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PRAKATA  
 
 

Dipanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, 
karena dengan pengasihanNya, Buku Pedoman Akademik Universitas Dhyana Pura 2019 
dapat diselesaikan. Adanya buku pedoman ini akan dapat menjadi pedoman dalam proses 
pembelajaran di Universitas Dhyana Pura sehingga visi teladan dan unggulan yang telah 
ditetapkan dapat dicapai.  

Buku pedoman ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa proses 
pendidikan di Universitas Dhyana Pura adalah transparan, dapat dilihat, dibaca, dan semua 
proses yang dilalui selama menjadi mahasiswa memiliki pedoman yang jelas. Hal ini penting 
untuk melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan 
(PPEPP) terhadap proses pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas 
sesuai dengan visi, misi, dan capaian pembelajaran masing-masing program studi yang 
diselenggarakan oleh Universitas Dhyana Pura. 

Untuk itulah, ijinkan saya pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan 
terimakasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dekan, ketua 
program studi, dan dosen yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan buku 
pedoman ini. Semoga masukan yang telah diberikan sungguh sangat berguna dan 
melengkapi materi dari pedoman akademik ini. 

Harapannya, semoga buku pedoman akademik ini berguna bagi kemajuan dan 
perkembangan Universitas Dhyana Pura ke depan. Pastinya, para dosen dan para 
mahasiswa mempunyai pedoman dalam melakukan proses belajar mengajar, sehingga 
usaha untuk mencapai lulusan yang bermutu dapat dicapai. Dalam perkembangannya 
kedepan, masukan dari dosen maupun mahasiswa sangat diharapkan untuk 
penyempurnaan pedoman akademik ini. Akhirnya, pergunakanlah buku pedoman akademik 
ini untuk menuntun kita bersama dalam meraih sukses. 

 
  
Terima kasih, Tuhan Memberkati 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 Penerbitan Buku Pedoman Akademik Universitas Dhyana Pura 

(Universitas Dhyana Pura) ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan 

informasi tentang keberadaan Universitas Dhyana Pura Bali kepada seluruh sivitas 

akademika khusunya dan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya buku 

pedoman ini, seluruh sivitas akademika memikili acuan yang jelas dalam 

melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan memiliki gambaran yang jelas 

tentang seluruh kegiatan akademik, keuangan dan kemahasiswaan di Universitas 

Dhyana Pura.  Ketersediaan informasi yang jelas sangat menentukan dalam 

proses pembelajaran dan dalam seluruh kegiatan yang terjadi di Universitas Dhyana 

Pura Bali dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, buku 

ini wajib dibaca oleh seluruh sivitas akademika Universitas Dhyana Pura Bali. 

    

1.1 Sejarah Berdirinya Universitas Dhyana Pura Bali 
  

Pada 1987 didirikan Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata (PPLP) Dhyana 

Pura dengan menyelenggarakan program pelatihan perhotelan bertempat di Hotel 

Dhyana Pura, Jalan Dhyana Pura, Seminyak, Kuta, Bali. Kemudian pada 1988 PPLP. 

Pada Tahun 1988, PPLP Dhyana Pura menerima penghargaan akreditasi dari 

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan 

pariwisata untuk tingkat dasar.  Kemudian Pada 1989 Pendidikan dan pelatihan 

dipindahkan di Kampus Widhyapura bertempat di Kota Denpasar dengan tetap 

menjadikan Hotel Dhyana Pura sebagai tempat pelaksanaan praktik mahasiswa. 

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kualitas pendidikan dan pelatihan, PPLP 

Dhyana Pura terus melakukan perbaikan internal. 

Pada 1990 Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata (PPLP) Dhyana Pura 

menerima penghargaan akreditasi dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia 

sebagai lembaga pendidikan dan pariwisata untuk menengah.  Pada 1991 Pusat 

Pendidikan dan Latihan Pariwisata (PPLP) Dhyana Pura  juga menerima 

penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia sebagai lembaga 

pendidikan dan pelatihan pariwisata yang berprestasi dalam menghasilkan lulusan 

yang dapat memenuhi kebutuhan industri pariwisata. 

Pada  1994 Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata (PPLP) Dhyana Pura 

menempati kampus baru di atas lahan seluas 1,5 ha bertempat di Jalan Raya 

Padangluwih, Tegaljaya, Dalung, Kuta, Bali.   Pada 1995 – 1997 Pusat Pendidikan 

dan Latihan Pariwisata (PPLP) Dhyana Pura mengembangkan pendidikan dan 

pelatihan berdasarkan kebutuhan industri pariwisata yang berkembang pesat terkait 

dengan peningkatan kebutuhan tenaga industri pariwisata sehubungan dengan 

meningkatnya jumlah hotel dan kebutuhan tenaga kerja di kapal pesiar. Mengirim 
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staff untuk melaksanakan studi banding dan on the job training di Belanda, 

Singapore dan Australia. Mengirim mahasiswa untuk mengikuti on the job training 

di Singapura yang berjalan dengan baik dan ditempatkan di berbagai restaurant, 

club dan hotel di Singapura. Mengembangkan perluasan lahan kampus STIM 

Dhyana Pura menjadi 2,5 ha serta melengkapi berbagai fasilitas praktek dan kegiatan 

out door yang memadai seperti lapangan sepakbola mini, basket, volley ball, dll. 

Pada Tahun 1997 Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata (PPLP) Dhyana 

Pura menjalin Kerja sama dengan Goulburn Ovens Institute of TAFE, Shepparton, 

Victoria, Australia dalam bentuk penyelenggaraan program kembar (Twinning 

Programme) dengan sebutan Diploma Hospitality. Keunggulan program ini adalah 

pendidikan dan pelatihan yang dipandu dengan modul terakreditasi di Australia 

yang mana lulusannya akan mendapat dua sertifikat, masing-masing dari GOIT 

Shepparton Australia dan PPLP Dhyana Pura. Pada 1998 Menambah bangunan 

kampus diberi nama Kampus B dan C berlantai tiga dan empat dengan fungsi 

sebagai kampus utama, perkantoran, dan tempat praktek berbagai program terkait 

bidang pendidikan dan pelatihan masing-masing. Pada tahun yang sama, PPLP 

Dhyana Pura menerima akreditasi dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia 

sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata dalam tingkatan sebagai 

Pembina dan juga menerima penghargaan sebagai lembaga pendidikan dan 

pelatihan pariwisata yang berprestasi di Indonesia. 

Pada 2000 Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata (PPLP) Dhyana Pura 

menerima penghargaan akreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan 

pariwisata dalam tingkatan Pembina. Pada 2001 Menjalin kerja sama dengan College 

of The Ozark Missouri USA and THE CHN University Leeuwarden, Netherland 

dalam rangka meningkatkan kemampuan tenaga pendidik, instruktur dan staff, 

serta studi lanjut di bidang manajemen pariwisata Menerima penghargaan sebagai 

salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata swasta yang berprestasi se 

Indonesia dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. 

Pada Tahun 2001, Yayasan Dhyana Pura mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu 

Manajemen Dhyana Pura. Dengan demikian pada tahun tersebut, Yayasan Dhyana 

Pura menyelenggarakan Pusat Pendidikan & Latihan Pariwisata Dhyana Pura di 

bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Sekolah 

Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura di bawah Departemen Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia. Pada 2002 Mengembangkan dan pemperluas program pelatihan 

ke luar negeri (yang sudah berjalan sejak tahun 1997) menjadi sebuah program 

unggulan dalam meningkatkan kemampuan lulusan untuk dapat bersaing lebih 

kompetitif di tingkat nasional dan dunia. Penempatan trainee tidak hanya ke 

Singapore tetapi juga ke Belanda dan Amerika Serikat. Memperoleh penghargaan 

standard kompetensi. Pada 2003 Menjalin kerja sama dengan SIRS (Selected 

Indonesia Restaurants) di Belanda bekerja sama dengan The CHN University 

Leeuwarden melalui program gabungan on the job training dan Summer Course.  
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Pada 2004 Menyelenggarakan Kursus Pastry and Bakery bekerja sama dengan 

GOULBURN OVENS INTITUTE OF TAFE SHEPPARTON VICTORIA AUSTRALIA 

yang diikuti oleh para instruktur dan mahasiswa. Pada 2005 STIM Dhyana Pura 

menjadi tuan rumah penyelenggaraan THE GRAND TOUR PROGRAM mahasiswa 

The CHN University Leeuwarden, Belanda & STIM-PPLP Dhyana Pura selama 6 

minggu bertempat di Kampus Dhyana Pura  Bekerja sama dengan The CHN 

Leeuwarden Belanda menyelenggarakan Kursus Pastry & Bakery, Food Production, 

Wine untuk para instruktur/dosen serta mahasiswa. Pada 2006 STIM-PPLP Dhyana 

Pura untuk keduakalinya menjadi tuan rumah THE COSMOPOLITAN PROGRAM 

mahasiswa The CHN University Leeuwarden, Belanda, STIM-PPLP Dhyana Pura 

selama 6 minggu bertempat di Kampus Dhyana Pura. Bekerja sama dengan GOIT 

Victoria Australia menyelenggarakan kursus lanjutan pastry and bakery diikuti oleh 

karyawan dan mahasiswa STIM & PPLP Dhyana Pura serta karyawan Hotel Dhyana 

Pura. 

Pada tahun 2011, perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana 

Pura yang diselenggarakan oleh Yayasan Dhyana Pura Kabupaten Badung Provinsi 

Bali menjadi Universitas Dhyana Pura di Kabupaten Badung Provinsi Bali yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Dhyana Pura Bali dengan SK MENTERI 

PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA: NO. 142/E/0/2011 

TERTANGGAL 7 JULI 2011. 

 

1.2 Moto Universitas Dhyana Pura 
Moto universitas adalah: “Morning of the World”, yang mempunyai makna 

‚Selalu menjadi pemrakarsa dalam setiap aktivitas ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan budaya bagaikan fajar menyongsong datangnya hari baru. 

 

1.3 Visi 

 
PERGURUAN TINGGI TELADAN DAN UNGGULAN 

 

1.4 Misi 
Misi universitas adalah menjadikan Universitas Dhyana Pura sebagai pusat 

pembentukan manusia seutuhnya yang berkualitas secara akademis, berkarakter, 

profesional, perilaku dan spiritual. 

 

 

1.5 Tujuan 

Menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan 

pendidikan vokasional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan budaya. 
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1.6 Lambang Universitas Dhyana Pura  
Lambang universitas berpedoman pada nama yang diberikan yaitu 

Universitas Dhyana Pura yang melambangkan sosok tubuh manusia yang 

sedang bermeditasi. 

 

 
 

 

1. Lambang di atas memiliki arti filsafat sebagai berikut: 

a. Tiga lingkaran melambangkan tiga komponen pemikiran manusia, yaitu 

otak kiri untuk pengetahuan, keterampilan, rasio, otak tengah untuk 

spritual, dan otak kanan untuk etika, moral dan seni; 

b. Bentuk orang bermeditasi melambangkan perenungan diri untuk 

introspeksi diri; 

c. Lingkaran luar melambangkan kehidupan manusia dalam dunia yang 

satu, yaitu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. 

 
2. Arti lambang secara keseluruhan: mengandung makna sosok manusia yang 

melakukan introspeksi diri sehingga sebagai manusia dapat berpikir dan 

bertindak sesuai dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

dengan berlandaskan etika, dan moral.  

 

3. Lambang dalam komposisi warna biru putih yang melambangkan keterkaitan 

dengan alam semesta dan keanekaragaman manusia. 

 

 

1.7 Bendera Universitas Dhyana Pura      

Bendera universitas, fakultas-fakultas, program pascasarjana dan program 

pendidikan profesional berbentuk segi empat panjang dengan lambang 

universitas di tengahnya. 

a) Universitas warna dasar biru 

b) Fakultas Ekonomika dan Humaniora: warna dasar kuning  

c) Fakultas Ilmu Kesehatan, Sains, dan Teknologi : warna dasar merah 
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1.8 Mars/Hymne Universitas Dhyana Pura 
Universitas memiliki mars Universitas Dhyana Pura dengan judul ‚Bangkitlah 

Generasi Baru‛ sebagai berikut: 
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Universitas memiliki himne Universitas Dhyana Pura dengan judul ‚Bersinarlah 

Fajar Pagi‛ sebagai berikut:  
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1.9 Tujuh Karakter  Universitas Dhyana Pura 
 

Universitas Dhyana Pura dibentuk sebagai perwujudan panggilan 

memberikan Univesitas Dhyana Pura telah menetapkan 7 karakter Universitas 

Dhyana Pura yang diharapkan dapat dijadikan dasar berpikir, berkata dan bertindak 

dalam segala program yang direncanakan oleh setiap civitas academika. Ketujuh 

karakter adalah sebagai berikut: 

1. Self confidence (percaya diri) : memmbentuk insan yang percaya diri 

2. Integrity (Integritas) : membentuk insan yang memiliki integritas: berpikir dan 

berkata selaras dengan perbuatan dalam kejujuran dan rasa takut akan Tuhan 

3. Plurarism (keberagaman): menghargai perbedaan sesama umat manusia serta 

mampu bekerjasama dalam masyarakat yang heterrogen 

4. Intra-entrepeneurship (kewirausahaan) : membentuk jiwa kewirausahaan serta 

motivasi diri untuk mencapai kualitas hidup 

5. Servant Leadership (kepemimpinan yang melayani): membentuk sikap dan jiwa 

kepemimpinan yang didsari atas kesediaan untuk melayani sesama umat 

manusia. 

6. Professionalism/Profesional: membentuk  insan yang memiliki sikap mental, 

perilaku, cara pandang yang mencerminkan kemahiran, kompetensi, dan 

tingkat pencerahan yang tinggi di bidangnya; didukung oleh wawasan yang 

luas serta kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, maupun 

berkompetisi dengan percaya diri dan penuh integritas. 

7. Globally (Mendunia) : membentuk insan yang mampu berinteraksi dan 

bersaing dalam kancah nasional dan internasional 

Tujuh Falsafah dasar tersebut wajib dijadikan dasar berpikir, berkata, dan 

bertindak dalam segala program yang direncanakan oleh setiap sivitas akademika. 

Sivitas akademika adalah semua pihak di Universitas Dhyana Pura yang terdiri dari 

unsur tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang diharapkan 

secara simultan membentuk karakter Universitas dan secara parsial membentuk 

karakter diri yang percaya diri, memiliki integritas, toleran terhadap perbedaan, 

berjiwa kewirausahaan dan memiliki semangat dalam diri untuk maju, memiliki jiwa 

kepemimpinan yang dilandasi atas kesediaan melayani sesama, namun tetap 

profesional dibidangnya, dan mampu berinteraksi secara internasional serta mampu 

bersaing pada dunia global. Implementasi 7 karakter dilaksanakan dengan metode 

blockingday system, yakni setiap hari Rabu. Pelaksanaan perkuliahan 7 karakter 

menggunakan berbagai metode  seperti kuliah umum, interaktif, tatap muka di 

kelas, dan metode lainnya yang ditentukan lebih lanjut pada Buku Pedoman 

Pelaksanaan 7 Karakter Universitas Dhyana Pura serta diatur secara teknis melalui 

Peraturan Rektor tentang Pembelajaran Karakter. 
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Beberapa hal yang dimuat dalam peraturan tersebut adalah: 

1. Pembelajaran Karakter merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa 

dihitung 2 SKS yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 08.00 – 12.00 

Wita. 

2. Mahasiswa dinyatakan tuntas mengikuti pembelajaran karakter jika 

menyelesaikan 3 (tiga) tahap pembelajaran karakter yaitu pada semester 1 

yang diintegrasikan dengan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), semester 

2 dalam bentuk workshop, dan semester 3 dalam bentuk pengerjaan 

proyek karakter. 

3. Mahasiswa yang tidak tuntas pada satu tahapan dinyatakan tidak bisa 

melanjutkan ke tahap sleanjutnya dan harus mengulang kembali tahap 

yang dinyatakan tidak tuntas. 

4. Mahasiswa dinyatakan tuntas dalam pembelajaran karakter jika minimal 

mengikuti 10 kali dari 12 kali pertemuan yang diwajibkan. 

5. Mahasiswa yang telah tuntas pembelajaran karakter akan mendapatkan 

sertifikat tuntas karakater yang juga merupakan syarat untuk mengajukan 

sidang skripsi  

6. Mahasiswa alih jenjang juga harus mengikuti pembelajaran karakter 

dengan jumlah 4 (empat) kali pertemuan. 

7. Mahasiswa reguler dan alih jenjang harus membawa log book pada saat 

proses pembelajaran karakter. 
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BAB II REKTORAT, FAKULTAS DAN 
PROGRAM STUDI  

Universitas Dhyana Pura 
2.1. Struktur Organisasi (2015-2019) 
 

 

Yayasan Dhyana Pura 

REKTOR UNDHIRA 
SENAT 

AKADEMIK 

UNDHIRA 

WR 1: AKADEMIK & 

KEMAHASISWAAN 

WR 2: 

OPERASIONAL 

Biro Psikologi 

LEMBAGA 7 

KARAKTER 

ICT 

BAAk & Ruang 

Kemahasiswaan 

Perpustakaan 

LPMP 

Laboratorium 

ADUM 

HUMAS 

PEMASARAN 

PERSONALIA 

KEUANGAN 

Pendukung 

Pendanaan 

DEKAN 

PRODI 

LEMBAGA  PRG 

INTERNATIONAL 

LPM/SPMI 

LEMBAGA  

PGM  INSTITUSI 

LP2M 

 

Pusat Karir & 
Alumni 

PDPT 

Kesekretariatan 

Rektorat 

LSP 
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2.1. Struktur Organisasi (2019-2023) 
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MANAJEMEN UNIVERSITAS DHYANAPURA 

DAFTAR SUSUNAN KEPEGAWAIAN 

 

2019 – 2023 

 

REKTORAT 

1. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, SE.,MMA.,MA Rektor 

2. Dr. Ni Made Diana Erfiani, S.S.,M.Hum Wakil Rektor 1: Bidang 

Akademik dan 

Entrepreneurhsip 

3. Dr. Drs. Tri Priyono Budi Santoso, MM Wakil Rektor  2: 

Operasional & SDM 

4. Dr. I Wayan Damayana, M.Si, MM. Wakil Rektor  3: 

Kemahasiswaan, 

Kemitraan, & 

Pemasaran 

 

2019 – 2021 

 

BAGIAN DI BAWAH WAKIL REKTOR 1 

1. Putu Chris Susanto, BA., MBA., M.Ed Kepala Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat 

 

 

2015 – 2019 (berakhir 30 September 2019) 

 

    DEKAN 

1.  Dr. Jaya Pramono, S.Pd., M.Par Dekan Fakultas Ekonomika 

dan Humaniora 

2.  Dr. dr. Bambang Hadi Kartiko, MARS Dekan Fakultas Ilmu 

Kesehatan, Sains,  dan 

Teknologi 

DIREKTORAT & LEMBAGA 

3.  I Made Elia Cahaya, SH, S.Pd, M.Pd Direktur Penjaminan Mutu 

4.  Putu Steven Eka Putra, S.T., M.Par Kepala Lembaga Sertifikasi 

Profesi 

5.  Dr. Christimulia Purnama  Trimurti, S.E., S.H., 

M.M 

Kepala Lembaga 

Pengembangan Metode 

Pembelajaran 

6.  Setyo Herisusanto, SH. Kepala Lembaga 

Pengembangan Institusi 
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7.  Putu Steven Eka Putra, ST., M.Par., Dip. Hos Direktur Lembaga Profesi 

Pariwisata (LSP) 

KA. BIRO, KA. LEMBAGA & KABAG, KASUBAG 

8.  Ni Luh Christine Prawita Sari Suyasa, BS., 

M.Par 

Kepala Biro Program 

Internasional 

9.  Rahmadi Prasetijo, S.T, M.T Kepala Lembaga 

Pendidikan Karakter 

10.  Diah Widiawati Retnoningtyas, S.Psi., M.Psi., 

psi 

Kepala Biro Psikologi 

11.  I Gede Agus Mertayasa, SE., MM Kabag. Pemasaran dan 

Promosi 

12.  Sonya Margaretha Johannes, S.E Kabag. Personalia (SDM) 

13.  Ni Made Dwi Astini, S.E.Ak Kabag. Keuangan & 

Akunting 

14.  Ni Luh Kurniasih, S.P Kabag. Perpustakaan 

15.  Erowati Rahayu, S.Pd. Kabag. Administrasi 

Akademik  

16.  Agus Tommy Adi Prawira Kusuma, ST., MT Kabag. ICT 

17.  Putu Andhika Kurniawijaya, S.Kom Kabag. PD Universitas 

Dhyana Pura 

18.  I Made Wisnu Adhi Putra, S.Si., M.Sc Kabag. Laboratorium  

19.  Deny Hernanto, S.Kom Kabag. Administrasi 

Umum 

20.  I Made Darmayasa, SE., MM. Kabag. Pendukung 

Pendanaan 

21.  I Putu Oka Widyantara, S.S Kabag. Kemahasiswaan 

22.  Ni Luh Erly Setyawati, S.E Kasubag. Gudang & Cost 

Control 

KETUA PROGRAM STUDI 

23.  Dr. Yeyen Komalasari, S.E., M.M Kaprodi Manajemen 

24.  Dr. Dra. Ni Nyoman Tri Sukarsih, M.Hum Kaprodi Sastra Inggris 

25.  Listiyani Dewi Hartika, S.Psi., M.Psi., psi Kaprodi Psikologi 

26.  Christiani Endah Poerwati, S.Pd., M.Pd Kaprodi Pendidikan Guru 

PAUD 

27.  Dra. Ni Made Erpia Ordani, M.Pd Kaprodi PKK 

28.  I Made Endra Puniawan, S.E., M.M Kaprodi D3 Pemasaran 

29.  Gerson Feoh, S.Kom., M.T. Kaprodi Teknik 

Informatika 

30.  Aulia Iefan Ditya, S.T., M.T Kaprodi Sistem Informasi 

31.  I Gede Widhiantara, S.Si. M.Biomed Kaprodi Biologi 

32.  Ni Putu Eny Sulistyadewi, S.Gz., M.Si. Kaprodi Ilmu Gizi 

33.  Ni Luh Gede Ari Natalia Yudha, SKM, MPH, Kaprodi Kesehatan 
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AAAK Masyarakat 

34.  Antonius Tri Wahyudi, S.Pd., M.Erg Kaprodi Fisioterapi 

35.  dr. Agus Donny Susanto, M.Kes. Kaprodi PIK 

36.  Sidhi Bayu Turker, SH., M.Par Kaprodi D4 Manajemen 

Perhotelan 

37.  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, S.E., 

M.Si., Ak., CA. 

Kaprodi Akuntansi 

SEKRETARIS PROGRAM STUDI 

38.  Putu Chrisma Dewi, SS.M.Hum Sekprodi Sastra Inggris 

39.  Edwin Adrianta Surijah, S.Psi., M.Psi., psi Sekprodi Psikologi 

40.  Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes Sekprodi Fisioterapi 

41.  Ni Kadek Widyaastuti, SE., M.Par Sekprodi D4 Manajemen 

Perhotelan 

42.  Ni Putu Dyah Krismawintari, S.E., M.M Seprodi Manajemen 

STAFF UNIVERSITAS 

43.  Ni Nyoman Sri Surya Maenawati Staff Administrasi Rektorat 

44.  Mediliny Septyanti Kaha, S.S Staff Administrasi Rektorat 

45.  Putu Aristya Adi Wasita, S.E., M.Si, Staff Lembaga Pendidikan 

7 Karakter 

46.  Made Rai Wikan Purwadhika, S.I.Pust Staff Administrasi 

Perpustakaan 

47.  Ni Putu Ratih Adnyana Putri, A.Md Staff Administrasi 

Perpustakaan 

48.  Devi Marlita Martana, S.H., M.H Staff Administrasi 

Personalia (SDM) 

49.  Ni Made Dewi Merryanti, S.Kom Staff Administrasi 

Personalia (SDM) 

50.  Adisti Wastu Kirana Lembut, S.Psi Staff Administrasi 

Personalia (SDM) 

51.  I Putu Darmawijaya, S.Si., M.Si Staff Administrasi 

Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat 

(LP2M) 

52.  Dr. Dermawan Waruwu.,M.Si Staff Administrasi 

Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat 

(LP2M) 

53.  Putu Indah Lestari, S.P, M.Pd Staff Administrasi 

Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat 

(LP2M) 

54.  I Gede Ngurah Wira Pratama, S. Kom Staff Administrasi 
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Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat 

(LP2M) 

55.  Oktavian Eka Putra, BA Staff Administrasi Biro 

Program Internasional 

56.  Dylla Hanggaeni Dyah Puspaningrum, S.TP, 

M.Si. 

Staff Administrasi Fakultas 

Ekonomika dan 

Humaniora 

57.  Caecilia Tri Harjanti, S.E Staff Administrasi Prodi 

Manajemen 

58.  Ni Kadek Theressa Putri, S.E Staff Administrasi Prodi 

Manajemen 

59.  Ni Putu Sri Adnyawati, S.E. Staff Administrasi Prodi 

Manajemen 

60.  Yuli Kurniati, S.Pd Staff Administrasi Prodi 

Akuntansi 

61.  Komang Tri Sutrisna Agustia, S.S.,M.Hum Staff Administrasi Prodi 

Sastra Inggris dan 

Laboratorium Bahasa 

62.  Ni Komang Theda Febrina Subagia, S.H Staff Administrasi Prodi 

Pendidikan Guru PAUD 

63.  I Gusti Ayu Ika Monika Prastyandhari, S.Pd Staff Administrasi Prodi 

Pendidikan Guru PKK 

64.  Natalia Sri Endah Kurniawati, S.E., M.SA.Ak Staff Administrasi Prodi D3 

Pemasaran 

65.  I Gede Neil Prajamukti Wardhana, S.S., 

M.Hum 

Staff Administrasi Prodi D4 

Pengelolaan Perhotelan 

66.  Mia Dana Sukmawati, S.Kom Staff Administrasi Fakultas 

Ilmu Kesehatan, Sains & 

Teknologi 

67.  I Made Gde Sudyadnyana Sandhika, S.Si., M.Si Staff Administrasi Prodi 

Biologi 

68.  Misael Mahendras Bokoua Labulu, S.Psi Staff Administrasi Prodi 

Psikologi 

69.  drh. Purwaningtyas Kusumaningsih, M. 

Biotech 

Staff Administrasi Prodi 

Gizi 

70.  Ni Putu Susana Adi Purwanti, S.Kom Staff Administrasi Prodi 

Teknik Informatika 

71.  Ni Putu Widya Astuti, S.Si., M.Si Staff Administrasi Prodi 

Ilmu Kesehatan 

Masyarakat 

72.  Putu Devina Audria Antari, SKM Staff Administrasi Prodi 
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Ilmu Kesehatan 

Masyarakat 

73.  Erlingga Patty Binangkit, S.Kom Staff Administrasi Prodi 

Perekam Medis dan 

Informasi Kesehatan 

74.  Ni Made Diaris, S.Si.T., M.Kes Staff Administrasi Prodi 

Perekam Medis dan 

Informasi Kesehatan 

75.  Indah Pramitha, SST., Ft., M.Fis Staff Administrasi Prodi 

Fisioterapi 

76.  Ni Made Dini Noviathy, S.S Staff Administrasi BAA 

FEH 

77.  Ni Ketut Anom Emiyati, S.Pd. Staff Administrasi BAA 

FIKST 

78.  Ida Bagus Kurniawan, S.Kom.,M.Kom. Staff Operator Data Base 

BAAP FIKST 

79.  Prastyadi Wibawa Rahayu, S.Kom Staff Operator Data Base 

BAAP FEH 

80.  Ida Ayu Gede Ariesnawati Staff Manajemen Ruang 

(Gedung B dan C) 

81.  I Gede Km. Pande Setiawan Staff Manajemen Ruang 

(Gedung B dan C) 

82.  I Putu Ogi Atmajaya, S.Kom Staff Manajemen Ruang 

(Gedung A dan D) 

83.  I Gusti Made Anggradita Staff Manajemen Ruang 

(Gedung A dan D) 

84.  Made Eva Kumala Dewi, S.E. Staff Kantor Depan 

(Receptionist) 

85.  Tarin Silvia, Amd.Keb, S.K.M Staff Administrasi Prodi 

Kesmas  

86.  Ni Luh Putu Rohani Staff Laboraturium 

87.  Ni Luh Sekar Staff Laboraturium 

88.  I Putu Martinus Staff Laboraturium 

89.  I Gede Deddy Rahmat, S.E Staff Humas dan 

Kemitraan 

90.  I Gede Mediastama Setiyasa Soekaratha, S.Ft. Staff Laboratorium 

Fisioterapi 

91.  I Made Suryadharmanta, S.E Staff Laboratorium 

Komputer 

92.  I Nengah Rata Artana, S.Sn., M.Sn Staff Bagian 

Kemahasiswaan 

93.  Rudolf Alexander Souhoka, S.Si.Teol. Staff Bagian 
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Kemahasiswaan 

94.  Ni Luh Putu Wiranti Staff Bagian 

Kerumahtanggaan 

95.  Ni Wayan Yusiati Staff Bagian 

Kerumahtanggaan 

96.  Ratih Fajar Rahayu, S.H Staff BAUK & Kasir 

97.  Ni Made Elisabet Chrisminawati, S.E Staff Administrasi 

Keuangan 

98.  Ni Putu Gloria Chris Victoria, S.E Staff Administrasi 

Keuangan 

99.  Maria, SE, Ak Staff Administrasi SPMI 

100.  Gabriel Firsta Adnyana, S.Kom, M.M.S.I Staff Administrasi SPMI 

101.  Putu Andyka Putra Gotama, S.Pd., M.Pd Staff Administrasi LSP 

102.  I Wayan Suwidnyana, S.Pd Staff Administrasi LSP 

103.  Dra. Komalawati, M.M Staff Administrasi 

Lembaga Pengembangan 

Metode Pembelajaran 

104.  I Putu   Pranata Sentosa, S.E., M.Pd Staff Administrasi 

Lembaga Pendukung 

Pendanaan 

105.  I Nyoman Adi Dharma Kusuma Staff Bagian Gudang dan 

Cost Control 

106.  Ni Luh Putu Suarmi Sri Patni, S.E Staff Bagian Pemasaran 

107.  Drs. I Gede Mustika, M.MA Staff Bagian Pemasaran 

108.  Jatmiko Wahyu Nugroho, S.Kom., M.Si Staff ICT & Koordinator 

Prodi TI dan SI 

109.  I Gede Pramana Ade Saputra, S.Kom Staff ICT 

110.  I Nyoman Bernadus, S.Kom.,M.Kom Staff ICT 

ENGINEERING & DRIVER 

111.  I Ketut Mertayasa Staff Engineering 

Bangunan  

112.  I Nyoman Jaya Trilasputra  Staff Engineering Listrik  

113.  I Made Yosua Arbi Saputra Staff Engineering AC  

114.  I Gede Indrawan Staff Engineering Air  

115.  I Putu Dedy Setiawan Staff Engineering 

Elektronik 

116.  Aryo Yudho Pratomo Staff Engineering 

117.  I Gede Wahyudi Driver Rektor 

118.  I Gede Arya Wirya Suta Driver Umum 

STAFF KEAMANAN: 

119.  I Made Punia Koordinator Keamanan 

120.  I Nyoman Artoni Wakoord. Keamanan 
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121.  I Wayan Sutana Staff Keamanan 

122.  I Nengah Sudarka Staff Keamanan 

123.  I Gede Mika Wijaya Staff Keamanan 

124.  Komang Sutha Diaspora Staff Keamanan 

125.  I Gede Eka Kertha Suyasa Staff Keamanan 

126.  Simeon Tana Staff Keamanan 

127.  I Wayan Winada 

 

Staff Keamanan 

STAFF KEBERSIHAN DAN KEBUN: 

128.  I Made Wibrata Koordinator Pemeliharaan 

Taman 

129.  I Nyoman Sutarja Staff Pemeliharaan Taman 

130.  I Ketut Sudiarta Staff Pemeliharaan Taman 

131.  I Nyoman Sukanada Staff Kebersihan 

132.  Ni Ketut Suartini Staff Kebersihan 

133.  Ni Wayan Sudarni Staff Kebersihan 

134.  Ni Ketut Reniati Staff Kebersihan 

135.  Ni Komang Swerni Staff Kebersihan 

136.  Nina Rahayu Staff Kebersihan 

137.  Ni Kadek Subrati Staff Kebersihan 

138.  Trywanto Rina Staff Kebersihan 

139.  Yordan Ompi Tana Staff Kebersihan 

140.  Nur Achmad Ramadhoni Staff Kebersihan 

141.  Siska Arie Sisilia Staff Kebersihan 
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2.2. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi    
 
 
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROGRAM STUDI 

 

Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) 

Kode/Nama Perguruan 

Tinggi 
081029/Universitas Dhyana Pura 

Kode/Nama Program Studi 61201/Manajemen 

Jenjang Sarjana (S1) 
 
 

1. Profil Lulusan 
 

Nomor Profil Lulusan Program Studi : Manajemen Jenjang : SARJANA 
1. 

2. 

3. 

4.  

Manajer Perusahaan  (Hotel, Bisnis Pariwisata, Keuangan, Jasa) 

Pimpinan Departemen (Hotel, Bisnis Pariwisata, Keuangan, Jasa) 

Konsultan Bisnis 

Service Entrepreneur 

 

 
2. Diskripsi Profil 

 
Profil Lulusan Program Studi : Manajemen Jenjang : S1 

 

Nomor Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1. Manajer 
Perusahaan  (Hotel, 
Bisnis Pariwisata, 
Keuangan, dan 
Bidang Jasa 
Lainnya) 

Bertanggungjawab untuk semua kegiatan dalam 
suatu perusahaan (hotel, bisnis pariwisata, 
keuangan, atau bidang jasa lainnya) dan semua 
departemen; mampu menjalankan operasional 
perusahaan dari perencanaan, pengaturan Sumber 
Daya Manusia, pengembangan dan pemasaran 
produk, supervisi dan evaluasi, serta pengendalian 
biaya dan keuangan. 

2. Pimpinan 
Departemen 
(Hotel, Bisnis 
Pariwisata, 
Keuangan, dan 
Bidang Jasa 
Lainnya) 

Bertanggung jawab dalam menjalankan operasional 
di departemen yang dipimpinnya (hotel, bisnis 
pariwisata, keuangan, atau bidang jasa lainnya), 
dalam mencapai luaran dan target capaian 
departemen yang sudah ditetapkan dengan cara 
menetapkan tujuan-tujuan strategis departemen dan 
mengelola sumber daya, membuat perencanaan, 
mengeksekusi, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 
dalam departmen yang dipimpinnya. 
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3. Konsultan Bisnis Mampu menyediakan layanan analisis bisnis yang 
mendalam dan sistematis terhadap business practices 
suatu perusahaan (utamanya dalam bidang 
perhotelan, bisnis pariwisata, keuangan, atau 
bidang jasa lainnya) dan membantu perusahaan 
mengambil keputusan strategis, menyelesaikan 
masalah (problem solving), dan memberikan 
rekomendasi yang relevan dan implementable. 

 4. Service 
Entrepreneur 
(Wirausahawan di 
Bidang Jasa) 

Menciptakan, merencanakan, mengeksekusi, 

memasarkan, dan mengontrol usaha baru yang 

inovatif dan kreatif sebagai wirausaha dalam 

industri jasa, berani mengambil resiko bisnis yang 

terkalkulasi dan sistematis secara mandiri maupun 

melalui kemitraan, serta bertanggung jawab penuh 

terhadap usaha yang dijalankan. 

 
 

3. Capaian Pembelajaran 
 
 

 Rumusan Sikap dan Tata Nilai 

PROFIL + DESKRIPSI 

 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral dan etika dalam 

kehidupan. 

c. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta 

tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab 

pada negara dan bangsa.  

d. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan 

Pancasila. 

e. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, 

dan kepercayaan serta pendapat orang lain. 

g. Menjunjung tinggi keadilan, taat hukum dan disiplin 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

h. Menunjukkan sikap beritegritas dan bertanggungjawab 

atas pekerjaan, nilai, norma, etika akademik, serta etika 

bisnis yang berlaku. 

i. Mewujudkan semangat kepercayaan diri, kemandirian, 

kejujuran, professionalitas, kewirausahaan, dan pandangan 

mendunia. 

j. Menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku 
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untuk manajemen, pelaku bisnis, dan wirausahaan. 

 

 Rumusan Pengetahuan Umum 

 

a. Menguasai konsep teoritis, metoda dan perangkat analisis fungsi 

manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, 

evaluasi, dan pengendalian) dan fungsi organisasi (pemasaran, 

sdm, operasi, dan keuangan) pada bidang bisnis kepariwisataan, 

perhotelan, dan keuangan. 

b. Menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan 

menjabarkannya dalam rencana operasional  

c. Menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam 

berbagai tipe organisasi 

d. Menguasai konsep tentang metode penelitian yang mencakup 

studi kasus, survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup 

kualitatif dan kuantitatif, secara eksploratif, deskriptif, dan 

verifikatif 

e. Menguasai minimal satu metode penelitian (studi kasus, survei, 

simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif dan kuantitatif, 

secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif) 

f. Menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan (humanity 

values) 

g. menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi organisasi 

lokal, nasional, regional, dan global 

h. menguasai kaidah, prinsip dan teknik komunikasi lintas fungsi, 

level organisasi, dan budaya;  

i. menguasai minimal salah satu bahasa internasional 

 

 

Rumusan Keterampilan Umum: 

 

a. Mampu  menerapkan  pemikiran   logis,  kritis,  sistematis,  

dan  inovatif  dalam  konteks pengembangan  atau  

implementasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan keahlian di bidang manajemen. 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur. 

c. Mampu  mengkaji  implikasi  pengembangan  atau  

implementasi  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahlian di bidang manajemen berdasarkan 

kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau rancangan 

usaha. 

d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut 

di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
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hasil analisis informasi dan data. 

f. Mampu membangun, memelihara  dan  mengembangkan  

jaringan  kerja  dengan  pembimbing,  kolega, sejawat baik 

di dalam maupun di luar lembaganya. 

g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi serta  evaluasi  

terhadap  penyelesaian  pekerjaan  yang  ditugaskan  

kepada  pekerja  yang berada di bawah tanggung 

jawabnya. 

h. Mampu  melakukan  proses  evaluasi  diri  terhadap  

kelompok  kerja  yang  berada  di  bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri. 

i. Mampu  mendokumentasikan,  menyimpan,  

mengamankan,  dan  menemukan  kembali  data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

 Rumusan Ketrampilan Khusus 

 

a. Mampu merumuskan fungsi manajeman (perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan 

pengendalian serta evaluasi) pada level operasional di 

berbagai tipe organisasi;  

b. Mampu melaksanakan fungsi organisasi (pemasaran, 

operasi, sumber daya manusia, keuangan, dan strategi) 

pada level operasional di berbagai tipe organisasi 

c. Mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi 

organisasi pada level operasional, serta mengambil 

tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang 

dikembangkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip 

kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal 

d. Mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis 

organisasi dan menjabarkan rencana strategis menjadi 

rencana operasional organisasi pada level fungsional. 

e. Mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di 

berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional, 

berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi 

organisasi.  

f. Mampu melakukan kajian empirik dan pemodelan dengan 

menggunakan metode ilmiah pada berbagai tipe organisasi 

berdasarkan fungsi organisasi.  

g. Mampu berkomunikasi efektif lintas fungsi dan level 

organisasi. 

h. Mampu membangun jejaring dilingkungan nasional dan 

global. 
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Nomo
r 

Profil Lulusan CAPAIAN PEMBELAJARAN 

1. Manajer 
Perusahaan  (Hotel, 
Bisnis Pariwisata, 
Keuangan, dan 
Bidang Jasa 
Lainnya) 

Mampu merumuskan fungsi manajeman (perencanaan, 

pengorganisasian, penyu-sunan staf, pengarahan, dan 

pengendalian serta evaluasi) pada level operasional di 

berbagai tipe organisasi khususnya di bidang perhotelan, 

bisnis kepariwisataan, keuangan, dan bidang jasa lainnya; 

 

Mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di 

berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional, 

berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi 

organisasi; 

 

Mampu membangun dan mengem`bangkan jejaring 

nasional dan global. 

