

Tahu Calories?

Ya

Tidak

3% 3%

69%

25%

Penilaian Calories

Sangat tidak
baik

 Tidak baik

 Baik

 Sangat baik



 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 98% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 2% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

4. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa 

a. AMT 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 93% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 7% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 27% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 62% responden menyatakan baik, 9% 

93%

7%

Tahu AMT?

Ya

Tidak

98%

2%

Perlu Calories?

Ya

 Tidak

2% 9%

62%

27%

Penilaian AMT

Sangat tidak
baik

 Tidak baik

 Baik

 Sangat baik



menyatakan tidak baik, dan 2% responden menyatakan sangat tidak baik. 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 94% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 6% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

5. Kementerian Kajian Strategis 

a. Hearing 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 67% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 33% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 15% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 55% responden menyatakan baik, 5% 

33%

67%

Tahu Hearing?

Ya

Tidak

94%

6%

Perlu AMT?

Ya

 Tidak

5%

25%

55%

15%

Penilaian Hearing

Sangat tidak
baik

 Tidak baik

 Baik

 Sangat baik



menyatakan tidak baik, dan 25% responden menyatakan sangat tidak baik. 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini 

perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 94% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 6% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

b. Diskusi Publik 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 68% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 32% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 19% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 62% responden menyatakan baik, 3% 

68%

32%

Tahu Diskusi 
Publik?

Ya

Tidak

94%

6%

Perlu Hearing?

Ya

 Tidak

3%

16%

62%

19%

Penilaian Diskusi 
Publik

Sangat tidak
baik

 Tidak baik

 Baik

 Sangat baik



menyatakan tidak baik, dan 16% responden menyatakan sangat tidak baik. 

 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 97% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 3% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

c. Peringatan Hari Tematik 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 62% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 38% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 25% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 58% responden menyatakan baik, 14% 

97%

3%
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Publik?

Ya

 Tidak

62%

38%

Tahu Peringatan 
Hari Tematik?

Ya

Tidak

3%

14%

58%

25%

Penilaian 
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Sangat tidak
baik

 Tidak baik
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menyatakan tidak baik, dan 3% responden menyatakan sangat tidak baik. 

 

 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 96% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 4% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

6. Kementerian Luar Negeri 

a. Kunjungan dari BEM Fakultas atau Universitas Lain 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 64% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 36% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 15% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 55% responden menyatakan baik, 7% 

36%

64%

Tahu Kunjungan dari 
BEM FT & FISIP?

Ya

Tidak

96%

4%

Perlu Peringatan 
Hari Tematik?

Ya

 Tidak

7%

23%

55%

15%

Penilaian Kunjungan 
dari BEM FT & FISIP

Sangat tidak
baik

 Tidak baik

 Baik

 Sangat baik



menyatakan tidak baik, dan 23% responden menyatakan sangat tidak baik. 

 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 93% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 7% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

b. Expo Eksternal 

 Apakah Anda sudah tahu 

tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 75% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 25% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 30% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

93%

7%

Perlu Kunjungan 
dari BEM lain?

Ya

 Tidak

75%

25%

Tahu Expo 
External?
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Tidak

4%
11%

55%
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Penilaian Expo 
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Sangat tidak
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 Tidak baik
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baik, 55% responden menyatakan baik, 4% menyatakan tidak baik, dan 11% 

responden menyatakan sangat tidak baik. 

 

 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 93% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 7% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

7. Kementerian Komunikasi dan Informasi 

a. Sekolah IT 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 56% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 44% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 

 

56%

44%

Tahu Sekolah IT?

Ya

Tidak

93%

7%

Perlu Expo 
External?

Ya

 Tidak



 

 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 17% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 61% responden menyatakan baik, 16% 

menyatakan tidak baik, dan 6% responden 

menyatakan sangat tidak baik. 

