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KATA PENGANTAR 

  

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang merupakan salah satu perguruan 
tinggi swasta di Jawa Tengah, dalam rangka penyelenggaraan proses pengelolaan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, 
berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Buku Pedoman 
Tahun 2021/2022 Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. 

 Buku pedoman ini memuat informasi mengenai Gambaran Umum UNISBANK, 
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Kemahasiswaan, Fasilitas Pendukung serta Fakultas 
dan Program Studi di UNISBANK. Isi buku ini secara terus-menerus akan diperbaiki pada 
masa yang akan datang untuk disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-
undangan dan peraturan lain di bidang pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan sesuai dengan Paradigma Baru Pendidikan Tinggi. 

 Akhir kata kami berharap, semoga Buku Pedoman ini dapat digunakan 
sebagaimana mestinya oleh mahasiswa, dosen, tenaga penunjang akademik lainnya 
untuk membantu meningkatkan proses penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di 
UNISBANK serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

 
 

Semarang, 27 Agustus 2021 
Rektor, 

 
 
 
 

Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum. 
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KALENDER AKADEMIK 2021/2022 
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG 

 

Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 

  
TANGGAL AGENDA 

18 - 29 Agustus 2021 Lap. Akhir Semester Genap 2020/2021 

13 - 17 September 2021 PEKAKU TA 2021/2022 

Ditentukan Fakultas Pariwisata 
PDSP - Pembinaan Disiplin - Sikap Profesi D3 
Perhotelan 

20 September - 7 Nopember 2021 Perkuliahan Tengah Semester 2021/2022 

4 - 17 Okt 2021 Lap. PDDIKTI Awal Semester Ganjil 2021/2022 

11 - 14 Oktober 2021 Pembagian Ijasah 

19 Oktober 2021 Maulid Nabi 1443 H 

27 Oktober 2021 Wisuda ke-86 

8 - 14 Nopember 2021 
Ujian Mandiri Tengah Semester Ganjil 
2021/2022 

15 Nopember - 2 Januari 2022 Perkuliahan Akhir Semester 2021/2022 

8 Nopember - 5 Desember 2021 Penjadwalan Kuliah Semester Genap 2021/2022 

13 Desember - 2 Januari 2022 KRS On-line Semester Genap 2021/2022 

23-24 Desember 2021 Cuti Bersama 

25 Desember 2021 Hari Natal 

1 Januari 2022 Tahun Baru Masehi 

3 - 9 Januari 2022 
Ujian Terjadwal Akhir Semester Ganjil 
2021/2022 

10 - 13 Januari 2022 Penyerahan Nilai Semester Ganjil 2021/2022 

17 - 21 Januari 2022 Yudisium Semester Ganjil 2021/2022 

18 - 21 Januari 2022 Pendaftaran Remidial Ganjil 2021/2022 

14 Januari 2022 Batas Akhir Bimbingan 

17 - 22 Januari 2022 Pendaftaran Ujian Skripsi/TA 

24 Januari - 4 Pebruari 2022 Ujian Skripsi/TA 

31 Januari - 13 Pebruari 2022 Perkuliahan Remidial 

1 Pebruari 2022 Tahun Baru Imlek 2573 

16 - 18 Pebruari 2022 Penyerahan Nilai Remidial 

21 - 25 Pebruari 2022 Yudisium Remidial 

14 - 25 Pebruari 2022 KRS Tetap Semester Genap 2021/2022 

14 - 23 Pebruari 2022 Lap. PDDIKTI Akhir Semester Genap 2021/2022 
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15 April 2022 Wafat Yesus Kristus 

18  - 24 April 2022 Laporan PD-DIKTI Awal Semester Genap 2021/2022 

28 April 2022 Wisuda ke-87 

28 April 2022 Dies Natalis ke-54 
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1 Mei 2021 Hari Buruh 

2 - 3 Mei 2022 Idul Fitri 1443 H 

4 - 6 Mei 2022 Cuti Bersama Kel. Besar UNISBANK 

9 - 15 Mei 2022 Ujian Mandiri Tengah Semester Genap 2021/2022 

16 Mei 2022 Hari Raya Waisak 2566 

17 Mei - 4 Juli 2022 Kuliah Akhir Semester Genap 2021/2022 

26 Mei 2022 Kenaikan Isa Almasih 

10 Mei 2022 Halal bi Halal Kel. Besar UNISBANK 

1 Juni 2022 Hari Lahir Pancasila 

13 Juni - 1 Juli 2022 KRS On line Semester Ganjil 2022/2023 

5 - 11 Juli 2022 Ujian Terjadwal Akhir Semester Genap 2021/2022 

12 - 15 Juli 2022 Penyerahan Nilai Semester Genap 2021/2022 

25 Juni 2022 Batas Bimbingan Skripsi/TA 

19 - 22 Juli 2022 Yudisium Semester Genap 2021/2022 

11 - 15 Juli 2022 Pendaftaran Ujian Skripsi/TA 

9 Juli 2022 Idul Adha 1443 H 

11 - 22 Juli 2022 Ujian Skripsi/TA 

20 - 22 Juli 2022 Pendaftaran Remidial 

1 - 14 Agustus 2022 Kuliah Remidial 

30 Juli 2022 Tahun Baru Hijriyah 1444 H 

8 - 19 Agustus 2022 KRS Tetap Semester Ganjil 2022/2023 

22-26 Agustus 2022 Yudisium Remidial on-line 

17 Agustus 2022 HUT Republik Indonesia ke-77 

19 September - 6 Nopember 

2022 
Kuliah Semester Ganjil 2022/2023 
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BAB I 
GAMBARAN UMUM 

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) 

 

 
1. Lambang, Hymne dan Mars UNISBANK 

a. Lambang 
 UNISBANK memiliki lambang yang berbentuk sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burung Garuda dengan sayap mengembang pada posisi hinggap, kedua cakarnya 
menyengkeram bola bumi, yang berselempang pita bertuliskan “UNISBANK” 
melintang ditengah bola. Dasar lambang berwarna merah. Lambang UNISBANK 
memiliki makna sebagai berikut :  

● Burung garuda melambangkan kebangsaan Indonesia yang kokoh, kuat dan 
perkasa serta teguh dalam pendirian; 

● Bola bumi melambangkan tanah air nusantara Indonesia yang berada di antara 
negara-negara di dunia; 

● Pita yang melintang di tengah bola bumi, (bertuliskan “UNISBANK” singkatan 
dari UNIVERSITAS STIKUBANK disini merupakan akronim dari Sasana Taruna 
Informatika dan Keuangan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan, 
menunjukkan identitas lembaga pendidikan yang berwawasan regional, nasional 
dan internasional, dalam menatap masa depan yang terpanggil untuk 
menyiapkan kader bangsa dalam menatap masa depan; 

● Warna dasar merah melambangkan keberanian dan kemantapan berpikir serta 
berbuat dalam menuntut ilmu yang diperoleh untuk dikembang sebarkan dan 
diabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara. 
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Lambang UNISBANK diwujudkan pada pakaian jabatan Guru Besar, duaja, dan 
tongkat pedel. Pada pakaian jabatan Guru Besar dalam bentuk topi persegi lima dan 
tiap-tiap segi berbentuk songkok. Tepi balik toga berbentuk lima songkok pula, 
sedangkan bagian punggung, leher, dada, dan lengan terbuat dari beludru berwarna 
hitam, dan lambang lima songkok pada leher dan lengan ; pada duaja ditempatkan 
diatas alat berwarna kuning emas dan putih; pada tongkat pedel ditempatkan di 
bagian ujung dan bersisi dua.  
 

b. Hymne 
Hymne UNISBANK adalah lagu UNISBANK yang berjudul Hymne UNISBANK. Hymne 
dinyanyikan pada upacara resmi yang pelaksanaannya diatur melalui Keputusan 
Rektor dengan persetujuan Senat UNISBANK (Hymne UNISBANK terlampir). 
 

c. Mars  
Mars UNISBANK adalah lagu UNISBANK yang berjudul Mars UNISBANK. Mars 
dinyanyikan pada upacara resmi yang pelaksanaannya diatur melalui Keputusan 
Rektor dengan persetujuan Senat UNISBANK (Mars UNISBANK terlampir). 

 

2. SEJARAH BERDIRINYA UNISBANK 

 Universitas Stikubank (UNISBANK) adalah lembaga Pendidikan Tinggi yang 
diselenggarakan oleh dan bertanggung-jawab kepada Yayasan Pendidikan dan Penerbit 
Mahasiswa Indonesia (YPPMI). 
 YPPMI didirikan dengan Akte Notaris RM. Soeprapto S.H. tanggal 26 Mei 1967 No. 64,  
yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir diperbaharui dengan Akte 
Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH, MH,MM, Tanggal 25 Juni 2007. Sesuai perubahan 
Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI) Nomor 
122 saat itu. 
 
2.1. YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA  INDONESIA  (YPPMI) 
 Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI) dilaksanakan oleh 
Pengurus dengan susunan sebagai berikut : 

 
Pembina : 1) Istiamiyati Kumalasari 
  2) Drg. Sari Savitri Dharmakusuma  
  3) Prof. Dr. Y. Sutomo, M.M. 

Ketua :  Dr. Alimudin Rizal R, M.M. 
Sekretaris : Dr. Yeye Susilowati, M.M.  
Bendahara        : Ir. Michael Handoko Adhi, MBA. 

Pengawas : 1) Dr. Basukiyanto, M.Si 
  2) Dr. Bambang Suko Priyono, M.M 
  3) Dr. Tristiana Rijanti, SH., M.M 
 
Sebagaimana disebut dalam Akta Berita Acara Nomor 15, Tanggal 18 April 2018, yang 
dibuat oleh Siva Rosadina, SH., Notaris di Semarang. 
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Maksud dan Tujuan Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia adalah : 
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran formal dan non formal bagi 

kepentingan masyarakat. 
b. Lembaga Pendidikan formal yang dimaksud mencakup pendidikan kejuruan menengah 

dan pendidikan tinggi. 
c. Membina dan mengembangkan UNIVERSITAS STIKUBANK sebagai wujud dan bentuk 

nyata dalam berperan serta dalam pembangunan lewat jalur pendidikan untuk 
mencerdaskan dan menyiapkan kader bangsa. 

d. Menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan yang menunjang pendidikan formal 
dan non formal. 

e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk membentuk karakter 
kewirausahaan. 

f. Melakukan usaha-usaha berupa unit-unit bisnis untuk kepentingan umum dan atau 
khusus kepentingan lembaga-lembaga pendidikan. 

g. Mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta sepanjang 
menyangkut pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

h. Usaha-usaha sosial lainnya.  
 

2.2. PERKEMBANGAN  ORGANISASI  DAN  STATUS  DALAM LINGKUNGAN YPPMI 

 Pada tanggal 28 April 1968, YPPMI  mendirikan  Akademi Keuangan dan Perbankan 
dengan satu jurusan yaitu Jurusan Keuangan dan Perbankan. Pada tanggal 27 Maret 1971 
dengan SK. Mendikbud No. 224/DPT/II/1971 mendapat status terdaftar. Tidak berselang 
lama kemudian pada tanggal 12 Januari 1976 dengan SK Mendikbud No. 009/U/1976 
Mendapat status Diakui. Selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 1984 dengan SK 
Mendikbud No. 061/O/1984 mendapat STATUS DISAMAKAN dan pada tanggal 11 Oktober 
1986 dengan SK. Mendikbud No. 0276/O/1986 membuka Jurusan baru yaitu jurusan 
Manajemen dengan Program Studi Manajemen Informatika Keuangan dan Perbankan 
Jenjang Program Diploma 3 yang mendapat STATUS TERDAFTAR. 