 2. Pimpinan 
Departemen 
(Hotel, Bisnis 
Pariwisata, 
Keuangan, dan 
Bidang Jasa 
Lainnya) 

Mampu melaksanakan fungsi organisasi (pemasaran, 

operasi, SDM, keuangan,) pada level operasional di 

berbagai tipe organisasi khususnya di bidang perhotelan, 

bisnis kepariwisataan, keuangan, dan bidang jasa lainnya; 

 

Mengerti dan menguasai fungsi-fungsi manajemen dan 

sistem operasional dalam pengelolaan sebuah usaha 

perhotelan, bisnis pariwisata, atau keuangan sehingga 

mampu berkontribusi secara strategis bagi perusahaan 

dalam tingkat supervisi atau manajerial lini pertama; 

 

Mampu berkomunikasi secara efektif lintas fungsi dan 

level organisasi. 

3. Konsultan Bisnis Mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana 

strategis organisasi dan menjabarkan rencana strategis 

menjadi rencana operasional organisasi pada level 

fungsional; 

 

Mampu melakukan kajian empirik dan pemodelan dengan 

menggunakan metode ilmiah pada berbagai tipe 

organisasi berdasarkan fungsi organisasi.  

  4. Service 
Entrepreneur 
(Wirausahawan di 
Bindang Jasa) 

Mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan 

fungsi organisasi pada level operasional, serta 

mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan 

alternatif yang dikembangkan, dengan menerapkan 

prinsip-prinsip kewirausahaan yang berkearifan 

lokal. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 
PROGRAM STUDI  MANAJEMEN PEMASARAN 
DIGITAL(D3) 
FAKULTAS EKONOMIKA DAN HUMANIORA 
Universitas Dhyana Pura 

 
1. Profil Lulusan 

        1. Manajer Pemasaran Digital 

        2. Analis Pemasaran 

        3. Entrepreneur Digital 

        4. Advertising 

        5. Marketing Komunikasi 
 

2. Diskripsi Profil 
 

Profil Lulusan Program Studi :  Manajemen Pemasaran Digital Jenjang : D3 
 

Nomor Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1. Manajer  Pemasaran 
Digital 

Mampu menjadi tenaga ahli pemasar profesional yang 

mampu melakukan pekerjaan di bidang pemasaran digital 

pariwisata, bisnis, baik pada institusi publik maupun privat 

ber-skala kecil, menengah dan besar yang sesuai dengan 

standar dan prinsip-prinsip yang berlaku umum dan relevan 

di bidang pemasaran melalui proses penganalisian data 

pemasaran dan pemilihan metode yang sesuai ,didukung 

dengan kemampuan di bidang manajemen, teknologi 

informasi, keahlian interpesonal dan komunikasi . 

2 Analis  Pemasaran Mampu menyediakan layanan analisis bisnis yang 
mendalam dan sistematis terhadap business practices suatu 
perusahaan (utamanya dalam bidang perhotelan, bisnis 
pariwisata, keuangan, atau bidang jasa lainnya) dan 
membantu perusahaan mengambil keputusan strategis, 
menyelesaikan masalah (problem solving), dan memberikan 
rekomendasi yang relevan dan implementable 

3.                                  

 

 

 

 

 

 

 

Entrepreneur Digital Mampu mengenali, menyusun operasi, dan pengadaan 

produk baru, mengatur dalam pemasaran e- comeerce, dan 

mengontrol usaha baru yang inovatif dan kreatif sebagai 

wirausaha dalam industri jasa, berani mengambil resiko 

bisnis yang terkalkulasi dan sistematis secara mandiri 

maupun melalui kemitraan, serta bertanggung jawab penuh 

terhadap usaha yang dijalankan. 
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4.                                  

 

 

 

 

 

 

 

Advertising Mampu menjadi tenaga ahli di bidang promosi, periklanan, 

dan komunikasi pemasaran untuk memotivasi seseorang 

pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu 

produk atau jasa, untuk mempengaruhi pendapat publik, 

memenangkan dukungan public. 

5.                                  

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

Komunikasi 
Mampu dan memiliki kompetensi untuk merancang dan 

menjalankan komunikasi pemasaran perusahaan dalam 

berbagai skala bisnis dan industri. Metode yang digunakan 

tidak hanya media konvensional (surat kabar, majalah, dsb) 

namun juga media digital (social media, online marketing, 

dll).  

 

3.Capaian Pembelajaran 
 
 

 Rumusan Sikap dan Tata Nilai 

PROFIL+DESKRIPSI 

 
k. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 
l. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika dalam kehidupan. 
m. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah 

air, memiliki nasionalism beserta rasa tanggungjawab pada 
Negara dan bangsa.  

n. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan 
Pancasila. 

o. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan. 

p. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan serta pendapat orang lain. 

q. Menjunjung tinggi keadilan, taat hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

r. Menunjukkan sikap beritegritas dan bertanggungjawab atas 
pekerjaan, nilai, norma, etika akademik, serta etika bisnis yang 
berlaku. 

s. Mewujudkan semangat kepercayaan diri, kemandirian, 
kejujuran, professionalitas, kewirausahaan, dan pandangan 
mendunia. 

t. Menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku 
untuk manajemen, pelakubisnis, dan wirausahaan. 
 

 Rumusan Pengetahuan Umum 

 
j. Menguasai konsep teoritis pemasaran dan konsep-konsep lain 

yang relevan untuk menyelesaikan masalah di bidang pemasaran 
pada perusahaan jasa( perhotelan dan bisnis pariwisata) . 
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k. Menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan 
menjabarkannya dalam rencana operasional 

l. Menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam 
berbagai tipe organisasi 

m. Menguasai konsep riset pemasaran dan metode penelitian yang 
mencakup studikasus, survei, simulasi, dan eksperimen pada 
lingkup kualitatif dan kuantitatif, secara eksploratif, deskriptif, 
dan verifikatif 

n. Menguasai minimal satu metode penelitian (studikasus, survei, 
simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif dan kuantitatif, 
secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif) 

o. Menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan (humanity 
values) 

p. Menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi organisasi 
lokal, nasional, regional, dan global 

q. Menguasai kemampuan komunikasi interpersonal, negosiasi 
dalam bidang pemasaran 

r. menguasai minimal salah satu bahasa internasional 
 

 

Rumusan Keterampilan Umum: 

 
j. Mampu  menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan 

menganalisa data dengan beragam metode yang sesuai, baik 
yang belum maupun yang sudah baku. 

k. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
l. Mampu  memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan 

konteks yang sesuai dengna bidang keahlian terapannya 
didasarkan pada pemikiran logis,inovatif,dan bertanggung 
jawab atas hasilnya secara mandiri. 

m. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat 
dan sahih serta mengemunikasikannya secara efisien kepada 
pihak lain yang membutuhkan. 

n. Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 
pekerjaannya. 

o. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok dan melakukan supervisi serta  evaluasi  terhadap  
penyelesaian  pekerjaan  yang  ditugaskan  kepada  pekerja  
yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

p. Mampu  melakukan  proses  evaluasi  diri  terhadap  kelompok  
kerja  yang  berada  di  bawah tanggung jawabnya, dan mampu 
mengelola pembelajaran secara mandiri. 

q. Mampu  mendokumentasikan,  menyimpan,  mengamankan,  
dan  menemukan  kembali  data untuk menjamin kesahihan 
dan mencegah plagiasi. 
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 Rumusan Ketrampilan Khusus 

 

 

i. Mampu menguasai Manajemen Pemasaran dan aplikasi bisnis. 

j. Mampu Menguasai strategi pemasaran digital, pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan. 

k. Mampu menguasai teknik negoisasi dan presentasi produk dan 

jasa. 

l. Mampu memahami dan menguasai perilaku konsumen dan 

konsep kepuasan pelanggan. 

m. Mampu menguasai perencanaan dan riset pemasaran digital. 

n. Mampu menjadi seorang Entrepreneur digital. 

o. Mampu mengkomunikasikan ( mulai dari perencanaan sampai 

mengimplementasikan) iklan 

p. Mampu melakukan perencanaan dan implementasi pemasaran 
Pariwisata dan perhotelan 

q. Mampu memotivasi tim dengan baik dan selalu bersikap adil 
dengan bawahannya. 

r. Mampu menguasai teknologi informasi dan komputerisasi, 
mengikuti perkembangan teknologi dan melakukan inovasi 

s. Mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis 
organisasi dan menjabarkan rencana strategis menjadi rencana 
operasional organisasi pada level fungsional. 

t. Mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di 
berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional, berdasarkan 
analisis data dan informasi pada fungsi organisasi.  

u. Mampu menerapkan teknik dan alat analisis yang baru yang 
diperlukan dalam menjalankan praktek profesi manajemen 
pemasarannya. 

v. Mampu berkomunikasi efektif, memiliki etika bermasyarakat 
dan selalu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat 

w. Mampu berfikir kreatif dan inovatif dalam mewujudkan ide-ide 
yang mereka ciptakan 

x. Mampu menganggarkan biaya pengeluaran dan menyiapkan 
strategi pemasaran jitu untuk bisa mendatangkan penghasilan 
yang maksimal.  
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROGRAM STUDI 

 

Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) 

Kode/Nama Perguruan 

Tinggi 
081029/Universitas Dhyana Pura 

Kode/Nama Program 

Studi 79202/Sastra Inggris  

Jenjang Sarjana (S1) 
 
 
1. Profil Lulusan 
 

Nomor Profil Lulusan Program Studi : Sastra Inggris Jenjang : SARJANA 

1. 

2. 

3. 

4.  

n. 

English Writer and Communicator  (Administrator, Business Communicator, Junalist) 

Public  Speaker  (Presenter, PR, Tour Guide) 

Asisten Peneliti 

Pengalihbahasa (Translator, Interpreter) 

     5. Language Instructor dan Edupreneur (Tenaga Pengajar, Manajer Sekolah) 
 
 

2. Deskripsi Profil 
 
  Profil Lulusan Program Studi: Sastra Inggris                 Jenjang: SARJANA 
 

Nomor Profil Lulusan Deskripsi Profil 
1. English Writer and 

Communicator  
(Administrator, 
Business 
Communicator, 
Junalist) 

Pendamping bahasa profesional dalam bahasa 

Inggris, serta mampu menunjukkan kecakapan 

berbahasa Inggris setara level B2 CEFR  untuk semua 

kegiatan administrasi/ sekretariat dalam suatu 

perusahaan (hotel, bisnis pariwisata, atau bidang jasa 

lainnya) dan semua departemen dan mampu 

mengkomunikasikan konsep atau ide dan 

menuangkan dalam bentuk tulisan. 

2. Public  Speaker  
(Presenter, PR, Tour 
Guide) 

Pembicara profesional yang mampu menyampaikan 

ide atau informasi secara lisan kepada publik dalam 

bahasa Inggris untuk semua operasional di 

departemen (hotel, bisnis pariwisata atau bidang jasa 

lainnya), dalam mencapai luaran dan target capaian 

departemen yang sudah ditetapkan serta memiliki 

pemahaman dan kemampuan mengapresiasi budaya 

untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks 

local dan global. 
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Nomor Profil Lulusan Deskripsi Profil 

3. Asisten Peneliti Asisten peneliti yang mampu menjadi pendamping 

peneliti dalam penelitian bahasa dan sastra serta 

memiliki penguasaan konsep, teori dan metode umum 

di bidang linguistik, dengan pendalaman lanjutan 

pada kajian, aliran-aliran linguistik, dan analisis 

wacana kritis bagi mereka yang mengambil 

pendalaman bidang linguistik; memiliki penguasaan 

konsep, teori, dan metode umum di bidang sastra 

yang berbahasa Inggris, dengan pendalaman lanjutan 

pada kajian budaya dan sastra bagi mereka yang 

mengambil pendalaman bidang sastra. 
 4. Pengalihbahasa 

(Translator, 
Interpreter) 

Penerjemah profesional yang mampu menyediakan  

penerjemahan serta memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dasar pengalihbahasaan lisan dan 

tulisan yang berbasis bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia terhadap teks-teks umum serta memiliki 

kemampuan untuk mendiseminasikan hasil kajian 

linguistik, dan pengalihbahasaan secara lisan, dalam 

bentuk presentasi individual dan kelompok, maupun 

tertulis, dalam bentuk artikel atau laporan penelitian, 

dengan memanfaatkan media dan perangkat IPTEK 

terkini. 5. Language Instructor 
dan Edupreneur 
(Tenaga Pengajar, 
Manajer Sekolah) 

Tenaga pengajar yang mampu memecahkan masalah 

belajar dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai 

bahasa asing dengan menerapkan teori, pendekatan,  

konsep, atau  prinsip yang berkaitan  dengan  desain 

dan model pembelajaran bahasa, kebahasaan,  belajar, 

dan pembelajaran  bahasa  sebagai alat  identifikasi 

dan analisis dan edupreneur profesional yang mampu 

menciptakan, merencanakan, mengeksekusi, 

memasarkan, dan mengontrol usaha baru yang 

inovatif dan kreatif sebagai wirausaha dalam kursus 

bahasa atau manajer sekolah, berani mengambil resiko 

bisnis yang terkalkulasi dan sistematis secara mandiri 

melalui kemitraan, serta bertanggungjawab penuh 

terhadap usaha yang dijalankan. 

 

terhadap usaha yang dijalankan. 

 

 
 

3. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) 
 Rumusan Sikap  

PROFIL + DESKRIPSI 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika. 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. 
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d. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara 

dan bangsa.  

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan serta pendapat orang lain. 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan. 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

i. Menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan. 

k. Mempunyai ketulusan, komitmen, serta kesungguhan hati untuk 

mengembangkan sikap,  nilai, dan kemampuan. 

l. Mengimplementasikan 7 karakter Undhra dalam kehidupan 

menjalankan profesi. 

 Rumusan Keterampilan Umum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahlian di 

bidang bahasa dan sastra. 

b. Menunjukkan kinerja sebagai asisten peneliti, penerjemah, 

interpreter, pengajar bahasa Inggris secara mandiri, bermutu dan 

terukur. 

c. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian di bidang 

bahasa dan sastra berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah 

dalam rangka menghasilkan solusi gagasan, desain atau 

rancangan kreatif.  

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi. 

e. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang Bahasa Inggris berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data. 

f. Membangun, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja 

dalam pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun luar 

lembaganya. 

g. Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan. 

h. Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. 

i. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, da 
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menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

 Rumusan Pengetahuan 

 

a. Menguasai konsep teoretis, metode dan perangkat analisis bahasa 

(linguistik mikro dan linguistik makro) serta pendalaman lanjutan 

pada kajian stilistika, analisis wacara kritis pada ranah pariwisata, 

media massa dan teks umum lainnya. 

b. Menguasai konsep teoretis, metode dan perangkat analisis bahasa 

yang berbasis Bahasa Inggris serta pendalaman lanjutan pada kajian 

budaya dan sastra. 

c. Menguasai konsep teoretis, metode dan perangkat analisis karya 

kreatif yang ada di berbagai macam media dalam hubungannya 

dengan budaya. 

d. Menguasai konsep tentang metode penelitian yang mencakup studi 

kasus, survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif dan 

kuantitatif, secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif. 

e. Menguasai minimal satu metode penelitian (studi kasus, survei, 

simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif, secara eksploratif, 

deskriptif, dan verifikatif). 

f. Menguasai kaidah, prinsip dan teknik komunikasi lintas bahasa dan 

budaya. 

 Rumusan Keterampilan Khusus 

 

a. Mengaplikasikan konsep dan teori dasar linguistik bahasa Inggris 

untuk menjawab permasalahan fenomena kebahasaan. 

b. Menunjukkan kecakapan berbahasa Inggris setara level B1 

CEFR untuk menyimak dan membaca tingkat dasar maupun 

tingkat lanjut terhadap ide, informasi dan karya sastra.   

c. Menunjukkan kecakapan berbahasa Inggris setara level B2 

CEFR untuk menyimak dan membaca tingkat lanjut terhadap 

ide, informasi dan karya sastra.   

d. Menunujukkan kecakapan berbahasa Inggris setara level B2 CEFR 

untuk semua kegiatan administratif, jurnalistik, komunikasi mass 

media, dan mampu mengkomunikasikan konsep atau ide serta 

menuangkan dalam bentuk tulisan. 

e. Menunjukkan kecakapan berbahasa Inggris setara level B2 CEFR 

untuk menyampaikan ide atau informasi secara lisan kepada 

publik dalam bahasa Inggris serta memiliki pengetahuan tentang 

apresiasi budaya untuk mengkomunikasikan secara efektif dalam 

konteks lokal dan global. 

f. Menunjukkan kecakapan untuk menciptakan karya kreatif dalam 

bahasa Inggris dengan menggunakan struktur bahasa Inggris yang 

akurat. 

g.  Menciptakan karya terjemahan serta memiliki keterampilan dasar 

pengalihbahasaan lisan dan tulisan yang berbasis bahasa Inggris 

dan bahasa Indonesia terhadap teks-teks umum.  
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h. Mengkonstruksi, memodifikasi, menganalisis, menciptakan secara 

terstruktur karya terjemahan. 

i. Mendiseminasikan hasil kajian linguistik, bahasa dan 

pengalihbahasaan secara lisan dalam bentuk presentasi individual 

dan kelompok maupun tertulis dalam bentuk artikel atau laporan 

penelitian dengan memanfaatkan media dan perangkat IPTEK 

terkini.  

j. Mengimplementasikan teori, pendekatan, konsep atau prinsip yang 

berkaitan dengan desain dan model pembelajaran bahasa, 

kebahasaan, belajar dan pembelajaran bahasa sebagai alat 

identifikasi dan analisis. 

k. Memecahkan masalah belajar dan pembelajaran bahasa Inggris 

sebagai bahasa asing. 

l. Menentukan berbagai alternatif pemecahan masalah kebahasaan 

secara mandiri atau kelompok untuk pengambilan keputusan yang 

tepat. 

m. Melakukan komunikasi yang efektif dengan teman sejawat, orang 

tua, masyarakat, instansi terkait lainnya. 

n. Memiliki keterampilam mengolah dan menganalisis data  dalam 

penelitian bahasa dan sastra Inggris 

o. Memiliki jiwa kepemimpinan dan edupreneurship dalam bidang 

bahasa Inggris 

p. Menghasilkan penelitian yang berorientasi dan berkontribusi 

ilmiah pada pengembangan ilmu linguistik untuk mendukung 

perkembangan bahasa hospitalitas di dunia pariwisata. 

Memiliki kemampuan menganalisa kebijakan, manajemen, 

pengelolaan pembelajaran, supervisi dan monitoring pengajaran 

bahasa Inggris 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROGRAM STUDI 

 

Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) 

Kode/Nama Perguruan 

Tinggi 
081029/Universitas Dhyana Pura 

Kode/Nama Program Studi 
83206/Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga  

Jenjang Sarjana (S1) 
 
 

1. Profil Lulusan 
 

Nomor Profil Lulusan Program Studi : Pendidikan Vokasional  Kesejahteraan 

Keluarga Jenjang : S1 1. 

 

2. 

 

3. 

  

Guru SMK Pariwisata dan Perhotelan (Jasa Boga, Tata Hidang, Tata Graha dan 
Kantor Depan) 

Praktisi Pariwisata dan perhotelan (Jasa Boga, Tata Hidang, Tata Graha dan 
Kantor Depan) 
 Service Entrepreneur (wirausahawan di Bidang Kulineri) 

 

 

2. Diskripsi Profil 
 

Profil Lulusan Program Studi : Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 

Jenjang : S1  
Nomor Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1. Guru SMK Pariwisata 

dan Perhotelan (Jasa 

Boga, Tata Hidang, Tata 

Graha dan Kantor 

Depan) 

 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika, 

disiplin dan tanggungjawab dalam penerapan ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya dalam dunia pendidikan. 

  

 Profesional dalam penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta memiliki kecakapan dan kemampuan 

dalam mengelola pembelajaran. 

 Mampu menerapkan model desain pembelajaran dan 

melakukan perencanaan yang baik dan tepat dalam proses 

pengajaran. 

 

Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai 
dengan perkembangan zaman. 

2. Praktisi Pariwisata dan 

perhotelan (Jasa Boga, 

Tata Hidang, Tata Graha 

dan Kantor Depan) 

Bertanggung jawab dalam menjalankan operasional 

bidang perhotelan dalam mencapai tujuan dan target 

departemen yang sudah ditetapkan dengan cara 

menetapkan tujuan-tujuan strategis departemen dan 

mengelola sumber daya, membuat perencanaan, 

mengeksekusi, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam 

departmen yang dipimpinnya. 
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 3. Service Entrepreneur 
(wirausahawan di 

Bidang Kulineri) 

Menciptakan, merencanakan, mengeksekusi, memasarkan, 

dan mengontrol usaha baru yang inovatif dan kreatif 

sebagai wirausaha dalam bidang kuliner, berani 

mengambil resiko bisnis yang terkalkulasi dan sistematis 

secara mandiri maupun melalui kemitraan, serta 

bertanggung jawab penuh terhadap usaha yang dijalankan. 

 
3. Capaian Pembelajaran 
 
 

 Rumusan Sikap dan Tata Nilai 

PROFIL + DESKRIPSI 

 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral dan etika dalam kehidupan; 
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan 
Pancasila; 

d. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara 
dan bangsa; 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan serta pendapat orang lain; 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

g. Tata hokum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara 

h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
i. Menunjukkan sikap beritegritas dan bertanggungjawab atas 

pekerjaan, nilai, norma, etika akademik dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan 
kewirausahaan 
 

 Rumusan Pengetahuan Umum 

 

a. Mampu mengaplikasikan bidang keahlian Pariwisata dan 

Perhotelan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK), Pendidikan, Keguruan dan atau Seni 

pada bidang Keahlian  Pariwisata dan Perhotelan (Jasa 

Boga, Tata Hidang, Tata Graha dan Kantor Depan) dalam 

penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap 

situasi yang dihadapi. 

b. Menguasai konsep teoritis secara umum dalam bidang 

pengetahuan, pendidikan, keguruan Pariwisata dan 

perhotelan dan konsep teoritis secara khusus dan mendalam 

dalam bidang pengetahuan Jasa Boga, Tata Hidang, Tata 

Graha dan Kantor Depan serta mampu memformulasikan 

penyelesaian masalah prosedural. 

c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan 
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analisis informasi dan data, dan mampu memberikan 

petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara 

mandiri dan kelompok. 

d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 

tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 

e. Menguasai metode penelitian tindakan kelas  
f. Menguasai satu bahasa internasional 
g. Menguasai Kurikulum SMK Pariwisata. 

 

 

Rumusan Keterampilan Umum: 
 

a. Mampu  menerapkan  pemikiran   logis,  kritis,  sistematis,  

dan  inovatif  dalam  konteks pengembangan  atau  

implementasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur. 

c. Mampu  mengkaji  implikasi  pengembangan  atau  

implementasi  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahlian dibidang pendidikan dan keguruan 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau rancangan usaha. 

d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di 

atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 

hasil analisis informasi dan data. 

f. Mampu membangun, memelihara  dan  mengembangkan  

jaringan  kerja  dengan  pembimbing,  kolega, sejawat baik 

di dalam maupun di luar lembaganya. 

g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi serta  evaluasi  terhadap  

penyelesaian  pekerjaan  yang  ditugaskan  kepada  pekerja  

yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

h. Mampu  melakukan  proses  evaluasi  diri  terhadap  

kelompok  kerja  yang  berada  di  bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri. 

i. Mampu  mendokumentasikan,  menyimpan,  mengamankan,  

dan  menemukan  kembali  data untuk menjamin kesahihan 

dan mencegah plagiasi. 

  

 Rumusan Ketrampilan Khusus 

 

a. Menguasai dan Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, ilmu pendidikan dan keguruan khususnya di 

bidang Jasa Boga, Tata Hidang, Tata Graha dan Kantor 

Depan di SMK pariwisata. 
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b. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dalam dunia 

perhotelan baik dalam bidang Jasa Boga, Tata Hidang, Tata 

Graha dan Kantor Depan serta bertanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja organisasi. 

c. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam bidang kewirausahaan yang didapatkan dalam bentuk 

pendirian usaha kecil. 

d. Mengimplementasikan Kurikulum di SMK Pariwisata 

e. Merencanakan, melaksanakan, menganalisis dan melakukan 

inovasi pembelajaran di SMK Pariwisata. 

f. Melakukan pengelolaan kelas dan lingkungan pembelajaran 

yang kondusif. 

g. Mengembangkan keprofesionalan secara berelanjutan 

melalui tindakan reflektif. 

h. Melakukan komunikasi yang efektif dengan siswa, teman 

sejawat, orang tua, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. 

i. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 

j. Memiliki keterampilan mengolah dan menganalisis data 

statistik dalam penelitian pendidikan sekolah Kejuruan 

Pariwisata. 

k. Memiliki jiwa kepemimpinan dan entrepreneurship dalam 

bidang pendidikan sekolah Kejuruan Pariwisata. 

l. Mengimplementasi prinsip hidup sehat, gizi seimbang dan 

keselamatan kerja pada sekolah Kejuruan Pariwisata. 

m. Memiliki kemampuan menganalisa kebijakan, manajemen 

pengelola pembelajaran, supervisi dan monioring 

pendidikan sekolah Kejuruan Pariwisata. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROGRAM STUDI 

 

Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) 

Kode/Nama Perguruan 

Tinggi 
081029/Universitas Dhyana Pura 

Kode/Nama Program Studi 
86207/Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini  

Jenjang Sarjana (S1) 
 
Profil Lulusan  

No Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1. Pendidik (Guru PAUD) Pendidik profesional yang mempunyai kompetensi di 

bidang pendidikan anak usia dini dalam 

merencanakan, mengelola dan mengevaluasi 

pembelajaran secara kreatif, inovatif, dan bermakna. 

2. Praktisi PAUD 

 

Pengelola PAUD  yang menguasai teori, tata kelola, 

kemampuan managerial dan memecahkan masalah 

serta pengembangan dalam penyelenggaraan PAUD  

3. Entrepreneur PAUD Memiliki jiwa kepemimpinan dan entrepreneurship 

dalam pengembangan PAUD 

 

Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) 

Rumusan Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasaran agama, 

moral dan etika. 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

d. Berperan sebagai warg negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 

serta rasa tanggungjawab pada warga negaradan bangsa. 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

i. Menunjukan sikap tanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri. 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. 

k. Mempunyai ketulusan, komitmen, serta kesungguhan hati untuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 

l. Menunjukkan sikap sabar dan kasih sayang dalam mendidik anak usia dini. 
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m. Mengimplemantasikan 7 karakter Universitas Dhyana Pura dalam kehidupan 

menjalankan profesi 

 

Rumusan Keterampilan Umum 

a. Menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan 

pekerjaan yang spesifik di bidang PAUD serta sesuai dengan standar kompetensi kerja 

bidang yang bersangkutan. 

b. Menunjukkan kinerja sebagai pendidik PAUD yang mandiri, bermutu dan terukur. 

c. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keilmuan PAUD 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 

gagasan, desain, atau berpikir kritis. 

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

e. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

PAUD berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

f. Memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun luar lembaganya. 

g. Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan. 

h. Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah 

tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

i. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, da menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

Rumusan Pengetahuan 

a. Menguasai landasan religius, filosofis, yuridis, antropologis, psikologis, sosiologis, 

dan pedagogik PAUD. 

b. Menguasai perkembangan belajar anak usia dini. 

c. Menguasai konsep hidup sehat, prinsip-prinsip dan teknik pengasuhan untuk 

mengoptimalkan perkembangan anak usia dini. 

d. Menguasai Teori Pembelajaran dan pembelajaran PAUD serta pendekatan-pendekatan 

yang dapat mengoptimalkan potensi perkembangan anak usia dini. 

e. Menguasai perkembangan anak usia dini. 

f. Menguasai kurikulum PAUD. 

g. Menguasai asesmen perkembangan anak usia dini dan evaluasi progam pembelajaran 

di lembaga PAUD. 

h. Menguasai konsep pengembangan profesionalisme. 

i. Menguasai pengelolaan penyelenggaraan PAUD. 

j. Menguasai konsep dan prinsip berkomunikasi pada anak, orang tua, dan rekan 

sejawat. 

k. Mampu  mendeteksi dan menganalisa kebutuhan dan permasalahan Anak Usia Dini 

l. Mampu memahami dan menguasai teknik dan strategi pengembangan kemampuan 

anak usia dini 

m. Mampu menguasai dan menerapkan pengetahuan dasar sains, matematika, bahasa, 

ilmu sosial, TIK dan seni dalam pembelajaran anak usia dini berdasarkan tingkat 

perkembangan anak 
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n. Mampu memahami karakteristik dan deteksi dini anak berkebutuhan khusus, serta 

program layanan pendidikan inklusi Pendidikan Anak Usia Dini 

o. Mampu merancang, melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pekerjaannya 

sebagai tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini  

p. Mampu menguasai dan memahami teori,  teknik, dan prosedur serta menerapkan 

penelitian pada Pendidikan Anak Usia Dini  

q. Mampu menguasai dan menerapkan teori dan pengembangan media, dan sumber 

belajar Pendidikan Anak Usia Dini.  

 

Rumusan Keterampilan Khusus 

a. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan bermain 

sesuai dengan perkembangan anak, pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-

nilai budaya bangsa. 

b. Mengkonstruksi, memodifikasi, menganalisis, menciptakan secara terstruktur media 

pembelajaran (APE) sesuai tahapan perkembangan anak usia dini. 

c. Mengeksplorasi dan mengekspresikan diri secara kreatf serta berimajinasi dengan 

gerakan, musik, drama, seni rupa. 

d. Mengimplementasikan kurikulum di lembaga PAUD. 

e. Menentukan berbagai alternatif pemecahan masalah anak usia dini secara mandiri atau 

kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat. 

f. Merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan melakukan inovasi pembelajaran 

pada bidang PAUD. 

g. Melakukan pengelolaan kelas dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. 

h. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan melalui tindakan reflektif. 

i. Melakukan komunikasi yang efektif dengan anak, teman sejawat, orang tua, 

masyarakat, instansi terkait lainnya. 

j. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 

k. Memiliki keterampilam mengolah dan menganalisis data statistik dalam penelitian 

pendidikan anak usia dini 

l. Memiliki jiwa kepemimpinan dan entrepreneurship dalam bidang Pendidikan Anak 

Usia Dini 

m. Menghasilkan penelitian yang berorientasi dan berkontribusi ilmiah pada 

pengembangan ilmu Pendidikan Anak Usia Dini berbasis ilmu psikologi, ilmu 

kesehatan dan gizi, serta mendukung perkembangan pariwisata. 

n. Mengimplementasikan prinsip hidup sehat, gizi seimbang, dan keselamatan pada anak 

usia dini sebagai hak dan perlindungan anak. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROGRAM STUDI 

 

Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) 

Kode/Nama Perguruan 

Tinggi 
081029/Universitas Dhyana Pura 

Kode/Nama Program Studi 93302/Manajemen Perhotelan  

Jenjang Sarjana Terapan (D4) 
 
 

1. Profil Lulusan 
 

Nomor Profil Lulusan Program Studi : Pengelolaan Perhotelan  

Jenjang : SARJANA TERAPAN 

1 Pimpinan Puncak dan Manajer Tingkat Menengah di Bidang Perhotelan 
dan Hospitalitas 

2 Pimpinan Departemen, Manajer dan Penyelia Operasional Lini Depan di 
Bidang Perhotelan dan Hospitalitas 

3 Manajer dan Tenaga Profesional Pendukung Operasional (Back Office) 
Perhotelan dan Hospitalitas 

4 Wirausahawan Jasa (Service Entrepreneurs) Perhotelan dan Hospitalitas 
5 Konsultan Perhotelan dan Hospitalitas 

 
 
 

2. Deskripsi Profil 
 

Profil Lulusan Program Studi : Pengelolaan Perhotelan Jenjang : SARJANA 
TERAPAN 

 

Nomo
r 

Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1. Pimpinan 
Puncak dan 
Manajer 
Tingkat 
Menengah di 
Bidang 
Perhotelan dan 
Hospitalitas 

Pimpinan perusahaan bertanggung jawab atas 
keseluruhan penyelenggaraan dan kinerja karyawan 
dalam merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, 
mengatur serta mengembangkan organisasi hotel dan 
usaha hospitalitas dalam mencapai tujuan perusahaan. 
Pimpinan puncak merencanakan dan mengatur strategi 
organisasi serta mengendalikan mutu dan keuangan, 
sedangkan manajer tingkat menengah menjadi 
penghubung antara pimpinan puncak dengan manajer 
lini pertama dalam mengarahkan jalannya operasional 
usaha. 



PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS DHYANA PURA 40 

 

 
 

2. Pimpinan 
Departemen, 
Manajer dan 
Penyelia 
Operasional 
Lini Depan di 
Bidang 
Perhotelan 
dan 
Hospitalitas 

Pimpinan departemen hotel dan usaha hospitalitas 
bertanggung jawab atas jalannya strategi organisasi, 
menetapkan tujuan atau target strategis di 
departemennya, mengelola kegiatan operasional serta 
mengevaluasi pencapaian target dan luaran di 
departemennya. Manajer lini pertama dan penyelia 
bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-
manajerial serta melaporkan jalannya kegiatan 
operasional bagian yang dipimpinnya, terutama yang 
berkaitan dengan operasional lini depan termasuk 
pengelolaan tata graha, kantor depan, makanan dan 
minuman, kegiatan rekreasi serta event (MICE). 

3. Manajer dan 
Tenaga 
Profesional 
Pendukung 
Operasional 
(Back Office) 
Perhotelan dan 
Hospitalitas 

Pendukung operasional perhotelan dan hospitalitas 
(back office professionals) mendukung proses pelayanan 
terhadap tamu hotel secara manajerial, strategis dan 
administratif walaupun tidak langsung berinteraksi 
dengan para tamu, yang mencakup pimpinan, direktur, 
manajer dan tenaga professional yang bekerja di bidang 
SDM (Human Resources), pemasaran dan sales, finansial, 
purchasing, dan penjaminan mutu internal dalam suatu 
hotel atau usaha hospitalitas. 

 4. Wirausahawan 
Jasa (Service 
Entrepreneurs)  
Perhotelan dan 
Hospitalitas 

Sebagai seorang service entrepreneur berperan serta 

dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia 

dalam menciptakan, merencanakan, mengeksekusi, 

memasarkan, dan mengontrol usaha dan produk baru 

yang kreatif  dan relevan dengan bidang perhotelan dan 

hospitalitas, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai 

dan kearifan budaya (preservation), kelestarian 

lingkungan (conservation) dan keberlanjutan usaha 

(sustainability). Wirausahawan di bidang jasa mengerti 

lanskap persaingan pasar perhotelan dan hospitalitas, 

berani mengambil resiko bisnis secara mandiri maupun 

melalui kemitraan, serta bertanggung jawab penuh 

terhadap usaha yang dijalankan. 
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5. Konsultan 
Perhotelan dan 
Hospitalitas 

Konsultan profesional di bidang perhotelan dan 

hospitalitas mampu menyediakan layanan analisis 

usaha yang mendalam dan sistematis dalam 

perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan 

pengawasan suatu hotel atau usaha hospitalitas, serta 

pengembangan produk usaha hospitalitas yang kreatif 

dan dinamis, sehingga membantu usaha tersebut dalam 

mengambil keputusan strategis dan menyelesaikan 

masalah (problem solving) guna kemajuan usaha dan 

peningkatan kepuasan pelanggan industri hotel and 

hospitalitas. 

  
 

3. Capaian Pembelajaran 
 
 

 Rumusan Sikap 

PROFIL + 
DESKRIPSI 

 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius. 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral dan etika dalam kehidupan. 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan 

Pancasila. 

d. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah 

air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada 

negara dan bangsa.  

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan. 

g. Menjunjung tinggi keadilan, taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

h. Menginternalisasi nilai, norma, serta etika akademik dan kode 

etik hospitalitas. 

i. Menunjukkan sikap beritegritas dan bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang keahlian perhotelan dan hospitalitas 

secara mandiri. 

j. Menginternalisasi dan mewujudkan semangat kepercayaan 

diri, kemandirian, kejuangan, professionalitas, 

kewirausahaan, dan pandangan mendunia. 
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Pimpinan Puncak 
dan Manajer 
Tingkat Menengah 
di Bidang 
Perhotelan dan 
Hospitalitas.  
Pimpinan 
perusahaan 
bertanggung jawab 
atas keseluruhan 
penyelenggaraan 
dan kinerja 
karyawan dalam 
merencanakan, 
mengarahkan, 
mengendalikan, 
mengatur serta 
mengembangkan 
organisasi hotel dan 
usaha hospitalitas 
dalam mencapai 
tujuan perusahaan. 
Pimpinan puncak 
merencanakan dan 
mengatur strategi 
organisasi serta 
mengendalikan 
mutu dan 
keuangan, 
sedangkan manajer 
tingkat menengah 
menjadi 
penghubung antara 
pimpinan puncak 
dengan manajer lini 
pertama dalam 
mengarahkan 
jalannya 
operasional usaha. 