 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 95% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 5% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

b. Media Propaganda 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

6%

16%

61%

17%

Penilaian Sekolah 
IT

Sangat tidak
baik

 Tidak baik

 Baik

 Sangat baik

95%

5%

Perlu Sekolah IT?

Ya

 Tidak



Merujuk hasil kuesioner, 51% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 49% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 16% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 60% responden menyatakan baik, 17% 

menyatakan tidak baik, dan 7% responden 

menyatakan sangat tidak baik. 

 

 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 95% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 5% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

8. Kementerian Sosial 
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Sangat tidak
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a. Community Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 60% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 40% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 24% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 57% responden menyatakan baik, 13% 

menyatakan tidak baik, dan 6% responden 

menyatakan sangat tidak baik. 

 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

40%

60%

Tahu Community 
Development?

Ya

Tidak

6%
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57%
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Penilaian 
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Development

Sangat tidak
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Merujuk hasil kuesioner, 99% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 1% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

 

b. Apotek Hidup di Desa Sroyo 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 72% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 78% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 23% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 52% responden menyatakan baik, 19% 

menyatakan tidak baik, dan 6% responden 

menyatakan sangat tidak baik. 
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 Menurut Anda, program ini 

perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 97% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 3% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

 

c. FK Mengajar 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 52% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 48% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 

 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 29% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 56% responden menyatakan baik, 11% 

menyatakan tidak baik, dan 4% responden 

menyatakan sangat tidak baik. 
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 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 99% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 1% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 

 

 

 

 

 

 

d. Crisis Centre 

 Apakah Anda sudah tahu tentang program ini? 

Merujuk hasil kuesioner, 59% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 41% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 
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 Penilaian 

Merujuk hasil kuesioner, 32% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

baik, 53% responden menyatakan baik, 11% 

menyatakan tidak baik, dan 4% responden 

menyatakan sangat tidak baik. 

 

 

 

 

 

 

 Menurut Anda, program ini perlu diadakan atau tidak? 

Merujuk hasil kuesioner, 98% responden 

menyatakan bahwa program ini perlu 

diadakan, 2% responden menyatakan bahwa 

program ini tidak perlu untuk diadakan. 
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9. Kementerian Riset dan Inovasi 

 Apakah Anda tahu Kementerian Riset dan Inovasi me-monev kegiatan Ormawa? 

Merujuk hasil kuesioner, 64% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

kegiatantersebut, 36% responden menyatakan 

bahwa mereka tidak mengetahui kegiatan. 

 

 

 

 

 

 Menurut Anda, perlukah adanya Kementerian Riset dan Inovasi dalam BEM FK UNS? 

 Merujuk hasil kuesioner, 93% responden 

menyatakan bahwa perlu adanya kementerian 

riset dan inovasi dalam BEM FK UNS, 

sedangkan 7% responden menyatakan bahwa 

tidak perlu adanya kementerian riset dan inovasi 

dalam BEM FK UNS. 
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 Perlukah hasil monev Kementerian Riset dan Inovasi dilaporkan secara online setiap 

selesai acara? 

Merujuk hasil kuesioner, 85% responden 

menyatakan bahwa perlu hasil monev 

Kementerian Risnov dilaporkan secara online, 

sedangkan 15% responden menyatakan bahwa 

tidak perlu adanya hasil monev Kementerian 

Risnov dilaporkan secara online. 
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Target  Penilaian : DEMA FK UNS 

Kriteria Responden : Pengurus dan Anggota ORMAWA non DEMA  

Jumlah Responden : 40 responden 

 

1. Fungsi Administrasi 

a. Monitoring Administrasi (Pengecekan Proposal, LPJ) 

 Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 94% 

responden menyatakan bahwa mereka 

mengetahui adanya program kegiatan 

ini, 6% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 Seberapa penting adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 57% 

responden menyatakan bahwa kegiatan 

ini sangat penting, 43% menyatakan 

bahwa kegiatan ini penting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seberapa puas anda terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut? 