 Pada tanggal 15 Mei 1989, AKUBANK dikembangkan menjadi STIKUBANK dengan dua 
jurusan yakni Keuangan dan Perbankan (SK. Mendikbud No. 0287/O/1989), dan menambah 
jenjang Diploma 4 (SK. Mendikbud No. 38/O/1989 tanggal 24 Mei 1989). Sedangkan 
Jurusan Manajemen dengan program studi Manajemen Informatika Keuangan dan 
Perbankan mulai beroperasional tanggal 4 Agustus 1990 dengan SK Mendikbud No. 
0482/O/1990. 

 

2.3. PERKEMBANGAN STIE STIKUBANK 

 Pada perkembangannya STIKUBANK dikembangkan menjadi STIE STIKUBANK dengan 
SK Dirjen Dikti No. 407/Dikti/Kep/1992 tanggal 26 Agustus 1992 dengan 6 (enam) program 
studi yaitu (1) Program Studi Keuangan dan Perbankan (D3), (2) Program Studi Ekonomi 
Pembangunan (S-1), (3) Program Studi Manajemen Perusahaan (D3), (4) Program Studi 
Manajemen (S-1), (5) Program Studi Akuntansi (D3), dan (6) Program Studi Akuntansi (S-1). 
Pada tanggal 2 Agustus 2001 Program Studi S2 Magister Manajemen telah mendapat Ijin 
penyelenggaraan dengan SK. Mendiknas No. 2551/D/T/2001. Pada tanggal 5 Desember 
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1999 dengan adanya perubahan Jurusan Manajemen Program Studi Manajemen 
Informatika Keuangan dan Perbankan menjadi Jurusan Manajemen Program Studi 
Manajemen Keuangan Jenjang Program Diploma 3 dengan STATUS DISAMAKAN 
berdasarkan SK. Dirjen Dikti No. 473/Dikti/Kep/1999. 

 Pada tanggal 26 Agustus 1992 Program Studi Manajemen Perusahaan memperoleh 
status diakui dengan SK Dirjen Dikti No. 409/Dikti/Kep/1992. kemudian pada tanggal 20 
Desember 1999 mendapat Status Disamakan dengan SK Dirjen Dikti No. 
491/Dikti/Kep/1999.  

 Program D.III, Program Studi  Manajemen Perusahaan,  memperoleh status Diakui SK 
Dirjen Dikti No.409/Dikti/Kep/1992 tanggal 26 Agustus 1992, dan memperoleh penetapan 
kembali status Disamakan berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor: 491/Dikti/Kep/1999 tanggal 
20 Desember 1999. Sejak tanggal 4 April 2002 memperoleh status Terakreditasi 
berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 
002/BAN-PT/Ak-I/Dpl/IV/2002 

 Program S.1,  Program  Studi  Ekonomi Pembangunan,  memperoleh status Diakui, 
dengan SK. Dikti.  No. 39/Dikti/ Kep/1994 tertanggal 28 Januari 1994. Sejak tanggal 27 April 
2000 memperoleh status Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 004/BAN-PT/Ak-IV/IV/2000 dan pada tanggal 23 
Agustus 2004 memperoleh status Terakreditasi kembali berdasarkan Keputusan Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 036/BAN-PT/Ak-VIII/S-
1/VIII/2004. 

 Program Strata I, Program Studi Manajemen,  mendapat  status Diakui, SK Dirjen Dikti 
No.15/Dikti/ Kep/1998 tanggal 14 Januari 1998. Sejak tanggal 29 Mei 2000 memperoleh 
status Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
Depdiknas RI Nomor : 006/BAN-PT/Ak-IV/V/2000. 

 Program Strata I, Program Studi Akuntansi  memperoleh status diakui, SK Dirjen Dikti 
No. 77/Dikti/Kep/1998 tanggal 4 Maret 1998. Sejak tanggal 29 Mei 2000 memperoleh 
status Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
Depdiknas RI Nomor : 006/BAN-PT/Ak-IV/V/2000. 

 Program Diploma III, Program Studi Akuntansi, Mendapat  status Terdaftar berdasarkan 
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud RI Nomer 27/DIKTI/Kep/1999 
tanggal 15 Pebruari 1999. Sejak tanggal 26 Mei 2004 mendapat status Terakreditasi 
berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 
003/BAN-PT/Ak-IV/Dpl-III/V/2004. 

 Pada tanggal 2 Agustus 2001 Program Studi Magister Manajemen telah mendapat ijin 
penyelenggaraan dengan SK No. 2551/D/T/2001. dan pada tanggal 8 Juni 2005 
memperoleh perpanjangan ijin penyelenggaraan serta status akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi Depdiknas RI No. : 006/BAN-PT/Ak-IV/S2/VI/2005. 

 

2.4. PERKEMBANGAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) 

 Perkembangan Universitas Stikubank (UNISBANK) dimulai dengan pembentukan 
sebuah akademi untuk melanjutkan Jurusan Manajemen Program studi Manajemen 
Informatika Keuangan dan Perbankan, maka didirikan Akademi Manajemen Informatika 
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dan Komputer (AMIK) STIKUBANK pada tanggal 23 Juli 1993. Adapun jurusan yang 
diselenggarakan adalah Jurusan Manajemen Informatika Jenjang Diploma 3 dengan SK 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92/D/0/1993 tanggal 23 Juli 1993. 

 Pada tanggal 19 Agustus 1994, untuk lebih meningkatkan keberadaannya maka AMIK 
STIKUBANK dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
Komputer (STMIK) STIKUBANK dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 
086/D/O/1994. Adapun jurusan yang diselenggarakan yaitu : 

a. Jurusan Manajemen Informatika Jenjang Strata-1 dan Diploma-3 

b. Jurusan Teknik Informatika Jenjang Strata-1 

 Pada tanggal 4 Maret 1998, dengan SK DIRJEN DIKTI No. 76/DIKTI/KEP/1998, Jurusan 
Manajemen Informatika Jenjang Diploma III mendapat  STATUS DIAKUI. 

 Untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, maka STMIK 
STIKUBANK membuka Jurusan Manajemen Informatika Jenjang Diploma I dan Diploma II. 
Berdasarkan Surat Koordinator KOPERTIS Wilayah VI No. 1727A/O06.2/AK10/1998 
tertanggal 27 Juni 1998, Jurusan Manajemen Informatika Jenjang Diploma I dan Diploma II 
mendapat STATUS DIAKUI. 

 Satu tahun kemudian pada tanggal 24 Maret 1999 memperoleh kenaikan status dengan 
Surat Keputusan DIRJEN DIKTI No.71/DIKTI/KEP/1999 menjadi STATUS DISAMAKAN.  
Dengan diberikannya status disamakan ini berarti untuk Program Studi Manajemen 
Informatika Jenjang Program Diploma III, Jenjang Program Diploma II dan Jenjang Program 
Diploma I merupakan program studi mandiri dalam melaksanakan proses belajar mengajar, 
termasuk didalamnya adalah pelaksanaan ujian negara dapat dilakukan sendiri baik 
pengujinya maupun proses pelaksanaan ujiannya. 

 Mengingat sumberdaya dipandang cukup memadai, maka pada tanggal 15 Pebruari 
1999 menambah Jurusan/Program Studi baru, yaitu Program Studi Komputerisasi 
Akuntansi Jenjang Program Diploma III dan memperoleh STATUS TERDAFTAR melalui Surat 
Keputusan DIRJEN DIKTI No. 26./DIKTI/KEP/1999. 

 Pada tahun 1993, menyongsong era milienium baru dan untuk mengantisipasi 
kebutuhan sumberdaya manusia di era global, maka Drs. Y. Sutomo mempunyai gagasan 
untuk mendirikan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Stikubank. 
Gagasan pendirian ini kemudian disampaikan kepada Bapak. J. Sudarjo, SH selaku Ketua 
YPPMI, kemudian di konsultasikan kepada Bapak FX. Budi Dharmakusuma, SE dan Bapak. H. 
Hadi Wuryan, SH,CN,MH selaku pendiri sekaligus Pengurus YPPMI. Gagasan pendirian AMIK 
Stikubank ini ternyata disambut baik oleh Pengurus YPPMI dan kemudian dibentuk Panitia 
Pendirian AMIK Stikubank yang di Ketuai oleh Drs. Y. Sutomo, dengan salah satu 
anggotanya adalah Drs. R. Basiya. Program Studi yang diusulkan pada waktu itu adalah 
Manajemen Informatika Jenjang Program Diploma III.  

 Berdasarkan SK MENDIKBUD RI Nomor 92/D/0/1993, tanggal 23 Juli 1993, secara resmi 
berdiri Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Stikubank dengan Program 
Studi Manajemen Informatika Jenjang Program Diploma III. AMIK Stikubank ini pada 
dasarnya adalah merupakan pengembangan dari Program Studi Manajemen Informatika 
Keuangan dan Perbankan jenjang program Diploma III, yang sudah dibuka sejak 29 
November 1984, dengan SK MENDIKBUD Nomor 061/O/1984 dengan STATUS DISAMAKAN,  
berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 407/DIKTI/Kep/1992. 
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 Pada tahun 1994 AMIK STIKUBANK dikembangkan lagi menjadi sekolah tinggi, yaitu 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Stikubank, disingkat STMIK 
STIKUBANK, dengan SK MENDIKBUD RI Nomor 086/D/O/1994 tanggal 19 Agustus 1994. 
Adapun  Panitia perubahan bentuk dari AMIK Stikubank menjadi STMIK Stikubank sebagai 
Ketua Drs. Y. Sutomo dan salah satu anggotanya adalah Drs. R. Basiya.  Program studi yang 
diselenggarakan oleh STMIK STIKUBANK adalah : 
a. Program Studi S-1 Manajemen Informatika 
b. Program Studi D-III Manajemen Informatika 
c. Program Studi S-1 Teknik Informatika. 
Perkembangan dan kemajuan yang dicapai STMIK Stikubank adalah sebagai berikut : 

1. Pada tanggal 4 Maret 1998, dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 
76/DIKTI/Kep/1998, Program Studi D-III Manajemen Informatika mendapat Status 
Diakui. 

2. Membuka Program Studi D-I dan D-II Manajemen Informatika, berdasarkan Surat 
Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Nomor 1727/A/ 0.06.2/AK.10/1998 
tanggal 27 Juni 1998 dengan Status Diakui mengikuti status Program Studi D-III 
Manajemen Informatika (sesuai dengan peraturan pada waktu itu). 

3. Pada tanggal 24 Maret 1999, Program Studi D-III (termasuk D-I dan D-II) Manajemn 
Informatika, telah memperoleh Status Disamakan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen 
Pendidikan Tinggi Nomor 71/DIKTI/Kep/1999. 