DESKRIPSI GENERIK  

KKNI LEVEL 6 

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

PRODI 

(ASEAN Common 

Competency 

Standards for 

Tourism 

Professionals) 

Keterampilan Khusus: - Mampu memelihara 

pengetahuan industri 

perhotelan. 

- Mampu mengorganisir 

fungsi pada hotel dan 

restoran. 

- Mampu menerapkan 

prosedur kesehatan, 

keselamatan dan 

keamanan kerja.  

- Mampu mengelola 

kinerja keuangan dalam 

anggaran. 

- Mampu memonitor 

pendapatan dan biaya. 

- Mampu menangani dan 

menyelesaikan situasi 

konflik. 

- Mampu merencanakan 

peninjauan kinerja staf. 

- Mampu mengelola 

secara efektif 

penggunaan sumber 

daya manusia. 

- Mampu mengelola 

kualitas layanan 

pelanggan/tamu. 

- Mampu 

mengembangkan 

strategi pemasaran dan 

mengkoordinasikan 

kegiatan penjualan. 

- Mampu membangun 

dan melaksanakan 

- Mampu menerapkan dan 

menguraikan sistem 

pengelolaan usaha perhotelan 

dan hospitalitas melalui 

penyajian laporan dengan 

menggunakan sistem teknologi 

informasi dan berdasarkan 

karakteristik komunikasi serta 

karakteristik penggunaan 

prosedur dan standar yang 

relevan. 

- Mampu menghasilkan kegiatan 

tentang pengelolaan hotel 

berbintang, hotel non-bintang, 

villa, penginapan, restoran, bar, 

serta usaha lainya dibidang 

hospitalitas.  

- Mampu merencanakan, 

mempraktekkan, 

mengorganisasikan dan 

mengevaluasi kegiatan 

permintaan dan penawaran 

usaha perhotelan dan 

hospitalitas. 

 

Pengetahuan: 

- Memahami konsep teori secara 

mendalam tentang karakteristik 

usaha perhotelan dan 

hospitalitas, karakteristik 

penyajian laporan dengan 

menggunakan sistem teknologi 

informasi, dan karakteristik 
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komunikasi, karakteristik 

penggunaan prosedur dan 

standar. 

- Memahami konsep teori secara 

mendalam tentang pengelolaan 

hotel berbintang, hotel non-

bintang, villa, penginapan, 

restoran, bar, serta usaha lainya 

di bidang hospitalitas. 

- Memahami konsep teori secara 

mendalam tentang permintaan 

dan penawaran usaha 

perhotelan dan hospitalitas. 

 

hubungan kerja bisnis. 

- Mampu menggunakan 

Bahasa Inggris lisan 

untuk bertukar ide-ide 

kompleks. 

- Mampu membaca 

informasi umum atau 

media. 

- Mampu menyiapkan 

dokumen bisnis dalam 

Bahasa Inggris tingkat 

lanjut. 

 

 

 
Pimpinan 
Departemen, 
Manajer dan 
Penyelia 
Operasional Lini 
Depan di Bidang 
Perhotelan dan 
Hospitalitas. 
Pimpinan 
departemen hotel 
dan usaha 
hospitalitas 
bertanggung jawab 
atas jalannya 
strategi organisasi, 
menetapkan tujuan 
atau target strategis 
di departemennya, 
mengelola kegiatan 
operasional serta 
mengevaluasi 
pencapaian target 
dan luaran di 
departemennya. 
Manajer lini 
pertama dan 
penyelia bertugas 
memimpin dan 
mengawasi 
karyawan non-
manajerial serta 
melaporkan 
jalannya kegiatan 
operasional bagian 
yang dipimpinnya, 
terutama yang 
berkaitan dengan 
operasional lini 
depan termasuk 
pengelolaan tata 

Keterampilan Khusus: - Mampu bekerjasama secara 

efektif dengan kolega dan 

pelanggan. 

- Mampu bekerja dalam 

lingkungan sosial yang 

berbeda. 

- Mampu mengikuti prosedur 

kebersihan tempat kerja. 

- Mampu berkomunikasi 

secara efektif melalui 

telepon. 

- Mampu melakukan 

prosedur dasar pertolongan 

pertama. 

- Mampu mempersiapkan dan 

mengawasi anggaran 

operasional departemen. 

- Mampu melakukan proses 

penilaian kinerja staf 

bawahannya. 

- Mampu melatih orang lain 

dalam keterampilan kerja. 

- Mampu mengawasi operasi 

tempat kerja rutin. 

- Mampu mengatur kegiatan 

spesial (event). 

- Mampu mengelola aset fisik. 

- Mampu merencanakan, 

mempraktekkan, 

mengorganisasikan dan 

mengevaluasi kegiatan 

operasional (tata graha, 

kantor depan, makanan dan 

minuman, serta 

event/MICE) meliputi 

produksi, penyajian, 

pelayanan dan keselamatan 

kerja sesuai dengan 

karakteristik usaha 

perhotelan dan hospitalitas. 

- Mampu menunjukkan 

kegiatan lintas budaya. 

- Mampu menunjukkan 

kegiatan komunikasi 

dengan salah satu bahasa 

asing pilihan pada level 

pengantar dan bahasa 

Inggris profesi pada level 

menengah. 

 

Pengetahuan: 

- Memahami konsep teori 

secara mendalam tentang 
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graha, kantor 
depan, makanan 
dan minuman, 
kegiatan rekreasi 
serta event (MICE). 
 

operasional usaha 

perhotelan dan hospitalitas 

meliputi produksi, 

penyajian, pelayanan dan 

keselamatan kerja sesuai 

dengan karakteristik usaha 

perhotelan dan hospitalitas. 

- Memahami konsep teori 

secara mendalam tentang 

pemahaman lintas budaya. 

- Menguasai salah satu 

bahasa asing pilihan pada 

level pengantar dan bahasa 

Inggris profesi pada level 

menengah. 
 

- Mampu menerima dan 

memproses reservasi. 

- Mampu menyediakan 

layanan penginapan. 

- Mampu memproses 

transaksi penjualan. 

- Mampu menyediakan 

layanan Bell Person. 

- Mampu menerima dan 

menyambungkan telepon 

yang masuk. 

- Mampu menyediakan 

informasi layanan hotel. 

- Mampu menyediakan jasa 

tata graha untuk tamu. 

- Mampu membersihkan dan 

menyiapkan kamar tamu. 

- Mampu memelihara dan 

mengoperasikan industri 

laundry. 

- Mampu menyediakan jasa 

valet. 

- Mampu membersihkan 

tempat dan peralatan kerja. 

- Mampu melaksanakan 

prosedur keselamatan 

makanan. 

- Mampu mengorganisir dan 

menyiapkan makanan. 

- Mampu menggunakan 

metode dasar memasak. 

- Mampu mempersiapkan 

pelayanan makanan. 

- Mampu merencanakan dan 

mengontrol jasa boga 

berdasarkan menu. 

- Mampu menyiapkan dan 

menyimpan makanan 

dengan cara yang aman dan 

bersih. 

- Mampu menyajikan dan 

memamerkan produk 
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makanan. 

- Mampu menyiapkan dan 

membuat kue dan pastry. 

- Mampu menyiapkan dan 

membuat makanan yang 

mengandung ragi. 

- Mampu mengoperasikan 

Bar. 

- Mampu menyiapkan dan 

menyajikan cocktail. 

- Mampu menyiapkan dan 

menghidangkan minuman 

non-alkohol. 

- Mampu menyediakan 

layanan makanan dan 

minuman. 

- Mampu menyediakan silver 

service. 

- Mampu mengambil pesanan 

dan menyiapkan meja. 

- Mampu menangani dan 

menyelesaikan keluhan 

pelanggan. 

- Mampu merespon perintah 

yang diberikan dalam 

Bahasa Inggris. 

- Mampu memulai 

percakapan dan 

mengembangkan hubungan 

baik dengan tamu. 

- Mampu melakukan 

percakapan Bahasa Inggris 

singkat di telepon. 

- Mampu membaca dan 

menulis Bahasa Inggris pada 

tingkat lanjut. 

 

 
Manajer dan 
Tenaga Profesional 
Pendukung 
Operasional (Back 
Office) Perhotelan 

Keterampilan Khusus: - Mampu bekerja secara 

kooperatif dalam lingkungan 

administrasi umum. 

- Mampu melakukan 

- Mampu merencanakan, 

mempraktekkan, 

mengorganisasikan dan 
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dan Hospitalitas. 
Pendukung 
operasional 
perhotelan dan 
hospitalitas (back 
office professionals) 
mendukung proses 
pelayanan terhadap 
tamu hotel secara 
manajerial, strategis 
dan administratif 
walaupun tidak 
langsung 
berinteraksi dengan 
para tamu, yang 
mencakup 
pimpinan, direktur, 
manajer dan tenaga 
professional yang 
bekerja di bidang 
SDM (Human 
Resources), 
pemasaran dan 
sales, finansial, 
purchasing, dan 
penjaminan mutu 
internal dalam 
suatu hotel atau 
usaha hospitalitas. 
 

mengevaluasi kegiatan 

Sumber Daya Manusia 

yang handal, analisis biaya 

operasional, keuangan dan 

pemasaran di usaha 

perhotelan dan hospitalitas. 

- Mampu menghasilkan 

kegiatan penjaminan mutu 

usaha perhotelan dan 

hospitalitas. 

 

prosedur administrasi. 

- Mampu menyiapkan 

dokumen bisnis. 

- Mampu merencanakan dan 

mengelola rapat. 

- Mampu mencari dan 

mendapatkan data 

komputer. 

- Mampu membuat beberapa 

jenis dokumen di komputer. 

- Mampu merancang, 

mempersiapkan dan 

menyajikan berbagai jenis 

laporan. 

- Mampu memelihara catatan 

keuangan tamu. 

- Mampu memproses 

transaksi keuangan. 

- Mampu memproses 

transaksi untuk pembelian 

barang atau jasa. 

- Mampu menyiapkan laporan 

keuangan rutin. 

- Mampu mempromosikan 

produk dan jasa kepada 

pelanggan dan calon 

pelanggan. 

- Mampu mengatur fungsi-

fungsi pelayanan konsumen, 

pemasaran, dan penjualan. 

- Mampu merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan 

pemasaran dan penjualan. 

- Mampu mengkoordinasikan 

aktivitas dan strategi 

pemasaran. 

- Mampu menyiapkan dan 

membuat presentasi 

pemasaran. 

- Mampu memantau kinerja 

staf. 

- Mampu melaksanakan sesi 

Pengetahuan: 
- Memahami konsep teori 

secara mendalam tentang 
Sumber Daya Manusia 
yang handal, analisis biaya 
operasional, keuangan dan 
pemasaran di bidang usaha 
perhotelan dan hospitalitas. 

- Memahami konsep teori 

secara mendalam tentang 

penjaminan mutu usaha 

perhotelan dan hospitalitas. 
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pelatihan. 

- Mampu melakukan 

pelatihan dalam kelompok 

kecil. 

- Mampu memberikan 

bimbingan kepada kolega. 

- Mampu menyampaikan 

presentasi lisan secara 

ringkas. 

- Mampu membaca dan 

menerjemahkan instruksi 

dasar, arah dan atau 

diagram. 

- Mampu menulis pesan 

singkat dalam Bahasa 

Inggris. 

- Mampu mengelola dan 

mengadakan persediaan. 

 
Wirausahawan Jasa 
(Service Entrepreneurs)  
Perhotelan dan 
Hospitalitas. 
Sebagai seorang service 
entrepreneur berperan serta 
dalam pertumbuhan 
ekonomi masyarakat 
Indonesia dalam 
menciptakan, 
merencanakan, 
mengeksekusi, 
memasarkan, dan 
mengontrol usaha dan 
produk baru yang kreatif  
dan relevan dengan 
bidang perhotelan dan 
hospitalitas, dengan tetap 
memperhatikan nilai-nilai 
dan kearifan budaya 
(preservation), kelestarian 
lingkungan (conservation) 
dan keberlanjutan usaha 
(sustainability). Wirausaha-
wan di bidang jasa 
mengerti lanskap 
persaingan pasar 
perhotelan dan 
hospitalitas, berani 

Keterampilan Khusus: - Mampu mengembangkan, 

melaksanakan dan 

memantau rencana bisnis. 

- Mampu membangun dan 

melaksanakan hubungan 

bisnis. 

- Mampu membangun dan 

memelihara tempat kerja 

yang aman. 

- Mampu mengelola dan 

melaksanakan proyek 

kecil. 

- Mampu mengembangkan 

produk dan layanan baru. 

- Mampu mengumpulkan 

dan menyajikan informasi 

produk.  

- Mampu meningkatkan 

dan memperbaharui 

pengetahuan lokal. 

- Mampu menyusun 

rencana usaha, 

mengelola dan 

mengembangkan usaha 

perhotelan dan 

hospitalitas. 

- Mampu menghasilkan 

kegiatan wirausaha 

dalam skala usaha kecil 

menengah (UKM) 

mandiri di bidang jasa. 

- Mampu menghasilkan 

kegiatan tentang hotel 

dan usaha perhotelan 

dan hospitalitas yang 

ramah lingkungan dan 

berkearifan lokal. 

 

Pengetahuan: 
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mengambil resiko bisnis 
secara mandiri maupun 
melalui kemitraan, serta 
bertanggung jawab penuh 
terhadap usaha yang 
dijalankan. 

- Memahami konsep dasar 

kewirausahaan dalam 

skala usaha kecil 

menengah (UKM) 

mandiri di bidang jasa.  

- Memahami konsep teori 

secara mendalam tentang 

konsep hotel dan usaha 

hospitalitas yang ramah 

lingkungan dan 

berkearifan lokal. 
 

 

Konsultan Perhotelan dan 
Hospitalitas. 

Konsultan profesional di 

bidang perhotelan dan 

hospitalitas mampu 

menyediakan layanan 

analisis usaha yang 

mendalam dan sistematis 

dalam perencanaan, 

pengembangan, 

pengelolaan, dan 

pengawasan suatu hotel 

atau usaha hospitalitas, 

serta pengembangan 

produk usaha hospitalitas 

yang kreatif dan dinamis, 

sehingga membantu 

usaha tersebut dalam 

mengambil keputusan 

strategis dan 

menyelesaikan masalah 

(problem solving) guna 

kemajuan usaha dan 

peningkatan kepuasan 

pelanggan industri hotel 

and hospitalitas. 

Keterampilan Khusus: - Mampu merencanakan 

dan menetapkan sistem 

dan prosedur. 

- Mampu mengembangkan 

dan melaksanakan 

kebijakan operasional. 

- Mampu mengembangkan 

prosedur penilaian 

kinerja. 

- Mampu mengembangkan 

dan memperbaharui 

pengetahuan tentang 

industri pariwisata. 

- Mampu mengembangkan 

dan memperbaharui 

pengetahuan tentang 

makanan dan minuman. 

- Mampu menggunakan 

alat bantu bisnis dan 

teknologi. 

- Mampu merencanakan 

dan melaksanakan 

evakuasi lokasi. 

 

- Mampu membuat dan 

mengerjakan produk 

usaha perhotelan dan 

hospitalitas secara kreatif 

sesuai dengan standar 

kepuasan pelanggan. 

- Mampu menghasilkan 

sistem tata ruang usaha 

perhotelan dan 

hospitalitas. 

 

Pengetahuan: 

- Memahami konsep teori 

secara mendalam tentang 

pengemasan produk 

usaha perhotelan dan 

hospitalitas secara kreatif 

sesuai dengan standar 

kepuasan pelanggan. 

- Memahami konsep teori 

secara mendalam desain 

sistem tata ruang usaha 

perhotelan dan 

hospitalitas. 

 

 
 Rumusan Keterampilan Umum: 
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a. Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, 

bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan 

spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan 

standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur. 

 

c. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan bidangnya dalam rangka 

menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau 

karya seni. 

d. Mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk 

kertas kerja, sepesifikasi desain, atau karya seni, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan 

prosedur baku, spesifikasi desain, dan persyaratan 

keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan 

supervisi dan evaluasi pada bidang pekerjaannya. 

f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja 

sama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar 

lembaganya. 

 

g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya. 

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri. 

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rumusan Penguasasan Pengetahuan Pengelolaan Perhotelan dan 

Hospitalitas (List): 
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a. Memahami konsep teori secara mendalam tentang 

karakteristik usaha perhotelan dan hospitalitas, 

karakteristik penyajian laporan dengan menggunakan 

sistem teknologi informasi, dan karakteristik komunikasi, 

karakteristik penggunaan prosedur dan standar. 

b. Memahami konsep teori secara mendalam tentang 

operasional usaha perhotelan dan hospitalitas meliputi 

produksi, penyajian, pelayanan dan keselamatan kerja 

sesuai dengan karakteristik usaha perhotelan dan 

hospitalitas. 

c. Memahami konsep teori secara mendalam tentang Sumber 

Daya Manusia yang handal, analisis biaya operasional, 

keuangan dan pemasaran di bidang usaha perhotelan dan 

hospitalitas. 

d. Memahami konsep teori secara mendalam desain sistem 

tata ruang usaha perhotelan dan hospitalitas. 

e. Memahami konsep teori secara mendalam tentang 

pengemasan produk usaha perhotelan dan hospitalitas 

secara kreatif sesuai kepuasan pelanggan. 

f. Memahami konsep teori secara mendalam tentang 

permintaan dan penawaran usaha perhotelan dan 

hospitalitas. 

g. Memahami konsep teori secara mendalam tentang 

penjaminan mutu usaha perhotelan dan hospitalitas. 

h. Memahami konsep teori secara mendalam tentang 

pengelolaan hotel berbintang, hotel non-bintang, villa, 

penginapan, restoran, bar, serta usaha lainya di bidang 

hospitalitas. 

i. Memahami konsep teori secara mendalam tentang konsep 

hotel dan usaha hospitalitas yang ramah lingkungan dan 

berkearifan lokal. 

j. Memahami konsep teori secara mendalam tentang 

pemahaman lintas budaya. 

k. Menguasai salah satu bahasa asing pilihan pada level 

pengantar dan bahasa Inggris profesi pada level menengah. 

l. Memahami konsep dasar kewirausahaan dalam skala usaha 

kecil menengah (UKM) mandiri di bidang jasa. 

 

 

 

 
Rumusan Keterampilan Khusus Pengelolaan Perhotelan dan 

Hospitalitas (List): 
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a. Mampu menyusun rencana usaha, mengelola dan 

mengembangkan usaha perhotelan dan hospitalitas. 

b. Mampu menerapkan dan menguraikan sistem pengelolaan 

usaha perhotelan dan hospitalitas melalui penyajian 

laporan dengan menggunakan sistem teknologi informasi 

dan berdasarkan karakteristik komunikasi serta 

karakteristik penggunaan prosedur dan standar yang 

relevan. 

c. Mampu merencanakan, mempraktekkan, 

mengorganisasikan dan mengevaluasi kegiatan operasional 

(tata graha, kantor depan, makanan dan minuman, serta 

event/MICE) meliputi produksi, penyajian, pelayanan dan 

keselamatan kerja sesuai dengan karakteristik usaha 

perhotelan dan hospitalitas. 

d. Mampu merencanakan, mempraktekkan, 

mengorganisasikan dan mengevaluasi kegiatan Sumber 

Daya Manusia yang handal, analisis biaya operasional, 

keuangan dan pemasaran di usaha perhotelan dan 

hospitalitas. 

e. Mampu menghasilkan sistem tata ruang usaha perhotelan 

dan hospitalitas. 

f. Mampu membuat dan mengerjakan produk usaha 

perhotelan dan hospitalitas secara kreatif sesuai dengan 

standar kepuasan pelanggan. 

g. Mampu merencanakan, mempraktekkan, 

mengorganisasikan dan mengevaluasi kegiatan permintaan 

dan penawaran usaha perhotelan dan hospitalitas. 

h. Mampu menghasilkan kegiatan penjaminan mutu usaha 

perhotelan dan hospitalitas. 

i. Mampu menghasilkan kegiatan tentang pengelolaan hotel 

berbintang, hotel non-bintang, villa, penginapan, restoran, 

bar, serta usaha lainya dibidang hospitalitas. 

j. Mampu menghasilkan kegiatan tentang hotel dan usaha 

perhotelan dan hospitalitas yang ramah lingkungan dan 

berkearifan lokal. 

k. Mampu menunjukkan kegiatan lintas budaya. 

l. Mampu menunjukkan kegiatan komunikasi dengan salah 

satu bahasa asing pilihan pada level pengantar dan bahasa 

Inggris profesi pada level menengah. 

m. Mampu menghasilkan kegiatan wirausaha dalam skala 

usaha kecil menengah (UKM) mandiri di bidang jasa. 
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1 Profil Lulusan 

 

 

No Profil Lulusan Program Studi: Akuntansi Jenjang S1 

1 Konsultan di Bidang Akuntansi dan Keuangan 

2 Manajer Keuangan perusahaan 

3 Akuntan manajemen Perusahaan 

4 Asisten Auditor 

5 Akuntan Pendidik/Akademisi 
 

2 Deskripsi Profil Lulusan 
 

Nomor Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1.  Konsultan di Bidang  
Akuntansi dan Keuangan  

Konsultan Bidang Akuntansi dan Keuangan adalah profesi 
yang mempunyai kemampuan dalam menyediakan jasa 
kepenasehatan di keuangan sehingga dapat mengambil 
keputusan keuangan dengan bijaksana. 
 

2.  Manajer Keuangan 
Perusahaan 

Manajer keuangan perusahaan adalah profesi yang 
mempunyai kemampuan dalam memperoleh pendanaan, 
menggunakan  dan mengelola asset untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

3.  Akuntan Manajemen 
Perusahaan 

Akuntan manajemen Perusahaan adalah profesi yang 
mempunyai dalam kemampuan menghasilkan laporan 
keuangan perusahaan berdasarkan standar akuntansi 
berlaku umum dan mampu memanfaatkan teknologi untuk 
pengambilan keputusan.  

4.  Asisten Auditor  Asisten Auditor adalah profesi yang mempunyai 
kemampuan untuk membantu Auditor dalam memeriksa 
dan meriview informasi keuangan.   

5.  Akuntan 
Pendidik/Akademisi 

Akuntan Pendidik/Akademisi adalah profesi yang 
mempunyai kemampuan transfer knowledge kepada 
peserta didik, menguasai pengetahuan dan teknologi dan 
mengembangkan pengetahuannya melalui penelitian dan 
pengabdian masayarakat. 

 
 
 

 
 

3 Capaian Pembelajaran 

Rumusan Sikap  dan Tata Nilai 
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1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukan sikap religius.  
2) Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika. 
3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 
4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. 
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain. 
6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 
7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
9) Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara 

mandiri. 
10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
11) Menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. 
12) Menunjukkan sikap tujuh karakter (percaya diri, Integirtaas, Keberagaman, 

Kewirausahaan, kepemimpinan yang melayani, Profesional dan Mendunia) 

Rumusan Pengetahuan Umum 

1) Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan 
pelaporan audit. 

2) Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang: 
a. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan 
b. Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi 
c. Siklus akuntansi 
d. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan 

keuangan 
e. Analisis laporan keuangan. 

3) Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang: 
a. Perhitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa 
b. Perencanaan dan penganggaran 
c. Akuntansi berbasis aktivitas 
d. Pengukuran dan pengendalian kinerja. 

4) Menguasai konsep teoritis secara umum Akuntansi kualitas. 
5) Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi. 
6) Menguasai konsep, prinsip, dan teknik Akuntansi keuangan yang meliputi: 

a. Keputusan keuangan 
b. Nilai waktu uang 
c. Penganggaran modal 
d. Struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan 
e. Kebutuhan modal kerja 
f. Analisis arus kas. 

7) Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan 
8) Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk 

pengambilan keputusan 
9) Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi 

informasi 
10) Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis 
11) Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi 
12) Menguasai konsep dan prinsip tentang: 

a. Organisasi 
b. Tata kelola 
c. Akuntansi resiko. 
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13) Menguasai isu isu bisnis dan akuntansi berdasarkan perspektif multiplestakeholder. 

Rumusan Keterampilan Umum: 

1) Mampu  menerapkan  pemikiran   logis,  kritis,  sistematis,  dan  inovatif  dalam  konteks 
pengembangan  atau  implementasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahlian di bidang keahliannya. 

2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu  pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan 
kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 
kritik seni. 

4) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

6) Mampu membangun, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan 
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya. 

8) Mampu  melakukan  proses  evaluasi  diri  terhadap  kelompok  kerja  yang  berada  di  bawah 
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

9) Mampu  mendokumentasikan,  menyimpan,  mengamankan,  dan  menemukan  kembali  data 
untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

10) Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian professional untuk menyelesaikan 



PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS DHYANA PURA 55 

 

 
 

penugasan kerja. 
11) Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan 

maupun tertulis kepada pemangku kepentingan. 
12) Mampu menyatakan pendapat atas kesimpulkan yang diambil berdasarkan informasi yang 

relevan 
 

Rumusan Ketrampilan Khusus 

1) Mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan 
pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan 
standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas 
laporan keuangan. 

2) Mampu dibawah supervisi mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas 
komersial sesuai standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dlam 
audit atas laporan keuangan. 

3) Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laopran 
keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transakti 
sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan 
ETAP yang berlaku. 

4) Mampu dibawah supervisi menyusun, menganalisis, dan menginterpresentasi laporan 
keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas 
transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan 
ETAP yang berlaku. 

5) Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan 
non keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan 
keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan 
keuangan. 

6) Mampu dibawah supervisi menyusun laporan investasi dan pendanaan, yang meliputi 
laporan kebutuhan kas dan modal kerja, proforma laporan keuangan dan investasi 
dengan mengaplikasikan teknik Akuntansi keuangan dan investasi. 

7) Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi Akuntansi, 
meliputi perencanaan dan penganggaran, Akuntansi biaya, pengendalian kualitas, 
pengukuran kinerja, dan benchmarking, yang relevan dan andal dalam mendukung 
pengambilan keputusan dan pengendalian Akuntansi dengan menerapkan teknik-teknik 
akuntansi Akuntansi. 

8) Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi 
yang mendukung penyediaan imformasi berbasis teknologi untuk mendukung 
pengendalian Akuntansi dan pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan 
pendekatan siklus pengembangan sistem (System Development Life Cycle/SDLC). 

9) Mampu secara mandiri manyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib 
pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi 
perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

10) Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam rangka 
penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, pengauditan, 
penelitian.   

11) Mampu memberikan solusi terhadap studi kasus (problem solving) di bidang akuntansi 

berdasarkan informasi yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

 

4. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
 

No Profil Lulusan Program Studi: Akuntansi Jenjang S1 

1 Konsultan di Bidang Akuntansi dan Keuangan 

2 Manajer Keuangan perusahaan 

3 Akuntan manajemen Perusahaan 
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4 Asisten Auditor 

5 Akuntan Pendidik/Akademisi 

 
 

Nomo
r 

Profil Lulusan Capaian Pembelajaran 

1.  Konsultan di Bidang 
Akuntansi dan 
Keuangan 

Pengetahuan Umum : 
1) Memahami etika bisnis dan kode etik profesi 

akuntansi. 
2) Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset 

keuangan 
3) Menguasai konsep teoritis secara mendalam 

tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan 
keputusan 

4) Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan 
hukum bisnis 

5) Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi 
6) Menguasai isu isu bisnis dan akuntansi berdasarkan 

perspektif multiplestakeholder 
 

Ketrampilan Khusus: 
1) Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil 

analisis atas informasi keuangan dan non keuangan 
serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal 
untuk pengambilan keputusan manajerial dengan 
menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi 
dan keuangan. 

2) Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis 
laporan akuntansi Akuntansi, meliputi perencanaan 
dan penganggaran, Akuntansi biaya, pengendalian 
kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking, 
yang relevan dan andal dalam mendukung 
pengambilan keputusan dan pengendalian 
Akuntansi dengan menerapkan teknik-teknik 
akuntansi Akuntansi. 

3) Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis 
dalam suatu sistem informasi akuntansi yang 
mendukung penyediaan imformasi berbasis 
teknologi untuk mendukung pengendalian 
Akuntansi dan pengambilan keputusan organisasi 
dengan menggunakan pendekatan siklus 
pengembangan sistem (System Development Life 
Cycle/SDLC). 

4) Mampu secara mandiri manyusun laporan 
kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak 
individu maupun badan dengan cara menghitung 
dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 

5) Mampu memberikan solusi terhadap studi kasus 
(problem solving) di bidang akuntansi berdasarkan 
informasi yang relevan sebagai dasar pengambilan 
keputusan. 

2.  Manajer Keuangan Pengetahuan Umum: 
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Perusahaan 1) Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang 
perhitungan dan pengendalian biaya produk dan 
jasa, Perencanaan dan penganggaran, Akuntansi 
berbasis aktivitas, pengukuran dan pengendalian 
kinerja. 

2) Menguasai konsep teoritis secara umum Akuntansi 
kualitas. 

3) Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset 
keuangan 

4) Menguasai konsep teoritis secara mendalam 
tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan 
keputusan 

5) Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan 
prosedural tentang penggunaan teknologi informasi 

6) Menguasai konsep dan prinsip tentang Organisasi, 
Tata kelola, Akuntansi resiko. 

Ketrampilan Khusus: 
1) Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, 

dan menginterpretasi laopran keuangan entitas 
tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip 
akuntansi atas transakti sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi 
keuangan ETAP yang berlaku. 

2) Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil 
analisis atas informasi keuangan dan non keuangan 
serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal 
untuk pengambilan keputusan manajerial dengan 
menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi 
dan keuangan. 

3) Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis 
dalam suatu sistem informasi akuntansi yang 
mendukung penyediaan imformasi berbasis 
teknologi untuk mendukung pengendalian 
Akuntansi dan pengambilan keputusan organisasi 
dengan menggunakan pendekatan siklus 
pengembangan sistem (System Development Life 
Cycle/SDLC). 

3) 3
.
  

Akuntan Manajemen 
Perusahaan 

Pengetahuan Umum: 
1) Memahami etika bisnis dan kode etik profesi 

akuntansi. 
2) Menguasai konsep teoritis secara umum Akuntansi 

kualitas. 
3) Menguasai konsep, prinsip, dan teknik Akuntansi 

keuangan yang meliputi keputusan keuangan, Nilai 
waktu uang, Penganggaran modal, Struktur modal, 
biaya modal, dan pembiayaan, Kebutuhan modal 
kerja, Analisis arus kas. 

4) Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan 
prosedural tentang penggunaan teknologi informasi 

5) Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan 
hukum bisnis 

Ketrampilan Khusus: 
1) Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, 

dan menginterpretasi laopran keuangan entitas 
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tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip 
akuntansi atas transakti sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi 
keuangan ETAP yang berlaku. 

2) Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis 
laporan akuntansi Akuntansi, meliputi perencanaan 
dan penganggaran, Akuntansi biaya, pengendalian 
kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking, 
yang relevan dan andal dalam mendukung 
pengambilan keputusan dan pengendalian 
Akuntansi dengan menerapkan teknik-teknik 
akuntansi Akuntansi. 

3) Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis 
dalam suatu sistem informasi akuntansi yang 
mendukung penyediaan imformasi berbasis 
teknologi untuk mendukung pengendalian 
Akuntansi dan pengambilan keputusan organisasi 
dengan menggunakan pendekatan siklus 
pengembangan sistem (System Development Life 
Cycle/SDLC). 

4) Mampu secara mandiri manyusun laporan 
kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak 
individu maupun badan dengan cara menghitung 
dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 

5) Mampu secara mandiri mengoperasikan dan 
memanfaatkan piranti lunak dalam rangka 
penyusunan laporan keuangan, anggaran, 
administrasi perpajakan, pengauditan, penelitian.   

3.  Asisten Audithor Pengetahuan Umum: 
1) Menguasai konsep teoritis secara mendalam 

tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan 
audit. 

2) Menguasai konsep teoritis secara mendalam 
tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan 
laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip 
akuntansi, siklus akuntansi, Pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 
elemen-elemen laporan keuangan, Analisis laporan 
keuangan. 

3) Memahami etika bisnis dan kode etik profesi 
akuntansi. 

4) Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan 
prosedural tentang penggunaan teknologi 
informasi. 
 

Ketrampilan Khusus : 
1) Mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit 

melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti 
audit atas laporan keuangan entitas komersial 
sesuai dengan standar audit dan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dalam audit 
atas laporan keuangan. 
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2) Mampu dibawah supervisi mengevaluasi bukti audit 
atas laporan keuangan entitas komersial sesuai 
standar audit dan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku dlam audit atas laporan keuangan. 

3) Mampu menerapkan standar-standar pengauditan 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

4) Mampu  menganalisis komponen pengendalian 
internal terkait dengan pelaporan keuangan 

4.  Akuntan Pendidik/ 
Akademisi 

Pengetahuan Umum : 
1) Menguasai konsep teoritis secara mendalam 

tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan 
laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip 
akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 
elemen-elemen laporan keuangan, Analisis laporan 
keuangan 

2) Memahami etika bisnis dan kode etik profesi 
akuntansi. 

3) Menguasai konsep, prinsip, dan teknik Akuntansi 
keuangan yang meliputi keputusan keuangan, nilai 
waktu uang, penganggaran modal, struktur modal, 
biaya modal, dan pembiayaan, kebutuhan modal 
kerja, a+nalisis arus kas. 
 
 

Ketrampilan Khusus: 
1) Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, 

dan menginterpretasi laporan keuangan entitas 
tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip 
akuntansi atas transakti sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi 
keuangan ETAP yang berlaku. 

2) Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis 
laporan akuntansi Akuntansi, meliputi perencanaan 
dan penganggaran, Akuntansi biaya, pengendalian 
kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking, 
yang relevan dan andal dalam mendukung 
pengambilan keputusan dan pengendalian 
Akuntansi dengan menerapkan teknik-teknik 
akuntansi Akuntansi. 

3) Mampu secara mandiri mengoperasikan dan 
memanfaatkan piranti lunak dalam rangka 
penyusunan laporan keuangan, anggaran, 
administrasi perpajakan, pengauditan, penelitian.   
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROGRAM STUDI 

 

Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) 

Kode/Nama Perguruan 

Tinggi 
081029/Universitas Dhyana Pura 

Kode/Nama Program Studi 73201/Psikologi 

Jenjang Sarjana (S1) 
 
1.ProfilLulusan 
 

Nomor ProfilLulusanProgramStudi:Psikologi Jenjang: SARJANA 
1. 

2. 

3. 

4.

n. 

Asisten Psikolog 
2. 
2. 
3. 
4.
n. 

Staf atau manajer di bidang sumber daya manusia 
3. 
2. 
3. 
4.
n. 

Staf konsultan di bidang psikologi 
4. 
2. 
3. 
4.
n. 

Pengajar 
5. 
2. 
3. 
4.
n. 

Konselor  
6. 
2. 
3. 
4.
n. 

Perancang dan fasilitator pengembangan komunitas 
7. 
2. 
3. 
4.
n. 

Asisten peneliti 
8. 
2. 
3. 
4.
n. 

Fasilitator dan motivator dalam prorgam pelatihan 
9. 
2. 
3. 
4.
n. 

Administrator tes psikologi 
1
0. 
2. 
3. 
4.
n. 

Pelaku usaha mandiri 
 

2. Deskripsi Profil 
 

Profil Lulusan Program Studi : Psikologi  Jenjang : SARJANA  
Nomo
r 

Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1. Asisten Psikolog Melakukan pemeriksaan psikologis dasar serta 

memberikan layanan psikologis dibawah supervisi 

seorang psikolog.   
2. Staf konsultan di 

bidang psikologi 
Melakukan pendampingan atau konsultasi di 
bidang psikologi, merancang dan melakukan 
intervensi dasar yang bersifat non klinis untuk 
perubahan perilaku pada individual, kelompok, 
dan komunitas dengan tetap memperhatikan 
kaidah dan kode etik psikologi serta berada 
dibawah supervisi seorang ahli atau psikolog. 

 4. Pengajar Memberikan pengajaran baik yang bersifat formal 

ataupun informal pada kelompok ataupun secara 

individual yang berkaitan dengan bidang-bidang 

kajian psikologi pada tataran yang disyaratkan 

(lebih rendah dari level SARJANA). 
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Nomo
r 

Profil Lulusan Deskripsi Profil 

5. Konselor Membantu menyelesaikan persoalan psikologis 

individu, dengan cara: 1). Menguasai konsep dasar 

teori psikologi untuk menggambarkan beragam 

gejala psikologi serta menganalisis gejala psikologis 

individu, kelompok, organisasi dan komunitas, 2). 

Menganalisis fenomena perilaku manusia 

berdasarkan hasil observasi, interview, dan 

instrumen asesmen yang diperkenankan. 

 
6. Perancang dan 

fasilitator 
pengembangan 
komunitas 

Memberikan pendampingan baik secara kelompok 

atau individual yang bersifat non-klinis dalam 

usaha pemulihan dan pemberdayaan komunitas, 

seperti misalnya: pendampingan pada korban 

kekerasan, pemulihan pecandu narkoba, korban 

bencana alam.dll. 

7. Asisten peneliti Mendampingi peneliti dan melakukan kegiatan 

terbimbing dalam hal melakukan riset tingkat 

dasar, khususnya yang berkaitan dengan bisang 

psikologi pariwisata dengan mempergunakan 

prinsip-prinsip psikologi untuk memberikan 

alternatif penyelesaian masalah. 

Mengkomunikasikan hasil riset, telaah dan 

pemikiran bidang psikologi sesuai dengan kaidah 

etik dan profesionalisme. 

8. Fasilitator dan 
motivator dalam 
prorgam pelatihan 

 Merancang model pelatihan dan pengembangan 

dalam upaya pengembangan kompetensi individu 

dengan tetap memperhatikan prinsip dan etika 

pelatihan. Melakukan pendampingan kelompok 

ataupun individual dalam konteks pelatihan dan 

pengembangan. 