Merujuk hasil kuesioner, 57% responden 

menyatakan bahwa mereka sudah sangat 

puas, 43% menyatakan bahwa kegiatan 

ini memuaskan. 

 

 

 

 

 

b. Penyebaran Info Administrasi 

 Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 88% 

responden menyatakan bahwa mereka 

mengetahui adanya program kegiatan 

ini, 17% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 Seberapa penting adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 56% 

responden menyatakan bahwa kegiatan 

ini sangat penting, 41% menyatakan 

bahwa kegiatan ini penting, 3% 

beranggapan tidak penting. 

 

 

 

 

 

 Seberapa puas anda terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut? 



Merujuk hasil kuesioner, 18% responden 

menyatakan bahwa mereka sudah sangat puas, 

56% menyatakan bahwa kegiatan ini 

memuaskan, 20% belum puas dan 6% sangat 

tidak puas. 

 

 

 

Saran dari responden untuk pelatihan administrasi adala agar lebih digencarkan 

publikasinya dan jangan di laksanakan satu kali saja dalam satu kali 

kepengurusan 

 

2. Fungsi Keuangan 

a. Monitoring Keuangan (TOR) 

 Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 91% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 9% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya program 

kegiatan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Seberapa penting adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 63% 

responden menyatakan bahwa kegiatan 

ini sangat penting, 34% menyatakan 

bahwa kegiatan ini penting, 3% 

beranggapan tidak penting dan  tidak 

ada yg beranggapan bahwa kegiatan ini 

sangat tidak penting 

 

 

 Seberapa puas anda terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 14% 

responden menyatakan bahwa mereka 

sudah sangat puas, 60% menyatakan 

bahwa kegiatan ini memuaskan, 23% 

belum puas dan 3% sangat tidak puas. 

 

 

 

 

 

b. Penyebaran Informasi Keuangan 

 Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, % r83esponden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 17% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya program 

kegiatan ini. 

 

 



 

 Seberapa penting adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 60% responden 

menyatakan bahwa kegiatan ini sangat 

penting, 34% menyatakan bahwa kegiatan 

ini penting, 6% beranggapan tidak 

penting. 

 

 

 

 

 

 Seberapa puas anda terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 14% responden 

menyatakan bahwa mereka sudah sangat 

puas, 60% menyatakan bahwa kegiatan ini 

memuaskan, 23% belum puas dan 3% 

sangat tidak puas. 

 

 

 

 

3. Fungsi Pengawasan 

a. Monitoring kegiatan 

 Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 70% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 30% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya program 

kegiatan ini. 

 



 

 

 Seberapa penting adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 30% responden 

menyatakan bahwa kegiatan ini sangat 

penting, 68% menyatakan bahwa kegiatan 

ini penting, 10% beranggapan tidak 

penting dan 2% sangat tidak penting 

 

 

 

 

 Seberapa puas anda terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 32% responden 

menyatakan bahwa mereka sudah sangat 

puas, 53% menyatakan bahwa kegiatan ini 

memuaskan, 10% belum puas dan 5% 

sangat tidak puas. 

 

 

 

 

Saran dari responden untuk monitoring kegiatan adalah agar lebih ditingkatkan 

frekuensi monitoringnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Fungsi Penyerapan Aspirasi 

a. Kuesioner DEMA FK UNS (Tentang Kinerja BEM-DEMA Keuangan) 

 Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 91% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 9% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya program 

kegiatan ini. 

 

 

 

 Seberapa penting adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 38% responden 

menyatakan bahwa kegiatan ini sangat 

penting, 56% menyatakan bahwa kegiatan 

ini penting, 6% beranggapan tidak 

penting. 

 

 

 

 

 Seberapa puas anda terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 12% responden 

menyatakan bahwa mereka sudah sangat 

puas, 49% menyatakan bahwa kegiatan ini 

memuaskan, 27% belum puas dan 12% 

sangat tidak puas. 