4. Pada tanggal 15 Februari 1999, STMIK STIKUBANK menambah program studi baru, yaitu 
Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi dengan status Terdaftar berdasarkan SK 
Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 26/DIKTI/Kep/1999 

5. Pada tanggal 20 Mei 2000, membuka program studi baru, yaitu Program Studi D-III 
Teknik Komputer dengan status Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Dirjen 
Pendidikan Tinggi Nomor 164/DIKTI/Kep/2000. 

6. Pada tanggal. 15 Pebruari 2001, berdasarkan SK. BAN-PT No.0141/BAN-PT/Ak-
IV/II/2001, Program Studi Manajemen Informatika (S-1) memperoleh akreditasi 
peringkat “A” dan Program Studi Teknik Informatika (S-1) memperoleh akreditasi 
peringkat “B”. 

 

Sampai dengan tahun akademik 2000/2001, STMIK STIKUBANK mengelola dan 
menyelenggarakan 1 (satu) Program Studi D-I,  3 (tiga)  Program Studi D-III dan 2 (dua) 
Program Studi S-1, yaitu : 
a. Program Studi D-I Manajemen Informatika (status Disamakan) 
b. Program Studi D-III Manajemen Informatika (status Disamakan) 
c. Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi (status Terdaftar) 
d. Program Studi D-III Teknik Komputer (status Terdaftar)  
e. Program Studi S-1 ManajemenInformatika/Sistem Informasi (akreditasi “A”) 
f. Program Studi S-1 Teknik Informatika (akreditasi “B”). 

Pada tahun 1999, Drs. Y. Sutomo, M.M mempunyai gagasan untuk menggabungkan 
beberapa perguruan tinggi dibawah pembinaan YPPMI dan merubah bentuk menjadi 
UNIVERSITAS dengan program studi multi disiplin ilmu, agar supaya pengelolaan beberapa 
sekolah tinggi dan akademi yang dibina YPPMI menjadi lebih efisien serta untuk 
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memperkokoh posisi persaingan. Gagasan ini disambut baik oleh Bapak Pengurus YPPMI, 
sehingga kemudian dibentuk Panitia Pendirian Universitas (dengan nama UNISBANK) 
dengan susunan Penanggung Jawab : Prof. H. Hadi Wuryan, SH, CN, MH dan FX. B. 
Dharmakusuma, SE; Ketua Drs. Y. Sutomo, M.M.; Sekretaris Drs. R. Basiya, M.M.; dan 
anggota terdiri dari Ir. Lukas Setiawan, Dr. Ir. V. P. Bintoro, M.Agr, Ir. B. Dwiloka, M.S., Nur 
Aini, SE, Sunardi, S.Kom.  

Berdasarkan beberapa kali pembahasan dan dengan berbagai pertimbangan, gagasan 
untuk menggabungkan beberapa sekolah tinggi dan akademi dibawah pembinaan YPPMI 
tersebut pada akhirnya disetujui bahwa yang digabungkan menjadi UNISBANK terdiri dari 
STMIK Stikubank, STIBA Stikubank dan STIH Stikubank. Mengacu kepada Keputusan 
Mendiknas Nomor 234/U/2000 dengan memperhatikan rasio kelompok bidang ilmu 
pengetahuan alam dan bidang ilmu sosial, ditetapkan bahwa Universitas diusulkan akan 
menyelenggarakan 13 program studi (jenjang program S-1 dan D-III). 

Akhirnya atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kerja keras dari seluruh 
pengurus yayasan dan panitia pendirian yang tanpa kenal lelah serta bantuan dari berbagai 
pihak, maka keinginan untuk pendirian UNISBANK (gabungan dari STMIK, STIBA dan STIH 
Stikubank) Semarang, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional  
dengan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian UNISBANK 
Nomor 53/D/O/2001 tanggal 5 Juli 2001 dan penandatanganan Surat Pernyataan antara 
Ketua Yayasan (YPPMI) dan Rektor UNISBANK pada tanggal 13 Juli 2001 di Jakarta. Oleh 
karena itu sejak tanggal  5 Juli 2001, secara resmi STMIK, STIBA dan STIH Stikubank telah 
berubah bentuk dan bergabung menjadi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, 
dengan mengelola 5 (lima) Fakultas dan 13 Program Studi, yaitu : 

No. Fakultas Program Studi 

1 Fakultas Teknologi 
Informasi 

1. Sistem Informasi (S-1) 
2. Teknik Informatika (S-1) 
3. Manajemen Informatika (D-III) 
4. Komputerisasi Akuntansi (D-III) 
5. Teknik Komputer (D-III) 

2 Fakultas Bahasa dan 
Ilmu Budaya 

1. Bahasa dan Sastra Inggris (S-1) 
2. Bahasa Inggris (D-III) 

3 Fakultas Hukum 1. Ilmu Hukum (S-1) 
4 Fakultas Teknik 1. Teknik Industri (S-1) 

2. Teknik Elektronika (D-III) 

5 Fakultas Ekonomi 1. Akuntansi (S-1) 
2. Manajemen (S-1) 
3. Manajemen Industri (D-III) 

 

Berdasarkan proses berdirinya AMIK Stikubank, STMIK Stikubank, sampai terbentuknya 
UNISBANK, maka disepakati bahwa Dies Natalis UNISBANK diperingati setiap tanggal 23 
Juli, tanggal lahirnya AMIK Stikubank.  

Pada tanggal 1 November 2002 UNISBANK mempunyai gagasan untuk mengusulkan 
menambah satu Program Studi Sistem Komputer S-1 pada Fakultas Teknologi Informasi. 
Atas gagasan ini kemudian diterbitkan Surat Tugas Rektor Nomor : 
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723.A/J.01/UNISBANK/ST/2002 tentang Pembentukan Tim Pembukaan Program Studi S-1 
Sistem Komputer. Berdasarkan penugasan tersebut, maka tim menyusun persyaratan 
pembukaan program studi dan meneruskan persyaratan pembukaan tersebut untuk 
dimintakan izin ke DiRektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 
Pada tanggal 13 Maret 2003 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan Ijin 
Penyelenggaraan Program Studi Sistem Komputer Jenjang Program Sarjana (S-1) pada 
UNISBANK, dengan Surat Keputusan Nomor : 47/D/T/2003. UNISBANK mulai tahun 
akademik 2003/2004 mengelola 5 (lima) Fakultas dan 14 (empat belas) Program Studi. 

Pada tanggal 1 Oktober 2003 UNISBANK atas instruksi Yayasan Pendidikan dan Penerbit 
Mahasiswa Indonesia (YPPMI) diminta untuk menggabungkan AKPARTA Stikubank ke 
dalam UNISBANK agar supaya pengelolaan akademi tersebut menjadi lebih efisien. Atas 
instruksi tersebut Rektor UNISBANK bersama dengan Yayasan (YPPMI) menetapkan 
penggabungan AKPARTA Stikubank ke dalam UNISBANK menjadi Program Diploma 
Kepariwisataan UNISBANK yang terdiri dari Program Studi Diploma-3 Perhotelan dan Usaha 
Perjalanan Wisata (UPW), dimana pengelolaannya langsung dibawah Rektor. 
Penggabungan ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Penerbit 
Mahasiswa Indonesia (YPPMI) Nomor : 130/SK/YPPMI/IX/2003. 

Dengan penggabungan ini, maka UNISBANK mengelola 5 (lima) Fakultas, 16 (enam belas) 
Program Studi, yaitu : 

 
No. Fakultas Program Studi 

1 Fakultas Teknologi Informasi 1. Sistem Informasi (S-1) 
2. Teknik Informatika (S-1) 
3. Sistem Komputer (S-1) 
4. Manajemen Informatika (D-III) 
5. Komputerisasi Akuntansi (D-III) 
6. Teknik Komputer (D-III) 

2 Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya 7. Bahasa dan Sastra Inggris (S-1) 
8. Bahasa Inggris (D-III) 

3 Fakultas Hukum 9. Ilmu Hukum (S-1) 

4 Fakultas Teknik 10. Teknik Industri (S-1) 
11. Teknik Elektronika (D-III) 

5 Fakultas Ekonomi 12. Akuntansi (S-1) 
13. Manajemen (S-1) 
14. Manajemen Industri (D-III) 

6 Program Diploma Kepariwisataan 15. Perhotelan (D-III) 
16. Usaha Perjalanan Wisata (D-III) 

 
 
2.5. PENGGABUNGAN DUA LEMBAGA (STIE STIKUBANK DAN UNISBANK) DI BAWAH 

NAUNGAN YPPMI 
Melihat peluang dan hambatan pada masa mendatang Pimpinan UNISBANK dan STIE 

Stikubank yang termasuk dalam Tim 5 (lima) yakni : 
1. Dr. Y. Sutomo, M.M 
2. Dr. Yeye Susilowati, M.M 
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3. Drs. R. Basiya, M.M 
4. Drs. Wanuri, M.M 
5. Taswan, SE., M.Si 

Pada tanggal 28 Maret 2007 merumuskan ide penggabungan dua lembaga di bawah 
naungan YPPMI, ide tersebut ternyata sejalan dengan visi, misi dan tujuan yayasan, maka 
pada tanggal 30 Maret 2007 mengeluarkan Surat Keputusan YPPMI dengan No. 
055/SK/YPPMI/III/2007. Sedangkan izin dari Mendiknas diperoleh pada tanggal 23 Agustus 
2007 dengan No. SK. 160/D/O/2007 dengan demikian program studi yang dimiliki oleh 
UNISBANK menjadi 20 program studi dengan 5 Fakultas dan 1 program diploma 
kepariwisataan. 

Berdasarkan SK Rektor No. 045/J.01/UNISBANK/SK/2011, Program studi D-3 Bahasa 
Inggris, SK Rektor No.046/J.01/UNISBANK/SK/2011, Program studi D-3 Teknik Komputer, 
dan SK Rektor No. 047/J.01/UNISBANK/SK/2011, Program studi D-3 Komputerisasi 
Akuntansi, Tanggal 15 Juni 2011,   telah di passing out. 

Berdasarkan SK Rektor No. 047/J.01/UNISBANK/SK/2013, Fakultas Ekonomi berubah 
menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan berdasarkan SK Rektor No. 
075/J.01/UNISBANK/SK/2013, Program Diploma Kepariwisataan berubah menjadi Fakultas 
Pariwisata, sehingga saat ini UNISBANK memiliki 12 Program Studi dengan 6 Fakultas dan 
Program Pascsarjana : 

Program Studi dan Jenjang Program  
Pada Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 

No. Fakultas Program Studi 
1 Fakultas Teknologi Informasi 1. Sistem Informasi (S-1) 

2. Teknik Informatika (S-1) 
3. Manajemen Informatika (D-III) 

2 Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya 4. Sastra Inggris (S-1) 
3 Fakultas Hukum 5. Ilmu Hukum (S-1) 

4 FakultasTeknik 6. Teknik Industri (S-1) 

5 Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
 

7. Akuntansi (S-1) 
8. Manajemen (S-1) 
9. Keuangan dan Perbankan (D-III) 
10. Pendidikan Profesi Akuntansi 

6 Fakultas Pariwisata 11. Perhotelan (D-III) 

7 Program Pascasarjana 12. Manajemen (S-2): Magister 
Manajemen (MM) 

 
3. Visi, Misi, Tujuan dan Pola IlmiahPokok 
3.1. Visi 

Visi UNISBANK adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi 
internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan. 