9. Administrator tes 
psikologi 

Melaksanakan administrasi tes psikologi seprti: 

menjadi tester, melakukan skoring, administrasi 

alat tes dan berkas tes lainnya, dibawah supervisi 

seorang psikolog. 

10. 
 

Pelaku usaha mandiri Membangun unit usaha/bisnis secara mandiri, 

khususnya yang berkaitan dengan bidang 

psikologi, serta mampu mengembangkan dan 

mengaplikasikan ide-ide kreatif. 
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3.Capaian Pembelajaran 
 
 

 Rumusan Sikap dan Tata Nilai 

PROFIL+DESKRIPSI 

 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral 

dan etika" 

3. Berkontribusi  dalam  peningkatan  mutu  

kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara, 

dan peradaban berdasarkan Pancasila 

4. Berperan  sebagai  warga  negara  yang  bangga  

dan  cinta  tanah  air,  memiliki  nasionalisme 

serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

5. Menghargai   keanekaragaman   budaya,   

pandangan,   agama,   dan   kepercayaan,   serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain 

6. Bekerja  sama  dan  memiliki  kepekaan  sosial  serta  

kepedulian  terhadap  masyarakat  dan lingkungan 

7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan berma 

Syarakat dan bernegara" 

8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

9. menunjukkan   sikap   bertanggungjawab   atas   

pekerjaan   di   bidang   keahliannya   secara 

mandiri 

10. menginternalisasi semangat kemandirian, 

kejuangan, dan kewirausahaan 

 

 Rumusan Pengetahuan Umum 

 

1. Menguasai konsep teoretis utama (major concepts) 

tentang proses dan fungsi mental manusia (seperti 

memori, emosi, dan motivasi), serta sejarah dan 

aliran-aliran dalam Psikologi 

2. Menguasai konsep teoritis tentang pengaruh otak 

dan sistem syaraf terhadap perilaku 

3. Menguasai konsep teoritis tentang proses belajar 

4. Menguasai teori-teori kepribadian 

5. Menguasai konsep teoritis tentang perkembangan 

manusia dari konsepsi sampai usia lanjut 

6. Menguasai konsep teoritis tentang kesehatan 
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mental dan psikopatologi 

7. Menguasai konsep teoritis hubungan manusia 

dengan lingkungan sosialnya khususnya yang 

terkait dengan perilaku wisatawan" 

8. Menguasai konsep dan teori-teori dasar dalam 

Psikologi Industri dan Organisasi khususnya di 

industri pariwisata" 

9. Menguasai teknik-teknik statistika dasar dan 

Metodologi penelitian dasar 

10. Menguasai tahapan penyusunan skala psikologi, 

konsep-konsep dalam pengukuran Psikologis 

(validitas, reliabilitas, norma), teori tes klasik, dan 

konsep dasar dalam Psikometri 

11. Menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip 

Psikodiagnostik, dan teknik interview, teknik 

observasi, serta konsep teoritis yang mendasari tes 

Psikologi 

12. Menguasai dasar-dasar konseling, Psikoedukasi, 

pelatihan, dan psikoterapi" 

13. Menguasai konsep teoritik komunikasi antar 

pribadi dan komunikasi massa" 

14. Menguasai prinsip-prinsip pendekatan komunitas 

dalam mengupayakan peningkatan kesehatan 

mental" 

15. Menguasai tata cara penulisan ilmiah dengan 

standar American Psychological Association (APA)" 

16. Menguasai Prinsip Etika Profesi dan Kode Etik 

Psikologi Indonesia 

17. Menguasai konsep teoritik tentang pengembangan 

diri dan karir 

 

Rumusan Keterampilan Umum: 

 

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai 

dengan bidang keahliannya  

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, 

dan terukur 

3. mampu   mengkaji   implikasi   pengembangan   

atau   implementasi   ilmu   pengetahuan   dan 
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teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan  kaidah,  tata  cara  dan  etika  ilmiah  

dalam  rangka  menghasilkan  solusi,  gagasan, 

desain atau kritik seni 

4. Mampu menyusun  deskripsi  saintifik  hasil kajian  

tersebut  di  atas  dalam  bentuk  skripsi  atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi 

5. mampu  mengambil  keputusan  secara  tepat  

dalam  konteks  penyelesaian  masalah  di  bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data 

6. mampu  memelihara  dan  mengembangkan  

jaringan  kerja  dengan  pembimbing,  kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya 

7. mampu bertanggung jawab  atas pencapaian hasil 

kerja kelompok dan melakukan supervisi 

serta  evaluasi  terhadap  penyelesaian  pekerjaan  

yang  ditugaskan  kepada  pekerja  yang 

berada di bawah tanggung jawabnya 

8. mampu  melakukan  proses  evaluasi  diri  terhadap  

kelompok  kerja  yang  berada  di  bawah 

tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri 

9. mampu  mendokumentasikan,  menyimpan,  

mengamankan,  dan  menemukan  kembali  data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

 Rumusan Ketrampilan Khusus 

 

 

1. Mampu melakukan interview, observasi, tes 

psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan 

prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi 

Indonesia 

2. Mampu mengembangkan instrumen pengukuran 

psikologi berlandaskan pada kaidah-kaidah teori 

tes klasik 

3. Mampu menganalisis persoalan psikologis non-

klinis dan persoalan perilaku, serta menyajikan 

alternatif pemecahan masalahnya yang sudah ada 

4. Mampu melakukan intervensi psikologi dengan 

menggunakan konseling, psikoedukasi, pelatihan, 



PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS DHYANA PURA 65 

 

 
 

dan teknik intervensi lain yang diperbolehkan 

dengan mendasarkan diri pada konsep teoritis 

dalam psikologi dan Kode Etik Psikologi Indonesia 

5. Mampu melakukan rapport dan membangun 

hubungan profesional yang efektif serta 

membangun hubungan interpersonal yang sehat 

6. Mampu menyampaikan gagasan secara tertulis, 

menampilkan presentasi secara efektif, dan 

menggunakan teknologi informasi secara 

Bertanggungjawab 

7. Mampu melakukan penelitian psikologi dengan 

metodologi penelitian kuantitatif (minimal dengan 

analisis statistika deskriptif atau inferensial 

bivariate, serta non-parametrik untuk observed 

variable), dan dengan metodologi penelitian 

kualitatif generik 

8. Mampu merencanakan dan mengembangkan karier 

dan pengembangan dirinya sendiri (career and 

personal Development) 

9. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja 

berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia 

10. Mampu menganalisis persoalan psikologi 

khususnya di bidang kepariwisataan dalam 

implementasi ilmu psikologi yang sesuai bidang 

keahliannya 

 Rumusan Kompetensi Pendukung 

 

1. Mampu menggunakan bahasa Inggris secara lisan 

dan tulisan sebagai keterampilan kerja di industri 

kepariwisataan 

2. Mampu menyusun program pengembangan sumber 

daya manusia 

3. Mampu menyusun desain intervensi dan program 

pengembangan sumber daya manusia di tempat 

kerja 

4. Mampu merancang desain pembelajaran individual 

(IEP) serta pengalaman belajar inovatif bagi siswa 

berkebutuhan khusus 

5. Mampu melakukan kajian issue terkini di bidang 

kepariwisataan dengan menggunakan perspektif 

psikologi 

6. Menguasai dasar hukum ketenagakerjaan dan 

pengetahuan penunjang tugas-tugas pengelolaan 
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sumber daya manusia 

7. Menguasai konsep teoretik komunikasi antar pribadi 

dan komunikasi massa 

8. Menguasai konsep dasar-dasar promosi kesehatan 

dan khususnya kesehatan mental yang menerapkan 

prinsip-prinsip psikologi 

9. Mampu menyusun proposal penelitian psikologi 

10. Mampu menyusun penelitian yang komprehensif 

mulai dari penyusunan proposal hingga laporan 

penelitian dalam bentuk artikel jurnal 

11. Mampu menyusun desain pemasaran produk 

melalui implementasi teori psikologi dan pemasaran 

12. Mampu menerapkan prinsip-prinsip psikologi 

dalam bentuk praktik kerja di berbagai setting 

 Rumusan Kompetensi Keahlian Khusus 

 

1. Menguasai konsep teoretik berbagai pendekatan 

terapi keluarga seperti structural, strategic, Milan, 

dan solution focused  

2. Mampu melakukan konseling terhadap masalah 

non-klinis di kancah keluarga dalam rangka 

meningkatkan resiliensi pernikahan dan keluarga 

3. Mampu merancang desain intervensi dan program 

peningkatan kesejahteraan keluarga dengan 

menggunakan perspektif bio-psiko-sosio-kultural 

4. Mampu melakukan kajian perubahan sosial budaya 

pada masyarakat Bali khususnya dengan 

menggunakan pendekatan psikologi 

5. Mampu merancang desain perilaku massa untuk 

membentuk perilaku positif dalam kehidupan 

bermasyarakat 

6. Mampu melakukan konseling kelompok dan 

coaching untuk pengembangan diri 

7. Mampu melaksanakan konseling sebaya terhadap 

siswa menengah dan mahasiswa dengan 

menerapkan micro-skill counseling 

8. Mampu merancang alat permainan edukatif sebagai 

stimulasi perkembangan dan sarana belajar anak 

yang efektif 

9. Mampu menyusun rencana bisnis dan 

pengembangan karir di berbagai bidang pekerjaan 

yang sesuai profil lulusan di bidang psikologi 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROGRAM STUDI 

 

Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) 

Kode/Nama Perguruan 

Tinggi 
081029/Universitas Dhyana Pura 

Kode/Nama Program Studi 11202/Fisioterapi  
Jenjang Sarjana (S1) 

 
 
 

1. Profil Lulusan 
 

Nomor Profil Lulusan Program Studi : Fisioterapi Jenjang : SARJANA 
1. 

2. 

3. 

4. 

n. 

Manajer Pelayanan Kesehatan 
Praktisi Fisioterapi 
Konsultan Kesehatan 
Pendidik dan Peneliti 

 

 
2. Diskripsi Profil 

 
Profil Lulusan Program Studi : Fisioterapi Jenjang SARJANA 

 

Nomo
r 

Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1. 
Manajer Pelayanan 
Kesehatan 

Bertanggungjawab atas semua kegiatan dalam 
suatu instansi (rumah sakit, puskesmas, klinik dan 
lainnya) dan semua bidang yang berkaitan dengan 
kesehatan; mampu menjalankan operasional 
instansi dari perencanaan, pengaturan Sumber Daya 
Manusia, pengembangan dan promosi, supervisi 
dan evaluasi, serta pengendalian biaya dan 
keuangan. 

2. 
Praktisi 
Fisioterapi 

Bertanggung jawab dalam menjalankan tindakan 
kesehatan, khususnya fisioterapi baik di rumah 
sakit, puskesmas, klinik dan lainnya, secara 
profesional. Melakukan tindakan-tindakan secara 
sistematis baik secara individu maupun secara tim, 
dalam upaya pengembangan, memelihara dan 
memulihkan gerak dan funsi gerak tubuh sepanjang 
daur kehidupan dengan penanganan secara manual 
maupun alat elektronik.  
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Nomo
r 

Profil Lulusan Deskripsi Profil 

3. 
Konsultan 
Kesehatan 

Mampu menyediakan layanan kesehatan yang 
mendalam dan sistematis, mengambil keputusan 
strategis, menyelesaikan masalah (problem solving), 
dan memberikan rekomendasi yang relevan dan 
implementable, guna kepentingan preventif 
(pencegahan), curatif atau terapi/tindakan, promotif 
sebagai peningkatan status kesehatan dan 
rehabilitatif atau pemulihan.  

4. 
Pendidik dan 
Peneliti 

Merencanakan, melaksanakan edukasi kepada 

pasien, keluarga serta memberikan pengajaran 

kepada mahasiswa. 

Melaksanakan prevensi kesehatan kepada 

masyarakat. 

Melaksanakan pengembangan asuhan fisioterapi 

melalui penelitian sehingga ditemukan metode 

pelayanan baru atau pengembangan. 
 
 

3. Capaian Pembelajaran 
 
 

 Rumusan Sikap dan Tata Nilai 

PROFIL + DESKRIPSI 

 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius dalam kehidupan sehari-hari 

yang rendah hati.  

b. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar ‘45. 

c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral dan etika dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

d. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta 

tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab 

pada negara dan bangsa.  

e. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

f. Menghargai keanekaragaman hayati, budaya, pandangan, 

agama, dan kepercayaan serta pendapat orang lain.  

g. Menunjukkan sikap beritegritas dan bertanggungjawab 

atas pekerjaan, nilai, norma, etika profesi, serta etika 

kesehatan yang berlaku. 

h. Menjunjung tinggi keadilan, taat hukum dan disiplin 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

i. Menunjukkan sikap percaya diri, kemandirian, kejujuran, 
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professionalitas, kewirausahaan, dan pandangan 

mendunia. 

j. Menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik profesi 

fisioterapi dan pelaku  kewirausahaan. 

 

 Rumusan Pengetahuan Umum 

 

a. Menguasai konsep teoritis serta menjabarkan dalam 

praktik sebagai wujud aplikasi keilmuan dalam bidang 

fisioterapi. 

b. Menguasai konsep dan teknik pelaksanaan asuhan 

fisioterapi 

c. Menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan 

dalam berbagai tipe organisasi kesehatan 

d. Menguasai konsep tentang metode penelitian yang 

mencakup studi kasus, survei, simulasi, dan eksperimen 

pada lingkup kualitatif dan kuantitatif, secara 

eksploratif, deskriptif dan verifikatif 

e. Menguasai minimal satu metode penelitian (studi kasus, 

survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif 

dan kuantitatif, secara eksploratif, deskriptif, dan 

verifikatif) 

f. Menguasai etika profesi dan nilai-nilai kemasyarakatan 

g. Menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi 

organisasi lokal, nasional, regional, dan global 

h. Menguasai kaidah, prinsip dan teknik komunikasi lintas 

fungsi, organisasi, dan budaya;  

i. Menguasai minimal salah satu bahasa internasional 

 Rumusan Keterampilan Umum: 

 

 

a. Mampu  mengkaji  implikasi  pengembangan  dan 

atau  implementasi  ilmu  pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai kesehatan 

sesuai dengan keahlian di bidang fisioterapi 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 

rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 

rancangan berwirausaha. 

b. Mampu  menerapkan  pemikiran   logis,  kritis,  

sistematis,  dan  inovatif  dalam  konteks 

pengembangan  dan atau  implementasi  ilmu  

pengetahuan  dan  teknologi  yang  memperhatikan 

dan menerapkan nilai kesehatan yang sesuai dengan 

keahlian di bidang fisioterapi. 

c. Mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, 

profesional dan terukur. 
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d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan 

tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi. 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

konteks penyelesaian masalah dalam bidang 

keahliannya, berdasarkan analisis informasi dan data. 

f. Mampu membangun, memelihara  dan  

mengembangkan  jaringan  kerja  dengan  

pembimbing,  kolega, sejawat baik di dalam maupun 

di luar lembaganya. 

g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil 

kerja kelompok dan melakukan supervisi serta  

evaluasi  terhadap  penyelesaian  pekerjaan  yang  

ditugaskan  kepada  pekerja  yang berada di bawah 

tanggung jawabnya. 

h. Mampu  melakukan  proses  evaluasi  diri  terhadap  

kelompok  kerja  yang  berada  di  bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

i. Mampu  mendokumentasikan,  menyimpan,  

mengamankan,  dan  menemukan  kembali  data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 
 

 Rumusan Keterampilan Khusus 

 

a. Memiliki kemampuan managerial dalam bidang 

strategi promotif, preventif, curatif dan rehabilitatif;  

b. Mampu mengidentifikasi kasus kesehatan, khususnya 

bidang fisioterapi, pengambilan keputusan dalam 

memilih tindakan asuhan fisioterapi secara 

profesional. 

c. Mampu bersikap akademik dalam memberikan solusi 

tindakan pada saat menerima konsultasi sesuai 

peminatan keilmuan. 

d. Mampu mengambil keputusan yang tepat dari 

berbagai kasus fisioterapi berdasarkan 

analisis/anamnesa untuk menentukan diagnose dan 

tindakan. 

e. Mampu berkolaborasi seprofesi maupun lintas profesi 

berdasarkan keramahan komunikasi guna tercapainya 

suatu tujuan pemulihan kesehatan 

f. Memiliki kemampuan untuk melakukan kajian 
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empirik dengan menggunakan metode ilmiah guna 

pengembangan tindakan secara efektif dan efisien.  

g. Mampu berkomunikasi secara efektif dalam 

masyarakat untuk terjadinya kesamaan persepsi kasus 

yang dihadapi. 

h. Mampu berjejaring secara nasional dan regional dalam 

menghadapi era global yang dihadapi. 

i. Mampu memerankan sebagai pendidik dan peneliti 

secara individu maupun kelompok guna 

pengembangan dan kemajuan akademik. 

 
Nomo

r 
Profil Lulusan CAPAIAN PEMBELAJARAN 

1. 
Manajer Pelayanan 
Kesehatan 

Mampu memberdayakan sumberdaya yang ada, 

bersikap profesional dan berpartisipasi aktif dalam 

program pelayanan kesehatan. 

Memiliki kemampuan mendirikan dan mengelola 

Klinik Fisioterapi secara mandiri 

Mampu mendemonstrasikan tugas secara 

profesional 

Memiliki kemampuan untuk mengelola sarana dan 

prasarana serta administrasi pelayanan fisioterapi 

Mampu berperan sebagai pemimpin yang handal 

 

2. Praktisi Fisioterapi 

Mampu menerapkan keilmuan fisioterapi secara 

murni, ilmu komunikasi, ilmu sosial, ilmu 

antropologi. 

Memiliki kemampuan untuk melakukan 
pendekatan kepada pasien/ klien, dalam upaya 
melakukan asuhan fisioterapi dengan pendekatan 
holistik sehingga diperoleh respon positif dari 
pasien/klien 
Memiliki kemampuan untuk merumuskan 
diagnosis fisioterapi secara aktual dan potensial 
Mampu melakukan tidakan fisioterapi secara 
profesional secara pribadi maupun kerja tim 
Mampu mengimplementasikan bahkan 
memodifikasi tindakan fisioterapi secara efektif dan 
efisien 
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3. 
Konsultan 
Kesehatan 

Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang 

mutakhir serta berkontribusi dalam penyusunan 

rencana strategis organisasi dan menjabarkan 

rencana strategis menjadi rencana operasional 

organisasi pada level fungsional. 

Mampu melakukan kajian empirik dan pemodelan 

dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai 

tipe organisasi berdasarkan fungsi organisasi.  

Mampu berkomunikasi secara verbal dan non verbal 

untuk melakukan proses asuhan fisioterapi yang 

meliputi : pemeriksaan/anamnesa; membuat 

formula diagnosis; menentukan tidakan; 

menentukan tujuan tindakan serta mengevaluasi  

4. 
Pendidik dan 
Peneliti 

Mampu melakukan tranfer ilmu yang diperoleh 

secara praktis, kepada sejawat dan mahasiswa. 

Mampu melakukan bimbingan asuhan fisioterapi 

kepada mahasiswa secara sistematis dan 

profesional. 

Mampu melaksanakan penelitian pada bidang yang 

diminati, mulai dari menentukan masalah, 

pemecahan masalah yang tertuang dalam laporan 

sampai publikasi hasil penelitian. 

Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian 

evidence based. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROGRAM STUDI 

 

Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) 

Kode/Nama Perguruan 

Tinggi 
081029/Universitas Dhyana Pura 

Kode/Nama Program Studi 13201/Kesehatan Masyarakat  

Jenjang Sarjana (S1) 
 
 

1. Profil Lulusan 
 

Nomor Profil Lulusan Program Studi : Kesehatan Masyarakat Jenjang : 

SARJANA 1. 

2. 

3. 

4. 

n. 

Manager 

Innovator 
Researcher 
Apprenticer 

5. Communitarian 
6. Leader 
7. Educator 

 

 
 

2. Diskripsi Profil 
 

Profil Lulusan Program Studi : Kesehatan Masyarakat  Jenjang : SARJANA 
 

Nomo
r 

Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1. Manager Sarjana kesehatan masyarakat memiliki kemampuan 
mengelola kebijakan dan program kesehatan 
masyarakat 

2. Innovator Sarjana kesehatan masyarakat memiliki kemampuan 
menciptakan inovasi terkait metode dan paradigma 
kesehatan 

3. Researcher Sarjana kesehatan masyarakat memiliki kemampuan 
untuk melaksanakan penelitian kesehatan secara 
komprehensif dan berbasis bukti 

 4. Apprenticer Sarjana kesehatan masyarakat memiliki kemampuan 

untuk membimbing masyarakat untuk mencapai 

kesehatan yang sempurna 
5. Communitarian Sarjana kesehatan masyarakat memiliki kemampuan 

untuk mengupayakan kesehatan dengan untuk dan 

oleh masyarakat 
6. Leader Sarjana kesehatan masyarakat memiliki kemampuan 

sebagai pemimpin untuk mewujudkan visi kesehatan 

masyarakat 
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7. Educator Sarjana kesehatan masyarakat memiliki kemampuan 

sebagai pendidik masyarakat agar hidup sehat 

 
 

3. Capaian Pembelajaran 
 
 

 Rumusan Sikap dan Tata Nilai 

PROFIL + DESKRIPSI 

 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral dan etika dalam kehidupan. 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan 

Pancasila. 

d. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah 

air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada 

negara dan bangsa.  

e. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan. 

f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan serta pendapat orang lain. 

g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta keperdulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan 

h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara 

i. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 

j. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri 

k. Mengintenalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan 

 

 Rumusan Pengetahuan Umum 

 

a. Menguasai konsep teoritis dan dasar – dasar bidang ilmu 

manajemen, administrasi, social dan perilaku terkait 

pengetahuan tertentu dalam ilmu kesehatan masyarakat  

b. Menguasai konsep teoritis dan prinsip dasar secara 

mendalam untuk bidang pengetahuan epidemiologi, 

biostatistik, kesehatan lingkungan / kesehatan kerja secara 

khusus, serta mampu memformulasikan penyelesaian 

masalah prosedural 

 

Rumusan Keterampilan Umum: 

 

a. Mampu  menerapkan  pemikiran   logis,  kritis,  
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sistematis,  dan  inovatif  dalam  konteks pengembangan  

atau  implementasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  

yang  memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan keahlian di bidang kesehatan 

masyarakat. 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur. 

c. Mampu  mengkaji  implikasi  pengembangan  atau  

implementasi  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan 

d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut 

di atas dalam bentuk dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi. 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

f. Mampu memelihara  dan  mengembangkan  jaringan  

kerja  dengan  pembimbing,  kolega, sejawat baik di 

dalam maupun di luar lembaganya. 

g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi serta  evaluasi  

terhadap  penyelesaian  pekerjaan  yang  ditugaskan  

kepada  pekerja  yang berada di bawah tanggung 

jawabnya. 

h. Mampu  melakukan  proses  evaluasi  diri  terhadap  

kelompok  kerja  yang  berada  di  bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri. 

i. Mampu  mendokumentasikan,  menyimpan,  

mengamankan,  dan  menemukan  kembali  data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 
 

 Rumusan Ketrampilan Khusus 

 

a. Mampu mengaplikasika konsep dan prinsip dasar dalam 

epidemiolog, biostatistik, promosi kesehatan dan 

administrasi dan kebijakan kesehatan sebagai metode 

dan alat, dan mampu memanfaatkan untuk melakukan 

diagnosis, investigasi dan survailan pada masalah yang 

beresiko terhadap kesehatan, serta mampu beradaptasi 

terhadap situasi yang dihadapi 
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b. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip dasar dalam 

ilmu kesehatan lingkungan dan kesehatan dan 

keselamatan kerja dan mampu memanfaatkan untuk 

melakukan analisis pengaruh lingkungan fisik dan tempat 

kerja terhadap risiko sakit pada individu dan masyarakat 

c. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip – prinsip 

dasar dalam ilmu sosial dan ilmu perilaku dan mampu 

memanfaatkan untuk menganalisis peran faktor sosial 

dan perilaku terhadap pilihan sikap dan tindakan sehat 

sakit pada individu dan masyarakat  

d. Mampu menyajikan berbagai opsi keputusan yang tepat 

berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu 

menyusun perencanaan, menyusun kegiatan memantau 

melaksanakan dan merancang evaluasi program 

manajemen pelayanan kesehatan primer dan rujukan, 

merancang kegiatan advokasi program kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif solusi secara 

mandiri maupun berkelompok 

e. Mampu mengaplikasikan konsep – konsep dan prinsip – 

prinsip adiksi dan mampu memanfaatkan untuk 

menganalisis peran faktor sosial dan perilaku terhadap 

ketergantungan narkotika  

f. Mampu mengaplikasikan konsep – komsep dan prinsip – 

prinsip kesehatan lingkungan pariwisata dan mampu 

memanfaatkan untuk menganalisis peran kesehatan 

lingkungan di daerah pariwisata 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROGRAM STUDI 

 

Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) 

Kode/Nama Perguruan 

Tinggi 
081029/Universitas Dhyana Pura 

Kode/Nama Program Studi 13211/Ilmu Gizi  
Jenjang Sarjana (S1) 

 
 
 

1. Profil Lulusan 
 

Nomor Profil Lulusan Program Studi : Ilmu Gizi Jenjang : S1 

1. 

2. 

3. 

4.  

Pengambil Keputusan Pelayanan Gizi 

Manajer dan Care Provider Pelayanan Gizi 
Supervisor Pelayanan Gizi 
Supervisor Pendidikan dan Pelatihan Gizi 

5. Inspirator Gizi di Masyarakat (Comunity Leader) 
6. Pelaksana Penelitian Ilmiah 

 

 
2. Diskripsi Profil 

 
Profil Lulusan Program Studi : Ilmu Gizi Jenjang : S1 

 

Nomor Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1. Pengambil 
Keputusan 
Pelayanan Gizi 

Mampu membuat keputusan dalam proses pemecahan 
masalah gizi perorangan, kelompok dan masyarakat; 
mampu mengaplikasikan ipteks gizi dalam pemecahan 
masalah gizi perorangan, kelompok dan masyarakat; 
mampu menjelaskan teori dasar, ipteks gizi serta ilmu 
terkait secara terstruktur; serta mampu berfikir luas 
(meta-kognitif) dengan landasan ilmiah.  

2. Manajer dan Care 
Provider 

Pelayanan Gizi 

Mampu mengelola pelayanan gizi berdasarkan penilaian 
gizi yang sudah baku secara mandiri; dan mampu 
mengembangkan pelayanan gizi promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif serta mampu beradaptasi pada 
kondisi sumber daya terbatas. 

3. Supervisor 
Pelayanan Gizi 

Mampu mengembangkan rencana bisnis untuk program, 
produk atau layanan, termasuk pengembangan anggaran, 
kebutuhan staf, persyaratan fasilitas, perlengkapan dan 
persediaan; dan mampu mendesain dan mengelola 
penyelenggaraan makanan pada institusi dengan 
menerapkan konsep-konsep gizi dan manajemen 
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 4. Supervisor 
Pendidikan dan 

Pelatihan Gizi 

Mampu berkomunikasi efektif dalam pelayanan 

konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani 

masalah gizi individu, kelompok dan masyarakat sesuai 

dengan hasil kajiannya serta mempertimbangkan 

implikasinya; dan mampu mendesain dan mengelola 

pendidikan gizi dengan menggunakan media dan metode 

sesuai dengan karakteristik sasaran. 

5. Inspirator Gizi di 
Masyarakat 

(Comunity Leader) 

Mampu bekerjasama dalam tim dan bertanggungjawab 

atas hasil kerja mandiri atau kelompok dan memiliki 

sikap kritis, empati pada klien dan tim kerja pada tingkat 

internal serta eksternal organisasi. 

6. Pelaksana Penelitian 
Ilmiah 

Mampu melakukan penelitian di bidang gizi serta 

mendiseminasikan kajian penelaahan masalah gizi yang 

akurat dalam bentuk laporan penelitian dan memiliki 

kemampuan berfikir (meta-kognitif) dengan landasan 

ilmiah. 

 
 
3. Capaian Pembelajaran 
 
 

 Rumusan Sikap dan Tata Nilai 

PROFIL + DESKRIPSI 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika dalam kehidupan; 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara 

dan bangsa; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain; 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasikan nilai, norma dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

ilmu gizi secara mandiri; 

10. Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan. 

11. Menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku 

sebagai ahli gizi. 
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 Rumusan Pengetahuan Umum 

 

1. Menguasai konsep teori dasar ilmu gizi, pangan, biomedik, 

patofisiologi, humaniora, penelitian, kesehatan masyarakat dan 

pengetahuan tentang pelayanan dan kewenangan ahli gizi dalam 

sistem kesehatan nasional dan sistem ketahanan pangan dan gizi 

2. Menguasai konsep teoritis dietetik secara mendalam untuk 

dapat memformulasikan pemecahan masalah gizi perorangan, 

kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi. 

3. Menguasai konsep teoritis tentang metode antropometri gizi dan 

konsumsi pangan baik secara perorangan, kelompok dan 

masyarakat. 

4. Menguasai konsep teoritis tentang pengelolaan pelayanan gizi 

baik di klinik, masyarakat maupun food service. 

5. Menguasai konsep teoritis tentang penilaian status gizi baik 

secara perorangan, kelompok dan masyarakat. 

6. Menguasai konsep teoritis tentang kewirausahaan dalam 

pengembangan kreativitas di bidang gizi. 

7. Menguasai konsep teoritis tentang kuliner dan penyelenggaraan 

makanan baik di klinis, masyarakat dan food service. 

8. Menguasai konsep teoritis tentang pendidikan dan pelatihan gizi 

baik secara perorangan, kelompok ataupun masyarakat. 

9. Menguasai konsep tentang metode penelitian yang mencakup 

studi kasus, survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup 

kualitatif dan kuantitatif, secara eksploratif, deskriptif, dan 

verifikatif. 

10. Menguasai minimal salah satu bahasa internasional. 

 

Rumusan Keterampilan Umum: 

1. Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan 

mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam 

penyelesaian masalah. 

2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara 

umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 

oengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu 

memformulasikan penyelesaian prosedur. 

3. Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis 

informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih 

berbagai alternatif solusi. 

4. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 

tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 

 Rumusan Ketrampilan Khusus 

 

1. Mampu memanfaatkan teknik komunikasi, pengetahuan 

manajemen, ilmu sosial dan humaniora, sistem informasi, seni 

kuliner untuk mengembangkan dan memodifikasi pelayanan 

gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui 

analisis masalah gizi secara sistematis sesuai bukti pada kondisi 

umum serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya 

terbatas. 

2. Menguasai teori dasar ilmu gizi, pangan, biomedik, 

patofisiologi, humaniora, penelitian, kesehatan masyarakat dan 

pengetahuan tentang pelayanan dan kewenangan ahli gizi dalam 

sistem kesehatan nasional dan sistem ketahanan pangan dan gizi 

nasional, serta menguasai konsep teoritis dietetik secara 
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mendalam untuk dapat memformulasikan pemecahan masalah 

gizi perorangan, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian 

status gizi. 

3. Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan 

pelayanan gizi dengan menggunakan metode antropometri dan 

konsumsi makanan yang baku serta mampu 

menginterpretasikan hasil pemeriksaaan biokimia dan klinis. 

4. Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah gizi dalam 

lingkup kerja. 

5. Bertanggungjawab atas hasil kerja mandiri atau kelompok dan 

memiliki sikap kritis, empati pada klien dan tim kerja pada 

tingkatan internal serta eksternal organisasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROGRAM STUDI 

 

Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) 

Kode/Nama Perguruan 

Tinggi 
081029/Universitas Dhyana Pura 

Kode/Nama Program 

Studi 

13262/ Perekam dan 

Informasi Kesehatan  
Jenjang Sarjana (S1) 

 
 

1. Profil Lulusan 

Nomor     Profil Lulusan Program Studi : Perekam dan Informasi Kesehatan      

Jenjang : S1 1. 

2. 

3. 

4. 

Analisis Sistem Rekam Medis 

Kepala Instalasi Rekam Medis di Institusi Kesehatan 

Coders 

Analisis Kualitatif dan Kuantitatif pada bagian Rekam Medis 
5. Analisis Data Klinis 

 

 
2. Deskripsi Profil 

 
Profil Lulusan Program Studi : Perekam dan Informasi Kesehatan       Jenjang : 

SARJANA 
 

Nomor Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1. Analisis Sistem 

Rekam 
Medis 
(Rumah Sakit, 
Puskesmas, 
Poliklinik, Dinas 
Kesehatan) 

Mampu   memvalidasi   semua   kunjungan   

yang   ada   di   fasilitas pelayanan kesehatan 

(registrasi pasien rawat jalan dan rawat inap). 

Mampu menjalankan operasional perusahaan 

dari perencanaan, pengaturan Sumber Daya 

Manusia, pengembangan dan pemasaran 

produk, supervisi dan evaluasi, serta 

pengendalian biaya dan keuangan. Mengevaluasi 

dan menerapkan inisiatif informasi kesehatan 

nasional pada sistem penyelenggaraan asuhan 

pasien sesuai kebijakan dan prosedursistem 

informasi. 
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Nomor Profil Lulusan Deskripsi Profil 

2. Kepala Instalasi 

Rekam Medis di 

Institusi 

Kesehatan 

(Rumah Sakit, 

Puskesmas, 

Poliklinik, Dinas 

Kesehatan) 

Bertanggung jawab mengembangkan petunjuk 

pengorganisasian perekam dan informasi 

kesehatan. Memelihara standar rekam medis dan   

informasi   kesehatan   sesuai   dengan   regulasi.   

Menyiapkan standart rekam medis dan informasi 

kesehatan untuk kepentingan akreditasi, 

perijinan rumah sakit dan sertifikasi. Merancang 

dokumen klinis. Menyusun perencanaan strategi 

dan pengorganisasian seperti menerapkan 

prinsip-prinsip umum manajemen dalam 

administrasi pelayanan informasi kesehatan. 

Menetapkan proyek dan tugas untuk staf yang 

sesuai. Memfasilitasi manajemen proyek dengan 

mengintegrasikan upaya kerja seperti 

perencanaan, pelaksanan tugas dan kegiatan 

proyek. Mendemonstrasikan keterampilan 

kepemimpinan. 

3 Coders Mampu mengelola aplikasi proses pengkodean 

dan klasifikasi klinis (Rumah Sakit, seperti 

menjaga proses, kebijakan dan prosedur untuk 

memastikan Puskesmas, Poliklinik) keakurat 

data yang telah dikode. Dapat mengelola 

penggunaan data klinis yang diperlukan dalam 

sistem pembayaran perspektif (JKN) di 

pelayanan kesehatan. Mengelola penggunaan 

data klinik yang diperlukan dalam sistem 

penggantian biaya dalam pelayanan kesehatan. 

Memilih aplikasi elektronik untuk sistem 

pengkodean dan klasifikasi klinis. 
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Nomor Profil Lulusan Deskripsi Profil 

4 Analisis 

Kualitatif dan  

Kuantitatif pada 

bagian   Rekam 

Medis                      

Menganalisis   dan   menyajikan   data   untuk   

manajemen   mutu, manajemen utilisasi, 

manajemen resiko, dan kepentingan lain yang 

terkait   dengan   asuhan   pasien.   

Memanfaatkan   perangkat   lunak (Rumah Sakit,  

statistic.   Menjamin   keamanan   data   

kesehatan   dari   pelayanan Puskesmas, 

Poliklinik)      kesehatan   sesuai   dengan   

hukum   yang   berlaku,   peraturan   dan 

standar. Mengelola indeks/ database/ registrasi 

klinis. Menerapkan pengetahuan  desain  dan  

arsitektur  database  (kamus  data,  model data, 

penyimpanan data, dsb) untuk memenuhi 

kebutuhan organisasi 

5 Analisis Data 

Klinis (Rumah 

Sakit, Puskesmas, 

Poliklinik) 

Mampu mengidentifikasi tren yang 

menunjukkan peningkatan mutu, keselamatan 

pasien dan efektifitas asuhan pasien. 

Menerjemahkan dan menginterprestasikan 

informasi kesehatan untuk pelanggan dan pihak 

ketiga. Mengelola penggunaan teknologi, 

komunikasi dan informasi komputer (hardware 

komponen, sistem jaringan arsitektur, sistem 

operasi dan termasuk hardware dan software 

untuk memastikan  pengumpulan  data,  

penyimpanan,  analisis  dan pelaporan informasi. 

 

 

  



PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS DHYANA PURA 84 

 

 
 

3. Capaian Pembelajaran 
 

 Rumusan Sikap dan Tata Nilai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFIL + 

DESKRIPSI 

 
1. Bertakwa   kepada   Tuhan   Yang   Maha   Esa   

dan   mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan 

etika dalam kehidupan. 

3. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan 

cinta tanah air, memiliki nasionalisme  serta rasa 

tanggung jawab  pada negara dan bangsa. 

4. Berkontribusi     dalam     peningkatan     mutu     

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara berdasarkan Pancasila. 

5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

6. Menghargai  keanekaragaman  budaya,  

pandangan,  agama,  dan kepercayaan serta 

pendapat orang lain. 

7. Menjunjung tinggi keadilan, taat hukum dan 

disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

8. Menunjukkan   sikap   beritegritas   dan 
bertanggungjawab   atas pekerjaan, nilai, norma, 
etika akademik, serta etika profesi rekam medis 
yang berlaku. 

9. Mewujudkan semangat kepercayaan diri, 
kemandirian, kejujuran, professionalitas, 
kewirausahaan, dan pandangan mendunia. 

10. Menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik yang 
berlaku untuk manajemen rekam medis, dan 
pelaku tenaga kesehatan. 
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 Rumusan Pengetahuan Umum 

  
1. Mampu membuat sistem pengolahan data pasien 

yang terstruktur dan berbasis  IT 

2. Mampu mengimplementasikan keilmuan rekam 

medis di dunia perumah sakitan 

3. Mampu menyajikan informasi yang akurat sebagai 

bahan pengambilan keputusan oleh manajemen 

rumah sakit 

4. Mampu    mengidenfifikasi    permasalahan    yang    

berhubungan dengan isi rekam medis 

5. Mampu   mengembangkan   keilmuan   di   bidang   

perekam   dan informasi kesehatan 

6. Mempunyai daya analisis kuantitatif dan kualitatif 

7. Mempunyai pengetahuan di bidang hukum 

kesehatan 

8. Mempunyai pengetahuan di bidang kedokteran 

khususnya yang berhubungan dengan rekam medis 

9. Menguasai konsep teoritis, metoda dan perangkat 

analisis fungsi manajemen  (perencanaan,  

pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, 

dan pengendalian) pada bidang kesehatan. 