 

 



 

 

 

5. Fungsi Fasilitator KBM FK UNS 

a. Sidang Umum II KBM FK UNS Laporan Pertanggungjawaban Tengah Tahun 

Persiden BEM dan DEMA FK UNS 

 Apakah Anda tahu tentang 

program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 74% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 26% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya program 

kegiatan ini.  

 

 

 Seberapa penting adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 39% responden 

menyatakan bahwa kegiatan ini sangat 

penting, 49% menyatakan bahwa 

kegiatan ini penting, 12% beranggapan 

tidak penting. 

 

 

 

 

 Seberapa puas anda terhadap 

keberlangsungan kegiatan tersebut 

Merujuk hasil kuesioner, 22% responden 

menyatakan bahwa mereka sudah sangat 

puas, 38% menyatakan bahwa kegiatan 



ini memuaskan, 31% belum puas dan 9% sangat tidak puas. 

 

 

 

Saran dari responden untuk SU adalah agar hasil sidang dipublikasikan dengan 

baik 

 

6. Fungsi Legislatif  

a. Undang-Undang Dasar KBM FK UNS 

 Apakah Anda tahu tentang program tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 43% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 57% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Menurut Anda, seberapa penting kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 42% responden 

menyatakan bahwa program kegiatan ini 

sangat penting untuk diadakan, 48% 

responden menyatakan penting, 7% 

menyatakan tidak penting, dan 3% 

menyatakan sangat tidak penting. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Seberapa puas Anda dengan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 22% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

memuaskan, 25% responden menyatakan 

memuaskan, 39% menyatakan tidak 

memuaskan, dan 14% responden menyatakan 

sangat tidak memuaskan. 

 

 

 

Secara keseluruhan, saran dari responden adalah untuk meningkatkan sosialisasi dan 

publikasi mengenai program kegiatan DEMA FK UNS, sehingga mahasiswa bisa 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, responden juga berharap 

bahwa aspirasi mahasiswa yang diserap oleh DEMA dapat ditindaklanjuti lagi. 

 

 

b. UU No. 1 KBM FK UNS Tentang Pemilu FK UNS 

 Apakah Anda tahu tentang program tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 37% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya 

program kegiatan ini, 63% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Menurut Anda, seberapa penting kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 40% responden 

menyatakan bahwa program kegiatan ini 

sangat penting untuk diadakan, 47% 

responden menyatakan penting, 13% 

menyatakan tidak penting, 

 

 

 

 

 

 Seberapa puas Anda dengan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 21% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

memuaskan, 29% responden menyatakan 

memuaskan, 32% menyatakan tidak 

memuaskan, dan 18% responden menyatakan 

sangat tidak memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

c. UU KBM FK UNS No. 2 Tentang Partai Mahasiswa 

 Apakah Anda tahu tentang program tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 29% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 71% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 Menurut Anda, seberapa penting kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 34% responden 

menyatakan bahwa program kegiatan ini 

sangat penting untuk diadakan, 50% 

responden menyatakan penting, 13% 

menyatakan tidak penting, dan 3% 

menyatakan sangat tidak penting. 

 

 

 

 Seberapa puas Anda dengan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 19% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

memuaskan, 22% responden menyatakan 

memuaskan, 41% menyatakan tidak 

memuaskan, dan 18% responden 

menyatakan sangat tidak memuaskan. 



 

 

 

 

d. Public Hearing/Sosialisasi Undang-Undang 

 Apakah Anda tahu tentang program tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 31% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 69% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

adanya program kegiatan ini. 

 

 

  

 Menurut Anda, seberapa 

penting kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 45% responden 

menyatakan bahwa program kegiatan ini 

sangat penting untuk diadakan, 45% 

responden menyatakan penting, 10% 

menyatakan tidak penting. 