 
3.2. Misi 

Adapun rumusan misi yang diemban UNISBANK dalam penyelenggaraan pendidikan 
tinggi telah ditetapkan sebagai berikut : 
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1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University 
Governance (GUG). 

2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia 
usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global 
dan berjiwa kewirausahaan. 

3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan 
lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu 
bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu 
bersaing secara lokal, regional, nasional dan global. 

4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi 
internasional, dan bernilai ekonomi tinggi. 

5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada 
pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat. 

6. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga 
penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta 
masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global. 

 
3.3. Tujuan 

Berpijak pada misi UNISBANK yang telah ditetapkan seperti di atas, adapun tujuan 
yang ingin dicapai UNISBANK dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah 
sebagai berikut : 
1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta 
mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat 
Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya 

2. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 
budaya bangsa. 

3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang 
berkualitas 

4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian. 
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional 
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan 

kerjasama 
 

3.4. Pola llmiah Pokok (PIP) dan Program Unggulan 
Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNISBANK diwujudkan dalam bentuk pembekalan dan 
pengembangan, kemampuan bahasa Inggris,berjiwa teknokrat dan kewirausahaan 
serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi sebagai dasar pengembangan 
sumberdaya manusia pada jenjang akademik, vokasi/diploma dan/atau profesi. 

Program unggulan meliputi sebagai berikut:  
1. Bidang Pendidikan : 

a. Meningkatkan daya saing lulusan berkelanjutan melalui peningkatan 
kompetensi bahasa Inggris, teknologi informasi dan komunikasi serta berjiwa 
kewirausahaan. 
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b. Pengembangan sertifikasi profesi; 
2. Bidang Penelitian sesuai pusat-pusat studi yang ada di UNISBANK : 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian sesuai dengan kompetensi 
program studi dan lintas bidang ilmu. 

b. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta, dunia 
usaha dan industri pada tingkat lokal, nasional dan  global. 

c. Mengembangkan pusat studi manajemen dan pembangunan, wanita dan 
gender, lingkungan hidup; 

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di UNISBANK : 
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan kompetensi program studi dan lintas bidang ilmu. 
b. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta, dunia 

usaha dan industri pada tingkat lokal, nasional dan  global. 
c. Pengembangan jasa konsultasi dan penyuluhan; 

4. Bidang kemahasiswaan dan alumni : 
a. Meningkatkan program-program keterampilan manajerial sesuai permasalahan 

terkini. 
b. Meningkatkan program-program soft skill mahasiswa.  
c. Meningkatkan peranUNISBANK Career Center (UCC). 
d. Meningkatkan pemberdayaan alumni. 

5. Bidang humas dan promosi: 
a. Meningkatkan peran humas dalam menyampaikan informasi kepada 

masyarakat. 
b. Meningkatkan peran promosi dalam menunjang peran pengembangan 

universitas. 
6. Bidang Kerjasama 

Meningkatkan kerjasama bidang akademik dan bidang usaha. 
 

4. STRUKTURAL UNISBANK SEMARANG PERIODE 2018 – 2021 
1. Rektor : Dr. Safik Faozi, SH., M.Hum 

 Sekretaris Rektor : Yulia Ratna Sari, A.Md 
2. Wakil Rektor :  

 2.1. Wakil Rektor Bidang Akademik : Dr. Edy Winarno, M.Eng. 

 
2.2. Wakil Rektor Bidang Administrasi 

Umum dan Keuangan 
: Dr. Bambang Sudiyatno, MM 

 
2.3. Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan dan Alumni 
: Drs. Widiyanto Tri Handoko, 

M.Kom 
 2.4. Wakil Rektor Bidang Kerjasama : Dr. Elen Puspitasari, M.Si 
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LePenMU) 

 3.1. Kepala : Dr. Yohanes Suhari, M.MSI 

 
3.2.  Kepala Bagian Pengembangan 

Universitas 
: Titiek Suwarti, SE., MM. Ak., CA 

 
3.3.  Kepala Bagian Pengembangan 

Standar dan Dokumen Mutu 
: Ida Nurhayati, SE., M.Si 

 
3.4.  Kepala Bagian Audit Mutu 

Internal 
: Nur Aini, SE., M.Si., Ak 
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4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 
 4.1. Kepala : Dr. Agus Budi Santoso, M.Si 
 4.2. Kepala Bidang Penelitian : Dr. Caecilia Srimindarti, M.Si 

 4.3. Kepala Bidang Pengabdian 
: Rr. Dewi handayani U N, S.Kom., 

M.Kom 
 4.4. Kepala Seksi Administrasi 

Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian 

: Siti Nurlaily Mualimah Anwar, S.Pt 

5. Pusat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (PPBK) 
 5.1. Kepala : Fitika Andraini, SH., M.Kn 
 5.2. Sekretaris : J. Wahyu Pertiwi Wijayanti, SE 
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan 

 6.1. Kepala : Farida Sri Endaryani, S.Pus 
 6.2. Kepala Bagian Perpustakaan : Farida Sri Endaryani, S.Pus 

 
6.3. Kepala Seksi Perpustakaan 

Mugas 
: Ria Juli Anggraeni, S.Hum 

 
6.4. Kepala Seksi Perpustakaan 

Kendeng 
: Farida Sri Endaryani, S.Pus 

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Publikasi Ilmiah 
 7.1. Kepala : Dr. Edy Winarno, M.Eng 

 
7.2. Kepala Bagian Fasilitasi Karya 

Ilmiah 
: Wiwien Hadikurniawati, ST., 

M.Kom 
8. Fakultas Teknologi Informasi  

 8.1. Dekan 
: Kristophorus Hadiono, S.Kom., 

Ph.D 

 8.2. Sekretaris 
: Felix Andreas Susanto, S.Kom., 

M.Cs 
 8.3. Ketua Program Studi  
 8.3.1. S-1 Sistem Informasi : Arief Jananto, S.Kom., M.Cs 
 8.3.2. S-1 Teknik Informatika : Dr. Drs. Eri Zuliarso, M.Kom 
 8.3.3. D-3 Manajemen Informatika : Eko Nur Wahyudi, S.Kom., M.Cs 
 8.4. Kepala Laboratorium : Budi Hartono, S.Kom, M.Kom 
9. Fakultas Hukum  

 9.1. Dekan : Dr. Rochmani, SH., M.Hum 
 9.2. Ketua Program Studi  
 9.2.1. S-1 Ilmu Hukum : Adi Suliantoro, SH., MH 
 9.3. Kepala Laboratorium : Adi Suliantoro, SH., MH 
10. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya  
 10.1. Dekan : Endang Yuliani Rahayu, SS., M.Pd 
 10.2. Ketua Program Studi  

 10.2.1. S-1 Sastra Inggris 
: Dr. Agnes Widyaningrum, SE., 

S.Pd., M.Pd 

 10.3. Kepala Laboratorium 
: Dr. Agnes Widyaningrum, SE., 

S.Pd., M.Pd 
11. Fakultas Teknik  
 11.1. Dekan : Dr. Dra. Lie Liana, M.MSI 
 11.2. Ketua Program Studi  
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 11.2.1. S-1 Teknik Industri : Ir. Enty Nur Hayati, ST., MT 
 11.3. Kepala Laboratorium : Ir. Enty Nur Hayati, ST., MT 
12. Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
 12.1. Dekan : Dr. Euis Soliha, SE., M.Si 
 12.2. Sekretaris : Achmad Badjuri, SE., M.Si., Akt 
 12.3. Ketua Program Studi  
 12.3.1. S-1 Manajemen : Sri Sudarsi, SE., M.Si 

 12.3.2. S-1 Akuntansi 
: Cahyani Nuswandari, SE., M.Si., 

Akt. 
 12.3.3. D-3 Keuangan dan Perbankan : Dr. Jacobus Widiatmoko, MM 

 12.3.4. Pendidikan Profesi Akuntansi 
: Arief Himawan Dwi N, SE., MM., 

Akt 
 12.4. Kepala Laboratorium : Batara Daniel Bagana, SE., MM 
13. Fakultas Pariwisata  
 13.1. Dekan : Dr. H. M. Fauzan 
 13.2. Ketua Program Studi  
 13.2.1. D-3 Perhotelan : Ndaru Prasastono, M.Par 
 13.3. Kepala Laboratorium : Ndaru Prasastono, M.Par 
14. Program Pascasarjana  
 14.1. Direktur : Dr. G.N. Masdjojo, M.Kom., M.Si 
 14.2. Wakil Direktur : Dr. Sunarto, MM 
 14.3. Ketua Program Studi  

 14.3.1. S-2 Manajemen 
: Dr. Endang Tjahjaningsih, SE., 

M.Kom 
15. Biro Administrasi Akademik  
 15.1. Kepala : Sunardi, S.Kom., M.Cs 

 
15.2. Kepala Bagian Pengajaran 

Mugas dan PDPT 
: Sugiyamta, S.Kom., M.Kom 

 
15.3. Kepala Bagian Pengajaran 

Kendeng dan PDPT 
: Rochmad Adiono Utomo, S.Kom 

 15.4. Kepala Seksi Pengajaran PPs : Mohammad Bhakti, SE 
 15.5. Kepala Seksi Pengajaran FTI : FX. Oki Hartadi, A.Md 
 15.6. Kepala Seksi Pengajaran FEB : Tri Wiyono, SH, MM 
16. Biro Kemahasiswaan dan Alumni  
 16.1. Kepala : Saefurrohman, S.Kom., M.Cs 
 16.2. Kepala Bagian Kemahasiswaan : Fx.Oki Hartadi, A.Md 
 16.3. Kepala Bagian Alumni : Fx. Oki Hartadi, A.Md 
17. Biro Kerjasama dan Hubungan 

Internasional 
 

 17.1. Kepala : Dr. Elen Puspitasari, M.Si 

 
17.2. Kepala Bagian Urusan 

Internasional 
: Dr. Elen Puspitasari, M.Si 

 
17.3. Kepala Bagian Humas dan 

Protokoler 
: Sukarman SH 
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BAB II 
SISTEM PENYELENGGARAAN   PENDIDIKAN 

 
 
1. PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

a. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru 

Penerimaan Mahasiswa Baru diselenggarakan pada setiap awal Tahun Akademik 
yang ditangani oleh Bagian Humas dan Marketing. 

Penerimaan Mahasiswa Baru UNISBANK melalui : 

1) Program Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler, yaitu program 
penerimaan berdasarkan ujian masuk UNISBANK. 

2) Program Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dari Siswa Berprestasi, yaitu 
program penerimaan berdasarkan prestasi studi yang diraih oleh siswa di 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA, SMK dan MA). Seleksi ini dapat didasarkan 
pada rangking sekolah dan rata-rata nilai raport, nilai UAN serta prestasi 
dibidang olahraga, seni, Beasiswa Bidik Misi dan Peduli Sosial. 

b. Admisi Mahasiswa Baru 

Penerimaan mahasiswa baru bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu daring dan 
luring. 

Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru secara daring dilakukan melalui web PMB 
Unisbank melalui link : https://pmb.unisbank.ac.id/ 

Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler secara luring dilakukan melalui 
tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Membeli Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru 

2) Mengisi Formulir Pendaftaran 

3) Menyerahkan Formulir Pendaftaran yang telah diisi dengan benar disertai 
persyaratan sebagai berikut : 

a) Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan ditulis nomor 
pendaftaran dibaliknya. 

b) Fotokopi Ijazah/STTB SMA, SMK atau MA yang telah dilegalisasi sebanyak 1 
(satu) lembar. 

c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) / Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

d) Fotokopi Surat Tanda Kelulusan (STK) yang dilegalisir.  

e) Surat Keterangan yang menunjukkan ranking sekolah bagi siswa berprestasi. 

f) Fotokopi surat keterangan atau piagam penghargaan dibidang seni dan/atau 
olahraga bagi siswa yang berprestasi dibidang olahraga dan/atau seni. 

4) Pendaftar menerima tanda bukti pendaftaran dan kartu tes/bebas tes 
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5) Calon mahasiswa mengikuti tes 

6) Mahasiswa yang diterima melalui program seleksi siswa berprestasi tidak 
mengikuti tahapan tes 

7) Hasil tes langsung diumumkan, apabila calon mahasiswa dinyatakan diterima 
dapat dilanjutkan dengan wawancara 

8) Orang Tua/Wali/Calon mahasiswa yang bersangkutan pada saat wawancara 
akan memperoleh informasi dan berkas yang antara lain terdiri atas : 

a) Surat Keputusan Bersama Ketua Yayasan dengan Rektor UNISBANK 
mengenai komponen dan jumlah pembayaran. 

b) Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan 
dalam Surat Keputusan. 

c) Petunjuk Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru. 

c. Daftar Ulang (Registrasi) Calon Mahasiswa Baru. 

Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan diterima diwajibkan melakukan registrasi 
pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan  (BAAK) dengan ketentuan 
sebagai berikut : 

1) Membayar biaya kuliah sesuai dengan ketentuan pada saat dilakukan 
wawancara melalui bagian keuangan atau bank yang telah ditunjuk oleh 
UNISBANK 

2) Menyerahkan bukti pembayaran ke Bagian Administrasi Akademik untuk 
mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

3) Melampirkan berkas registrasi yang antara lain terdiri atas : 

a) Menunjukkan bukti pendaftaran dan berkas wawancara 

b) Menyerahkan pas foto terakhir : 

(1) Ukuran 3 x 4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar 

(2) Ukuran 3 x 4 hitam-putih sebanyak 4 (empat) lembar 

c) Menyerahkan surat  ijin belajar di Indonesia  yang  dikeluarkan oleh Dirjen  
Pendidikan Tinggi  bagi  Warga  Negara Asing (WNA) 

d) Menunjukkan bukti setoran biaya kuliah dan biaya-biaya lain yang 
ditentukan surat keputusan Rektor UNISBANK 

e) Mengikuti hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim Kesehatan UNISBANK jika 
diperlukan 

f) Menandatangani dan menyerahkan kembali surat pernyataan (bermaterai 
cukup) bersedia mentaati semua peraturan yang berlaku di UNISBANK 

 

2. MAHASISWA PINDAHAN 

a. Pindah Studi di lingkungan UNISBANK 

Mahasiswa UNISBANK yang bermaksud pindah ke Program Studi lain di lingkungan 
UNISBANK dimungkinkan dengan ketentuan sebagai berikut : 
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1). Ketentuan umum 

a. Telah mengikuti kegiatan akademik secara terus menerus dengan masa studi 
minimal 1 (satu) semester. 

b. Tidak karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang 
sejenis. 

c. Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan program studi setelah disetujui 
Dosen Pembimbing Akademik. 

d. Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan program studi yang dituju 
dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan/atau hasil 
akreditasi mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau sisa masa studi sesuai 
ketentuan Pasal 9 dan 11 Buku Peraturan Akademik. 

e. Pindah studi hanya diijinkan satu kali 

f. Masa studi mahasiswa pindahan tetap diperhitungkan dengan lama studi 
yang bersangkutan. 

g. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya dua  
minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan 
kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut, tidak 
akan diperhatikan/ditolak. 

2). Pindah studi mahasiswa di Administrasikan oleh BAAK setelah memperoleh 
persetujuan dari fakultas/program studi yang dituju. 

3). Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan UNISBANK diatur 
sebagai berikut : 

(a) Mahasiswa yang telah habis masa studinya dan berniat untuk pindah ke 
program lintas jalur/alih program pada program studi sejenis harus 
mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan dengan dilampiri : 

(1) Rekomendasi Program Studi yang telah disetujui Dosen Pembimbing 
Akademik. 

(2) Transkrip akademik 

(3) Fotokopi bukti pembayaran SPP terakhir  

(4) KTM yang masih berlaku 

(b) Tatacara pengajuan pindah studi di lingkungan UNISBANK adalah sebagai 
berikut : 

(1) Mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyebutkan alasan 
pindah studi, ditujukan kepada  Dekan asal dan tembusan kepada Dekan 
fakultas yang dituju. 

(2) Permohonan dilampiri dengan: 

(a) Kartu hasil studi (KHS) tiap semester yang memuat nilai, sks,  IPK 
yang disahkan  Dekan. 

(b) Surat persetujuan pindah dari fakultas/program studi asal disetujui 
Dosen Pembimbing Akademik. 
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(c) Surat persetujuan orang tua/wali/penanggung biaya pendidikan 

(d) Surat persetujuan dari pimpinan instansi/kantor (berlaku bagi 
mahasiswa tugas belajar) 

(c) Tatacara pengajuan pindah studi ke Perguruan Tinggi lain adalah sebagai 
berikut : 

(1) Mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyebutkan alasan 
pindah studi, ditujukan kepada  Dekan. 

(2) Permohonan dilampiri dengan: 

a.  Transkrip nilai terakhir yang memuat nilai, sks,  IPK yang disahkan  
Dekan. 

b. Surat persetujuan pindah dari Dosen Pembimbing Akademik dan 
diketahui Program Studi. 

c. Surat persetujuan orang tua/wali/penanggung biaya pendidikan. 

d. Surat persetujuan dari pimpinan instansi/kantor (berlaku bagi 
mahasiswa tugas belajar) 

b. Pindah Studi dari luar UNISBANK 

Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain harus memenuhi ketentuan sebagai 
berikut : 

(1) Ketentuan umum 

UNISBANK menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari Perguruan Tinggi 
lain. 

(2) Ketentuan khusus 

Di tingkat fakultas diperlukan persyaratan khusus, dengan memperhatikan 
kemampuan daya tampung pada fakultas/program studi di lingkungan 
UNISBANK dan/atau konversi mata kuliah dan/atau sisa masa studi sesuai 
dengan ketentuan Pasal 10 Buku Peraturan Akademik. 

(3) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor/Dekan setelah 
memperoleh  persetujuan dari fakultas/program studi yang dituju. 

(4) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi, adalah sbb : 

(a) Mengajukan permohonan tertulis dengan menyebutkan alasan pindah studi 
ditujukan kepada Dekan fakultas yang dituju. 

(b) Permohonan dilampiri dengan: 

a. Transkrip akademik yang disahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi asal. 

b. Surat persetujuan pindah dari fakultas/program studi asal yang 
menyatakan mahasiswa yang bersangkutan masih aktif dan terdaftar 
sebagai mahasiswa serta bermaksud akan pindah ke UNISBANK. 

c. Surat persetujuan orang tua/wali/penanggung biaya pendidikan. 

d. Surat persetujuan dari pimpinan instansi/kantor (bagi mahasiswa yang 
telah bekerja). 
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(5) Rektor dapat menetapkan lain di luar ketentuan tersebut di atas dengan 
pertimbangan khusus. 

Yang dimaksud dengan pertimbangan khusus adalah : 

a. Kasus politik 

b. Kerusuhan 

c. Keamanan 
 

3. MAHASISWA ASING 
a. Persyaratan bagi Warga Negara Asing (WNA) perseorangan 

Mahasiswa  Asing yang akan mendaftarkan diri menjadi mahasiswa UNISBANK 
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
1) Persyaratan umum 

Bagi WNA yang akan menjadi mahasiswa di UNISBANK harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

a) Daftar riwayat hidup  

b) Fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik  resmi dilegalisir 

c) Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di 
Indonesia berupa rekening bank.  

d) Memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan pendidikannya 
yang dibuktikan dengan ijin belajar dari Sekretaris Jenderal. 

e) Memiliki Visa tinggal di Indonesia. 

f) Fotokopi paspor yang masih berlaku  minimal 1 tahun 

g) Surat  pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di 
Indonesia  

h) Surat pernyataan yang bersangkutan sanggup akan mematuhi peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia   

i) Pasfoto terbaru 

j) Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang 

k) Untuk pelatihan/praktek kerja selain harus mematuhi persyaratan a) sampai 
dengan j) tersebut di atas, juga harus melampirkan rekomendasi dari 
perguruan tinggi asal calon. 

2) Persyaratan khusus : 

a) Bagi calon  mahasiswa WNA yang akan mengikuti pendidikan di UNISBANK, 
di samping harus memenuhi persyaratan umum tersebut pada ayat (1), juga 
harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru atau placement test bagi 
WNA yang telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi luar negeri 
minimal 3 (tiga) tahun. 

Untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru harus 
mendapatkan izin dari Dirjen Dikti. 

b) Mematuhi peraturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku di UNISBANK. 
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3) Prosedur dan tatacara permohonan bagi warga negara asing perseorangan 
untuk menjadi mahasiswa UNISBANK adalah sebagai berikut: 

a) Calon mahasiswa WNA mengajukan permohonan tertulis langsung kepada 
Rektor UNISBANK dengan melampirkan berkas persyaratan izin belajar 
sesuai yang ditentukan. 

b) Jika yang bersangkutan  dinyatakan  diterima, maka Rektor  UNISBANK akan  
memberi tahu (dengan surat persetujuan) secara tertulis dan sekaligus  
menjadi  sponsor/penanggung jawab selama ybs. belajar di UNISBANK. 

c) Berdasarkan surat persetujuan dari UNISBANK, yang bersangkutan dapat 
mengajukan visa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat. 

d) KBRI berdasarkan surat persetujuan tersebut akan memberikan Visa 
Kunjungan Sosial Budaya (VKSB) kepadanya dan ybs. sudah dapat masuk ke 
Indonesia. 

e) Setelah datang di Indonesia, ybs. melalui Rektor UNISBANK mengajukan izin  
belajar kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  (DIRJEN DIKTI) dengan 
melampirkan berkas persyaratan izin belajar. 

f) DIRJEN DIKTI akan memberikan rekomendasi mengenai pertimbangan teknis 
akademik kepada Biro Kerjasama Luar Negeri (BKLN) Depdiknas  untuk 
dibahas dengan instansi terkait dalam forum Clearing House (CH). 

g) BKLN mengeluarkan izin belajar bagi ybs. yang ditujukan ke UNISBANK 
dengan tembusan kepada ybs. Lama izin belajar akan diberikan sesuai 
dengan permohonannya dan dalam program studi yang dikehendaki.  

h) UNISBANK setelah menerima surat persetujuan izin belajar dari  BKLN dan 
surat keputusan alih status keimigrasian dari DIRJEN Imigrasi mengajukan 
permohonan untuk mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk 
ybs. 

i) Perpanjangan izin belajar diajukan oleh UNISBANK kepada  DIRJEN DIKTI 
dengan melampirkan : 
- Laporan hasil kemajuan belajar 
-  Surat tanda melapor diri dari kepolisian setempat 
-  Fotokopi passport 
-  Fotokopi KITAS 

j) Perpanjangan KITAS diajukan secara berkala dan diajukan langsung oleh 
UNISBANK kepada kantor imigrasi setempat sesuai dengan  lama izin belajar 
yang telah diberikan dengan tembusan kepada DIRJEN DIKTI. 

k) Apabila mahasiswa WNA yang bersangkutan ingin pindah belajar pada 
bidang studi lain atau pindah Perguruan Tinggi lain, maka yang bersangkutan 
harus mengajukan permohonan izin baru kepada Rektor Perguruan Tinggi 
dan selanjutnya diproses sesuai  dengan persyaratan dan prosedur izin 
belajar di atas. 
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b. Persyaratan bagi Warga Negara Asing (WNA) atas Dasar Kerjasama antar 
Universitas/Pemerintah. 

Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu 
tertentu setelah memenuhi persyaratan perijinan yang berlaku di Indonesia dan 
diselenggarakan atas dasar “Memorandum of Understanding” (MoU)  antar 
pemerintah/ ”Government to Government” (G to G) atau antar universitas / 
”University to University” (U to U). 
 
 

4. SISTEM PERKULIAHAN 
a. Registrasi 

Registrasi adalah proses pendaftaran kembali mahasiswa yang akan aktif pada 
setiap awal semester, segala ketentuan mengenai registrasi mahasiswa diatur 
dengan Surat Keputusan Rektor. 
1) Prosedur Registrasi pada semester gasal. 

a) Registrasi terdiri atas : 
(1) Registrasi Administrasi : 

(a) Pengisian data pribadi secara online 
(b) Membayar biaya kuliah di Bank yang ditunjuk dan melaporkan ke 

bagian keuangan 
(2) Registrasi Akademik dan Kemahasiswaan: 

(a) KRS dan KRP On Line 
b) Dalam keadaan khusus Dekan/Pengelola dapat mengambil kebijakan 

prosedur registrasi yang berbeda dari prosedur tersebut di atas. 
2) Prosedur registrasi pada semester genap. 

a) Registrasi terdiri atas : 
(1) Registrasi Administrasi : 

(a) Pengisian data pribadi secara online 
(b) Membayar biaya kuliah di Bank yang ditunjuk dan melaporkan ke 

bagian keuangan 
(2) Registrasi Akademik dan kemahasiswaan: 

(a) KRS dan KRP On Line 
b) Dalam keadaan khusus Dekan/Pengelola dapat mengambil kebijakan 

prosedur registrasi yang berbeda dari prosedur tersebut di atas. 
3) Mahasiswa terlambat registrasi 

a) Mahasiswa yang terlambat registrasi akan dilayani dengan dikenakan 
sanksi berupa denda yang besarnya ditentukan oleh Dekan masing-
masing Fakultas. 

b) Toleransi waktu keterlambatan diberikan sampai dengan dua hari 
sebelum jadwal akhir pengisian KRS tetap. 

c) Mahasiswa yang terlambat membayar uang kuliah dikenakan sanksi 
berupa denda yang besarnya akan diatur oleh Dekan masing-masing 
fakultas. 
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b. Mahasiswa Cuti Studi dan Tidak Aktif 

1) Mahasiswa Cuti Studi 

Cuti studi/cuti akademik/penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa 
berhenti sementara untuk tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik, 
dengan persetujuan Dekan yang telah diketahui ketua program studi dan 
Pembimbing Akademik (Dosen Wali). 

(a). Mahasiswa yang merencanakan menghentikan studi untuk sementara waktu 
harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

(1). Program D-III 

a. Sudah  mengumpulkan paling sedikit 24 sks, dan telah mengikuti 
kegiatan pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 
selama 2 (dua) semester. 

b. Mendapat izin tertulis dari Dekan. 

(2). Program Sarjana (S-1) 

a. Sudah  mengumpulkan paling sedikit 36 sks, dan telah mengikuti 
kegiatan pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 
selama 3 (tiga) semester. 

b. Mendapat izin tertulis dari Dekan. 

(b) Mahasiswa yang terpaksa menghentikan studi untuk sementara karena 
halangan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu : 

(1). Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau 
surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari 
rumah sakit. 

(3) Melahirkan. 

(4) Faktor-faktor lain yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti 
kegiatan akademik selama satu bulan atau lebih, dapat mengambil cuti 
akademik dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan Dekan. 

(c) Selama masa studi mahasiswa dapat menghentikan studi sementara 
maksimal 4 (empat) semester dengan tetap mempertimbangkan norma 
akademik. 

(d) Izin penghentian studi sementara tidak berlaku surut. 

(e) Masa penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dengan lama studi 
yang bersangkutan. 

(f) Tatacara pengajuan cuti akademik sebagai berikut : 
(1). Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan 
(2). Surat permohonan harus disetujui oleh Dekan, dengan dilampiri: 
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a. Transkrip akademik 
b. Bukti penyetoran SPP terakhir 
c. Fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku 
d. Surat keterangan lain yang relevan 

(3). Permohonan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah 
perkuliahan dimulai. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut 
tidak akan diperhatikan/ditolak dan yang bersangkutan dianggap 
mengikuti kegiatan akademik secara penuh. 

2) Mahasiswa tidak aktif Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi pada 
waktu yang sudah ditentukan dianggap tidak aktif/mangkir pada semester yang 
bersangkutan dan kepadanya dikenakan sanksi : 
(1) Tidak berhak memperoleh pelayanan administrasi dan akademik dari 

UNISBANK. 
(2) Membayar biaya tetap yang telah ditentukan. 
(3) Mahasiswa yang tidak her registrasi selama 4 (empat) semester berturut-

turut dapat kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNISBANK. 
 

c. Mahasiswa Mengundurkan Diri atas Kemauan Sendiri 
1). Mahasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri adalah mahasiswa 

yang mengundurkan diri secara sukarela sebagai mahasiswa aktif UNISBANK. 
2). Mahasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri berhak memperoleh 

pelayanan akademik berupa Transkrip Nilai, Surat Keterangan Studi dan Surat 
Keterangan Lainnya, apabila : 
a. Telah melunasi semua kewajiban keuangan yang dibebankan kepadanya 
b. Telah mengembalikan semua kewajiban pinjaman buku perpustakaan 
c. Tidak sedang berperkara dengan UNISBANK 

3). Mahasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, tidak berhak 
memperoleh pelayanan akademik berupa Transkrip Nilai, Surat Keterangan 
Studi dan Surat Keterangan Lainnya. 

 
5. PERKULIAHAN 

a. Kegiatan Perkuliahan 

Kegiatan perkuliahan adalah proses pembelajaran yang meliputi kegiatan tatap 
muka di kelas, praktikum, penyelenggaraan percobaan dan pemberian tugas 
akademik lain. Untuk menunjang kegiatan perkuliahan tersebut dapat diadakan 
seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya. 

Setiap mahasiswa berhak mengikuti kegiatan perkuliahan apabila pada semester 
yang bersangkutan sudah melakukan her registrasi dan mendaftarkan diri dengan 
mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).  

Kegiatan perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik yang 
disusun untuk setiap tahun akademik dan diselenggarakan oleh setiap fakultas. 
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b. Tata Tertib Perkuliahan 
1) Pada setiap awal semester dosen wajib menyampaikan rencana perkuliahan 

kepada mahasiswa. 
2) Pada setiap kegiatan perkuliahan dosen wajib melaksanakan pemeriksaan 

kehadiran mahasiswa. 
3) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 75 % dari 

jumlah pertemuan yang nyata (absolut) selama satu semester. 
4) Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan sandal selama mengikuti kuliah. 
5) Mahasiswa wajib menyelesaikan semua tugas praktikum, penyusunan laporan, 

makalah dan/atau tugas lain yang ditetapkan oleh dosen. 
6) Bila karena sesuatu hal dosen tidak dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan 

menurut jadwal, maka yang bersangkutan wajib mengusahakan waktu lain 
sebagai penggantinya. 
 

6. PEMBIMBING AKADEMIK (DOSEN WALI) 
Pembimbing Akademik (Dosen Wali) adalah dosen yang diserahi tugas untuk 
memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa 
perwaliannya dalam menentukan mata kuliah rencana studinya, jumlah kredit yang 
akan diambil, ujian dan skripsi/tugas akhir. 

Tugas Pembimbing Akademik (Dosen Wali) : 

a. Memberikan  bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak 
mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa  pendidikannya, 
menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif, membantu mahasiswa 
dalam menyusun rencana studi. 

b. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) dan memvalidasi Kartu Rencana 
Prestasi (KRP) yang telah disusun oleh mahasiswa  dan disetujui Pembimbing 
Akademik (Dosen Wali). 

c. Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa 
dan Kartu Hasil Prestasi (KHP) atas nilai-nilai kegiatan kemahasiswaan. 

d. Apabila dipandang perlu dapat mengirimkan KHS dan KHP tersebut kepada orang 
tua mahasiswa setiap akhir semester melalui BAAK. 

e. Mengisi buku bimbingan perwalian dengan format yang telah ditetapkan oleh 
Universitas. 

f. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan 
evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu 
mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-
masing tahap evaluasi kepada ketua program studi dalam kaitannya dengan 
kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam Pasal 25 Buku Peraturan 
Akademik. 

g. Mengkonsultasikan mahasiswa ke pimpinan fakultas  apabila :  
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1) pada akhir semester kedua, indeks prestasi kumulatif yang dicapai  mahasiswa 
<2,75, dan jumlah sks <30. 

2) pada dua semester berikutnya, apabila indeks prestasi kumulatif yang  dicapai 
mahasiswa <2,75, dan jumlah sks <70. 

h. Memberikan pengarahan teknis kepada mahasiswa bimbingannya dalam mengisi 
KRS (status, kelas paralel, sks dan lain-lain) 

i. Mengikuti perkembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS),  dan Rancangan 
Perkuliahan Semester (RPS), serta menginformasikan kepada mahasiswa 
bimbingannya. 

j. Mengusulkan kepada Dekan dalam kaitan dengan usulan perpanjangan studi. 

k. Mencatat dan menyiapkan data mahasiswa yang memenuhi kualifikasi penerima 
beasiswa. 

 

7. PEMBIMBING TUGAS AKHIR (TA) / SKRIPSI / Thesis 
a. Membimbing Penyusunan Tugas Akhir (TA) / Skripsi / Thesis sampai dengan batas 

waktu bimbingan enam bulan. 
b. Memberikan penilaian dalam penyusunan Tugas Akhir  (TA) / Skripsi/ Thesis 
c. Membimbing penulisan jurnal, untuk Mahasiswa Magister, dan Sarjana. 