10. Menguasai  konsep  dan  teknik  menyusun  rencana  

strategis dan menjabarkannya dalam rencana 

operasional 

11. Menguasai prinsip kepemimpinan dan dalam 

berbagai tipe organisasi 

12. Menguasai etika profesi rekam medis dan nilai-nilai 

kemanusiaan (humanity values) 

13. Menguasai  pengetahuan  tentang  jenis  dan  

regulasi  organisasi lokal, nasional, regional, dan 

global 
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 Rumusan Keterampilan Umum: 
1. Mampu  memanfatkan  IPTEK  dalam  bidang  

keahliannya  dan mampu beradaptasi terhadap 
situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah. 

2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 
tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian 
khusus dalam bidang pengetahuan  bidang tersebut  
secara mendalam,  serta mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah procedural. 

3. Mampu mengambil keputusan yang tepat 
berdasarkan analisis informasi dan data serta 
memberikan petunjuk dalam memilih berbagai 
alternatif solusi. 

4. Mampu  menerapkan  pemikiran    logis,  kritis,  
sistematis,  dan inovatif    dalam    konteks  
pengembangan    atau    implementasi ilmu   
pengetahuan   dan   teknologi   yang   
memperhatikan dan menerapkan  nilai  humaniora  
yang  sesuai  dengan  keahlian  di bidang 
manajemen. 

5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, 
dan terukur. 

6. Mampu   mengambil   keputusan   secara   tepat   
dalam   konteks penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi 
dan data. 

7. Mampu   membangun,   memelihara      dan      
mengembangkan jaringan   kerja   dengan   
pembimbing,   kolega, sejawat baik di dalam 
maupun di luar lembaganya. 

8. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil 
kerja kelompok dan melakukan supervisi serta  
evaluasi  terhadap  penyelesaian pekerjaan  yang 
ditugaskan. 

9. Mampu   melakukan  proses  evaluasi   diri  
terhadap   kelompok kerja  yang  berada  di  bawah 
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri. 
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 Rumusan Ketrampilan Khusus 

  
1. Mampu menganalisa Kualitatif dan Kuantitatif 

di bidang Rekam Medis berdasarkan IT. 

2. Mampu memanfaatkan IPTEK dan beradaptasi 

terhadap situasi yang dihadapi dalam 

penyelesaian masalah dalam bidang rekam 

medis 

3. Mampu   menguasai   konsep   teoritis   secara   

umum   tentang pengetahuan biomedik, 

komunikasi, TI, manajemen yang bersifat khusus 

dalam manajemen data dan informasi kesehatan 

secara mendalam serta mampu memformulasi 

penyelesaian masalah prosedural. 

4. Mampu   mengambil   keputusan   yang   tepat   

berdasar   analisis informasi dan data pelayanan 

kesehatan dan memberikan petunjuk dalam 

memilih berbagai alternative solusi bidang 

rekam medis. 

5. Mampu     merumuskan     fungsi     manajeman     

(perencanaan, pengorganisasian, penyusunan 

staf, pengarahan, dan pengendalian serta 

evaluasi) pada level operasional di berbagai tipe 

organisasi; 

6. Mampu  melaksanakan  fungsi  organisasi  

(operasi,  sumber daya manusia, keuangan, dan 

strategi) pada level operasional di berbagai tipe 

organisasi 

7. Mampu   mengidentifikasi   masalah   

manajerial   dan   fungsi organisasi pada level 

operasional, serta mengambil tindakan solutif 

yang tepat berdasarkan alternatif yang 

dikembangkan, dengan menerapkan prinsip-

prinsip kewirausahaan yang berakar pada 

kearifan lokal. 

8. Mampu   berkontribusi   dalam   penyusunan   

rencana   strategis organisasi dan menjabarkan 

rencana strategis menjadi rencana operasional 

organisasi pada level fungsional. 

9. Mampu mengambil keputusan manajerial yang 

tepat di berbagai tipe  organisasi  pada  tingkat  

operasional,  berdasarkan  analisis data dan 

informasi pada fungsi organisasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROGRAM STUDI 

 

Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) 

Kode/Nama Perguruan 

Tinggi 
081029/Universitas Dhyana Pura 

Kode/Nama Program Studi 46201/Biologi  
Jenjang Sarjana (S1) 

 

Profil Lulusan 

No. Profil Lulusan Program Studi Biologi (Jenjang : SARJANA) 

1 Manager (Quality Assurance, Field Manager & Production) 

2 Peneliti (Researcher & Development) 

3 Wirausaha (Bioentrepreneur) 

4 Konsultan (Consultant) 

5 Tenaga Pendidik (Edutrainer) 

 

Deskripsi Profil Lulusan Program Studi Biologi (Jenjang : SARJANA) 

No. Profil Lulusan Uraian  

1 Manager (Quality 

Assurance, Field 

Manager & Production) 

a) Mampu mengelola dan berinovasi dalam 

proses produksi produk bioteknologi berbasis 

sumberdaya alam hayati 

b) Mampu mengelola laboratorium kesehatan 

dan program-program kesehatan lingkungan 

c) Mampu mengelola pemasaran produk 

industri pangan dan kesehatan  

d) Mampu mengelola program-program 

konservasi lingkungan 

2 Peneliti (Researcher) Mampu merancang, melaksanakan dan 

mempublikasikan penelitian dibidang 

Bioteknologi Kesehatan dan Pangan serta 

Bioteknologi Lingkungan, 

3 Wirausaha 

(Bioentrepreneur) 

Mampu menciptakan peluang dan 

merealisasikan kegiatan usaha berbasis sumber 

daya alam hayati untuk menghasilkan produk 

bioteknologi dibidang kesehatan, pangan dan 

lingkungan. 

4 Konsultan (Consultant) a) Menguasai teknologi dan merancang proses 

produksi untuk menghasilkan produk-

produk bioteknologi. 

b) Mampu menganalisis dan menyusun 

rekomendasi teknis pemecahan permasalahan 
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lingkungan secara terintegrasi. 

c) Menguasai teknik uji spesimen untuk 

kepentingan klinis yang berguna dalam 

penyehatan lingkungan dan masyarakat. 

5 Tenaga Pendidik 

(Edutrainer) 

Mampu memberikan pembelajaran bioteknologi 

secara kreatif, inovatif dan inpsiratif di bidang 

kesehatan, pangan dan lingkungan. 

 

Capaian Pembelajaran (CP)/Learning Outcome (LO) 

1 Sikap 

 a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius. 

 b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika. 

 c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

 d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta tanggungjawab pada negara dan bangsa. 

 e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. 

 f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila. 

 g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

 h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

 i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

 j. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

2 Penguasaan Pengetahuan 

 a. Menguasai konsep teoritis biologi sel dan molekul; biologi organisma; 

ekologi dan evolusi. 

 b. Menguasai konsep statistika, biofisika, kimia organik dan biokimia. 

 c. Menguasai konsep, prinsip-prinsip dan aplikasi pengetahuan biologi 

pada bidang pangan, kesehatan, lingkungan (hayati), dan sumberdaya 

hayati dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati maupun 

lingkungan. 

 d. Menguasai konsep, prinsip-prinsip, dan aplikasi bioteknologi yang 

relevan. 

 e. Menguasai prinsip dasar piranti lunak untuk analisis dan sintesis sumber 

daya hayati dalam lingkup spesifik. 

 f. Menguasai prinsip dan konsep pengukuran berbasis pada teknologi, 

instrumen, serta metode standar ‚analisis dan sintesis‛ sumber daya 

hayati. 
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3 Keterampilan Khusus 

 a. Mampu memecahkan masalah iptek di bidang pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya hayati melalu prinsip-prinsip 

pengorganisasian sistematika, memprediksi, menganalisis data informasi 

dan bahan hayati sera memodulasi struktur dan fungsi sel (organizing 

principle, predicting, anlyzing and modulating), serta penerapan teknologi 

relevan. 

 b. Mampu mengaplikasikan keilmuan biologi agar bermanfaat bagi diri 

sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehar-hari. 

 c. Mampu menyajikan alternatif solusi terhadap masalah bidang 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati dalam lingkup spesifik, 

yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat. 

 d. Mampu menyiapkan, menangani, dan mengelola sumber daya hayati 

dalam lingkup spesifik. 

4 Keterampilan Umum 

 a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. 

 b. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, 

teknologi, atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 

kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. 

 c. Mampu mempublikasikan hasil tugas akhir/skripsi atau karya 

desain/seni/model yang dapat diakses oleh masyarakat akademik. 

 d. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahlian biologi, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi 

dan data. 

 e. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 

institusi atau organisasi dengan mengutamakan keselamatan dan 

keamanan kerja. 

 f. Mampu mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai bentuk 

media kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya. 

 g. Mampu mengelola (mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, dan 

mengamankan) data riset untuk keperluan otentikasi, orisinalitas, dan 

studi pengulangan (reproducibility). 

 h. Mengelola pembelajaran secara mandiri 

 i. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat, baik di dalam maupun luar lembaganya. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROGRAM STUDI 

 

Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) 

Kode/Nama Perguruan 

Tinggi 
081029/Universitas Dhyana Pura 

Kode/Nama Program Studi 55201/Teknik Informatika  

Jenjang Sarjana (S1) 

 

 

1.Profil Lulusan 

 

Nomor Profil Lulusan Program Studi:Teknik Informatika Jenjang: S1 

1. 

2. 

3. 

4. 

n. 

System Analyst (Analis Sistem) 
Network Administrator (Administrator Jaringan) 

Mobile Application Developer (Pengembang Aplikasi Mobile) 

4. Web Developer (Pengembang Web) 

5. Software Developer (Pengembang Perangkat Lunak) 

 

 

2.Deskripsi Profil 

 

Profil LulusanProgram Studi : Teknik Informatika  Jenjang: S1 

 

Nomo
r 

Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1. System Analyst Mampu memodifikasi, menguji, memelihara, dan 

memantau kinerja perangkat lunak secara 

sistematis danterukur.  

Mampu membuat dokumen dan memperbaiki 

prosedur dalam desain sistem, prosedur dalam 

pengujian, dan prosedur standar kualitas.  

Mampu menganalisa hasil luaran perangkat lunak 

desktop,web, mobile dan jaringan komputer 

dengan indikator kinerja tertentu untuk 

menemukan masalah kode, mengkoreksi dan 

mencari solusi terhadap kesalahan luaran.  

 

2. Network 
Engineer 

Mampu melakukan instalasi jaringan komputer 

skala kecil, sedang dan besar. 

3. Mobile 
Application 
Developer 

Mampu mengembangkan aplikasi-aplikasi yang 

berjalan pada platform mobile seperti android, 

ios, windows mobile dan lain-lain. 4. Web Developer Mampu mengembangkan aplikasi-aplikasi 

berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP, 

Javascript, CSS dan database MySQL. 5. Software 
Engineer 

Mampu berkoordinasi pada penerapan perangkat 

lunak desktop, web, mobile dan jaringan 

komputer dalam suatu organisasi untuk 

meningkatkan kinerja dan kompatibilitas 

perangkat lunak. 
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3.Capaian Pembelajaran 

 
 Rumusan Sikap dan Tata Nilai 

PROFIL+DESKRIPSI 

 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius; 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral 

dan etika; 

c. Dapat berperan sebagai warganegara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada 

negara dan bangsa; 

d. Dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara berdasarkan Pancasila; 

e. Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

f. Dapat menghargai keanekaragaman budaya, 

pandangan, agama, dan kepercayaan serta 

pendapat orang lain; 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara; 

h. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

i. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 

akademik; 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, 

kejuangan, dan kewirausahaan; 

 Rumusan Pengetahuan Umum 

 

a. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 

Ilmu Komputer/Informatika secara umum dan 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara 

mendalam serta mampu memformulasikan 

penyelesaian masalah prosedural; 

b. Memiliki pengetahuan yang memadai terkait 

dengan cara sistem komputer dan mampu 

merancang dan mengembangkan berbagai 

algoritma/metode untuk memecahkan masalah; 
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c. Mempunyai pengetahuan dasar ilmiah dan 

mekanisme kerja computer sehingga mampu 

memecahkan masalah melalui pembuatan model 

solusi sistem berbasis komputer. 

d. Memiliki pengetahuan sesuai dengan capaian 

pembelajaran program studi S1 Teknik 

Informatika/Ilmu Komputer. 

 

Rumusan Keterampilan Umum: 

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya;  

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, 

dan terukur; 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah 

dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 

desain atau kritik seni, menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajiannya dalambentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi;  

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi; 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat 

dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data;  

f. Mampu memelihara dan mengembangkan 

jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya;  

g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian 

hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi 

dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 
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yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya;  

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada dibawah 

tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri;  

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

j. Mempunyai kemampuan dalam mendefinisikan 

kebutuhan pengguna atau pasar terhadap kinerja 

(menganalisis, mengevaluasi dan 

mengembangkan) algoritma/metode berbasis 

komputer. 

k. Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial 

tim dan kerja sama (team work), manajemen 

diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun 

tertulis dengan baik dan mampu melakukan 

presentasi. 

l. Memiliki kecakapan hidup level program S1 
 Rumusan Ketrampilan Khusus 

 

a. Mampu merancang dan mengembangkan 

algoritma untuk berbagai keperluan seperti 

Networks Security, Data Compression 

Multimedia Technologies, Mobile Computing 

Intelligent Systems, Information Management, 

Algorithms and Complexity, Human Computer 

Interaction, Graphics and Visual Computing. 

b. Pemahaman intelektual dan kemampuan untuk 

menerapkan matematika dasar dan teori ilmu 

komputer; 

c. Kemampuan untuk memiliki perspektif kritis 

dan kreatif dalam mengidentifikasi dan 

memecahkan masalah dengan menggunakan 

pemikiran komputasi; 

d. Menggunakan keterampilan yang relevan dalam 

mempelajari area ilmu komputer untuk 

meningkatkan produktifitas; 

e. Menunjukkan komitmen terhadap etika dan 

perilaku profesional di tempat kerja dan 

kehidupan sehari-hari; 

f. Mampu berkomunikasi dengan para pemangku 
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kepentingan (stakeholder) dari beragam latar 

belakang dengan kualitas yang efektif; 

g. Mempelajari model baru, teknik, teknologi dan 

peralatan untuk menerapkan efektivitas dalam 

meningkatkan kualitas diri seumur hidup; 

h. Menunjukkan keterampilan antar pribadi 

sebagai bagian dari tim dalam setiap peraturan 

termasuk kepemimpinan dalam menyampaikan 

hasil/resolusi yang berkualitas; 

i. Menerapkan keterampilan kewirausahaan di 

bidang teknologi informatika. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PROGRAM STUDI 

 

Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) 

Kode/Nama Perguruan 

Tinggi 
081029/Universitas Dhyana Pura 

Kode/Nama Program Studi 57201/Sistem Informasi  
Jenjang Sarjana (SARJANA) 

 
 

1. Profil Lulusan 
 

Nomor Profil Lulusan Program Studi : Sistem Informasi Jenjang : SARJANA 
1. 

2. 

3. 

4.  

Pengembang Sistem Informasi (IS Developer and Programming) 
Spesialis Basis Data (Database Specialist) 

  Konsultan dan Analisa Sistem ( System Consultant and Analyst ) 

 
Konsultan dan Integrator Sistem (Consultant & System Integrator)  

 

Entrepreneur Sistem Informasi 

 

2. Diskripsi Profil 
 

Profil Lulusan Program Studi : Sistem Informasi Jenjang : SARJANA 
 

Nomo
r 

Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1. Pengembang 
Sistem Informasi 
 (IS Developer and 
Programming) 

Profesi ini  mencakup perancangan, desain, penguji,  evaluasi, 

perancangan proses bisnis sistem informasi, hingga 

menyiapkan sumber-daya pendukung  agar tujuan/ 

permasalahan dalam proses bisnis suatu organisasi dapat 

tercapai/diselesaikan dengan efisien dan efektif melalui 

bantuan SI.  

Peran ini dapat dilakukan diantaranya oleh Manajer Proyek 

SI/TI, Analis Sistem (System Analyst), Analis Sistem Bisnis 

(Business System Analyst), Perancang Sistem (System Designer), 

Programmer, dan Arsitek Aplikasi (Application Architect).  

 
2. Spesialis Basis 

Data (Database 
Specialist) 

 Profesi ini  mencakup perancang, pembangun, perawatan 

(termasuk updating), hingga analisis basis data terkait bidang 

kerja dan proses bisnis di masing – masing organisasi. Peran ini 

dapat dikerjakan antara lain oleh Database Designer, Database 

Programmer, Database Administrator, Analis Data (Data Analyst), 

Data Warehouse Analyst, dan Business Intelligence Analyst.  

 
3. Konsultan dan 

Analisa Sistem  

(System Consultant 
and Analyst) 

Profesi ini  mencakup supervisi, evaluasi dan konsultasi solusi 

teknologi informasi (TI), serta integrasi berbagai proses bisnis 

yang difasilitasi dengan Sistem Informasi termasuk di level 

enterprise terkait bidang kerja dan proses bisnis di masing – 

masing organisasi.. Peran ini dapat dilakukan diantaranya oleh 

Konsultan SI/TI, Practice Manager, Enterprise Architect, dan 

Spesialis ERP.  
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 4. Entrepreneur 
Sistem Informasi 

Profesi ini  mencakup peran yang terkait keahlian seorang 

intelektual dalam bidang sistem informasi seperti kritis, 

analitis, dan menghasilkan produk produk berbasis sistem 

informasi seperti perancangan dan desain situs, aplikasi desktop, 

aplikasi mobile, perawatan situs (Web Maintenance) serta di 

bidang akademis dengan melanjutkan ke strata S2 Sistem 

Informasi.  

  
 

3. Capaian Pembelajaran 
 

 Rumusan Sikap 

PROFIL + DESKRIPSI 

 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika dalam kehidupan. 

c. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara 

dan bangsa.  

d. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. 

e. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan. 

f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan serta pendapat orang lain. 

g. Menjunjung tinggi keadilan, taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

h. Menunjukkan sikap beritegritas dan bertanggungjawab atas 

pekerjaan, nilai, norma, etika akademik, serta etika bisnis yang 

berlaku. 

Mewujudkan semangat kepercayaan diri, kemandirian, 

kejujuran, professionalitas, kewirausahaan, dan pandangan 

mendunia. 

i. Menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku 

untuk manajemen, pelaku bisnis, dan wirausahaan. 

 

 

 

 

Pengembang Sistem 

Informasi  (IS Developer 

and Programming) 

Profesi ini  mencakup 

perancangan, desain, 

penguji,  evaluasi, 

perancangan proses 

bisnis, hingga 

menyiapkan sumber-daya 

DESKRIPSI GENERIK KKNI 

LEVEL 6 

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN PRODI 

Keterampilan Khusus:  

Menjelaskan arsitektur dasar 

dari suatu sistem yang 

terintegrasi 

Mengidentifikasi kebutuhan 

integrasi hardware dan software 
Memilih, menginstalasi, 

mengkonfigurasi 

dan mengoperasikan perangkat 

lunak untuk Enterprise 

Deployment 

Mampu mengidentifikasi 

kebutuhan integrasi hardware dan 

software dalam ranah enterprise.  

Menggunakan berbagai teknik, 

teknologi dan perangkat 

pemrograman untuk mengelola, 

mengintegrasikan dan 

mengamankan berbagai sistem 

informasi dalam organisasi dan 

ranah enterprise. 
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pendukung sistem 

informasi (SI) agar tujuan/ 

permasalahan dalam 

proses bisnis suatu 

organisasi dapat 

tercapai/diselesaikan 

dengan efisien dan efektif 

melalui bantuan SI.  

Peran ini dapat dilakukan 

diantaranya oleh Manajer 

Proyek SI/TI, Analis 

Sistem (System Analyst), 

Analis Sistem Bisnis 

(Business System Analyst), 

Perancang Sistem (System 

Designer), Programmer, 

dan Arsitek Aplikasi 

(Application Architect).  

 

 

Pengetahuan:  

Menggunakan berbagai 

pendekatan 

pemrograman dalam 

pengembangan sistem aplikasi 

TIK di ranah enterprise. 

Menerapkan mekanisme 

pengelolaan versi perangkat 

lunak pada proyek 

pengembangan sistem aplikasi 

TIK di ranah enterprise. 

 

Menerapkan konsep dan teori 

perancangan sistem untuk 

membangun dan implementasi  

sistem aplikasi berbasis TIK di 

ranah enterprise. 

 

Spesialis Basis Data 
(Database Specialist) 
Profesi ini  mencakup 
perancang, pembangun, 
perawatan (termasuk 
updating), hingga analisis 
basis data terkait bidang 
kerja dan proses bisnis di 
masing – masing 
organisasi. Peran ini dapat 
dikerjakan antara lain oleh 
Database Designer, Database 
Programmer, Database 
Administrator, Analis Data 
(Data Analyst), Data 
Warehouse Analyst, dan 
Business Intelligence Analyst. 

Keterampilan Khusus:  
Mampu merancang topologi 

basis data. 

Mampu menganalisis 

kebutuhan teknis basis data 

untuk Enterprise Deployment 

 

Mampu menjelaskan model, 

topologi, protokol dan standar 

dalam perancangan basis data. 

Mengidentifikasi dan 

mengklasifikasi kebutuhan basis 

data dan layanan yang dibutuhkan 

organisasi 

 

 
 

Pengetahuan:  

Mengelola dan 

mengkonfigurasi perangkat 

basis data serta 

mengidentifikasi ancaman-

ancaman 

jaringan dan penanganannya 

(troubleshooting) 

 

Mengidentifikasi dan menentukan 

kebutuhan media penyimpanan 

data dalam proses bisnis di masing 

– masing organisasi. 

 

 

Konsultan dan Analisa 

Sistem (System 

Consultant and Analyst) 

Profesi ini  mencakup 

supervisi, evaluasi dan 

konsultasi solusi 

teknologi informasi (TI), 

serta integrasi berbagai 

proses bisnis yang 

Keterampilan Khusus:  

Menjelaskan tanggung jawab 

terhadap berbagai domain yang 

dimiliki organisasi, yang 

meliputi: web, jaringan, 

basisdata, dan sistem operasi 

untuk Enterprise Deployment. 

 Menjelaskan konsep dasar dari 

pengelolaan proyek berbasis 

sistem informasi untuk 

Enterprise Deployment. 

Menerapkan teori dan konsep-

konsep user centred design (UCD) 

pada proses 

pengembangan sistem aplikasi 

untuk Enterprise Deployment. 

Menjelaskan proses heuristic 

evaluation pada sebuah disain user 

interface. 
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difasilitasi dengan Sistem 

Informasi termasuk di 

level enterprise terkait 

bidang kerja dan proses 

bisnis di masing – masing 

organisasi.. Peran ini 

dapat dilakukan 

diantaranya oleh 

Konsultan SI/TI, Practice 

Manager, Enterprise 

Architect, dan Spesialis 

ERP.  

 

. 
Pengetahuan:  

Mampu mengidentifikasi dan 

memformulasikan ruang 

lingkup proyek dalam 

Enterprise Deployment serta 

menjelaskan aspek-aspek quality 

assurance nya. 

Menjelaskan proses usability 

evaluation dalam implementasi 

sebuah sistem informasi. 

 

 

 

Menjelaskan perkembangan 

teknologi informasi dan 

penerapannya serta 

dampaknya terhadap berbagai 

bidang termasuk ekonomi, budaya, 

politik, kesehatan dan keamanan. 

Menjelaskan keterkaitan antara 

teknologi informasi dan bidang-

bidang lainnya. 

 

 
Entrepreneur Sistem 
Informasi 

Profesi ini  mencakup 

peran yang terkait sikap 

seorang intelektual seperti 

kritis, analitis, dan 

menghasilkan produk 

produk berbasis sistem 

informasi seperti 

perancangan dan desain 

situs, aplikasi desktop, 

aplikasi mobile, perawatan 

situs (Web Maintenance) 

serta di bidang akademis 

dengan melanjutkan ke 

strata S2 Sistem 

Informasi.  

 

Keterampilan Khusus:  

Menganalisis kebutuhan teknis 

dari 

sebuah perangkat lunak dalam 

implementasi sistem informasi 

dalam Enterprise Deployment. 

Menjelaskan tahapan-tahapan 

pengembangan perangkat 

lunak dalam Enterprise 

Deployment. 

 

Menjelaskan tanggung jawab 

terhadap berbagai domain yang 

dimiliki organisasi, yang meliputi: 

web, jaringan, basis data, dan 

sistem operasi. 

 

Pengetahuan: Mampu Menjelaskan konsep 

dan teori teori dari suatu sistem 

informasi. 

Mengidentifikasi kelemahan 

dan ancaman dari sebuah 

arsitektur teknologi informasi 

terkait sistem informasi dalam 

Enterprise Deployment. 

 
 

Menggunakan berbagai teknik, 

teknologi dan perangkat 

pemrograman untuk mengelola, 

mengintegrasikan dan 

mengamankan berbagai sistem 

informasi dalam organisasi. 

Mengidentifikasi kebutuhan 

integrasi, hardware dan software. 

Memilih, menginstalasi, 

mengkonfigurasi dan 

mengoperasikan perangkat lunak 

untuk Enterprise Deployment.  
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Rumusan Keterampilan Umum: 

 

a. Berfikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan 

pemecahannya secarakomprehensif, serta 

mengambil 

keputusan yang tepat berdasarkan analisis 

informasi dan data. 

b. Mendemonstrasikan kemampuan komunikasi lisan 

dan tulisan yangberkaitan dengan aspek teknis dan 

nonteknis. 

c. Memimpin dan bekerja dalam tim, mandiri dan 

bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. 

d. Memiliki integritas profesional dan berkomitmen 

terhadap nilai-nilai etika. 

e. Memiliki sikap untuk belajar seumur hidup (life-

long learning). 

f. Menjelaskan arsitektur dasar dari suatu sistem yang 

terintegrasi. 

g. Mengembangkan, menerapkan, mengelola dan 

mengintegrasikan data dan sistem informasi untuk 

mendukung aktivitas organisasi. 

h. Menggunakan berbagai teknik, teknologi dan 

perangkat pemrograman untuk mengelola, 

mengintegrasikan dan mengamankan berbagai 

sistem informasi dalam organisasi. 

i. Mengidentifikasi kebutuhan integrasi, hardware 

dan software 

j. Memilih, menginstalasi, mengkonfigurasikan dan 

mengoperasikan perangkat lunak untuk Enterprise 

Deployment. 
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BAB III KURIKULUM DAN CAPAIAN 
PEMBELAJARAN 

 

   

3.1 Kurikulum 
  

 Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia 

memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) masukan (input); (2) proses; (3) keluaran 

(output); dan (4) capaian (outcome). Masukan perguruan tinggi adalah lulusan SMU 

dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran yang telah ditawarkan. Masukan yang baik memiliki beberapa 

indikator, tidak hanya nilai kelulusan yang baik, tetapi terlebih penting adalah 

adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Makin dikenal perguruan tinggi 

yang ada makin baik kualitas masukannya. Hal itu disebabkan karena, perguruan 

tinggi tersebut menjadi sasaran favorit lulusan SMU/SMK sederajat yang ingin 

meneruskan pendidikannya. Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi 

mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) 

organisasi perguruan tinggi yang sehat; (2) pengelolaan perguruan tinggi yang 

transparan dan akuntabel; (3) ketersediaan rancangan pembelajaran perguruan 

tinggi dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar 

kerja; (4) kemampuan dan keterampilan SDM akademik dan nonakademik yang 

andal dan profesional; (5) ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang 

memadai. Dengan memiliki kelima unsur pembelajaran tersebut, perguruan tinggi 

akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat serta mengarah pada 

ketercapaian masyarakat akademik yang profesional.  

 Pada perkembangannya, ketercapaian iklim dan masyarakat akademik 

tersebut dijaminkan secara internal oleh perguruan tinggi masing-masing. Namun, 

proses penjaminan kualitas secara internal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian 

kecil perguruan tinggi saja. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan, mensyaratkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan proses 

penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang 

baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan 

lulusan perguruan tinggi yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering dipasang 

untuk menengarai keberhasilan lulusan perguruan tinggi adalah (1) Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK); (2) lama studi dan (3) predikat kelulusan yang disandang. Namun, 

proses itu tidak hanya berhenti di sini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, 

pendidikan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. 

Keberhasilan perguruan tinggi untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap 

dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang juga akan membawa nama 
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dan kepercayaan perguruan tinggi di mata calon pendaftar, yang akhirnya bermuara 

lagi pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar. Proses itu kemudian akan 

berputar menyerupai siklus. Oleh karena itu, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

untuk mendatangkan calon mahasiswa baru, tahapan system pendidikan tinggi yang 

kita miliki harus diperbaiki dahulu, bukan hanya dengan promosi yang tidak 

dilandasi dengan kualitas sistem pendidikan yang baik. 

 Kurikulum pada dasarnya adalah penjabaran lengkap tentang pencapaian 

pembelajaran (CP) untuk setiap program studi. Sesuai ketentuan yang tercantum 

dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) tahun 2014, setiap program 

studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan. 

Untuk keperluan tersebut, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan amanah Peraturan Menteri 

Pendidikan Nomor 73 tahun 2013 perlu menyusun Panduan Capaian Pembelajaran 

(CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.  

 CP lulusan program studi selain merupakan rumusan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai dan harus dimilki oleh semua lulusannya, juga merupakan 

pernyataan mutu lulusan. Oleh karena itu, program studi berkewajiban untuk 

memiliki rumusan CP yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan 

deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN DIKTI serta kesetaraan level 

kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Karena 

merupakan rumusan tujuan pendidikan dan pernyataan mutu lulusan, perumusan 

CP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum 

program studi. 

 Manfaat CP selain untuk mengarahkan pengelola program studi agar 

mencapai target mutu lulusan, juga memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang pernyataan mutu lulusan program studi di perguruan tinggi. 

 Dasar hukum CP dinyatakan di dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, 

dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 

dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (pasal 1 ayat 1). Selanjutnya di dalam 

pasal 1 ayat 2 peraturan tersebut, CP dinyatakan sebagai kemampuan yang 

diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan 

akumulasi pengalaman kerja. 

 KKNI pada sistem pendidikan tinggi dinyatakan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang 

selanjutnya disingkat UU Dikti 12/2012. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 menyatakan 

bahwa: 

1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian 

pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, 
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nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan 

kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, 

pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. 

3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Menteri. 

 

3.2 Capaian Pembelajaran 
 

 Dalam KKNI, CP didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi 

pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh 

seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. 

Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, 

penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab. 

1) Sikap dan tata nilai: merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan 

karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini 

terinternalisasi selama proses belajar , baik terstruktur maupun tidak. 

2) Kemampuan kerja: merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang 

ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan 

yang aplikatif dan bermanfaat. 

3) Penguasaan pengetahuan: merupakan informasi yang telah diproses dan 

diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan 

pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan. 

4) Wewenang dan tanggung Jawab: merupakan konsekuensi seorang pembelajar 

yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk 

berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika. 

 

 Dengan mengacu pada deskripsi CP KKNI diatas, rumusan CP lulusan dalam 

SKL dinyatakan kedalam tiga unsur yakni sikap, pengetahuan,dan ketrampilan yang 

terbagi dalam keterampilan umum dan khusus, yang disesuaikan untuk lulusan 

perguruan tinggi. 

 Unsur sikap dalam CP (SKL) merupakan sikap yang dimiliki oleh lulusan 

pendidikan tinggi,. 

 Unsur pengetahuan memiliki pengertian yang setara dengan unsur 

‘penguasaan pengetahuan’ dari CP KKNI, yang harus dikuasai oleh lulusan 

program studi tertentu 

 Unsur ‚keterampilan‛ merupakan gabungan unsur ‘kemampuan kerja’ dan 

unsur ‘kewenangan dan tanggung jawab’ dari deskripsi CP KKNI. 

 Unsur keterampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan program studi 

sesuai bidang keilmuan/keahlian tertentu, sedang ketrampilan umum 
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mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan 

tidak tergantung pada bidang studinya 

 

3.2.1 Sikap dan Tata Nilai 

 

Semua lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi wajib memiliki sikap : 

1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius;  

2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika; 

3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 

4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta 

6) pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

7) bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

8) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

  

   

Table 1 Mata Kuliah Universitas Program Sarjana 

 

No Kode 

MK 

Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 UDP1101 Pendidikan Pancasila 2 - 

2 UDP1102 Pendidikan  Kewarganegaraan 2  

3 UDP1103 Pendidikan Agama/ Etika 2 - 

4 UDP1104 Kewirausahaan 2 - 

5 UDP1105 Bahasa Indonesia 2 - 

  Total 10  

 

Table 2  Mata Kuliah Universitas Program Vokasional 

 

No Kode 

MK 

Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 UDP0101 Pendidikan Pancasila 2 - 
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No Kode 

MK 

Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

2 UDP0102 Pendidikan  Kewarganegaraan 2  

3 UDP0103 Pendidikan Agama/ Etika 2 - 

4 UDP0104 Kewirausahaan 2 - 

5 UDP0105 Bahasa Indonesia 2 - 

  Total 10  

 

 

3.2.2 Keterampilan umum  

 

Keterampilan umum lulusan PROGRAM DIPLOMA 3 

1) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai , baik yang belum maupun yang 

sudah baku ; 

2) mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 

3) mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran 

logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; 

4) mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, 

serta 

5) mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang 

membutuhkan; 

6) Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 

mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

7) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggungjawabnya , dan mengelola pengembangan 

kompetensi kerja secara mandiri; 

8) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

 

Keterampilan umum lulusan PROGRAM DIPLOMA 4/SARJANA TERAPAN 

1) mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif , bermutu, dan terukur 

dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

3) mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang 
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keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain 

atau karya seni,  

4) mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk kertas kerja, 

sepesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi; 

5) mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, 

spesifikasi desain , dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja 

dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya; 

6) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil 

kerjasama didalam maupun di luar lembaganya; 

7) mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; 

8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri; 

9) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

 

Keterampilan umum lulusan PROGRAM SARJANA 

1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks 

2) pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 

bidang keahliannya; 

3) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

4) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 

seni; 

5) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi; 

6) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

7) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 
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8) mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; 

9) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri; 

10) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi   
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BAB IV. ADMINISTRASI AKADEMIK 
 

  

 Universitas Dhyana Pura (Universitas Dhyana Pura) menetapkan suatu 

aturan akademik yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh Sivitas akademika. 

Dengan adanya aturan ini diharapkan baik dosen maupun mahasiswa memiliki 

arahan yang jelas tentang proses penyelengaraan pendidikan baik yang bersifat 

akademik maupun non akademik.  

 

4.1.   Sistem Kredit Semester 
4.1.1.  Pengertian 

Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan 

menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi 

mahasiswa, beban kerja dosen, pengamalan belajar dan beban penyelenggaraan 

program. Sistem SKS ini memperhatikan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 

Tinggi, Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Permendiknas 

No 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, UU No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standard 

Nasional Pendidikan,  PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penylenggaraan Pendidikan. Dalam 

penerapan sistem kredit ini Universitas Dhyana Pura menerapkan sistem kredit 

semester artinya dalam penyelenggaraan pendidikannya Universitas Dhyana Pura 

menetapkan jumlah mata kuliah yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa dalam 

setiap semester.Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 – 20 

minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lain berikut kegiatan lainnya, termasuk 2 

sampai 3 minggu kegiatan penilaian.  

Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap 

pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per 

minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan 

yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 

jam kegiatan mandiri. 

Tujuan dari SKS di Universitas Dhyana Pura adalah untuk memberikan 

pedoman bagi penerapan atau penyelenggaraan pendidikan dengan sebaik-baiknya. 

Tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

a. Memberikan tuntunan kepada mahasiswa untuk dapat merencanakan masa 

studinya dengan baik sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan 

pendidikannya sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. 

b. Memberikan pilihan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa untuk 

mengambil mata kuliah yang sesuai dengan kemampuannya. 
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c. Memberikan kemudahan dalam menyusun kurikulum dari waktu ke waktu 

dalam rangka menyesuaikan/mengantisipasi perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi khususnya pendidikan. 

d. Membantu melaksanakan evaluasi kemajuan perkembangan pendidikan 

mahasiswa sebaik-baiknya. 

e. Memudahkan pengalihan/transfer antar jurusan, antar bagian dalam 

lingkungan Universitas Dhyana Pura serta perpindahan dari Universitas 

Dhyana Pura ke perguruan tinggi lainnya. 

 

4.1.2.  Ciri-Ciri 

a. Dalam Sistem Kredit setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai 

kredit. Banyaknya nilai kredit mata kuliah yang satu dengan yang lainnya 

berbeda-beda tetapi juga ada yang sama. 

b. Besarnya nilai kredit setiap mata kuliah diatur menurut kelompok-kelompok 

sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum dan 

silabus. 

c. Banyaknya akumulasi nilai kredit yang terkumpul ditentukan oleh 

mahasiswa itu sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugas belajarnya baik 

dalam perkuliahan, praktikum, kerja lapangan (praktek) maupun tugas-

tugas yang dipersyaratkan lainnya. 

 

4.1.3.   Nilai Kredit 

1.   Nilai Kredit Semester Untuk Perkuliahan. 

Nilai satu satuan kredit semester (1 SKS) ditentukan berdasarkan atas beban 

kegiatan per minggu, dengan perincian sebagai berikut: 

a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar seperti 

misalnya perkuliahan. 

b. 50 menit acara kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang 

tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh pengajar misalnya membuat 

tugas-tugas, mengerjakan soal-soal.  

c. 50 menit acara kegiatan belajar secara mandiri berkaitan dengan tugas 

akademik seperti misalnya membaca buku referensi. 

 

2. Nilai Kredit Semester Untuk Seminar. 

Untuk penyelenggaraan seminar yang dilaksanakan oleh mahasiswa maka 

nilai 1 kredit semester sama dengan penyelenggaraan kuliah yakni 50 menit 

per minggu. 