 

 

 

 

 Seberapa puas Anda dengan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 18% responden 

menilai bahwa program kegiatan ini sangat 

memuaskan, 25% responden menyatakan 

memuaskan, 36% menyatakan tidak 



0%

23%

70%

7%

Penilaian Koordinasi Alur 
Pelayanan Mahasiswa

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

memuaskan, dan 21% responden menyatakan sangat tidak memuaskan. 

  

 

 

 

Target   : BEM FK UNS 

Kriteria Responden : Pengurus dan Anggota ORMAWA non BEM FK UNS 

Jumlah Responden : 36 responden 

 

1. Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa 

a. Koordinasi alur pelayanan mahasiswa. Misalnya : Informasi beasiswa, Dispensasi 

UKT, Dana Kasih, Samaru, dan Informasi Beasiswa. 

 Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

 Merujuk hasil kuesioner, 97% 

responden menyatakan bahwa mereka 

mengetahui adanya program kegiatan 

ini, 3% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 

  Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 7% 

responden menyatakan bahwa kegiatan 

ini sudah berlangsung sangat baik, 

70% menyatakan bahwa kegiatan ini 

97%

3%

Tahu Koordinasi 
Alur Pelayanan 

Mahasiswa?

Ya

 Tidak



100%

0%

Perlu Koordinasi Alur 
Pelayanan Mhs?

ya

tidak

92%

8%

Tahu Konsolidasi Awal 
dan Akhir?

Ya

 Tidak

sudah berlangsung baik, 23% tidak baik dan 0% sangat tidak baik 

 

 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 100% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini, tidak 

ada responden yang menyatakan bahwa 

tidak perlu diadakannya program 

kegiatan ini. 

 

 

 Saran dari responden terkait koordinasi alur pelayanan mahasiswa berupa agar 

informasi beasiswa diperinci dan lebih sering di update baik melalui web, official 

account di jejaring sosial dan pamphlet di kampus kentingan, mesen dan 

tirtomoyo. 

 

2. Kementerian Dalam Negeri 

a. Konsolidasi awal dan akhir 

 Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 92% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 8% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya program 

kegiatan ini. 

 

 

 



0%

24%

66%

10%

Penilaian Konsolidasi Awal 
dan Akhir

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

100%

0%

Perlu Konsolidasi Awal 
dan Akhir?

ya

tidak

84%

16%

Tahu Forkor Ormawa?

Ya

 Tidak

 

 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 10% 

responden menyatakan bahwa 

kegiatan ini sudah berlangsung 

sangat baik,  66% menyatakan 

bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik,  24% tidak 

baik dan 0% sangat tidak baik 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

 Merujuk hasil kuesioner, 100% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini, 

tidak ada responden menyatakan 

bahwa tidak perlu diadakannya 

program kegiatan ini 

 

 

 Saran dari responden terkait konsolidasi awal dan akhir berupa agar sosialisasi 

diperluas dan adanya transparansi hasil serta SOP terkait konsolidasi. 

 

b. Forum Koordinasi Seluruh Ormawa 

i.Apakah Anda tahu tentang program 

kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 84% 

responden menyatakan bahwa mereka 



0%

26%

58%

16%

Penilaian Forkor Ormawa

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

89%

11%

Perlu Forkor Ormawa?

ya

tidak

mengetahui adanya program kegiatan ini, 16% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya program kegiatan ini. 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

 Merujuk hasil kuesioner, 16% 

responden menyatakan bahwa 

kegiatan ini sudah berlangsung 

sangat baik,  58% menyatakan 

bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik,  26% tidak baik 

dan 0% sangat tidak baik 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

 Merujuk hasil kuesioner, 89% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini, 

11% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini 

 

 

Saran dari responden terkait forum koordinasi ormawa berupa agar sosialisasi 

lebih ditingkatkan dan adanya transparasi hasil. 

c. Kunjungan Ormawa 

i.Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 73% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 27% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya program 

kegiatan ini. 