 
8. EVALUASI HASIL BELAJAR 

a. Pengertian 

Evaluasi hasil belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat 
kinerja akademik. Evaluasi hasil belajar tersebut dilakukan secara menyeluruh dan 
terus-menerus dengan cara yang sesuai dengan ciri-ciri pendidikan yang 
bersangkutan. 

b. Evaluasi 

Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang 
dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan. 

1) Evaluasi pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk:  

a) Diskusi/studi kasus/tugas. 

b) Uji Kompetensi. 

c) Praktik dan Praktikum. 

d) Laporan Magang. 

2) Penilaian Tugas Akhir di lakukan melalui ujian Thesis/ ujian  skripsi atau ujian 
karya tulis, diatur sebagai berikut : 

a) Diploma 3 
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(1) Ujian tugas akhir diploma 3 dilaksanakan dengan 2 penguji. Adapun 
penguji 1 dimandatkan dari pembimbing, sedangkan penguji 2 
diambilkan dari dosen yang kompeten dibidangnya. 

(2) Kelulusan dari ujian berdasarkan hasil musyawarah penguji dan nilai 
ujian diambilan dari nilai bimbingan (50%) dan nilai penguji 1 (25%) dan 
2 (25%). 

b) Sarjana  

(1) Hasil kelulusan dari skripsi, ditentukan dengan 2 pilihan, yaitu : Ujian 
atau publikasi ilmiah. 

(2) Ujian skripsi, dilaksanakan dengan 3 penguji, adapun penguji 1 di 
mandatkan dari pembimbing, sedangkan penguji 2 dan 3 di ambilkan 
dari dosen yang kompeten dibidangnya. Kelulusan dari ujian 
berdasarkan hasil musyawarah diantara penguji dan nilai kelulusan 
berdasarkan nilai bimbingan (50%) dan nilai ujian (50%) dari penguji 1, 2 
dan 3. 

(3) Publikasi ilmiah sebagai pengganti ujian skripsi, dengan syarat sebagai 
berikut : 

Menulis makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam publikasi jurnal 
terindeks Sinta (dapat dilihat di http://sinta.ristekbrin.go.id/journals  ) 
atau seminar skala internasional (Dalam / Luar negeri), dengan bukti 
minimal telah mendapatkan Letter of Acceptance (LoA), sampai batas 
waktu jadwal sidang ujian skripsi, maka mahasiswa tersebut tidak perlu 
mengikuti sidang skripsi dan nilai skripsinya otomatis “A”. Apabila terjadi 
mahasiswa telah terlanjur mengikuti sidang skripsi kemudian yang 
bersangkutan mendapatkan Letter of acceptance (LoA), maka nilai 
skripsinya otomatis menjadi “A”. 

 c) Magister 

  (1) Hasil kelulusan dari Tesis, ditentukan dengan 2     

                                 pilihan, yaitu : Ujian atau publikasi ilmiah. 

(4) Ujian Thesis, dilaksanakan dengan 3 penguji, adapun penguji 1 di 
mandatkan dari pembimbing, sedangkan penguji 2 dan 3 di ambilkan 
dari dosen yang kompeten dibidangnya. Kelulusan dari ujian 
berdasarkan hasil musyawarah diantara penguji dan nilai kelulusan 
berdasarkan nilai bimbingan (50%) dan nilai ujian (50%) dari penguji 1, 2 
dan 3. 

(5) Publikasi ilmiah sebagai pengganti ujian Tesis, dengan syarat sebagai 
berikut : 

Menulis   makalah   ilmiah   yang   dipublikasikan   dalam   publikasi jurnal 
terindeks Sinta (dapat dilihat di  http://sinta.ristekbrin.go.id/journals  ) 

http://sinta.ristekbrin.go.id/journals%20%20)
http://sinta.ristekbrin.go.id/journals%20%20)
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atau  seminar skala internasional (Dalam / Luar negeri), dengan bukti 
minimal telah mendapatkan Letter of acceptance (LoA), sampai batas 

waktu jadwal sidang ujian tesis, maka mahasiswa tersebut tidak perlu 
mengikuti sidang tesis dan nilai tesisnya otomatis “A”. Apabila terjadi 
mahasiswa telah terlanjur mengikuti sidang tesis kemudian yang 
bersangkutan mendapatkan Letter of Acceptance (LoA), maka nilai 
tesisnya otomatis menjadi “A”. 

3) Selain jenis-jenis ujian tersebut, dengan alasan tertentu yang dapat 
dipertanggung jawabkan, penilaian hasil belajar cara  

4) lain dapat diselenggarakan seizin pimpinan fakultas. 

c. SistemPenilaian 

1) Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat matakuliah 
(PAP dan/atau PAN). 

2) Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mendapatkan nilai minimal B-. 

3) Nilai hasil ujian dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut: 
A  =   4,00 
A-  =   3,75 
B+ =   3,25 
B  =   3,00  
B-  =   2,75  
C+  =   2,25 
C =   2,00 
C- =   1,75 
D  =   1,00 
E  =   0,00 
 

4) Kisaran penilaian adalah sebagai berikut:  
A  =   85.50 - 100 
A-  =   80.50 – 85,49 
B+ =   75.50 – 80,49 
B  =   70,50 – 75,49 
B-  =   65.50 – 70,49 
C+  =   60,50 – 65,49 
C =   55,50 – 60,49 
C- =   50,50 – 55,49 
D  =   45,50 – 50,49 
E  =   0 – 45,49 
 

5) Hasil ujian (nilai) diumumkan secara terbuka. 
6) Nilai kompetensi minimal B- (Diploma dan Sarjana), sedangkan B (Profesi dan 

Magister) 
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* Khusus untuk fakultas ekonomika dan bisnis nilai kompetensi untuk mata 
kuliah metode penelitian nilai ketuntasan minimal harus B. 

7) Nilai C-, C dan C+ dapat mengikuti Remidial dengan nilai Maksimal adalah B+, 
sedangkan nilai D, E maupun BT (-) harus mengulang di semester depan, 
(Diploma dan Sarjana). 

8) Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester. 
9) Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan 

nilai TL (-) yang berarti tidak lengkap. 
10) Selambat-lambatnya sebelum pendaftaran KRS nilai TL tersebut sudah harus 

ditentukan dengan melengkapi data yang diperlukan. Bila tidak dapat 
melengkapi, maka nilainya ditentukan oleh dosen yang bersangkutan. 

d. Evaluasi Kemajuan Hasil Belajar 
(1) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Diploma III (D-III) 

Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap tiga semester 
dilakukan evaluasi. 
(a) Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut : 

(1) Tiga semester pertama 
(a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 30 sks dengan IPK ≥2,75 
(b) Apabila mampu mengumpulkan >30 sks, tetapi IPK <2,75 maka 

diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 30 sks dengan IPK 
≥2,75. 

(2) Tiga semester kedua (semester ke-6) 
(a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 60 sks dengan IPK ≥ 2,75 
(b) Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 60 sks, tetapi IPK <2,75 

maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 60 sks dengan 
IPK ≥2,75. 

(3) Akhir Program 
 Selambat-lambatnya pada akhir semester kesepuluh, mahasiswa harus 

sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan dengan 
IPK ≥2,75 

(b) Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disangsikan 
dapat melalui tiap tahapan evaluasi. 

(c) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi 
tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan surat keputusan 
menghentikan statusnya sebagai mahasiswa UNISBANK setelah 
memperoleh bahan-bahan pertimbangan  seperti yang diatur pada Pasal 
10 butir 1 Buku Peraturan Akademik. 

(d) Keberhasilan Menyelesaikan Studi. 
 Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program D-III (lulus 

program D-III), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah 
memenuhi persyaratan akademik dan kemahasiswaan sebagai berikut : 
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(1) Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam 
kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program 
bagi fakultas yang menyelenggarakannya) 

(2) Telah dinyatakan kompeten untuk seluruh Mata Kuliah dengan nilai 
minimal B-. Kecuali untuk mata kuliah metode penelitian untuk 
fakultas ekonomika dan bisnis nilai minimal adalah B. 

(3) IPK ≥ 2,75 
(4)  Telah memperoleh minimal 75 Satuan Kredit Prestasi (SKP) 
(5)  Score Toefl ≥ 400 

(e) Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program. 

(f) Syarat pengambilan ijazah harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) 
macam sertifikasi dan memiliki sertifikat entrepreneurial (diatur dalam 
ketentuan tersendiri). 

(2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Sarjana (S-1) :  
Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap  empat semester 
dilakukan evaluasi.  

(a) Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut : 
(1) Empat semester pertama. 

1. Mampu mengumpulkan paling sedikit 48 sks dengan IPK ≥ 2,75 
2. Apabila mampu mengumpulkan >48 sks, tetapi IPK < 2,75 maka 

diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 48 sks dengan IPK ≥ 
2,75 

(2)  Empat semester kedua (semester kedelapan) . 
1. Mampu mengumpulkan paling sedikit 96 sks dengan IPK ≥ 2,75 
2. Apabila mampu mengumpulkan >96 sks, tetapi IPK <2,75 maka 

diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 96 sks dengan IPK ≥ 

2,75. 
(3)  Akhir Program 

Selambat-lambatnya pada akhir semester ke-14, mahasiswa harus 
sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan dengan 
IPK ≥ 2,75. 

(b) Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disangsikan 
dapat melalui tiap tahapan evaluasi. 

(c) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi 
tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan surat keputusan 
menghentikan statusnya sebagai mahasiswa UNISBANK setelah 
memperoleh bahan-bahan pertimbangan seperti diatur pada Pasal 10 ayat 
(6) Buku Peraturan Akademik. 

(d) Keberhasilan Menyelesaikan Studi 
 Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program sarjana (lulus 

sarjana), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah 
memenuhi persyaratan akademik dan kemahasiswaan sebagai berikut : 
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(1) Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam 
kurikulum program studi. 

(2) Telah dinyatakan kompeten untuk seluruh Mata Kuliah dengan nilai 
minimal B-. Kecuali untuk mata kuliah metode penelitian untuk 
fakultas ekonomika dan bisnis nilai minimal adalah B. 

(3) IPK ≥2,75 
(4)  Telah memperoleh minimal 100 skp 
(5)  Score Toefl minimal 400 

(e). Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program. 
(f)  Syarat pengambilan ijazah harus memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

macam sertifikasi dan memiliki sertifikat entrepreneurial (diatur dalam 
ketentuan tersendiri). 

(3) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Profesi dilakukan dalam 2 
semester telah mengumpulkan sejumlah sks yang ditentukan oleh program 
studi dengan nilai kompetensi B-. 

(4) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Magister diatur di dalam 3 
semester mahasiswa harus lulus semua mata kuliah dengan nilai minimal 
adalah B. 

(4)   a.  Program Diploma III mempunyai beban kegiatan kemahasiswaan 75 - 150 
skp yang  dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam 
waktu minimal 6 (enam) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester. 

 b. Program S-1 mempunyai beban kegiatan kemahasiswaan 100 - 250 skp yang 
dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu 8 
(delapan) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester. 

 c.  Pada setiap semester mahasiswa wajib mengambil skp minimal 18  skp. 
 