 

3. Nilai Kredit Semester Untuk Praktikum, On The Job Training dan 

Skripsi/Tugas Akhir. 
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a. Nilai kredit semester untuk praktikum dan laboratorium adalah satu 

kredit semester dengan beban tugas praktikum di Laboratorium 

sebanyak 5 x 50 menit per minggu selama satu semester. 

b. Nilai kredit semester untuk kerja lapangan, on the job training dan 

sejenisnya adalah satu kredit semester dengan beban tugas lapangan 

sebanyak 6 – 8 jam per minggu selama satu semester. 

c. Nilai kredit semester untuk penelitian, penyusunan skripsi/tugas akhir 

adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 – 4 jam sehari selama satu 

bulan, dimana satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja. 

 

4.2.   Status Mahasiswa 
Berdasarkan status, maka mahasiswa diklarifikasikan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Reguler adalah mahasiswa yang terdaftar dan melakukan 

registrasi pada semester yang sedang berjalan dan berhak untuk mengikuti 

semua kegiatan akademik. 

2. Mahasiswa Pendengar adalah mahasiswa yang diperkenankan untuk 

mengikuti perkuliahan untuk meningkatkan kemampuannya pada bidang 

tertentu tetapi tidak memiliki hak untuk mengikuti ujian akhir untuk 

mendapatkan nilai. Status ini akan diatur tersendiri oleh peraturan lembaga. 

3. Mahasiswa Terkena Sangsi adalah mahasiswa yang melakukan 

pelanggaran tertentu terhadap peraturan lembaga sehingga tidak 

diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik untuk periode tertentu. 

4. Mahasiswa Cuti Studi adalah mahasiswa dengan alasan tertentu tidak 

diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan dan ujian ataupun 

menggunakan fasilitas lembaga (perpustakaan, internet). Untuk status ini 

mahasiswa harus melakukan registrasi cuti pada KRS. 

5. Mahasiswa Mangkir adalah mahasiswa tanpa alasan yang tidak jelas tidak 

melakukan registrasi apapun. Mahasiswa ini dapat ditingkatkan statusnya 

menjadi Drop Out (DO) dengan keputusan Rektor Universitas Dhyana Pura 

setelah melewati periode tertentu. Untuk mengembalikan statusnya menjadi 

normal, maka kepada mahasiswa bersangkutan akan dikenakan denda yang 

besarnya diatur oleh lembaga. 

6. Mahasiswa Drop Out adalah mahasiswa yang denga alasan tertentu (dapat 

bersifat akademik maupun non akademik) diberhentikan statusnya sebagai 

mahasiswa melalui keputusan Rektor Universitas Dhyana Pura. 

 

4.3.   Pembimbing Akademik (PA) 
Setiap angkatan mahasiswa akan memiliki seorang pembimbing akademik 

(PA) yang fungsinya untuk memberikan konsultasi yang bersifat akademik sehingga 

menolong mahasiswa menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. PA ditetapkan 

atau ditunjuk adalah mereka yang berkedudukan sebagai dosen tetap dan telah 
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memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 1 tahun (2 Semester) yang 

ditetapkan oleh Dekan masing-masing Fakultas. 

 

4.3.1 Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing Akademik: 

a. Memberi penjelasan dan petunjuk kepada mahasiswa tentang program 

studinya. 

b. Memberi bimbingan dan arahan kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar 

yang baik dalam menyelesaikan studinya. 

c. Memberikan persetujuan atas perubahan rencana studi mahasiswa. 

d. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studinya, dalam memilih 

mata kuliah yang tepat sesuai dengan kemampuan dan tujuan 

pendidikannya. 

e. Membuat, menyusun dan menyimpan secara rahasia data mahasiswa yang 

dibimbingnya. 

f. Memberi laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang dibimbingnya 

bilamana perlu kepada Ketua Program Studi. 

g. Memberi bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya yang prestasinya 

rendah dan berkonsultasi dengan orang tua/wali terhadap penurunan 

prestasi mahasiswa yang dibimbingnya. 

h. Menyediakan waktu konsultasi yang cukup (termasuk dalam penyusunan 

Usulan Penelitian / Tugas Akhir) bagi mahasiswa bimbingannya. 

i. Mengikuti dan memperhatikan segala segi kepribadian mahasiswa. 

j. Menyerahkan kemajuan hasil studi mahasiswa sesuai dengan masa penilaian 

mahasiswa kepada Ketua Program Studi dan orang tua/wali mahasiswa 

k. Memberikan peringatan bilamana mahasiswa pada akhir semester ternyata 

mencapai indeks prestasi kurang dari 2,00 dan diberi peringatan keras bila 

indeks prestasi kurang dari 1,50. 

 

4.3.2. Ketentuan Lain Pembimbing Akademik 

a. Seorang pembimbing akademik membimbing mahasiswa tidak lebih dari 20 

orang mahasiswa. 

b. Setiap pembimbing akademik membimbing mahasiswa minimal 2 (dua) 

semester kecuali kalau dipandang perlu untuk diadakan pergantian 

pembimbing akademik selama periode tersebut. 

c. Pergantian antar waktu bagi seorang pembimbing akademik dilakukan jika 

dianggap perlu. 

d. Pergantian dan pembatalan mata kuliah (MK) hanya diperkenankan dengan 

persetujuan pembimbing akademik selambat-lambatnya 2 minggu setelah 

perkuliahan dimulai sesuai dengan jadwal. 

e. Jumlah mata kuliah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing mahasiswa yang ditentukan oleh 

indeks prestasi semester yang sebelumnya. 
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f. Mahasiswa baru untuk semester 1 dan 2, mata kuliah yang ditempuh 

ditentukan oleh lembaga.  

g. Mahasiswa yang mendapat nilai ‚E‛ untuk mata kuliah prasyarat tidak bisa 

menempuh mata kuliah selanjutnya. 

h. Perbaikan dibatasi oleh masa studi 14 semester dan frekuensi perbaikan 

maksimal 3 kali. 

i. Pengecualian terhadap ketentuan di atas hanya dimungkinkan atas ijin 

tertulis dari Dekan masing-masing Fakultas. 

 

4.3.3. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa Terhadap Pembimbing Akademik 

a. Setiap mahasiswa wajib berkonsultasi dengan pembimbing akademik dalam 

menyusun rencana studinya. 

b. Berkonsultasi dengan pembimbing akademik sekali dalam seminggu atau 

lebih kalau bila dipandang perlu. 

c. Melaporkan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam menyesuaikan dan 

menyelesaikan studinya. 

d. Berkonsultasi dengan pembimbing akademik dalam menyusun usulan 

penelitian/ tugas akhir. 

e. Melapor kepada pembimbing akademik jika mahasiswa sudah lulus ujian 

skripsi maupun komprehensif. 

 

4.4 Jumlah Mata Kuliah 

1. Jumlah SKS yang diwajibkan untuk setiap program studi, ditentukan oleh 

masing-masing fakultas dan menyesuaikan dengan SK Mendiknas yaitu 

untuk program Sarjana (S-1) adalah antara 144 – 160 SKS dan program D-III 

antara 110 – 120 SKS.  

2. Mata kuliah yang minimal memperoleh nilai C untuk setiap program studi, 

ditentukan oleh masing-masing fakultas dan menyesuaikan dengan 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 

TENTANG PENDIDIKAN TINGGI yaitu: 

1) Pendidikan Pancasila 

2) Pendidikan Kewarganegaraan 

3) Bahasa Indonesia 

4) Pendidikan Agama/Etika 

 

4.5.   Evaluasi Studi 
Ujian adalah suatu aktivitas akademik terprogram yang harus dilaksanakan 

untuk mengukur keberhasilan suatu proses belajar. Pelaksanaan ujian 

dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah mahasiswa mampu memahami dan 

mengerti materi yang telah diberikan dalam perkuliahan sebelumnya. Ujian 

dapat bersifat ujian tertulis atau oral dalam bentuk pertanyaan, seminar, tugas, 

essay, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan sifat dari mata kuliah. Ukuran dari 
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keberhasilan studi akan lebih akurat jika frekuensi evaluasi dilakukan lebih 

banyak. Elemen-elemen evaluasi dapat berbentuk pekerjaan rumah, tugas 

terstruktur, tes kecil, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan bentuk 

evaluasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik untuk 

mengukur kemampuan mahasiswa. 

 

Nilai akhir merupakan gabungan dari beberapa komponen yang masing-masing 

komponen tersebut diberi bobot. Bobot dari masing-masing elemen evaluasi 

diatur sebagai berikut dan pada pelaksanaannya diatur oleh masing-masing 

dosen dan sesuai dengan ketentuan masing-masing fakultas: 

 Pekerjaan Rumah dan Latihan dari 10% s.d. 20% 

 Tugas dari 10% s.d. 30% 

 Tes Kecil dari 10% s.d. 30 % 

 Ujian Tengah Semester dari 30% s.d. 40% 

 Ujian Akhir Semester dari 40 % s.d. 60% 

 

4.5.1.   Pelaksanaan 

a. Selama satu semester diadakan dua kali ujian yakni Ujian Tengah Semester 

(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).  

b. Mahasiswa berhak mengikuti UAS apabila telah memenuhi syarat minimal 

mengikuti perkuliahan yakni 75% serta menyelesaikan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya (absensi/ketidakhadiran mahasiswa yang ditoleransi 

adalah 25%). 

c. Mahasiswa yang tidak hadir dalam UAS tersebut dianggap tidak 

menggunakan kesempatan tersebut dan pada mata kuliah yang 

bersangkutan akan diberi nilai E. Mahasiswa harus kembali mengikuti 

kuliah atau menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya untuk 

mata kuliah tersebut pada semester-semester berikutnya, kecuali Sakit yang 

ditunjukkan dengan  surat keterangan sakit dari yang berwenang dan 

sedang menjalankan tugas yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari 

yang berwenang. 

d. Mahasiswa wajib mentaati tata tertib ujian baik UTS maupun UAS demi 

kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian itu sendiri. 

e. Penilaian hasil test UTS maupun UAS dilakukan secara penuh oleh dosen 

yang bersangkutan. 

f. Hasil UTS dan UAS digabungkan dan dikeluarkan dalam bentuk relatif 

dengan menggunakan norma penilaian PAP (Penilaian Acuan Patokan). 

g. Mengacu kepada ketentuan di atas, atas pertimbangan akademik tertentu, 

Dekan bersama dengan ketua program studi dapat menentukan lain. 

h. Ujian susulan atau ujian perbaikan diluar ujian yang ditentukan di atas, 

tidak diperkenankan. 
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4.5.2.   Grade Nilai 

1. Ketentuan tentang Norma Penilaian berikut ini berlaku untuk semua program 

Sarjana maupun program vokasional untuk menilai kemampuan mahasiswa 

menguasai satu mata kuliah dengan menggunakan Norma Penilaian Acuan 

Patokan (PAP). Elemen evaluasi dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dengan 

rentang dari 0 – 100. Tetapi nilai yang dimasukkan dalam kartu hasil studi 

harus dalam symbol alfabetis yang disebut dengan grade dengan kualifikasi 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Rentang dan Grade Nilai 

Daya Serap Dalam % Grade Angka Keterangan 

80,00 – 100 A 4 Sangat Baik 

65,00 – 79,99 B 3 Baik 

55,00 – 64,99 C 2 Cukup 

40,00 – 54,99 D 1 Kurang 

0,00 – 39,99 E 0 Gagal 

 

2. Evaluasi keberhasilan mahasiswa dilakukan setiap akhir semester yang 

diukur dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) maupun Indeks Pretasi 

Kumulatif (IPK).  

 IPS adalah indeks prestasi pada semester yang bersangkutan yang dihitung 

dengan rumus: 

 (K.N)    

IPS = ------------ 

   KS 

 

KS =  SKS untuk masing-masing mata kuliah pada semester 

yang bersangkutan. 

N =  Nilai mutu masing-masing mata kuliah yaitu: 

  

  A = 4    ; B = 3    ; C = 2    ; D = 1    ; E = 0 

 

IPK  adalah indeks prestasi dari semester pertama sampai dengan 

semester bersangkutan yang dihitung dengan rumus: 

 

            (K.N)   

    IPK = ---------------- 

             KK 

 

    KK   = SKS untuk semua mata kuliah yang dikreditkan 

N   =  Nilai mutu masing-masing mata kuliah yaitu: 
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A = 4    ; B = 3    ; C = 2    ; D = 1    ; E  = 0 

 

3. Mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa dan mendapat nilai D dapat 

ditempuh kembali pada semester-semester berikutnya dengan prosedur 

sebagai berikut (atau menurut ketentuan masing-masing fakultas): 

 

Tanpa Mengikuti Kuliah Penuh (Hanya mengikuti Ujian Saja) 

1) Mengajukan mata kuliah tersebut pada Kartu Rencana Studi (KRS). Nilai 

tertinggi yang dapat diperoleh adalah nilai C. 

2) Apabila nilai yang diperoleh E maka nilai yang berlaku adalah D. 

3) Perbaikan pada satu mata kuliah hanya bisa dilakukan maksimal tiga kali 

selama studi dan apabila nilainya tetap D maka nilai ini harus 

dikompensasi 

 

 

Dengan Mengikuti Kuliah Penuh 

1) Mengajukan mata kuliah tersebut pada KRS 

2) Rentangan nilai perbaikan dari D sampai dengan A 

3) Perbaikan dapat dilaksanakan maksimal tiga kali 

 

4. Sebutan untuk indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa diklarifikasikan 

dalam beberapa kategori: 

 

Tabel 2.  Indeks Prestasi Kulumatif (IPK) 

Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) 
Predikat 

0,00 – 1,99 Gagal 

2,00 – 2,75 Memuaskan 

2,76 – 3,50 Sangat memuaskan 

3,51 – 4,00 Dengan Pujian/Cum Laude 

 

5. Nilai D dengan syarat: 

a. Bukan mata kuliah Agama/Etika, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, 

Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris Dasar (Kelompok MPK). 

b. Nilai C dan atau B boleh diperbaiki dengan jumlah SKS tidak terbatas 

untuk seluruh mata kuliah selama masa studi. Perbaikan dilakukan dengan 

mengikuti kuliah penuh dan diperhitungkan dalam jumlah SKS yang dapat 

ditempuh setiap semester sesuai dengan IPS sebelumnya. Apabila nilainya 

kurang dari B atau C, maka nilai-nilai yang diakui adalah nilai semula. 

c. Perbaikan dibatasi oleh masa studi yang diperkenankan (14 Semester) dan 

frekuensi perbaikan maksimal 3 kali. 
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6. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana 

 Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk 

menyelesaikan studi program sarjana adalah 144 – 160 SKS termasuk 

skripsi/tugas akhir lain yang ditentukan oleh lembaga dan sesuai dengan 

program studinya masing-masing.  

 Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila 

memenuhi syarat-syarat: 

a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2, 00 

b. Nilai D dari total keseluruhan nilai adalah 2 mata kuliah atau setara dengan 

6 SKS, kecuali untuk matakuliah tertentu yang tidak diperbolehkan 

memperoleh nilai D yang diatur pada buku pedoman akademik ini. 

c. Tidak ada nilai E. 

d. Lulus ujian skripsi dan komprehensif 

 

Apabila Indeks Prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang 

bersangkutan harus memperbaiki nilai mata kuliah selama batas masa studi 

belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat 

mata kuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap matakuliah yang 

diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi. 

 

4.6.   Kehadiran/Presensi Mahasiswa 
Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tatap muka sekurang-

kurangnya 75% dari jumlah tatap muka dari mata kuliah yang dimaksud pada 

semester yang berjalan atau maksimal absensi adalah 25%. Mahasiswa yang 

jumlah ketidakhadirannya melebihi dari 25% tidak diperkenankan mengikuti 

Ujian Akhir Semester. Bilamana karena sesuatu dan lain hal jumlah kehadiran 

tidak mencapai 75% atau ketidakhadiran mahasiswa diatas 25% maka 

mahasiswa harus menunjukkan alasan dan bukti-bukti tertulis yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Misalnya, mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan oleh kampus (sebagai panitia pelaksana), mahasiswa yang 

bersangkutan telah bekerja, mahasiswa mengikuti daily worker (DW) yang 

dikirim oleh kampus dalam hal ini bagian training atau bagian lain atas 

rekomendasi dari fakultas  ataupun karena sakit dengan menunjukkan surat 

keterangan sakit dari instansi yang berwewenang.  

 

4.7.   Putus Kuliah/Drop Out dan Meninggal 
Ketentuan tentang putus kuliah dan sanksi lain untuk program SARJANA diatur 

sebagai berikut: 



PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS DHYANA PURA 117 

 

 
 

1. Mahasiswa dapat  di DO jika masa studinya melebihi dari  14 (empat belas) 

semester. 

2. Mahasiswa yang dua (2) semester berturut-turut tidak mendaftarkan diri atau 

gagal studi, atau mahasiswa yang melanggar ketentuan-ketentuan akademik 

dianggap putus kuliah (DO). 

3. Mahasiswa yang meninggalkan perkuliahan tanpa ijin dan ingin aktif kembali 

hanya dapat diterima jika lama meninggalkan perkuliahan tersebut tidak lebih 

dari satu (2) semester. 

4. Masa kuliah itu dapat juga putus atas permohonan mahasiswa itu sendiri atau 

mengundurkan diri atas permintaan sendiri. 

5. Mahasiswa yang melakukan tindakan tercela dan mencemarkan nama baik 

almamater diberi peringatan dan sanksi oleh Rektor Universitas Dhyana Pura. 

6. Apabila ada informasi tentang adanya mahasiswa Universitas Dhyana Pura 

yang meninggal dunia, maka Dekan Fakultas mengusulkan kepada Rektor 

untuk dibuatkan surat pemberhentian mahasiswa tersebut dan tembusannya 

akan dikirimkan kepada Kopertis Wilayah VIII dan keluarga yang 

bersangkutan. 

 

4.8. Semester Pendek 
4.8.1.   Pertimbangan 

Untuk memenuhi keinginan mahasiswa untuk dapat memperbaiki nilai 

matakuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan indeks 

pretasi kumulatif maka lembaga memberikan kebijakan untuk 

menyelenggarakan semester khusus. Dasar pertimbangan pengadaan semester 

khusus ini adalah: 

a. Semester khusus adalah proses belajar dengan mengoptimakan pemanfaatan 

waktu, tempat dan tenaga yang tersedia selama periode liburan semester 

genap pada bulan Juli – Agustus setiap tahunnya. 

b. Mahasiswa diperkenankan melakukan perbaikan semua mata kuliah yang 

ditempuhnya dengan catatan setiap mata kuliah dapat ditempuh maksimal 

tiga kali selama masa studi. 

 

4.8.2.   Pedoman Pelaksanaan 

a. Pelaksanaan perkuliahan semester pendek sama dengan pelaksanaan 

perkuliahan semester reguler yang berhubungan dengan bobot/materi 

perkuliahan, frekuensi perkuliahan, persyaratan minimal kehadiran 

mahasiswa dan dosen serta norma penilaian. 

b. Kegiatan evaluasi pada semester khusus ini dilakukan melalui UAS (Ujian 

Akhir Semester) khusus saja dan tugas lain yang dibebankan kepada 

mahasiswa. 

c. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester khusus jumlahnya terbatas 

mengingat terbatasnya ruangan dan waktu (10 SKS). 
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d. Jika memungkinkan dan dianggap perlu, maka UTS (Ujian Tengah Semester) 

khusus dapat dilaksanakan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan. 

e. IP (Indeks Prestasi) semester khusus tidak dijadikan dasar pengambilan 

mata kuliah pada semester reguler berikutnya. 

 

4.8.3.   Persyaratan Peserta  

a. Peserta adalah mahasiswa Universitas Dhyana Pura yang masih memiliki 

masa studi dan dapat mengikuti perkuliahan secara penuh. 

b. Para peserta dapat melakukan perbaikan, mengulang dan atau menempuh 

mata kuliah baru yang pengambilannya memperhatikan mata kuliah 

prasyarat yang sudah diatur dalam buku pedoman program studinya 

masing-masing. 

c. Setiap peserta hanya diperkenankan menempuh maksimum 3 - 4 mata 

kuliah atau setara dengan maksimal 10 SKS yang sebelumnya sudah 

dikonsultasikan dengan PA-nya. 

d. Para peserta dibebani biaya SKS yang besarnya ditentukan oleh lembaga. 

e. Perkuliahan semester khusus ini dapat dilaksanakan apabila mata kuliah 

yang ditawarkan mencapai jumlah peserta minimal 8 orang. 

f. Bagi peserta yang mata kuliahnya dibatalkan, biaya yang sudah dibayarkan 

dapat ditarik kembali sebulan setelah dibatalkan  

g. Mengacu kepada ketentuan di atas, atas pertimbangan tertentu, Rektor 

Universitas Dhyana Pura dapat menentukan lain. 

 

4.9.  Cuti Studi 

1. Karena keadaan terpaksa dan atas rekomendasi serta persetujuan dari Dekan 

Fakultas yang bersangkutan dan atau Ketua Program Studi, seorang 

mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu (cuti studi) 

apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh kuliah minimal 2 

semester. 

2. Permohonan cuti akademik disampaikan kepada Dekan Fakultas. 

3. Penghentian studi ini maksimal 4 (empat) semester selama masa studi melalui 

proses cuti studi dan setiap mengambil cuti maksimal 2 semester. 

4. Jangka waktu cuti studi ini tidak turut diperhitungkan dalam lama 

penyelesaian studi. 

5. Setelah cuti studi, mahasiswa yang bersangkutan dapat diterima kembali 

dalam status semula sesuai dengan jumlah kredit yang telah dikumpulkan 

dengan cara mengajukan permohonan kuliah kembali kepada Dekan Fakultas. 

6. Mahasiswa yang menghentikan studinya secara tidak sah (tidak melapor) 

tidak dapat diterima kembali dan dianggap mengundurkan diri. 

7. Mahasiswa yang menghentikan studinya karena menjalani hukuman yang 

dikenakan oleh Universitas Dhyana Pura dapat diterima kembali atas ijin 

Dekan Fakultas Universitas Dhyana Pura. 
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8. Mengacu kepada ketentuan di atas, atas pertimbangan tertentu Rektor 

Universitas Dhyana Pura dapat menentukan lain. 

 

4.10. Batas Waktu Studi 

1. Dalam sistem kredit semester tidak ada kenaikan tingkat dan untuk 

mengetahui kemajuan studi mahasiswa diadakan evaluasi. 

2. Evaluasi diadakan pada akhir tiap semester dan akhir setiap 4 (empat) 

semester untuk mengetahui apakah seorang mahasiswa boleh terus 

melanjutkan studinya atau pindah program. Evaluasi adalah sebagai berikut: 

a. Seorang mahasiswa yang mendapat IP semester < 1,5 diberi peringatan 

keras oleh PA. 

b. Apabila dalam 2 tahun (4 semester) seorang mahasiswa tidak mampu 

mengumpulkan 40 SKS dengan nilai minimal C atau dalam 4 tahun 

pertama (8 semester) tidak mampu mengumpulkan 80 SKS dengan nilai 

minimal C untuk masing-masing mata kuliah maka mahasiswa yang 

bersangkutan dinyatakan gagal dan disarankan untuk meninjau kembali 

jurusannya. 

c. Bagi mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan program dalam 

jangka waktu 7 (tujuh) tahun atau 14 semester maka mahasiswa yang 

bersangkutan dinyatakan gagal studi. 

d. Keputusan tentang pemutusan hak studi mahasiswa dikeluarkan oleh 

masing-masing Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Dhyana Pura 

atas rekomendasi pembimbing akademik. 

3. Evaluasi pada akhir program adalah: 

a. Mahasiswa yang sudah mengumpulkan 130 SKS disarankan untuk 

mengajukan topik penulisan skripsi / tugas akhir studi. 

b. Mahasiswa dapat menempuh ujian skripsi/tugas akhir studi apabila 

semua jumlah kredit (SKS) yang diisyaratkan telah dipenuhi. 

4. Untuk mendapat gelar Sarjana, batas waktu maksimum yang diperkenankan 

adalah 7 tahun (14 semester) dan minimum 3,5 tahun (7 semester) tanpa 

memperhitungkan cuti akademik. 

6. Bagi mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan program dalam jangka 

waktu yang ditetapkan pada butir  diatas dinyatakan gagal studi. 

7. Evaluasi dilakukan pada semester III dan V. Apabila pada akhir semester III 

mahasiswa tidak mampu mengumpulan 45 SKS dengan nilai minimal C atau 

pada akhir semester V tidak mampu mengumpulkan 75 SKS dengan nilai 

minimal C untuk masing-masing mata kuliah maka mahasiwa yang 

bersangkutan dinyatakan gagal studi. 

8. Mengacu kepada ketentuan di atas, atas pertimbangan tertentu, Dekan 

masing-masing Fakultas Universitas Dhyana Pura dapat menentukan lain. 
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4.11. Mahasiswa Pindahan 

1.  Pindah Program Studi 

Pindah peminatan diperkenankan untuk Program SARJANA dengan 

ketentuan sbb: 

a. Pindah peminatan studi dapat dilakukan oleh mahasiswa paling lambat 

pada semester 2. 

b. Dalam hal perpindahan ke peminatan lain mahasiswa dianjurkan untuk 

berkonsultasi dengan Pembimbing Akademiknya. 

c. Perpindahan peminatan oleh mahasiswa hanya diperkenankan hanya satu 

(1) kali saja. 

d. Dalam hal seorang mahasiswa berhasil pindah peminatan, maka 

kepadanya tidak diberikan tambahan masa studi. 

 

2.   Mutasi di lingkungan Universitas Dhyana Pura 

Ketentuan mutasi di lingkungan Universitas Dhyana Pura: 

a. Masih dalam batas masa studi dan tidak di drop out (putus studi) 

b. Mengajukan surat permohonan kepada ketua program studi dengan 

mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan transkrip nilai 

terakhir serta, fotokopi ijasah terakhir (SMA/SMK) 

c. Melakukan penyetaraan kurikulum dan bobot dan nilai mata kuliah. 

d. Melakukan pembayaran yang telah ditentukan oleh lembaga. 

e. Masa perpindahan dilakukan pada awal semester pada saat pengurusan 

KRS (registrasi). 

 

3.   Pindahan dari luar (perguruan tinggi lain) 

Ketentuan pindahan/mutasi di luar Universitas Dhyana Pura: 

a. Lulus ujian saringan masuk 

b. Masih dalam batas masa studi dan tidak di drop out (putus studi) 

c. Mengajukan surat permohonan kepada ketua program studi dengan 

mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan transkrip nilai 

terakhir serta, fotokopi ijasah terakhir (SMA/SMK) 

d. Melakukan penyetaraan kurikulum dan bobot dan nilai mata kuliah. 

e. Masa perpindahan dilakukan pada awal semester pada saat pengurusan 

KRS (registrasi). 

f. Membawa surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal. 

g. Melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh 

lembaga. 
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4.   Pindah ke Perguruan Tinggi Lain 

Mahasiswa Universitas Dhyana Pura yang akan pindah ke Perguruan Tinggi 

lain, harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan 

kepada Dekan, disertai alasan kepindahannya. 

 

4.12. Yudisium dan Wisuda 

1. Semua mahasiswa yang sudah lulus ujian tugas akhir studi baik itu ujian 

skripsi dan komprehensif wajib mengikuti yudisium yang diselenggarakan 

oleh fakultas dan wisuda yang diselenggarakan oleh universitas. 

2. Yudisium dan Wisuda minimal diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun. 

3. Mahasiswa yang akan mendaftarkan diri untuk di yudisium dan di wisuda 

harus memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh lembaga Universitas 

Dhyana Pura termasuk kewajiban menyetor skripsi atau tugas akhir yang 

telah diperbaiki dan dijilid kepada lembaga, serta naskah artikel untuk 

publikasi pada jurnal ilmiah yang disertai dengan surat pernyataan bebas 

plagiat dari penulisnya. 

4. Mengacu kepada ketentuan di atas, atas pertimbangan tertentu Rektor 

Universitas Dhyana Pura dapat menentukan lain. 

 

4.13. Permohonan Atas Dokumen Akademik 

1. Macam-Macam Dokumen Akademik 

Dokumen akademik yang bisa didapatkan oleh mahasiswa melalui bagian 

Biro Administrasi Akademik Pendidikan (BAA) adalah: 

a. Transkrip Nilai dalam Bahasa Indonesia 

b. Ijasah dalam Bahasa Indonesia 

c. Legalisir atas salinan dokumen akademik 

d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dalam Bahasa Indonesia dan 

Inggris 

e. Surat keterangan lainnya dalam Bahasa Indonesia 

 

2. Prosedur Pengambilan Ijasah dan Transkrip Nilai 

a. Mahasiswa yang berhak mengambil Ijasah dan Transkrip Nilai adalah 

mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh administrasi baik akademik 

maupun keuangan dan sudah lunas tunggakan pada bagian-bagian lainnya 

seperti di perpustakaan, koperasi mahasiswa dan lainnya.  

b. Mahasiswa telah diwisuda oleh Rektor Universitas Dhyana Pura 

c. Menyerahkan bukti-bukti telah melunasi semua kewajiban sebagai 

mahasiswa. 

d. Pengambilan Ijasah dan Transkrip dilayani di bagian BAA (Bagian 

Administrasi Akademik). 
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3. Prosedur Permohonan Dokumen Akademik dan Surat Keterangan 

a. Pemohon datang ke Bagian Administrasi Akademik Universitas.  

b. Mahasiswa membayar biaya administrasi di Bagian Keuangan Universitas 

dan setelah itu bukti pembayaran diserahkan ke bagian BAA 

c. Setelah dokumen akademik yang diminta selesai, mahasiswa 

menandatangani bukti penerimaan dokumen pada buku yang telah 

disediakan sebagai bukti telah menerima dokumen. 

4. Pejabat yang berwenang menandatangani Legalisasi Fotocopy Ijazah dan 

Transkrip Nilai adalah Dekan Fakultas dari program studi bersangkutan.  

5. Biaya administrasi permohonan dokumen akademik yang dikenakan biaya 

administrasi adalah: 

 

Tabel 3 Biaya Administrasi Dokumen Akademik 

No Dokumen 

Akademik 

Biaya 

Administrasi 

Di-Validasi 

oleh 

Penanda 

Tangan 

1 Legalisasi Ijasah Rp 5.000/lembar BAA Dekan 

2 Legalisasi transkrip  Rp 5.000/lembar BAA Dekan 

3 Surat Keterangan 

(Alumni) 

Rp 5.000/lembar  BAA Kabag. BAA 

Catatan: Pelayanan pada Tabel 3 adalah pelayanan untuk Alumni sehingga 

biaya administrasi masih dianggap wajar. 

 

4.14. Kode Mata Kuliah dan Nomor Induk Mahasiswa 

1. Kode mata kuliah universitas dan fakultas 

Setiap mata kuliah diberikan kode untuk membedakan antara mata kuliah 

yang diberikan pada setiap fakultas/program studi. Mata kuliah yang berlaku 

untuk tingkat universitas seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila 

(mata kuliah kelompok MPK) ditentukan oleh universitas dan kodenya sama 

untuk semua fakultas/program studi. Sedangkan mata kuliah untuk masing-

masing fakultas/program studi, ditentukan oleh masing-masing program 

studi dengan mengikuti ketentuan penomeran mata kuliah sebagai berikut: 

a. Kode mata kuliah terdiri dari 7 digit 

b. 3 digit awal menunjukkan kode universitas atau fakultas/program studi 

(lihat tabel kode fakultas/program studi dibawah) 

c. Digit ke empat menunjukkan kode jenjang pendidikan (0 untuk D-III dan 1 

untuk SARJANA) 

d. Digit ke lima menunjukkan kode kelompok kompetensi mata kuliah ( ada 5 

yaitu: MPK = 1, MKK = 2, MKB = 3, MPB = 4, MBB = 5) 

e. 2 digit terakhir adalah nomor urut mata kuliah tersebut dalam kelompok 

kompetensi. 
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Tabel 4 Pengkodean Fakultas/Program Studi 

Kode Fakultas/Program Studi 

Fakultas Ekonomi dan Humaniora 

MAN Manajemen (SARJANA dan D-III) 

PKK Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 

PUD PG- Pendidikan Anak Usia Dini  

SAG Sastra Inggris 

MAP Manajemen Perhotelan 

AKT Akuntansi 

Fakultas Kesehatan, Sains dan Teknologi 

PSI Psikologi 

IKM Kesehatan Masyarakat 

GIZ Ilmu Gizi 

FIS Fisioterapi 

PIK Perekam dan Informasi Kesehatan 

TIK Teknik Informatika 

SIS Sistem Informasi 

BIO Biologi 

 

Contoh: 

MAN1201 

Digit 1, 2, 3  kode mata kuliah PS Manajemen  

Digit 4  kode jenjang pendidikan S-1 

Digit 5  kompetensi MKK 

Digit 6, 7  urutan mata kuliah 01 

 

2. Kode Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

Mahasiswa baru yang mendaftar sebagai hasil seleksi penerimaan dan sudah 

melakukan registrasi ulang akan diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). 

Kode Nomor Induk Mahasiswa pada masing-masing program dilingkungan 

Univertas Dhyana Pura ditetapkan sebanyak 11 digit dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. 2 Digit pertama dan kedua menunjukkan Angkatan/Tahun Masuk 

b. 1 digit ketiga menunjukkan kode  jenjang program (lihat pada tabel 

dibawah) 

c. 1 Digit keempat menunjukkan Kode Fakultas 

d. 2 Digit kelima dan keenam menunjukkan Kode Program Studi 

e. 1 Digit ke tujuh menunjukkan konsentrasi/peminatan yang dipilih (untuk 

penentuan konsentrasi dimulai dari angka 0 (nol) jika tidak memiliki 

konsentrasi dilanjutkan dengan angka 1 dstnya, jika di program studi ada 

konsentrasinya) 
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f. 1 Digit kedelapan menunjukkan Jalur Penerimaan Mahasiswa:  

(Baru/Reguler =1, Pindahan dari luar Universitas Dhyana Pura = 3,  lihat 

tabel dibawah) 

g. 3 Digit kesembilan sampai kesebelas menunjukkan  Nomor Urut 

Mahasiswa 

  

 Contoh: 

 NIM 11110111001 menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Dhyana Pura 

angkatan 2011, jenjang SARJANA, Fakultas Ekonomi dan Humaniora, 

Program Studi Manajemen, Konsentrasi Manajemen Perhotelan, mahasiswa 

baru/reguler, dengan nomor mahasiswa 001   

 

Tabel 5. Kode Fakultas dan Program Studi 
Fakultas Kode 

Fakultas 

Program Studi Kode 

Program 

Studi 

Jenjang Program 

Ekonomi dan 

Humaniora 
1 

Manajemen 01 Sarjana 

Sastra Inggris 02 Sarjana 

Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) 
03 Sarjana 

Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) 
04 Sarjana 

Manajemen Pemasaran 06 Ahli Madya 

Manajemen Perhotelan 14 Sarjana Terapan 

Akuntansi 15 Sarjana 

Kesehatan, 

Sains dan 

Teknologi 

2 

Psikologi 05 Sarjana 

Kesehatan Masyarakat 07 Sarjana 

Ilmu Gizi 08 Sarjana 

Perekan dan Informasi Kesehatan 09 Sarjana 

Fisioterapi 10 Sarjana 

Teknik Informatika 11 Sarjana 

Sistem Informasi 12 Sarjana 

Biologi 13 Sarjana 

 

Tabel 6 Kode untuk Jalur Penerimaan Mahasiswa 

No Jalur Penerimaan Mahasiswa Kode 

1 Baru/Reguler 1 

2 
Pindahan dari Dalam Universitas 

Dhyana Pura 
3 

3 
Pindahan dari Luar Universitas 

Dhyana Pura 
4 

4 
Lanjut Program dari Dalam 

Universitas Dhyana Pura 
5 

5 
Lanjut Program dari Luar Universitas 

Dhyana Pura 
6 
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4.15 Kalender Akademik 

Setiap tahun akademik, rektor menetapkan keputusan tentang kalender 

akademik yang berisi waktu dan jenis kegiatan yang meliputi: 

a. Masa penerimaan mahasiswa baru 

b. Registrasi mahasiswa dan pembayaran keuangan (SPP dan SKS) 

c. Jadwal kuliah untuk masing-masing program studi dan fakultas 

d. Pembimbingan akademik 

e. Perubahan rencana studi mahasiswa 

f. Masa perkuliahan teori dan praktek dan pelaksanaan ujian semester 

g. Yudisium dan wisuda 

h. Pelaksanaan semester pendek 

 

4.16 Jadwal Kuliah 

Jadwal kuliah dimulai pada pukul 07.30 Wita dan diakhiri pada pukul 21.00 

Wita (menyesuaikan dengan situasi dan kondisi). Jadwal kuliah terbagi dalam 

beberapa sesi, dimana setiap sesi memiliki waktu 50 menit. Untuk mata kuliah 

yang memiki SKS 3, maka sesi yang diblok adalah dari sesi 1 sampai dengan sesi 

3. Sesi perkuliahan yang diselenggarakan diluar rentang waktu tersebut boleh 

diatur oleh masing-masing fakultas/program studi. Pengaturan setiap sesi dapat 

dilihat pada table dibawah ini. 

 

Tabel 7.  Sesi Perkuliahan 

 
NO JAM 

KE 

KULIAH PAGI (3 SKS) JAM 

KE 

KULIAH PAGI (2 SKS) KET 

1 I 

II 

PUKUL 07.30 – 10.00 WITA 

PUKUL 10.15 – 12.45 WITA 

I 

II 

PUKUL 08.20 – 10.00 WITA 

PUKUL 10.15 – 11.55 WITA 

KULIAH PRAKTEK 

Waktu 

disesuaikan 

dengan tempat  

praktek yang 

tersedia 

  KULIAH SIANG-SORE  KULIAH SIANG-SORE 

2 I 

II 

PUKUL 13.00 – 15.30 WITA 

PUKUL 15.45 – 18.15 WITA 

I 

II 

PUKUL 13.00 – 14.40 WITA 

PUKUL 14.40 – 16.20 WITA 

PUKUL 16.20 – 18.00 WITA 

3 I KULIAH EKSTENSI  KULIAH MALAM 

  PUKUL 18.00 – 19.30 WITA 

PUKUL 19.45 – 21.15 WITA 

 PUKUL 18.00 – 19.40 WITA 

PUKUL 19.40 – 21.20 WITA 
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4.17  Uniform/Seragam Mahasiswa 

1. Jas Almamater 

Penggunaan Jas Almamater diatur penggunaan oleh masing-masing fakultas 

dan atau program studi yang penggunaanya untuk kepentingan universitas. 