73%

27%

Tahu Kunjungan 
Ormawa?

Ya

 Tidak



 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 20% responden 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung sangat baik, 50% 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik,  8% tidak baik dan 

22% sangat tidak baik 

 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

 Merujuk hasil kuesioner, 92% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini, 8% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak bahwa perlu diadakannya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 

d. Melibatkan ormawa dalam expo internal 

i.Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

92%

8%

Perlu Kunjungan 
Ormawa?

ya

tidak

8%

22%

50%

20%

Penilaian Kunjungan 
Ormawa

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik



Merujuk hasil kuesioner, 94% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 6% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya program 

kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 28% responden 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung sangat baik, 53% 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik dan 19% tidak baik. 

 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 10% responden 

menyatakan bahwa perlu diadakannya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

Tahu Pelibatan 
Ormawa dlm Expo 

Internal?

Ya

 Tidak

0%

19%

53%

28%

Penilaian Pelibatan 
Ormawa dlm Expo 

Internal

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

100%

0%

Perlu pelibatan ormawa 
dlm Expo Internal?

ya

tidak



3. Kementerian Keuangan 

a. Kurikulum kewirausahaan 

i.Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 30% 

responden menyatakan bahwa mereka 

mengetahui adanya program kegiatan 

ini, 70% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 14% responden 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung sangat baik, 43% 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik,  33% tidak baik dan 

10% sangat tidak baik 

6 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 79% responden 

menyatakan bahwa perlu diadakannya 

program kegiatan ini, 21% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak bahwa 

perlu diadakannya program kegiatan ini 

 

 

 

 

30%

70%

Tahu Kurikulum 
Kewirausahaan?

Ya

 Tidak

10%

33%
43%

14%

Penilaian 
Kurikulum 

Kewirausahaan

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

79%

21%

Perlu Kurikulum 
Kewirausahaan?

ya

tidak



b. Koordinasi Pelaksanaan even Seminar Kewirausahaan Berkelanjutan. 

i.. Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 41% 

responden menyatakan bahwa mereka 

mengetahui adanya program kegiatan ini, 

59% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 11% 

responden menyatakan bahwa kegiatan 

ini sudah berlangsung sangat baik, 30% 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik, 48% tidak baik dan 

11% sangat tidak baik 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 81% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini, 19% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak bahwa perlu diadakannya program 

kegiatan ini 

 

 

 

 

41%

59%

Tahu Koordinasi Pelaksanaan 
Event seminar 

kewirausahaan?

Ya

 Tidak

11%

48%

30%

11%

Penilaian Koordinasi 
Pelaksanaan Event seminar 

kewirausahaan

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

81%

19%

Perlu Koordinasi Pelaksanaan 
Event Seminar 
Kewirausahaan 
Berkelanjutan?

ya

tidak



4. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa 

a. Koordinas PKKMB  

i.Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 95% 

responden menyatakan bahwa mereka 

mengetahui adanya program kegiatan 

ini, 5% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 14% 

responden menyatakan bahwa 

kegiatan ini sudah berlangsung sangat 

baik, 53% menyatakan bahwa 

kegiatan ini sudah berlangsung baik, 

dan 8% sangat tidak baik. 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 100% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 

b. Koordinasi Rangkaian 

95%

5%

Tahu Koordinasi 
PKKMB?

Ya

 Tidak

0%

33%

53%

14%

Penilaian 
Koordinasi PKKMB

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

100%

0%

Perlu Koordinasi 
PKKMB?

ya

tidak



OSMARU 

i.Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 94% 

responden menyatakan bahwa mereka 

mengetahui adanya program kegiatan 

ini, 6% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 16% 

responden menyatakan bahwa kegiatan 

ini sudah berlangsung sangat baik, 58% 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik, 16% tidak baik dan 

10% sangat tidak baik 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 100% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

Tahu Koordinasi 
Rangkaian 
Osmaru?

sudah

belum

10%

16%

58%

16%

Penilaian Koordinasi 

Rangkaian Osmaru

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

100%

0%

Perlu Koordinasi 
Rangkaian 
Osmaru?

ya

tidak



c. Koordinasi Magang Mahasiswa Baru 

i.Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 94% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 6% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya program 

kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 32% 

responden menyatakan bahwa kegiatan 

ini sudah berlangsung sangat baik, 58% 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik, 3% tidak baik dan 7% 

sangat tidak baik 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 100% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

Tahu Koordinasi 
Magang Maru?

sudah

belum

7% 3%

58%

32%

Penilaian Koordinasi 
Magang Maru

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

100%

0%

Perlu Koordinasi 
Magang Maru?

ya

tidak



d. Koordinasi Grand Desain Kaderisasi Mahasiswa 

i.Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 97% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 3% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya program 

kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 7% responden 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung sangat baik, 70% 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik dan 23% tidak baik 

 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 82% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini, 18% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak bahwa perlu diadakannya 

program kegiatan ini 

 

 

 

 

97%

3%

Tahu Koordinasi Grand 
Desain Kaderisasi 

Mahasiswa?

Sudah

 Belum

0%

23%

70%

7%

Penilaian Koordinasi 
Grand Desain Kaderisasi

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

82%

18%

Perlu Koordinasi 
Grand Desain 

Kaderisasi Mhs?

ya

tidak



5. Kementerian Kajian Strategis 

a. Koordinasi bidang kastrat dengan hima 

i.Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 92% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 8% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya program 

kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 10% responden 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung sangat baik, 66% 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik dan 24% tidak baik. 

 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 90% responden 

menyatakan bahwa perlu diadakannya 

program kegiatan ini, 10% responden 

menyatakan bahwa mereka tidak bahwa 

perlu diadakannya program kegiatan ini 

 

 

 

 

92%

8%

Tahu Koordinasi 
Bidang Kastrat?

Sudah

 Belum

0%

24%

66%

10%

Penilaian Koordinasi 
Bidang Kastrat

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

90%

10%

Perlu Koordinasi 
Bidang Kastrat?

ya

tidak



6. Kementerian Luar Negeri 

a. Forum organisasi eksternal atau UKM eksternal 

i.Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 84% 

responden menyatakan bahwa mereka 

mengetahui adanya program kegiatan 

ini, 16% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 16% 

responden menyatakan bahwa kegiatan 

ini sudah berlangsung sangat baik, 58% 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik dan 26% tidak baik. 

 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan?  

Merujuk hasil kuesioner, 100% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

Tahu Forum 
Organisasi 
External?

Sudah

 Belum

0%

26%

58%

16%

Penilaian Forum 
Organisasi Eksternal

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

100%

0%

Perlu Forum 

Organisasi Eksternal?

ya

tidak



 

b. Expo Kedokteran/ Expo External 

i.Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 73% 

responden menyatakan bahwa mereka 

mengetahui adanya program kegiatan 

ini, 27% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 20% 

responden menyatakan bahwa kegiatan 

ini sudah berlangsung sangat baik, 50% 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik, 22% tidak baik dan 

8% sangat tidak baik 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 100% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

 

 

73%

27%

Tahu Expo 
Kedokteran?

Sudah

 Belum

8%

22%

50%

20%

Penilaian Expo 
Kedokteran

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

100%

0%

Perlu Expo 
Kedokteran?

ya

tidak



7. Kementerian Komunikasi dan Informasi 

a. Alur konsolidasi kominfo terkait  alur poster ,  

i.Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 94% 

responden menyatakan bahwa mereka 

mengetahui adanya program kegiatan 

ini, 6% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana 

keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 28% 

responden menyatakan bahwa 

kegiatan ini sudah berlangsung sangat 

baik,  53% menyatakan bahwa 

kegiatan ini sudah berlangsung baik 

dan 19% tidak baik. 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 94% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini, 6% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak bahwa perlu diadakannya 

program kegiatan ini 

 

 

94%

6%

Tahu Alur 
Konsolidasi 
Kominfo?