Pengaturan warna jas almamater Universitas adalah berwarna Biru Dongker 

dengan logo border Universitas Dhyana Pura di dada sebelah kiri.  

 

2. Uniform/seragam mahasiswa  

Penggunaan seragam/uniform baik dalam perkuliahan teori maupun 

praktek/praktikum oleh mahasiswa, diatur sepenuhnya oleh masing-masing 

program studi bersama-sama dengan dekan fakultasnya masing-masing 

dengan mendapatkan persetujuan dari rektor.  

 

3. Pakaian Mahasiswa 

Penggunaan pakaian perkuliahan pada hari-hari yang tidak diwajibkan 

menggunakan seragam, dan atau jas almamater, harus memenuhi nilai-nilai 

etika ketimuran (Indonesia), layak dipandang mata dan tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang Anti Pornografi, dan Pornoaksi. Ketentuan lebih 

lengkap diatur pada aturan khusus tentang tata cara berpakaian. Tidak 

diperkenankan menggunakan pakaian dengan atribut berlebihan yang dapat 

mengganggu serta membahayakan diri sendiri atau orang lain. 
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BAB V. REGISTRASI 
 

 

5.1.   Administrasi Akademik 

1.   Jenis-jenis kartu yang dipergunakan dalam Sistem Kredit Semester ini 

adalah: 

a. KRS Kartu Rencana Studi 

b. KRU Kartu Rencana Ujian 

c. KHS Kartu Hasil Studi 

d. KPRS Kartu Pembatalan / Penggantian Rencana Studi 

2.   KRS merupakan kartu yang menunjukkan rencana studi mahasiswa dalam 

tiap semester yang disahkan oleh Pembimbing Akademik (PA).  

3. KRU merupakan kartu yang menunjukkan persentase kehadiran tiap mata 

kuliah mahasiswa dengan batas maksimal untuk bisa mengikuti ujian adalah 

25%. Kartu ini diberikan sebelum mengikuti ujian semester dan dibawa pada 

waktu mengikuti ujian semester. 

4. KHS merupakan kartu hasil studi mahasiswa setiap semester. Kartu ini 

dibuat rangkap tiga dan diberikan kepada pembimbing akademik, 

mahasiswa dan BAA. Kartu ini berisi nilai-nilai dari setiap mata kuliah setiap 

semester dan juga indeks prestasi semester dan kumulatif dari mahasiswa. 

5. KPRS diisi oleh mahasiswa jika mahasiswa bermaksud untuk mengadakan 

perubahan atau pembatalan dari rencana studinya 2 minggu setelah 

perkuliahan perdana dimulai. 

6. Pengisian KRS oleh mahasiswa dilakukan dibawah bimbingan seorang PA 

dan diserahkan kepada bagian administrasi akademik pada saat jadwal 

pengurusan KRS. 

 

5.2.    Prosedur Registrasi/Pendaftaran Ulang bagi mahasiswa lama 

5.2.1.  Ketentuan: 

a. Setiap awal tahun akademik mahasiswa wajib melakukan pendaftaran 

ulang atau registrasi. 

b. Mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang registrasi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dianggap sebagai mahasiswa mangkir atau 

tidak aktif dan tetap diperhitungkan dalam batas studi 14 (empat belas 

semester). 

 

5.2.2 Prosedur Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) 

a. Pengisian KRS dilaksanakan menjelang awal semester yang jadwal 

pelaksanaannya akan ditentukan berdasarkan kalender akademik. 
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b. Setiap pengisian KRS harus menyesuaikan dengan indeks prestasi yang 

telah diperoleh dan berkonsultasi dengan PA masing-masing dalam 

penentuan banyak mata kuliah yang diambil. 

c. Pengisian KRS harus dilakukan secara benar. Kesalahan pengisian seperti 

salah menulis kode mata kuliah, hari dan jam dikenakan sanksi berupa 

pembatalan hak untuk mengikuti mata kuliah yang dimaksud. 

d. Semua formulir KRS harus diserahkan sesuai dengan kode masing-masing. 

e. Bagi mahasiswa yang terlambat dalam pegurusan dan penyerahan KRS 

hanya diijinkan mengambil mata kuliah atas persetujuan dari Ketua 

Program Studi dan pembantu dekan bidang akademik. 

f. Konsultasi rencana studi merupakan kegiatan yang harus dilakukan antara 

mahasiswa dan dosen PA sesuai dengan kalender akademik. 

g. KRS yang sudah disetujui dan telah melakukan pembayaran SKS di bank 

harus segera diserahkan ke bagian yang tercantum dalam KRS. 

h. Penambahan dan pembatalan mata kuliah hanya diperkenankan dengan 

persetujuan PA selambat-lambatnya satu (1) minggu setelah perkuliahan 

dimulai sesuai dengan jadwal, dan mata kuliah yang dibatalkan dianggap 

tidak diambil dalam perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan 

i. Jumlah mata kuliah yang dapat ditempuh oleh seorang mahasiswa 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mahasiswa yang 

ditentukan oleh IPS. 

j. Jumlah mata kuliah atau beban studi yang diambil oleh seorang mahasiswa 

untuk semester berikutnya, kecuali untuk semester 1 dan 2 (mahasiswa 

baru dan pindahan) diatur sebagai berikut: 

 

Tabel 8.  Pengambilan Jumlah SKS 

Besar IP 

Semester 

Jumlah SKS Yang 

Diperkenankan 

> 3,00 Maksimum 24 

2,5 - 3,00 Maksimum 22 

2,0 - 2,4 Maksimum 17 

<  2,0 Maksimum 14 

 

k. Mahasiswa semester 1 (mahasiswa baru) ditentukan menempuh 20 - 23 

SKS. 

l. Mahasiswa yang mendapat nilai D untuk mata kuliah prasyarat bisa 

menempuh mata kuliah selanjutnya, kecuali nilai E harus mengulang di 

semester berikutnya. 

m. Apabila jumlah mahasiswa yang memilih satu mata kuliah yang 

ditawarkan kurang dari 8 orang, maka penawaran mata kuliah tersebut 

dibatalkan (dan mahasiswa diperkenankan untuk menggantinya dengan 
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mata kuliah lain yang ditawarkan) atau dapat dilanjutkan atas persetujuan 

Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi. 

 

 

 

n. Sanksi: 

Guna memperlancar proses pendidikan serta menjamin mutu hasil 

pendidikan maka dengan sangat terpaksa ditetapkan sanksi pelanggaran 

terhadap ketentuan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa demi tertib 

administrasi: 

1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi atau pendaftaran ulang, 

tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik. 

2) Mahasiswa yang tidak mengambil KRU pada waktu yang telah 

ditentukan, tidak diperkenankan mengikui Ujian Akhir Semester. 

3) Mahasiswa yang mengundurkan diri setelah mengikuti kuliah lewat 

masa batal tambah terhitung mulainya kegiatan kuliah tanpa alasan yang 

sah, tidak akan diberi nilai dan tetap diwajibkan membayar 

keuangannya secara penuh. 

4) Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik 

seperti ujian, pengerjaan tugas dan lain-lain diberi nilai E untuk kegiatan 

yang bersangkutan. 

 

5.3 Pembatalan dan Penambahan Mata Kuliah 

Pembatalan dan atau penambahan mata kuliah dilakukan setelah mahasiswa 

melakukan registrasi pada saat pengurusan KRS. Penambahan atau pembatalan 

mata kuliah dilakukan setelah perkuliahan berjalan selama 1 minggu. Yang 

dimaksud dengan pembatalan mata kuliah adalah pembatalan rencana 

pengambilan matakuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang 

bersangkutan. Yang dimaksud dengan penambahan matakuliah adalah 

menambah mata kuliah lain dalam semester yang sama (dengan catatan tidak 

melebihi batas maksimum pengambilan SKS yang ditentukan). Untuk itu 

mahasiswa akan melakukan proses pembatalan atau penambahan mata kuliah 

menggunakan kartu pembatalan rencana studi (KPRS) dan prosesnya sama 

dengan pengurusan KRS dan harus mendapatkan persetujuan PA masing-

masing. 
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5.4 Diagram Alir Prosedur Registrasi. Panduan Teknis versi online akan 

disampaikan pada sosialisasi PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS 

BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) 

 

1. Alur Kegiatan Akademik Semester 1 
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2. Alur Kegiatan Akademik Semester Reguler 
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3. Alur Kegiatan Akademik Semester Akhir 
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BAB VI. TUGAS AKHIR STUDI/SKRIPSI 
 

 

 Untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana dan atau Diploma, 

seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir berbentuk skripsi atau bentuk 

lain yang disetujui oleh lembaga dan diakhiri dengan ujian tugas akhir/skripsi. 

(Pedoman dan prosedur penulisan skripsi selengkapnya bisa dibaca pada Buku 

Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tugas Akhir/Skripsi masing-masing 

program studi) 

 

6.1.   Pengertian 

1. Tugas Akhir Studi/Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh 

mahasiswa berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktek kerja 

lapangan pada bidang ilmu sesuai program studinya masing-masing sebagai 

syarat mencapai pendidikan program sarjana (S1). 

2. Mahasiswa diberikan waktu paling lama 2 semester untuk menyelesaikan 

penulisan skripsinya dan dapat diperpanjang 1 semester lagi atas 

persetujuan Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi 

3. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsinya sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan atas kelalaiannya sendiri (point 2 di atas), 

dikenakan sanksi menempuh kembali mata kuliah seminar. 

4. Penulisan skripsi akan diakhiri dengan Ujian Skripsi setelah memperoleh 

persetujuan layak uji dari para pembimbingnya dan Ketua Program Studi 

SARJANA. 

 

6.2.   Tujuan dan Persyaratan Admisnistrasi 

Merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian 

dan sebagai media pengembangan ilmu manajemen. 

 

1.    Persyaratan Administrasi 

a. Sisa mata kuliah paling banyak 12 SKS termasuk skripsi atau sudah 

memperoleh 130 SKS untuk Program SARJANA dan 106 SKS (setara 

dengan telah menyelesaikan minimal 85% mata kuliah) dengan indeks 

prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,0 (atau sesuai dengan ketentuan 

fakultas masing-masing) 

b. Mahasiswa aktif dan memiliki transkip akademik terakhir yang sudah 

disahkan oleh Bagian Admistrasi Akademik (BAA). 

c. Sudah mendaftar (registrasi) yang dibuktikan dengan mengisi KRS pada 

semester yang bersangkutan. 

d. Sejak diperkenankan menulis skripsi mahasiswa yang bersangkutan tidak 

diperkenankan mengambil cuti akademik. 
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e. Telah lulus prasyarat mata kuliah seminar (nilai minimal C) dan tidak ada 

nilai E. 

f. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas/program studi 

masing-masing. 

 

2.    Ruang Lingkup Kajian 

a. Tema atau Topik Tugas Akhir Studi/Skripsi mencakup bidang ilmu 

ekonomi, pengetahuan sosial, homaniora, ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang relevan dengan kompetensi program studi mahasiswa. 

b. Tema skripsi atau tugas akhir dipilih mahasiswa dan memperoleh persetujuan 

Dekan dan atau kaprogdi 

c. Bahan penyusunan skripsi atau tugas akhir diperoleh dari penelitian 

lapangan (field research), penelitian laboratorium (laboratory research), atau 

penelitian kepustakaan (library research) sesuai dengan bidang peminatan dan 

keahlian mahasiswa. 

 

3.    Prosedur Pengajuan Tugas Akhir Studi 

  a.  Persyaratan dasar yaitu telah lulus persyaratan administrasi 

b.  Pengajuan Proposal (Usulan Penelitian/UP) 

Pengajuan UP dilakukan pada saat mata kuliah seminar dengan 

sistematika UP yang telah ditentukan oleh pihak lembaga (ada dalam 

buku pedoman penulisan skripsi masing-masingg program studi di 

lingkungan Universitas Dhyana Pura) 

c.  Seminar. 

i. Seminar Proposal UP dihadiri oleh para dosen pendamping seminar, 

dosen mata kuliah seminar, mahasiswa semester akhir (semester 7 & 8). 

ii. Seminar dipandu oleh dosen mata kuliah seminar dan masukan dari 

seminar tersebut dikonsultasikan dengan dosen pendamping seminar 

d.  Pembimbingan. 

i. Setiap satu skripsi dibimbing oleh 2 dosen pembimbing dengan kriteria 

pembimbing 1 jabatannya adalah Lektor atau setidaknya master S2, 

sedangkan untuk Pembimbing 2 jabatannya Asisten Ahli (atau 

ketentuan lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan olej Dekan 

Fakultas). 

ii. Pembimbing dipertimbangkan berlatarbelakang bidang ilmu yang 

sesuai dengan topik skripsi atau tugas akhir bimbingannya. 

iii. Bimbingan pada prinsipnya dilakukan di kampus tetapi tidak menutup 

kemungkinan dilaksanakan di luar kampus asal sudah disepakati oleh 

mahasiswa bersama dosen pembimbing. 

iv. Bimbingan dilakukan minimal sekali dalam 2 (dua) minggu dengan 

masa bimbingan 1 semester atau dapat diperpanjang 1 semester (6 

bulan) atas persetujuan PA. 
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v. Seorang dosen yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing diberi 

tugas pembimbingan untuk maksimal 10 orang mahasiswa setiap 

tahunnya. 

vi. Apabila dalam bidang ilmu/kajian jumlah mahasiswa bimbingan 

melampaui batas maksimal maka Dekan Fakultas dapat menunjuk 

dosen yang berlatarbelakang ilmu berbeda sebagai pembimbing. 

vii. Cara kerja pembimbingan antara Pembimbing I dan Pembimbing 2 

sebagai berikut: 

- Kerangka dasar skripsi dikonsultasikan dengan pembimbing I. 

- Teknis di lapangan serta proses penulisan dikonsultasikan dengan 

pembimbing II. 

- Keputusan Terakhir diputuskan oleh Pembimbing I. 

 

4. Ujian Tugas Akhir Studi/Skripsi 

a. Ujian skripsi dapat ditempuh oleh mahasiswa apabila jumlah kredit yang 

ditentukan telah terpenuhi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

minimal 2,0. 

b. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tugas akhir (ujian skripsi) karena 

memiliki nilai D lebih dari 6 SKS atau setara dengan 2 mata kuliah 

sehingga IPK dipandang belum memenuhi syarat, dengan persetujuan PA 

dan Ketua Program Studi, diperkenankan melakukan perbaikan diluar 

ujian semester. Nilai maksimal yang diperoleh adalah C. 

c. Ujian dilakukan secara terbuka, lisan dengan menggunakan fasilitas audio 

video dihadapan panitia penguji (atau sesuai dengan ketentuan masing-

masing fakultas). 

d. Panitia Penguji ditetapkan dengan surat keputusan oleh Dekan Fakultas. 

e. Ujian dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh minimal 3 orang penguji 

yang terdiri dari Ketua / Sekretaris dan 2 orang penguji. 

f. Lama waktu ujian 120 menit efektif untuk tanya jawab dan waktu tersebut 

diatur berimbang bagi para penguji. 

g. Ujian akhir berbentuk ujian skripsi dan ujian komprehensif dan mengarah 

pada penguasaan materi tugas akhir dan kaitannya dengan hal-hal yang 

relevan dan terkait dengan materi. 

h. Ujian Skripsi dan Ujian Komprehensif 

 Ujian Skripsi 

Ujian dimaksudkan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam 

penulisan karya ilmiah atau tugas akhir studi lainnya sesuai dengan 

bidang keilmuannya, mulai merencanakan, melaksanakan dan 

melaporkan penelitian serta mempertahankan diri dihadapan tim 

penguji skripsi. 

 Ujian Komprehensif 
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Ujian komprehensif dimaksudkan untuk mengukur kemampuan 

mahasiswa dalam menguasai bidang ilmu yang meliputi bidang 

keilmuan dan keahlian sesuai dengan konsentrasinya. 

 

i. Penilaian diberikan berdasarkan rangking penilaian sebagai berikut: 

-  Penguasaan isi dan materi 40% 

-  Bahasa & organisasi penulisan 30%  

-  Penguasaan teori keilmuan 30%   

 

j. Nilai akhir dinyatakan dengan A, B, C, D, E. dengan pedoman sebagai 

berikut (masing-masing fakultas dapat menentukan lain):  

A setara dengan nilai 80 – 100 

B setara dengan nilai 65 – 79 

C  setara dengan nilai 55 – 64 

D setara dengan nilai 40 – 54 

E  setara dengan nilai 0 – 39 

Nilai kelulusan minimal C. Apabila mahasiswa mendapat nilai D berarti 

mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang untuk sidang 

satu bulan berikutnya terhitung sejak hari sidang pada saat itu. 

Sedangkan jika mendapat nilai E maka sidang dimaksud diadakan 

kembali 2 bulan berikutnya. 

 

k. Hasil sidang harus diumumkan pada saat ujian berakhir oleh ketua/ 

sekretaris setelah memperhatikan hasil musyawarah nilai tim penguji 

dengan menyatakan lulus atau tidak lulus. 

 

6.3.   Kerangka Skripsi 

 

1. BAGIAN AWAL terdiri dari (lebih lengkapnya dapat dilihat pada Buku 

Pedoman penulisan Skripsi masing-masing program studi di lingkungan 

Universitas Dhyana Pura. 

 Halaman Sampul Lembar Logo  

 Halaman Judul  

 Lembar Persetujuan (Pembimbing) 

 Lembar Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk 

Kepentingan Akademis. 

 Lembar Surat Pernyataan Penulis bahwa karyanya Bebas Plagiasi Untuk 

Kepentingan Publikasi Ilmiah. 

 Abstrak (abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)  

 Kata Pengantar  

 Daftar Isi  

 Daftar Tabel  
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 Daftar Gambar  

 Daftar Lampiran  

 

2. BAGIAN INTI terdiri dari: 

BAB I      PENDAHULUAN  

BAB II    KAJIAN PUSTAKA  

BAB III   METODE PENELITIAN  

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN  

BAB V     PENUTUP  

 

3. BAGIAN AKHIR terdiri dari: 

 Daftar Pustaka 

 Lampiran 

 

4. WARNA SAMPUL 
Warna sampul skripsi atau tugas akhir masing-masing program studi diatur sebagai berikut: 

 

Tabel 9.  Warna Sampul Skripsi/Tugas Akhir 

No. Kode Nama Program Studi Jenjang Warna Sampul 

1 61201 Manajemen  Sarjana Kuning 

2 86207 Pendidikan Guru PAUD Sarjana Kuning 

3 83206 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan 

Keluarga  

Sarjana Kuning 

4 73201 Psikologi  Sarjana Kuning 

5 79202 Sastra Inggris  Sarjana Kuning 

6 61404 Manajemen Pemasaran  Ahli Madya Kuning 

7 93302 Manajemen Perhotelan Sarjana Terapan Kuning 

8 62201 Akuntansi Sarjana Kuning 

9 46201 Biologi  Sarjana Merah 

10 11202 Fisioterapi  Sarjana Merah 

11 13211 Ilmu Gizi  Sarjana Merah 

12 13201 Kesehatan Masyarakat  Sarjana Merah 

13 13262 Perekam dan Informasi Kesehatan  Sarjana Merah 

14 57201 Sistem Informasi  Sarjana Merah 

15 55201 Teknik Informatika  Sarjana Merah 

Catatan: penentuan warna mengacu pada pedoman akademik  BAB I poin 1.7, dan Statuta 

Universitas Dhyana Pura tentang Bendera universitas, fakultas-fakultas, program 

pascasarjana dan program pendidikan professional 
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6.4 ARTIKEL  JURNAL ILMIAH 

 Dirjen Dikti tentang ketentuan publikasi untuk program S1/S2/S3 yang 

merupakan salah satu syarat kelulusan, yang berlaku terhitung mulai kelulusan 

setelah Agustus 2012: 

[1]  Untuk program Sarjana harus ada makalah yang terbit di jurnal ilmiah 

[2]  Untuk program Master harus ada makalah yang terbit di jurnal ilmiah 

nasional terutama yang terakreditasi Dikti 

[3]  Untuk program Doktor harus ada makalah yang sudah diterima terbit di 

jurnal Internasional.  

 Format artikel mengacu pada format skripsi di masing-masing program 

studi dan tidak melebihi 10 halaman. Penulis artikel ilmiah, harus membuat surat 

pernyataan bermeterai cukup (Rp. 6 ribu)  bahwa karya yang bersangkutan adalah 

karya sendiri dan bebas plagiat. Format surat pernyataan diatur oleh masing-masing 

program studi. 
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6.5 PERSYARATAN ADMINISTRASI  PRA WISUDA 

 

 
 

Sertifikat PKKMB 

Sertifikat Tour Mahasiswa 

Transkrip Nilai Sementara 

Sertifikat PKL/OJT Ketua Prodi 

Bagian Kemahasiswaan 
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BAB VII. KEGIATAN ILMIAH MAHASISWA 
 

 

7.1.   Tour Mahasiswa 

1. Pengertian 

Tour Mahasiswa adalah kegiatan wajib mahasiswa program studi Sarjana 

dan Ahli Madya dalam bentuk perkunjungan ke perusahaan/bisnis, rumah 

sakit, sekolah, instansi pemerintah dan tempat-tempat industri perhotelan, 

bisnis, dan pariwisata baik di Bali, di luar Bali, maupun di luar negeri. Hasil 

perjalanan studi ini dilaporkan dalam bentuk laporan perorangan ataupun 

kelompok yang formatnya telah ditentukan oleh masing-masing program 

studi. Dalam pelaksanaannya, tour mahasiswa diatur oleh masing-masing 

program studi sehingga dapat mengakomodasi kepentingan program studi 

dalam meningkatkan jejaring baik di tingkat nasional maupun internasional. 

Untuk tingkat nasional atau pelaksanaan studi tour di dalam negeri 

diharapkan dapat bekerjasama dengan Badan Kerjasama Perguruan Tinggi 

Kristen Indonesia (BKPTKI) dan untuk studi tour luar negeri diharapkan 

dapat bekerjasama dengan Association of Christian Universities and Colleges 

in Asia (ACUCA). 

 

2.  Maksud dan Tujuan 

a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan 

pengetahuan dan memperluas wawasan pemikirannya mengenai tempat-

tempat perusahaan/bisnis, rumah sakit, sekolah, instansi pemerintah dan 

tempat-tempat industri perhotelan, bisnis, dan pariwisata baik di Bali 

maupun di luar Bali dan turut serta dalam pembangunan kepariwisataan. 

b. Melatih mahasiswa untuk memperoleh pengalaman yang lain dari 

biasanya melalui tatap muka dan pertemuan dengan orang dan 

lingkungan di tempat yang dikunjungi. Dengan karya wisata ini 

diharapkan mahasiswa akan dapat memiliki wawasan/paradigma baru 

tentang kesatuan dan persatuan bangsa dalam konteks pembangunan 

kepariwisataan. 

c. Dari sisi kepentingan nasional,  Menurut Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata RI (2005) dalam Sapta (2011) menjelaskan bahwa 

pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa 

tujuan pokok yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pariwisata dianggap mampu 

memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang 

dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Dampak 

yang diharapkan, dengan banyaknya warganegara yang melakukan 

kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan 
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menimbulkan rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem 

dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan 

meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. 

 Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation): Pembangunan 

pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi 

seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan 

wisatawan ke suatu daerah diharapkan mampu memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Harapannya adalah bahwa pariwisata harusnya mampu 

memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai 

daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan 

budaya bagi kepentingan pariwisata. 

 Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development): 

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, 

kekayaan budaya dan keramah tamahan dan pelayanan, sedikit 

sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong 

kegiatan ini. Artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai 

cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan 

pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang 

relative lama. 

 Pelestarian Budaya (Culture Preservation): Pembangunan 

kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam 

upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang 

meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya 

negara ataudaerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama 

mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata 

merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks 

tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan 

pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian 

kebudayaan diberbagai daerah. 

 Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia: Pariwisata 

pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan 

masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu 

kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan 

dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu 

libur yang lebih panjang dan skema paid holidays. 

 Peningkatan Ekonomi dan Industri: Pengelolaan kepariwisataan 

yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan 

kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. 

Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di 

bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada 

industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. 



PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS DHYANA PURA 142 

 

 
 

 Pengembangan Teknologi: Dengan semakin kompleks dan tingginya 

tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu 

destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi 

industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan 

kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-

daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan 

tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan 

ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan 

akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di 

berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. 

Kepariwisataanakan menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 

 

3. Pelaksanaan 

a. Tour Mahasiswa dilaksanakan minimal setahun sekali dengan 

memperhatikan jumlah batasan peserta serta waktu yang direncanakan 

supaya benar-benar disiapkan dengan baik sehingga Karya Wisata itu 

akan berjalan lancar dan aman. 

b. Mahasiswa yang diutamakan dan diperkenankan mengikuti program 

Tour Wisata ini adalah mahasiswa minimal berada pada semester 4 

(empat). 

c. Lokasi tujuan Tour Wisata ditentukan oleh Program Studi dan ditetapkan 

oleh Dekan Fakultasnya serta pendapat persetujuan pihak Rektorat 

Universitas Dhyana Pura dengan memperhatikan masukan-masukan dari 

para dosen. 

d. Pelaksanaan Tour Wisata ini dapat diselenggarakan oleh Panitia yang 

dibentuk dan bertanggungjawab kepada pihak Rektorat. 

e. Pembiayaan berkaitan dengan pelaksanaan Tour Wisata ini dibebankan 

kepada mahasiswa peserta Widya Wisata tanpa menutup kemungkinan 

mencari dana lain yang sesuai dengan ketentuan lembaga. 

f. Para Ketua Program Studi diharuskan ikut untuk menemani dan 

membimbing mahasiswa mulai dari pelaksanaan Tour Wisata sampai 

penyusunan laporan. 

 

4. Laporan Perjalanan Widya Wisata 

a. Laporan Perjalanan Tour Wisata yang dibuat oleh mahasiswa dengan 

format yang telah ditetapkan lembaga, sudah harus dikumpulkan 2 (dua) 

minggu setelah perjalanan Karya Wisata berakhir. 

b. Laporan Perjalanan Tour Wisata harus ditanda-tangani oleh Ketua 

Program Studi atau dosen yang ditunjuk membimbing selama perjalanan 

Tour Wisata. 
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5. Lain-lain 

a. Tata Tertib selama perjalanan Tour Wisata disusun oleh Panitia yang 

disahkan oleh pihak Rektorat. 

b. Panitia diberikan wewenang menambah acara-acara tambahan yang 

terkait dan sesuai dengan tujuan perjalanan Tour Wisata tanpa 

membebani biaya tambahan kepada mahasiswa peserta Tour Wisata. 

c. Panitia diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh para mahasiswa peserta Karya Wisata 

sesuai dengan Tata Tertib Perjalanan Tour Wisata. 

d. Pelanggaran yang disertai sanksi tersebut dilaporkan kepada Ketua 

Program Studi sekembalinya dari perjalanan Tour Wisata untuk diambil 

langkah administrasi selanjutnya. 

e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam buku pedoman ini akan diatur lebih 

lanjut. 

 

7.2.   Praktek Kerja Lapangan (On The Job Training) 

1.    Pengertian. 

Praktek Kerja Lapangan adalah praktek kerja yang dilakukan tanpa 

mendapatkan upah/gaji dengan maksud kegiatan tersebut adalah untuk 

mencari pengalaman melalui penerapan ilmu pengetahuan di lapangan 

sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh program studinya 

masing-masing. 

2.    Maksud dan Tujuan 

a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan 

memantapkan diri secara mendalam terhadap lapangan kerja yang telah 

ditunjukkan atau telah menjadi cita-citanya setelah menyelesaikan studi 

nanti. 

b. Memberikan pengenalan dan pengalaman kepada mahasiswa akan 

berbagai jenis aktivitas di sektor industry manufacture ataupun jasa, bisnis 

dan pariwisata yang mungkin akan menjadi pilihan tempat bekerja 

setelah bekerja nanti. 

 

3. Persyaratan 

Persyaratan mengenai pelaksanaan kegiatan PKL/OJT, baik jumlah SKS yang 

sudah ditempuh maupun hal teknis lainnya, akan diatur sepenuhnya oleh 

Dekan fakultas bersama dengan ketua program studinya masing-masing. 

 

4.   Pelaksanaan 

a. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan PKL/OJT, 

penempatannya disiapkan oleh lembaga dan dibuatkan sebuah surat 

pengantar untuk melaksanakan PKL/OJT tersebut. 
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b. Persyaratan mengenai pelaksanaan PKL 

c. Nilai SKS diberikan setelah ketentuan PKL/OJT itu dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 

d. Mahasiswa yang melanggar ketentuan PKL/OJT termasuk didalamnya 

mereka yang merusak nama baik lembaga selama PKL/OJT akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Hal-hal lain berkenaan dengan pedoman pelaksanaan PKL / OJT yang 

belum diatur dalam Buku Pedoman ini akan diatur lebih lanjut (buku 

aturan training) 

 

5.    Laporan Praktek Kerja Lapangan 

a. Ketua Program Studi wajib mengusulkan nama-nama dosen program 

studi untuk melakukan bimbingan pelaksanaan Matakuliah PKL atau 

Training tersebut, untuk dapat dibuatkan Surat Keputusan Pembimbing 

PKL atau Training. 

b. Hasil pelaksanaan PKL/OJT tersebut dilaporkan dalam sebuah laporan 

yang formatnya ditentukan oleh masing-masing fakultas/program studi. 

c. Segala biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan berhubungan dengan 

kegiatan pengantaran Mahasiswa, supervisi, dan evaluasi 

pelaksanaannya, dibebankan pada anggaran biaya SKS Matakuliah PKL 

atau Training tersebut. 

d. Untuk laporan praktek kerja lapangan (OJT) mahasiswa, akan diatur 

sepenuhnya oleh masing-masing fakultas/program studi yang 

menyelenggarakan program magang atau on the job training tersebut. 

 

7.3.   Penguasaan Bahasa Inggris (TOEFL) 

1. Maksud dan Tujuan 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) merupakan test yang digunakan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan seseorang dalam berbahasa Inggris. 

Test ini ditujukan bagi orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai 

bahasa ibu. Test ini digunakan sebagai salah satu prasyarat kelulusan bagi 

bagi seluruh program studi di lingkungan Universitas Dhyana Pura. Maksud 

dan tujuan TOEFL dijadikan program wajib oleh Universitas Dhyana Pura 

adalah untuk memastikan bahwa lulusan Universitas Dhyana Pura telah 

mampu berbahasa Inggris sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

masing-masing program studi. 

 

2. Pelaksaan dan Nilai Minimum 

Pelaksanaan TOEFL (Test of English as a Foreign Language) dari persiapan 

hingga penyelenggaraan test, diatur sepenuhnya oleh Universitas Dhyana 

Pura.  Mahasiswa tidak dapat memilih tempat dan lembaga penyelenggara 
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tanpa persetujuan pihak Universitas. Nilai minimum sebagai pedoman nilai 

terendah diatur sebagai berikut ini: 

 

Tabel 10. Skor Minimum Test TOEFL 

Fakultas Jurusan Program Studi Skor 

Minimum 

Ekonomika 

dan 

Humaniora 

Manajemen dan 

Bisnis 

1. Manajemen  450 

2. Manajemen Pemasaran 400 

3. Akuntansi 400 

Psikologi 4. Psikologi 400 

Bahasa dan 

Sastra 

5. Sastra Inggris 450 

Pendidikan dan 

Keguruan 

6. PG. Pendidikan Anak Usia Dini 400 

7. Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga 

400 

Pariwisata 8. Manajemen Perhotelan 450 

Kesehatan, 

Sains 

danTeknologi 

Kesehatan 9. Kesehatan Masyarakat 400 

10. Ilmu Gizi 400 

11. Fisioterapi 400 

12. Perekam dan Informasi 

Kesehatan 

400 

Bioteknologi 13. Biologi 400 

Komputer 14. Sistem Informasi 400 

15. Teknik Informatika 400 

Catatan; Pihak Program Studi dapat menentukan skor minimal yang lebih tinggi 

dari ketentuan di atas (Tabel. 10) 
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BAB VIII. TATA TERTIB 
 

 

8.1.   Tata Tertib Perkuliahan 

 1.  Tata Tertib untuk Dosen 

a. Dosen hadir tepat pada waktunya. 

b. Dosen tidak diperkenankan merokok di dalam area kampus. 

c. Dosen memiliki wewenang yang penuh untuk mengatur kelasnya 

d. Dosen wajib menyampaikan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) di awal 

perkuliahan kepada mahasiswanya 

e. Dosen diharuskan untuk mengembalikan lembar jawaban ujian 

mahasiswa dan menjelaskan jawaban dari soal ujiannya setelah 

pelaksanaan ujian (jika waktu yang tersedia memungkinkan). 

f. Dosen mengajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh 

lembaga (minimal 14 kali pertemuan sudah termasuk Ujian Tengah 

Semester dan Ujian Akhir Semester). 

g. Jika berhalangan hadir pada saat mengajar: 

 Supaya menghubungi Ketua Program Studi paling lambat 3 hari 

sebelumnya (kecuali sakit mendadak) atau 

 Mencari dosen pengganti dengan memberitahu Ketua Program Studi 

terlebih dahulu atau 

 Menjadwal kembali perkuliahan di hari yang lain 

h. Mengikuti setiap pertemuan dosen yang telah ditentukan oleh lembaga. 

i. Menyerahkan Satuan Acara Pengajaran (SAP) untuk setiap mata kuliah 

yang diajar kepada Ketua Program Studi. 

j. Mengadakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan membahas soal ujian 

tersebut. 

k. Menyerahkan soal Ujian Akhir Semester (UAS) dan nilai akhir semester 

pada waktu yang telah ditentukan oleh lembaga. 

l. Pada saat mengajar wajib berpakaian rapi (kemeja dan atau dasi) dan tidak 

berambut panjang dan berjenggot. 

m. Menyampaikan visi dan misi lembaga Universitas Dhyana Pura kepada 

mahasiswa disetiap awal perkuliahan di awal semester. 

n. Dosen yang tidak hadir sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

tanpa pemberitahuan serta tidak memenuhi kewajiban di atas, diberikan 

peringatan secara lisan dan tertulis dan dipertimbangkan keterlibatannya 

pada semester berikutnya. 

 

 2.  Tata Tertib untuk Mahasiswa 

a. Hadir di perkuliahan tepat pada waktunya. 

b. Dilarang keras merokok di area kampus Universitas Dhyana Pura. 



PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS DHYANA PURA 147 

 

 
 

c. Berpakaian rapi, sopan dan santun, sesuai dengan ketentuan oleh lembaga 

dan masing-masing program studi. 

d. Membaca buku pedoman dan panduan materi perkuliahan. 

e. Melaporkan diri bila meninggalkan perkuliahan. 

f. Keluar dan masuk kampus melalui pintu yang telah ditentukan. 

g. Memarkirkan kendaraan dengan rapi pada tempat yang telah ditentukan. 

h. Menginformasikan ketidakhadiran dalam mengikuti perkuliahan. 

i. Mengenakan jas almamater pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh 

lembaga. 

j. Taat dan patuh pada peraturan di tempat melaksanakan praktek kerja 

industri. 

k. Dilarang melakukan tindakan kriminal (mencuri, berkelahi, membawa 

senjata tajam, mabuk atau membawa minuman keras dan narkotika) dan 

melakukan tindakan asusila. 

l. Dilarang berambut panjang/gondrong, memelihara kumis, jambang, 

jenggot, kuku panjang dan mengecat rambut. 

m. Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak 

nama baik Universitas, mengganggu ketentraman kampus atau 

meresahkan masyarakat dan merusak fasilitas akademik dan non 

akademik. 

 

8.2. Etika Mahasiswa 

1. Santun, rapi, tertib dan disiplin 

2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi 

mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai peraturan yang 

berlaku 

3. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku pada Universitas 

Dhyana Pura. 

4. Menghormati tenaga pendidik, tenaga penunjang pendidik dilingkungan 

Universitas Dhyana Pura. 

5. Saling menghormati sesama mahasiswa. 

6. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan 

keamanan kampus Universitas Dhyana Pura. 

7. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, ketrampilan dan kesenian. 

8. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. 

9. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Dhyana Pura 

(Almamater). 

 

8.3. Hak Mahasiswa 

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk 

menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku 

di Universitas Dhyana Pura. 
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2. Memperoleh pelayanan sebaik-baiknya bidang akademik sesuai dengan 

minat, bakat, kegemaran dan kemampuan. 

3. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Universitas Dhyana Pura dalam rangka 

kelancaran proses belajar. 

4. Mendapat bimbingan dari Dosen/Instruktur yang bertangungjawab atas 

program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya. 

5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang 

diikutinya seta hasil belajarnya. 

6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan dan 

sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 

7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

8. Memanfaatkan sumber daya Universitas Dhyana Pura melalui 

perwakilan/organisasi kemahasiswaan. 

9. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana 

memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau 

program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung 

perguruan tinggi atau jurusan yang bersangkutan memungkinkan. 

10. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas Dhyana Pura. 

11. Memperoleh pelayanan bidang spiritual sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di Universitas Dhyana Pura. 

 

8.4. Pelanggaran Akademik 

1. Berlaku curang dalam mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh kampus, 

dengan sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan alat bantu studi 

tanpa ijin dari dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik 

2. Pemalsuan dengan sengaja atau membantu tanpa ijin mengganti atau 

mengubah/memalsukan transkrip nilai akademik, kartu rencana ujian 

(KRU), kartu rencana studi (KRS) atau kartu hasil studi (KHS), ijasah, kartu 

tanda mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, surat keterangan, 

laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik. 

3. Tindakan Plagiat, dengan sengaja menggunakan kata-kata/kalimat atau 

karya orang lain tanpa menyebut sumbernya dan mengakui sebagai kata-

kata/kalimat atau karya sendiri dalam suartu kegiatan akademik. 

4. Melakukan penyuapan, memberi uang atau hadiah, mempengaruhi atau 

mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi 

hadiah dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi 

akademiknya. 

5. Menggantikan atau menyuruh orang lain dalam kegiatan akademik secara 

tidak sah maupun untuk kepentingan orang lain atau diri sendiri antara 

lain, ujian dan kegiatan atau tugas akademik lainnya. 
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6. Pelanggaran akademik lain yang belum tercantum pada pedoman ini akan 

berpedoman kepada etika, moral dan martabat. 