Sudah

 Belum

0%

19%

53%

28%

Penilaian Alur 
Konsolidasi Kominfo

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

94%

6%

Perlu Alur Konsolidasi 
Kominfo?

ya

tidak



 

b. Koordinasi training ict ,dan majalah. 

i.Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 97% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 3% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui adanya program 

kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 14% responden 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung sangat baik,  43% 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik,  33% tidak baik dan 

10% sangat tidak baik 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 82% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini, 18% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak bahwa perlu diadakannya 

program kegiatan ini 

 

 

 

97%

3%

Tahu Koordinasi 
Training ICT dan 

Majalah?

Sudah

 Belum

10%

33%

43%

14%

Penilaian Koordinasi 
Training ICT dan Majalah

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

82%

18%

Perlu Koordinasi 

Training ICT dan 
Majalah?

ya

tidak



 

8. Kementerian Sosial 

a. Koordinasi terkait pengmas UKM dan HIMA 

i.Apakah Anda tahu tentang program kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 92% 

responden menyatakan bahwa mereka 

mengetahui adanya program kegiatan ini, 

8% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 Menurut Anda, bagaimana keberlangsungan kegiatan tersebut? 

Merujuk hasil kuesioner, 11% 

responden menyatakan bahwa kegiatan 

ini sudah berlangsung sangat baik, 30% 

menyatakan bahwa kegiatan ini sudah 

berlangsung baik,  48% tidak baik dan 

11% sangat tidak baik 

 

 

 

 Seberapa perlu adanya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan? 

Merujuk hasil kuesioner, 100% 

responden menyatakan bahwa perlu 

diadakannya program kegiatan ini 

 

 

 

 

 

92%

8%

Tahu Koordinasi 
Pengmas?

Sudah

 Belum

11%

48%

30%

11%

Penilaian Koordinasi 
Pengmas

sangat tidak
baik

tidak baik

baik

sangat baik

100%

0%

Perlu Koordinasi 
Pengmas?

ya

tidak



 

9. Kementerian Riset dan Inovasi 

a. Apakah anda tau fungsi kementrian riset dan inovasi? 

Merujuk hasil kuesioner, 41% 

responden menyatakan bahwa mereka 

mengetahui adanya program kegiatan ini, 

59% responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mengetahui adanya 

program kegiatan ini. 

 

 

 

 

b. Apakah Ormawa anda di monev oleh Risnov? 

Merujuk hasil kuesioner, 57% responden 

menyatakan bahwa mereka mengetahui 

adanya program kegiatan ini, 43% 

responden menyatakan bahwa mereka tidak 

mengetahui adanya program kegiatan ini. 

 

 

 

 

c. Perlukah ormawa anda di monev oleh risnov? 

Merujuk hasil kuesioner, 73% responden 

menyatakan bahwa mereka perlu 

diadakannya program kegiatan ini, 27% 

responden menyatakan bahwa mereka 

tidak perlu diadakannya program kegiatan 

ini. 

 

 

41%

59%

Tahu Fungsi Kemen 
Risnov?

Ya

 Tidak

57%

43%

Apakah ormawa 
Anda dimonev?

Ya

 Tidak

73%

27%

Ormawa Anda 
perlu dimonnev?

Ya

 Tidak



 

 

d. Menurut anda, perlukah adanya kementrian riset dan inovasi dalam BEM FK UNS?  

Merujuk hasil kuesioner, 84% responden 

`menyatakan bahwa mereka perlu 

diadakannya program kegiatan ini, 16% 

responden menyatakan bahwa mereka tidak 

perlu diadakannya program kegiatan ini. 

 

 
84%

16%

Perlu ada kemen 
risnov?

Ya

 Tidak