 

 

8.5. Sanksi 

Mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib ini 

dengan melihat jenis pelanggarannya dapat dikenakan sanksi berupa: 

1. Peringatan lisan, tertulis dan skorsing apabila mahasiswa melakukan 

pelanggaran tata tertib, tindakan kekerasan, ancaman, atau tindakan lainnya 

yang dapat menggangu ketertiban dan merugikan warga kampus dan 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga.  

2. Mahasiswa yang melanggar peraturan akademik yang telah ditetapkan oleh 

lembaga akan dikenakan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran 

yang dilakukan, antara lain:  

a. peringatan lisan,  

b. peringatan tertulis,  

c. skorsing yang lamanya ditetapkan oleh lembaga berupa larangan 

mengikuti kegiatan perkuliahan dalam jangka waktu tertentu yang 

ditentukan oleh lembaga, 

d. tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan, 

e. pengurangan nilai ujian 

3. Apabila mahasiswa yang bersangkutan merusak nama baik Universitas 

Dhyana Pura dan tidak mengindahkan skorsing dan atau melakukan tindak 

pidana berdasarkan putusan pengadilan akan dikeluarkan dengan tidak 

hormat (drop out). 

 

8.6.   Tata Tertib Ujian 

1.  Mahasiswa diwajibkan untuk: 

a. Peserta ujian hadir 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai. 

b. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan perpanjangan waktu 

dan boleh mengikuti atas persetujuan ketua panitia. 

c. Pengawas ujian diperkenankan untuk menolak mahasiswa yang telat 

lebih dari 30 menit. 

d. Peserta ujian tidak diperkenankan memasuki ruang ujian sebelum 

diijinkan oleh pengawas ujian. 

e. Peserta ujian harus duduk ditempat yang telah ditetapkan. 

f. Tas dan buku diletakkan di depan kelas/ruangan ujian 

g. Penggunaan Handphone dan alat komunikasi lainnya TIDAK 

diperkenankan selama ujian berlangsung. 

h. Peserta wajib menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu 

Rencana Ujian (KRU) pada saat ujian berlangsung, bagi yang tidak 

membawa wajib melapor kepada panitia ujian sebelum ujian dimulai. 
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i. Peserta ujian wajib membawa perlengkapan ujian masing-masing, 

pinjam meminjam perlengkapan tidak diperkenankan. 

j. Peserta ujian yang telah memasuki ruang ujian tidak diperkenankan 

meninggalkan ruangan kecuali atas ijin pengawas. 

k. Peserta wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir ujian. 

l. Pengawas ujian mempunyai wewenang penuh untuk menentukan 

tempat duduk peserta, memindahkan tempat duduk peserta dan 

memberi teguran dan peringatan kepada peserta ujian. 

m. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung hanya dapat 

ditanyakan kepada pengawas ujian atau kepada panitia ujian. 

n. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa buku catatan dalam bentuk 

apapun pada saat ujian berlangsung. 

o. Soal dan lembar jawaban tidak boleh dicorat-coret dan dikumpulkan 

setelah ujian berakhir. 

 

2.   Mahasiswa tidak diperkenankan/dilarang untuk: 

a. Terlambat lebih dari 30 (tiga puluh menit). 

b. Membawa dan meletakkan kertas contekan dalam bentuk apapun 

disekitar tempat duduk kecuali untuk ujian yang sifatnya ‚open book‛. 

c. Melihat dan memperlihatkan hasil pekerjaan ujiannya (termasuk kertas 

buram) kepada peserta ujian lain. 

d. Memakai sandal, sepatu sandal, berambut gondrong/tidak rapi. 

e. Berbicara dengan mahasiswa lain pada saat ujian. 

f. Mengaktifkan telepon seluler/HP (handphone) 

g. Merokok, minum dan makan, pinjam meminjam alat tulis menulis 

h. Meninggalkan tempat duduk meskipun sudah selesai mengerjakan ujian 

kecuali dengan ijin dari pengawas. 
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BAB IX. ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
DAN ALUMNI 

 

 

  Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan 

sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan 

kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan 

tinggi. Tujuan pendidikan tinggi adalah: (1)Menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional 

yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau kesenian. (2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetatman, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya 

untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan 

nasional.  

 Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah wahana dan 

sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, 

pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta 

menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Organisasi Kemahasiswaan Universitas 

Dhyana Pura (Universitas Dhyana Pura) merupakan  wahana dan sarana 

pengembangan diri kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawan 

serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas. Kedudukan organisasi 

kemahasiswaan merupakan kelengkapan non-struktural. Bentuk dan struktur umum 

di tingkat Universitas Dhyana Pura meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat 

Mahasiswa Universitas Dhyana Pura (SM), Himpunan Mahasiswa Program Studi,  

dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). (Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi 

kemahasiswaan tersebut, diatur lebih lanjut pada ADART) 

 

9.1 Badan Eksekutif Mahasiswa 

Badan eksekutif mahasiswa (BEM) ialah lembaga kemahasiswaan yang 

menjalankan organisasi serupa pemerintahan (lembaga eksekutif) pada tingkat 

universitas yang dipimpin oleh ketua/presiden BEM serta dipilih melalui pemilu 

mahasiswa setiap tahunnya.  

 

9.2 Senat Mahasiswa 

Senat mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan pada tingkat fakultas 

yang berfungsi legislatif, yaitu lembaga kemahasiswaan yang menentukan garis-

garis besar program kerja kemahasiswaan serta memberikan masukan berupa 

pemikiran dan usulan yang aspiratif kepada pimpinan fakultasnya masing-masing 

yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional dan peningkatan 

proses belajar mengajar. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_eksekutif_mahasiswa
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9.3.Himpunan Mahasiswa Program Studi 

 Himpunan mahasiswa jurusan/program studi adalah organisasi mahasiswa 

intrakampus yang termasuk dalam kelompok IOMS yang dibentuk berdasarkan 

kesamaan disiplin ilmu, terdapat pada program studi dalam lingkup fakultas 

tertentu dan berjejaring dengan disiplin ilmu sejenis dari perguruan tinggi lain. 

Umumnya bersifat otonom dalam kaitannya dengan organisasi mahasiswa di tingkat 

fakultas.  Kegiatan himpunan mahasiswa jurusan/program studi umumnya dalam 

konteks keilmuan, penalaran dan pengembangan profesionalisme. Universitas 

Dhyana pura saat ini menyelenggarakan 15 program studi sehingga dimungkinkan 

terdapat 15 himpunan mahasiswa program studi, dan bersifat otonom berdasarkan 

kesamaan disiplin ilmu (program studi).  Himpunan mahasiswa dapat berjejaring 

secara ekstracampus sesuai dengan kesamaan disiplin ilmu. 

 

 

9.4.Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

 

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Dhyana Pura dibentuk dengan tujuan 

untuk membentuk mahasiswa yang terampil dengan ilmu dengan wawasan yang 

luas serta memiliki jiwa kepimpinan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh 

karena itu aktivitas mahasiswa diarahkan untuk meningkatkan daya nalar 

mahasiswa khususnya yang menyangkut sikap ilmiah dan professional, 

mengembangkan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa yang mendukung 

penalaran individu dan kepemimpinan, dan juga mengembangkan sikap mandiri 

dan kepedulian mahasiswa selaku mahluk sosial melalui pengabdian kepada 

masyarakat dan sesama. Di Universitas Dhyana Pura memiliki beberapa unit 

kegiatan mahasiswa yang semuanya berada dibawah naungan Wakil Rektor Bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan diantaranya: Basket, Mahasiswa Pencinta Alam 

(Mapala), Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK), Sepakbola, Tenis Meja, Bulu 

Tangkis, Kriket, Bola Voley, English For Fun (EFF). 

 

9.5 Alumni (IKADHIPA) 

Alumni merupakan potensi tersendiri yang mesti dikembangkan sebagai upaya 

memantapkan peran alumni di  Almamater, Masyarakat dan Gereja. Keberadaan 

alumni sebagai mitra Universitas adalah melanjutkan unpaya pencapaian visi dan 

misi Universitas Dhyana Pura Bali didalam setiap tingkat kehidupan bergereja, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menyadari bahwa kehadiran alumni 

sangat besar, maka dibentuklah Ikatan Alumni Dhyana Pura (Ikadhipa). 

Terbentuknya wadah ini tidak terlepas dari keberadaan STIM dan PPLP Dhyana 

Pura yang merupakan cikal bakal terbentuknya Universitas Dhyana Pura Bali. 
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1. Tujuan IKADHIPA 

a. Melanjutkan usaha pencapaian visi dan misi Universitas Dhyana Pura 

dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, berbangsa dan bernegara. 

b. Menggairahkan partisipasi para anggota dalam mengamalkan ilmu dan 

ketrampilan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagikemajuan alumni, 

almamater, gereja, masyarakat, bangsa dan negara 

c. Mempererat dan membina rasa kekeluargaan diantara sivitas akademika 

Universitas Dhyana Pura. 

 

2. Kegiatan 

a. Membantu para mahasiswa yang masih aktif dalam meraih cita-citanya 

dalam kegiatan seminar, lokakarya dan workshop seperti bursa kerja. 

b. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan keahlian 

dan karier para anggota laumni 

c. Mengadakan kegiatan yang bersifat mempererat hubungan kekeluargaan 

diantara alumni maupun dengan almamater 

d. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta maupun instansi 

lainya untuk meningkatkan peran almamater dalam dunia kerja 

 

3. Bidang Peminatan 

a. Komunikasi, Kerjasama dan Publikasi 

b. Pendidikan dan pengembangan anggota 

c. Aksi Sosial dan kesejahteraan anggota 

d. Dan bidang peminatan yang dibutuhkan. 

 

4. Kartu Alumni IKADHIPA 

Kartu alumni IKADHIPA diberikan kepada setiap alumni Universitas Dhyana 

Pura setelah mereka mengikuti wisuda berupa kartu anggota dan diberikan 

sekali dan jika hilang dibuatkan lagi dengan menghubungi sekretariat alumni. 

Kartu ini dapat digunakan sebagai salah satu kemudahan dalam 

menggunakan fasilitas di Universitas Dhyana Pura dalam program 

berkelanjutan (melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas 

Dhyana Pura) dan dapat digunakan dalam menggunakan fasilitas 

perpustakaan Universitas Dhyana Pura. 
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BAB X. SARANA PENUNJANG 
PENDIDIKAN 

 

10.1.  Ruang Kuliah 

Sarana penunjang kegiatan akademik (ruang kuliah) yang dimiliki oleh 

Universitas Dhyana Pura sebanyak 32 ruang kelas dengan kapasitas antara 20 - 

40 orang yang berlokasi di 4 gedung yaitu Gedung A,D,E,dan F. 

 

10.2.  Ruang Administrasi 

Ruang administrasi akademik yang dimiliki oleh Universitas Dhyana Pura 

ditempatkan di gedung B dan C. Gedung B terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 terdiri 

dari ruang untuk penerimaan tamu (lobby), ruang dosen, bagian BAA, bagian 

Humas, bagian perbendaharaan, ruang Foto Copy dan bagian training. Ruang 

Rektor, Wakil Rektor, dan bagian-bagian yang lain ditempatkan di lantai 2. 

Setiap ruangan yang ada di gedung B ini telah dihubungkan dengan LAN (local 

Area Network) dan juga Internet. Sistem ini sangat menolong staff akademik 

dalam bekerja. Di setiap bagian telah dilengkapi dengan minimal 2 buah 

komputer.   

 

10.3.  Laboratorium 

Untuk menunjang kegiatan akademik, Universitas Dhyana Pura telah 

melengkapi sarana dan prasarana laboratorium. Laboratorium ini terdiri dari: 

a. Dua ruangan untuk laboratorium Bahasa  

b. Empat ruangan Laboratorium Fisioterapi 

c. Sebuah ruangan Laboratorium dan biro psikologi 

d. Tiga Ruangan Praktikum Komputer (60 Unit) 

e. Sebuah ruangan Laboratorium Rekam Medik 

f. Sebuah ruangan Laboratorium Gizi 

g. Sebuah ruangan Laboratorium Sains Dasar 

h. Sebuah ruangan Laboratorium PG-PAUD 

i. Laborarotium Pariwisata dan Perhotelan: 

Dua ruangan untuk praktek Dapur (FB Production) 

Dua ruangan untuk praktek Bar dan Restaurant (FB Service and Bar) 

Sebuah ruangan untuk praktek Tata Graha (House Keeping) 

Sebuah ruangan untuk praktek laundry 

Sebuah ruangan untuk praktek Kantor depan (Front Office) 

Sebuah ruangan untuk praktek Pastry and Bakery 

Pengelolaan dan pemakaian fasilitas laboratorium berada di bawah tanggung 

jawab seorang Kepala Laboratorium yang tugasnya mengatur jadwal 

pemakaian laboratorium tersebut. 
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10.4.  Perpustakaan 

Universitas Dhyana Pura memiliki sebuah ruang perpustakaan yang berada di 

lantai 3 gedung B. Ruang baca menempati ruangan yang sama dengan 

perpustakaan. Perpustakaan Dhyana Pura memiliki koleksi buku-buku baik itu 

dari dalam negeri maupaun dari luar negeri.  Koleksi buku-buku yang terdapat 

di perpustakaan adalah buku manajemen, buku perhotelan dan pariwisata, dan 

buku-buku yang terkait dengan program studi yakni pendidikan anak usia 

dini, psikologi, pendidikan kesejahteraan keluarga, sastra inggris, pemasaran, 

fisioterapi, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu gizi, perekam informasi kesehatan, 

biologi, komputer, sistem informasi, akuntansi, kamus, majalah, jurnal ilmiah, 

skripsi, dan lain-lain. 

Untuk menjadi anggota perpustakaan dhyana pura harus memenuhi beberapa 

persyaratan anatara lain: 

1.    Keanggotaan dari pada perpustakaan: 

a. Sivitas Akademika Dhyana Pura. 

b. Mengumpulkan pas photo 3 X 4 dengan uniform lengkap berwarna 

sebanyak 3 lembar. 

c. Mengisi formulir yang telah disediakan. 

2.    Adapun sanksi yang diterapkan oleh perpustakaan: 

a. Buku yang terlambat dikembalikan oleh Sivitas Akademika Dhyana 

Pura akan dikenakan denda. 

b. Buku yang hilang atau rusak harus diganti dengan yang sama. 

c. Merobek dan mencorat-coret buku maupun skripsi akan dikenakan 

dengan denda berupa pergantian perbaikan. 

3.   Pelayanan di perpustakaan Dhyana Pura akan dilayani dari hari Senin 

sampai dengan Jumat dengan kententuan Jam: 

a. Jam 08.00 – 12.00 Wita 

b. Jam 13.00 – 16.00 Wita 

 

10.5.  Pusat Komputer (ICT) 

Pusat Komputer (ICT) dilengkapi dengan beberapa jenis perangkat lunak 

(software) dan Perangkat Keras (Hardware) serta didukung oleh tenaga 

pengelola yang dianggap kompeten dibidangnya. Seluruh komputer di link-kan 

pada sebuah jaringan komputer yang menghubungkan seluruh komputer 

disemua lini dari Administrasi sampai Pelayanan Akademik. 

Pusat Komputer (ICT) dibentuk untuk melayani segenap sivitas akademika 

baik PPLP maupun Universitas Dhyana Pura. Adapun jelajah Pelayanan yang 

dimaksud adalah: 

 Pengaturan Praktikum berbagai jenis software terapan maupun software 

Riset, baik reguler maupun permintaan untuk event khusus.  

 Pelayanan Internet kampus reguler maupun event khusus.  
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 Pembuatan program aplikasi (File Master/advance maupun installer) baik 

yang dirancang sendiri maupun Provider yang ditunjuk.  

 Maintenance Software dan Hardware Komputer Laboratorium maupun 

Administrasi. Secara rutin dan bila terjadi trouble atau kerusakan 

merekomendasi untuk diservice atau diperbaiki. 

 Dan pelayanan lain yang berhubungan dengan Komputer. 

 

10.6.  Fasilitas Penunjang Pendidikan 

Fasilitas penunjang pendidikan di Universitas Dhyana Pura mutlak diperlukan 

untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Sampai saat ini fasilitas 

penunjang yang dimiliki oleh Universitas Dhyana Pura adalah: 

1) Dua ruangan konferensi dengan kapasitas ± 50 orang. 

2) Sebuah ruangan teater dengan kapasitas ± 125 orang. 

3) Satu aula dengan kapasitas ± too orang di gedung A 

4) Satu aula dengan kapasitas ± 700 orang di gedung E 

5) Duabelas kamar standar dan 1 kamar suite untuk praktek 

mahasiswa 

6) LCD Proyektor. 

7) Ketersediaan peralatan audio dan video, wireless, dan sound 

system. 

8) Arela parkir yang luas untuk roda dua maupun roda empat. 

9) Koperasi karyawan dan Kantin untuk karyawan dan mahasiswa 

10) Fasilitas Olah Raga: Sepakbola, Volley, Musik, Basket, 

Memancing, Kriket, Tari, Bulu Tangkis, Tenis Meja. 

11) Fasilitas untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, 

yaitu: band, gong, DJ, dan tari. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi juncto Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

5) Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) dan Lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian 

pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional 

6) Kepmen 155-U-1998 tentang Organisasi Mahasiswa 

7) SK Mendiknas No. 142/E/O/2011 tentang perubahan bentuk Sekolah Tinggi 

Ilmu Manajemen Dhyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura 

8) Statuta Universitas Dhyana Pura periode 2018. 
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Lampiran:  
Tabel 11. Daftar Nilai Akreditasi Program Studi Universitas Dhyana Pura 

 

Perguruan 

Tinggi 
Peringkat No. SK 

Tahun 

SK 
Wilayah 

Tanggal 

Kedaluwarsa 

Status 

Kedaluwarsa 

Universitas 

Dhyana 

Pura 

B 
4060/SK/BAN-

PT/Akred/PT/X/2017 
2017 08 2022-10-31 Masih Berlaku 

 

 
Program Studi Strata Wilayah No. SK Tahun 

SK 

Peringkat Tanggal 

Daluarsa 

Manajemen S1 08 2445/SK/BAN-

PT/Akred/S/IX/2018 

2018 B 2023-09-04 

Manajemen 

Pemasaran 

D-III 08 1282/SK/BAN-

PT/Akred/Dipl-

III/IV/2019 

2019 C 2024-04-30 

Sastra Inggris S1 08 972/SK/BAN-

PT/Akred/S/IX/2015 

2015 C 2020-09-03 

Sistem 

Informasi 

S1 08 972/SK/BAN-

PT/Akred/S/IX/2015 

2015 C 2020-09-03 

Pendidikan 

Guru PAUD 

S1 08 0226/SK/BAN-

PT/Akred/S/I/2017 

2017 B 2022-01-10 

Pendidikan 

Kesejahteraan 

Keluarga 

S1 08 0458/SK/BAN-

PT/Akred/S/I/2017 

2017 C 2022-01-26 

Biologi S1 08 0741/SK/BAN-

PT/Akred/S/III/2017 

2017 B 2022-03-21 

Psikologi S1 08 1139/SK/BAN-

PT/Akred/S/IV/2017 

2017 C 2022-04-18 

Teknik 

Informatika 

S1 08 1363/SK/BAN-

PT/Akred/S/V/2017 

2017 C 2022-05-09 

Kesehatan 

Masyarakat 

S1 08 0800/LAM-

PTKes/Akr/Sar/VIII/2016 

2016 B 2021-08-27 

Fisioterapi S1 08 0217/LAM-

PTKes/Akr/Sar/IV/2019 

2016 B 2024-04-26 

Perekam dan 

Informasi 

Kesehatan 

S1 08 0866/LAM-

PTKes/Akr/Sar/X/2016 

2016 B 2021-10-01 

Ilmu Gizi S1 08 0872/LAM-

PTKes/Akr/Sar/X/2016 

2016 C 2021-10-01 

Manajemen 

Perhotelan 

D4 08 2102/SK/BAN-

PT/Akred/Dipl-

IV/VIII/2018 

2018 C 2023-08-01 

Akuntansi S1 08 1594/SK/BAN-

PT/Akred/S/V/2019 

2019 C 2024-05-15 
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Tabel 12. Daftar Nama Dosen Tetap Universitas Dhyana Pura 
 
No. NIDN/NUP Nama Dosen Gelar Jabatan 

Akademik 
Pendidikan Program Studi 

1 '0810025801 MADE NYANDRA Dr, dr., Sp.K.J Lektor S3 Kesehatan Masyarakat (S1) 

2 '0814096701 R TRI PRIYONO BUDI SANTOSO Dr, M.M., Drs, Lektor S3 Manajemen (S1) 

3 '0827067401 I WAYAN RUSPENDI JUNAEDI Dr, M.A., S.E., Lektor S3 Manajemen (S1) 

4 '0822067301 GUSTI NGURAH JOKO ADI NEGARA Dr., S.E., M.A., Lektor S3 Manajemen (S1) 

5 '0016067803 YEYEN KOMALASARI Dr., S.E., M.M., Lektor S3 Manajemen (S1) 

6 '0806107901 CHRISTIMULIA PURNAMA TRIMURTI Dr, S.H., S.E., M.M., Lektor S3 Manajemen (S1) 

7 '0810107001 I GUSTI BAGUS RAI UTAMA Dr, M.A, M. MA, S.E., Lektor S3 Manajemen Perhotelan (D4) 

8 '0802117001 JAYA PRAMONO Dr, M.Par, S.Pd, Lektor S3 Manajemen Perhotelan (D4) 

9 '0806036902 I WAYAN DAMAYANA Dr., M.Si, Lektor S3 Psikologi (S1) 

10 '0830106202 NI NYOMAN TRI SUKARSIH Dr., M.Hum, Lektor S3 Sastra Inggris (S1) 

11 '0816107401 NI MADE DIANA ERFIANI Dr, M.Hum, S.S Lektor S3 Sastra Inggris (S1) 

12 '0816057501 YOHANES KRISTIANTO Dr, S.Pd, M.Hum, Lektor S3 Sastra Inggris (S1) 

13 '0803066902 NYOMAN SUARJANA Dr, dr. Asisten Ahli S3 Kesehatan Masyarakat (S1) 

14 '0817045501 BAMBANG HADI KARTIKO Dr., dr., MARS, Asisten Ahli S3 Perekam dan Informasi 
Kesehatan (S1) 

15 '0808127901 DERMAWAN WARUWU Dr., M.Si, S.Th, Asisten Ahli S3 Psikologi (S1) 

16 '8808620016 I NYOMAN TINGKES Dr, Drs, M.M   S3 Manajemen (S1) 

17 '0802118601 NI KADEK DWIPAYANI LESTARI M.Si Lektor S2 Biologi (S1) 

18 '0826128201 I GEDE WIDHIANTARA S.Si, M.Biomed. Lektor S2 Biologi (S1) 

19 '0007036706 I GEDE ARYA SENA M.Kes, Ir Lektor S2 Fisioterapi (S1) 

20 '0826078201 I PUTU DARMAWIJAYA S.Si, M.Si Lektor S2 Fisioterapi (S1) 

21 '9990393482 I GEDE ARIYASA M.MKes, dr. Lektor S2 Ilmu Gizi (S1) 

22 '0828118103 I GUSTI AYU WITA KUSUMAWATI S.Si, M.Sc. Lektor S2 Ilmu Gizi (S1) 
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23 '0805018401 IDA BAGUS AGUNG YOGESWARA   Lektor S2 Ilmu Gizi (S1) 

24 '0831126727 I KETUT TUNAS M.Si, Drs Lektor S2 Kesehatan Masyarakat (S1) 

25 '0828075502 NI KETUT MARTINI S.KM, M.Kes Lektor S2 Kesehatan Masyarakat (S1) 

26 '0825128604 NI LUH GEDE ARI NATALIA YUDHA S.KM, M.P.H Lektor S2 Kesehatan Masyarakat (S1) 

27 '0823068502 I PUTU DEDY KASTAMA HARDY S.KM, M.P.H Lektor S2 Kesehatan Masyarakat (S1) 

28 '0818055701 KOMALAWATI M.M., Dra Lektor S2 Manajemen (S1) 

29 '0804017302 I W K TEJA SUKMANA S.E., M.M. Lektor S2 Manajemen (S1) 

30 '0812066901 I MADE DARMAYASA S.E., M.M. Lektor S2 Manajemen (S1) 

31 '0823037001 I GEDE AGUS MERTAYASA S.E., M.M. Lektor S2 Manajemen (S1) 

32 '0826046201 I KETUT SIRNA S.H., M.M. Lektor S2 Manajemen (S1) 

33 '0812086401 GILBERT NAINGGOLAN S.S., M.M. Lektor S2 Manajemen (S1) 

34 '0813055701 KOMALAWATI   Lektor S2 Manajemen Pemasaran (D3) 

35 '0805096001 SIDHI BAYU TURKER S.H., M.Par Lektor S2 Manajemen Perhotelan (D4) 

36 '0820067501 PUTU STEVEN EKA PUTRA S.T, M.Par Lektor S2 Manajemen Perhotelan (D4) 

37 '0831126651 I MADE ELIA CAHAYA S.H., S.Pd, M.Pd Lektor S2 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini (S1) 

38 '0829097401 I WAYAN SURYANTO S.E., M.Pd Lektor S2 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga (S1) 

39 '0830088404 I MADE WISNU ADHI PUTRA S.Si, M.Sc. Lektor S2 Perekam dan Informasi 
Kesehatan (S1) 

40 '0816128601 NI WAYAN DESWINIYANTI S.Si, M.Si Lektor S2 Perekam dan Informasi 
Kesehatan (S1) 

41 '0819098502 MADE AGUNG RAHARJA S.Si Lektor S2 Teknik Informatika (S1) 

42 '0829088401 I WAYAN SUPRIANA S.Si, M.Cs Lektor S2 Teknik Informatika (S1) 

43 '0801038201 NI MADE RIA KURNIASIH ASTUTY S.E., M.S.Ak Asisten Ahli S2 Akuntansi (S1) 

44 '0809028203 NI LUH PUTU SRI PURNAMA 
PRADNYANI 

S.E., M.Si, Ak Asisten Ahli S2 Akuntansi (S1) 
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45 '0825046501 I MADE MURNA Ir, M. MA Asisten Ahli S2 Biologi (S1) 

46 '0805058201 ANAK AGUNG AYU PUTRI 
PERMATASARI 

S.Si, M.Biomed. Asisten Ahli S2 Biologi (S1) 

47 '0810058801 I WAYAN ROSIANA S.Si, M.Si Asisten Ahli S2 Biologi (S1) 

48 '0812036701 RAHMADI PRASETIJO S.T, M.T Asisten Ahli S2 Biologi (S1) 

49 '0806045501 ANTONIUS TRI WAHYUDI S.Pd Asisten Ahli S2 Fisioterapi (S1) 

50 '0830068902 AGUNG WAHYU PERMADI S.ST, M.Fis Asisten Ahli S2 Fisioterapi (S1) 

51 '0816038801 NI PUTU ENY SULISTYADEWI M.Si, S.Gz Asisten Ahli S2 Ilmu Gizi (S1) 

52 '0811056701 NI KETUT WIRADNYANI S.P, M.Si Asisten Ahli S2 Ilmu Gizi (S1) 

53 '0828118102 NI WAYAN NURSINI S.TP, M.P Asisten Ahli S2 Ilmu Gizi (S1) 

54 '0830078401 I MADE SUWITRA S.S., M.Hum Asisten Ahli S2 Kesehatan Masyarakat (S1) 

55 '0820049001 NI PUTU WIDYA ASTUTI S.Si, M.Si Asisten Ahli S2 Kesehatan Masyarakat (S1) 

56 '0828118603 NI LUH UTARI SUMADEWI S.Si, M.Si Asisten Ahli S2 Kesehatan Masyarakat (S1) 

57 '0820088601 NI PUTU DYAH KRISMAWINTARI S.E., M.M. Asisten Ahli S2 Manajemen (S1) 

58 '0827096801 I WAYAN SUSRAMA S.E., M.M. Asisten Ahli S2 Manajemen (S1) 

59 '0028027602 EKA PUTRI SURYANTARI S.E., M.Si Asisten Ahli S2 Manajemen (S1) 

60 '0805128502 NATALIA SRI ENDAH KURNIAWATI S.E., Ak, MSA Asisten Ahli S2 Manajemen Pemasaran (D3) 

61 '0823048701 WAYAN EMI LUSTINAYANTI S.E., M.M. Asisten Ahli S2 Manajemen Pemasaran (D3) 

62 '0815037403 I MADE ENDRA PUNIAWAN S.E., M.M. Asisten Ahli S2 Manajemen Pemasaran (D3) 

63 '0824047101 R. RULICK SETYAHADI S.E., M.Si Asisten Ahli S2 Manajemen Pemasaran (D3) 

64 '0818127501 JATMIKO WAHYU NUGROHO JOSHUA S.Kom, M.Si Asisten Ahli S2 Manajemen Pemasaran (D3) 

65 '0817057901 NI KADEK WIDYASTUTI M.Par., S.E. Asisten Ahli S2 Manajemen Perhotelan (D4) 

66 '0825108001 NI LUH CHRISTINE PRAWITA SARI 
SUYASA 

M.Par., B.S. Asisten Ahli S2 Manajemen Perhotelan (D4) 

67 '0822096501 NI LUH RIMPIATI M.Pd., S.E. Asisten Ahli S2 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini (S1) 

68 '0816118201 ELIZABETH PRIMA M.Pd, S.Th Asisten Ahli S2 Pendidikan Guru Pendidikan 
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Anak Usia Dini (S1) 

69 '0805038201 PUTU INDAH LESTARI S.P, M.Pd Asisten Ahli S2 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini (S1) 

70 '0810098802 NI MADE AYU SURYANINGSIH S.Pd, M.Pd Asisten Ahli S2 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini (S1) 

71 '0828116904 CHRISTIANI ENDAH POERWATI S.Pd, M.Pd Asisten Ahli S2 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini (S1) 

72 '0816046702 NI MADE ERPIA ORDANI ASTUTI M.Pd Asisten Ahli S2 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga (S1) 

73 '0810016501 I KETUT SUARTANA M.Pd, Drs Asisten Ahli S2 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga (S1) 

74 '0801108401 I PUTU PRANATHA SENTOSA S.E., M.Pd Asisten Ahli S2 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga (S1) 

75 '0802048403 NI KADEK INDAH KUMARI DELLY S.Pd, M.Pd Asisten Ahli S2 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga (S1) 

76 '0816087203 MARIA FRANSISKA BR GINTING S.Pd, M.Pd Asisten Ahli S2 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga (S1) 

77 '0818118202 NYOMAN NGURAH ADISANJAYA S.Si, M.Si Asisten Ahli S2 Perekam dan Informasi 
Kesehatan (S1) 

78 '0803078801 NI KADEK YUNITA SARI S.Si, M.Si Asisten Ahli S2 Perekam dan Informasi 
Kesehatan (S1) 

79 '0818057401 I GUSTI NGURAH MANIK NUGRAHA S.T, M.M. Asisten Ahli S2 Perekam dan Informasi 
Kesehatan (S1) 

80 '0811107904 DYLLA HANGGAENI DYAH 
PUSPANINGRUM 

S.TP, M.Si Asisten Ahli S2 Perekam dan Informasi 
Kesehatan (S1) 

81 '0812098101 DIAH WIDIAWATI RETNONINGTYAS S.Psi, M.Psi Asisten Ahli S2 Psikologi (S1) 

82 '0725088301 LISTIYANI DEWI HARTIKA S.Psi, M.Psi, Psikolog. Asisten Ahli S2 Psikologi (S1) 

83 '0805108602 EDWIN ADRIANTA SURIJAH S.Psi, S.Psi, M.Psi Asisten Ahli S2 Psikologi (S1) 

84 '0824098403 NI PUTU SRI EKA CARNIASIH S.Pd, M.Hum Asisten Ahli S2 Sastra Inggris (S1) 
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85 '0818108503 PUTU CHRISMA DEWI S.S., M.Hum Asisten Ahli S2 Sastra Inggris (S1) 

86 '0825128501 NI LUH DESY SUARI DEWI S.S., M.Hum Asisten Ahli S2 Sastra Inggris (S1) 

87 '0815088701 KM TRI SUTRISNA AGUSTIA S.S., M.Hum Asisten Ahli S2 Sastra Inggris (S1) 

88 '0804018604 I GEDE NEIL PRAJAMUKTI 
WARDHANA 

S.S., M.Hum Asisten Ahli S2 Sastra Inggris (S1) 

89 '0803088301 CHRISTIAN TONYJANTO S.Kom, M.Pd Asisten Ahli S2 Sistem Informasi (S1) 

90 '0817038401 I GUSTI NGURAH ANOM CAHYADI 
PUTRA 

S.T, M.Cs Asisten Ahli S2 Sistem Informasi (S1) 

91 '0811108503 AULIA IEFAN DATYA S.T, M.T Asisten Ahli S2 Sistem Informasi (S1) 

92 '0820058301 AGUS TOMMY ADI PRAWIRA KUSUMA S.T, M.T Asisten Ahli S2 Sistem Informasi (S1) 

93 '0828038501 GERSON FEOH S.Kom, M.T Asisten Ahli S2 Teknik Informatika (S1) 

94 '0801118101 PUTU WIDA GUNAWAN S.Si Asisten Ahli S2 Teknik Informatika (S1) 

95 '0805058602 I GUSTI NGURAH ALIT WIDANA 
PUTRA 

S.T, M.Eng Asisten Ahli S2 Teknik Informatika (S1) 

96 '0806118601 RAI GINA ARTANINGRUM A.Md, M.Si, S.E   S2 Akuntansi (S1) 

97 '0827028903 SUNITHA DEVI M.Si, S.E   S2 Akuntansi (S1) 

98 '0828058901 PUTU ARISTYA ADI WASITA M.Si, S.E   S2 Akuntansi (S1) 

99 '0817068902 LUH DIAH CITRARESMI CAHYADI M.Si, S.E   S2 Akuntansi (S1) 

100 '0824077501 AGUS DONNY SUSANTO M.Kes   S2 Fisioterapi (S1) 

101 '0829038901 NI LUH PUTU WIDIANTINI     S2 Fisioterapi (S1) 

102 '0809037601 I MADE IMAN ANTARIKSA     S2 Fisioterapi (S1) 

103 '0813027701 AGUSTINA SANTI     S2 Fisioterapi (S1) 

104 '0817018901 INDAH PRAMITA M.Fis, Sst.Ft   S2 Fisioterapi (S1) 

105 '0811086101 I GEDE MUSTIKA Drs, M. MA   S2 Ilmu Gizi (S1) 

106 '0828058101 PURWANINGTYAS KUSUMANINGSIH     S2 Ilmu Gizi (S1) 

107 '0820088504 I PUTU AGUS WIRAWAN     S2 Ilmu Gizi (S1) 

108 '0820068904 RESTI KUSUMARINI SAMBEN M.Kes, S.Gz   S2 Ilmu Gizi (S1) 
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109 '0815089201 RAVI MASITAH S.Gz, M.Gizi   S2 Ilmu Gizi (S1) 

110 '0814117601 PUTU HERRY SANDAYANI     S2 Kesehatan Masyarakat (S1) 

111 '0804128701 NI KETUT SUGIANTARINI     S2 Kesehatan Masyarakat (S1) 

112 '8868750017 MADE AGUS SUGIANTO S.KM, M.Kes   S2 Kesehatan Masyarakat (S1) 

113 '0829049102 I NYOMAN PURNAWAN S.KM, M.P.H   S2 Kesehatan Masyarakat (S1) 

114 '0826058303 PUTU CHRIS SUSANTO B.A., M.B.A   S2 Manajemen (S1) 

115 '0822016702 I GEDE OKA M.M.   S2 Manajemen (S1) 

116 '0813097101 RADEN AGUS SARWA EDY     S2 Manajemen (S1) 

117 '0810059102 I PUTU GIDION ALFA DIANA M.M, S.E   S2 Manajemen (S1) 

118 '0814037003 NI LUH PUTU SUARMI SRI PATNI S.E., M.M.   S2 Manajemen (S1) 

119 '0825027201 I KETUT RUDIA S.E., M.M.   S2 Manajemen (S1) 

120 '0809028102 AGUS SATYANANDA MASTRA B.A., M.A   S2 Manajemen Perhotelan (D4) 

121 '0827087201 I NENGAH RATA ARTANA S.Sn, M.Sn   S2 Manajemen Perhotelan (D4) 

122 '0809097602 I GUSTI AYU PUTU PARTINI     S2 Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini (S1) 

123 '0829097101 GUSTI MADE ARTIKA S.Pd, M.Pd   S2 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga (S1) 

124 '0803096501 I KETUT ARDIASA     S2 Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga (S1) 

125 '0805048701 I PUTU YOGA SUSMITHA S.E., M.Si   S2 Perekam dan Informasi 
Kesehatan (S1) 

126 '0827109001 NI MADE DIARIS M.Kes, A.Md.Keb, S.SiT   S2 Perekam dan Informasi 
Kesehatan (S1) 

127 '0811088702 DEVI MARLITA MARTANA S.H., M.H   S2 Perekam dan Informasi 
Kesehatan (S1) 

128 '0812068502 NI NYOMAN ARI INDRA DEWI S.Psi, M.Psi, Psikolog.   S2 Psikologi (S1) 

129 '0802067801 NI KETUT JENI ADHI S.Psi, M.Psi, Psikolog.   S2 Psikologi (S1) 

130 '0819097301 I GUSTI AYU INDAH ARDANI     S2 Psikologi (S1) 
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131 '0804019003 AGNES UTARI HANUM AYUNINGTIAS S.Psi, M.Psi   S2 Psikologi (S1) 

132 '0807077101 I GUSTI NYOMAN PUTRA KAMAYANA     S2 Sastra Inggris (S1) 

133 '0805119001 GEK WULAN NOVI UTAMI M.Hum, S.S   S2 Sastra Inggris (S1) 

134 '0815056003 I KETUT LIAS WIRAWANTHA S.E., M.M.   S2 Sistem Informasi (S1) 

135 '0828048102 PUTU FASA PRAWIDIA AYUB S.T   S2 Sistem Informasi (S1) 

136 '0812128502 NI MADE DHIANARI     S2 Teknik Informatika (S1) 

137 '0810078902 GABRIEL FIRSTA ADNYANA S.Kom, M.M.S.I   S2 Teknik Informatika (S1) 

Sumber: Forlap.dikti.go.id (kondisi 2017, semester genap) 