 

9. PROGRAM ENTREPRENUERSHIP 

 
Sebagai bentuk komitmen sebuah Entrepreneurial IT Based University dan sesuai 
dengan Visi dan Misi UNISBANK, mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-
nilai dan pengalaman kewirausahaan dari dunia sosial ke dalam dunia akademik. 
Melalui Pusat Pengembangan Bisnis dan Kerjasama (P2BK) menyusun materi 
kewirausahaan menjadi beberapa mata kuliah dalam struktur kurikulum baik hard skill 
maupun soft skill. 
Mata kuliah yang disusun secara berkesinambungan dalam 3 semester bertujuan agar 
mahasiswa mampu memahami pola pikir wirausaha dan mampu menerapkannya 
dalam suatu bentuk usaha. Harapannya, lulusan UNISBANK tidak hanya memiliki 
kemampuan di bidang akademik dan memiliki kompetensi di bidangnya, namun 
sekaligus memiliki jiwa mandiri, kreatif dan inovatif dan  usaha yang dijalankan dapat 
lebih ditingkatkan kemampuannya melalui program inkubasi dari lembaga Inkubator 
Semai Bisnis Sukses. 
Hal tersebut menjadi bekal yang sangat penting karena persaingan kerja tidak hanya 
terjadi di dalam negeri namun juga dengan luar negeri, sehingga para lulusan tidak 
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hanya mampu berkarir di lapangan kerja yang telah tersedia namun juga mampu 
membuka dan mengembangkan lapangan kerja sendiri. 
 
Beberapa ketentuan Program Entrepreneur sebagai berikut : 

a. Mata kuliah kewirausahaan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut : 

No. Mata Kuliah sks Semester Materi 

1. CHARACTER OF 
ENTREPRENEUR 

2 III Pembentukan Sikap Wirausaha dan 
Membangun Kelompok Usaha 

2. 
Mentoring Business 

3 IV Perencanaan Usaha,  Pengelolaan Usaha 
dan  Pengendalian Usaha 

 
b. Penilaian mata kuliah kewirausahaan mengacu pada ketentuan standar umum, 

namun terdapat hal-hal khusus yaitu sebagai berikut : 
1. Nilai kompeten minimal B- 
2. Nilai C-, C dan C+ dapat mengikuti Remidial, dengan nilai maksimal B+ 
3. Nilai D dan E harus mengulang 

c. Ketentuan dan waktu pelaksanaan akan diatur kemudian dan menyesuaikan 
kalender akademik Universitas. 

d. Mahasiswa yang telah memiliki kompetensi mata kuliah kewirausahaan akan 
mendapatkan sertifikat sebagai salah satu syarat untuk penilaian kelulusan. 

 
10. KELULUSAN DAN WISUDA 

a. Kelulusan Akademik 

1) Predikat kelulusan Program Diploma dan Program Sarjana terdiri dari 3 (tiga) 
tingkatan, yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan Dengan Pujian yang 
dinyatakan dengan transkrip akademik dengan indeks prestasi kumulatif 
sebagai dasar dalam menentukan predikat kelulusan. Adapun predikat 
kelulusan tersebut sebagai berikut : 
 

INDEKS PRESTASI PREDIKAT 
2,75 – 3,00 Memuaskan 

3,01 – 3,75 Sangat memuaskan 

3,76 – 4,00 Dengan Pujian (Cumlaude) 

 
2) Adapun persyaratan untuk dapat mendapat predikat kelulusan ”Dengan 

Pujian” adalah sebagai berikut : 
a) Masa Studi tidak boleh lebih dari waktu maksimal yang ditentukan yaitu 3 

(tiga) tahun untuk program Diploma 3 dan 4 (empat) tahun untuk jenjang 
program Sarjana. 

b) Tidak pernah mengikuti perkuliahan remidial maupun semester pendek, 
ataupun ujian ulang. 

3) Predikat kelulusan Program Profesi dan Program Magister adalah sebagai 
berikut : 
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INDEKS PRESTASI PREDIKAT 

3,00 – 3,49 Memuaskan 

3,50 – 3,75 Sangat memuaskan 
3,76 – 4,00 Dengan Pujian (Cumlaude) 

 
4) Adapun persyaratan untuk dapat mendapat predikat kelulusan ”Dengan 

Pujian” adalah sebagai berikut : 
a) Masa Studi tidak boleh lebih dari waktu yang ditentukan yaitu 1 (satu) 

tahun untuk program profesi dan 1,5 (satu setengah) tahun untuk jenjang 
program Magister. 

b) Tidak pernah mengikuti perkuliahan remidial maupun semester pendek, 
ataupun ujian ulang. 

2) Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat 
"Dengan Pujian (Cumlaude)" 

b.  Kelulusan kegiatan kemahasiswaan 

Predikat kelulusan skp Program Diploma dan Program Sarjana adalah sebagai 
berikut : 

 

PREDIKAT STRATA 1 DIPLOMA III 

Sangat Baik > 201 > 126 

Baik 151 – 200 101 – 125 

Cukup 100 – 150 75 – 100 

 

c.  Wisuda 

1. Upacara Wisuda diselenggarakan minimal 2 (dua) kali periode kelulusan dalam 

satu tahun. 

2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus oleh program studi diwajibkan mengikuti 

upacara wisuda pada periode kelulusannya. 

3. Setiap lulusan diwajibkan membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda 

yang besarnya ditetapkan Rektor. 

4. Semua peserta wisuda diwajibkan menyerahkan sumbangan buku kepada 

fakultas masing-masing, yang secara simbolik diserahkan wisudawan kepada 

Rektor pada saat upacara wisuda. 

5. Tata cara dan syarat mengikuti wisuda sebagai berikut : 

a) Pendaftaran peserta upacara wisuda dilakukan di fakultas  masing-masing. 

b) Daftar  nama  lulusan  (peserta)  yang  akan  diwisuda  selambat-lambatnya 

sudah diterima oleh BAA, 1 (satu) bulan sebelum hari upacara wisuda. 

c) Lulusan yang sudah mendaftarkan diri mengikuti wisuda, apabila karena 

sesuatu hal berhalangan hadir, maka yang bersangkutan tidak lagi memiliki 

hak dan kewajibannya pada periode wisuda berikutnya. 



 

 
02 - 19 

 

d) Pendaftaran peserta upacara wisuda dilampiri satu lembar  pas  foto 

berukuran 3x4 cm dengan ketentuan : 

(1) Warna hitam putih 

(2) Menghadap lurus ke depan 

(3) Tidak memakai kacamata hitam 

e) Pas foto bagi mahasiswi yang berjilbab/berkerudung  diatur sebagai sebagai 

berikut : 

(1) Para mahasiswi diperbolehkan menggunakan pas photo dirinya yang 

berjilbab/berkerudung untuk kelengkapan administrasi akademik antara 

lain : 

a. Ijazah 

b. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

c. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 

d. Dan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi akademik 

(2) Apabila di kemudian hari, untuk sesuatu keperluan tertentu disyaratkan 

pas foto yang tidak memakai kerudung/jilbab dan/atau pas foto yang 

harus kelihatan telinganya, maka perguruan tinggi dimana mahasiswi 

tersebut menyelesaikan kuliahnya tidak dapat mengganti dokumen 

dan/atau memberi keterangan lain yang berhubungan dengan jati diri 

yang bersangkutan, karena kesulitan memastikan-nya.  

 
 
11. KURIKULUM MERDEKA BELAJAR 
 

Pelaksanaan kurikulum merdeka belajar di khususkan untuk program studi sarjana dan 
Diploma, Adapun pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kurikulum merdeka belajar, bagi 
mahasiswa diimplementasikan sebagai berikut : 
1) Merencanakan bersama Dosen Wali mengenai pilihan kurikulum yang dipilih terkait dengan 

kurikulum merdeka belajar 
2) Mahasiswa semester 3 mulai menentukan pilihan kurikulum yang mau diambil 
3) Mendaftar ke Prodi terkait pilihan kurikulum yang dipilih.  
4) Melengkapi persyaratan yang diperlukan, termasuk mengikuti seleksi bila ada.  
5) Mengikuti kurikulum yang dipilih sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.  

 
Adapun matakuliah yang harus diikuti oleh mahasiswa terdiri dari matakuliah wajib, mata kuliah 
program studi dan/atau memilih Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP)  
Mata kuliah yang wajib Universitas  yang harus diambil oleh mahasiswa Peogram Sarjana, dengan 
beban SKS sebesar 19 SKS.  

Tabel 2. 1 Mata kuliah Wajib Universitas 

NO NAMA MATAKULIAH SKS 

1 Pendidikan Pancasila 2 

2 Kewarganegaraan 2 

3 Agama 2 

4 Bahasa Indonesia 2 
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5 BahasaInggris 2 

6 Kewirausahaan 5 

7 KKN Tematik 4 

Jumlah SKS 19 SKS 

 
Mata kuliah yang wajib Universitas  yang harus diambil oleh mahasiswa Peogram Diploma, dengan 
beban SKS sebesar 19 SKS.  
 

Tabel 2. 2. Mata kuliah Wajib Universitas 

NO NAMA MATAKULIAH SKS 

1 Pendidikan Pancasila 2 

2 Kewarganegaraan 2 

3 Agama 2 

4 Bahasa Indonesia 2 

5 BahasaInggris 2 

6 Kewirausahaan 5 

7 Praktik Kerja/Magang Minimal 4 SKS, 
maksimal 20 SKS 

Jumlah SKS Minimal 19 SKS 

 
 
 
Model Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan  sesuai 
dengan masing-masing Program Studi dan pengambilan BKP harus seijin Ketua Program Studi. 
 
Yang dimaksud dengan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) adalah melaksanakan kegiatan yang 
diakui beban SKS di luar kampus, antara lain: 
(1) magang (praktek kerja) 
(2) kegiatan wirausaha 
(3) pertukaran pelajar 
(4) penelitian 
(5) asistensi mengajar di satuan pendidikan 
(6) proyek kemanusian 
(7) Studi (proyek) independen 
(8) Membangun desa tertinggal. 
 
Ketentuan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) lebih rinci diatur 
dalam Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
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BAB III 
KEMAHASISWAAN 

 

1. KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA 

Sebagai salah satu unsur sivitas akademika yaitu satuan yang terdiri dari dosen dan 
mahasiswa. Mahasiswa terlibat pada kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi fungsi 
tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 1999, bahwa dalam melaksanakan 
kegiatan tersebut mahasiswa memiliki kewajiban dan hak. 

2. KEWAJIBAN MAHASISWA 
a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang 

dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
b. Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di Universitas Stikubank; 
c. Ikut memelihara prasarana dan sarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan 

Universitas Stikubank; 
d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian; 
e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Stikubank; 
f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. 

3. HAK-HAK MAHASISWA 
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan 

mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan 
akademik; 

b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai 
dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan; 

c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar; 
d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program yang diikuti 

dalam penyelesaian studinya; 
e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti 

serta hasil belajarnya; 
f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku; 
g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku; 
h. Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan atau organisasi 

kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata 
kehidupan bermasyarakat; 

i.  Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi 
persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang 



 

 
 

03 - 2 

 

hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi 
yang bersangkutan memungkinkan; 

j.  Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang 
bersangkutan; 

k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. 
 

4. ORGANISASI KEMAHASISWAAN. 

Universitas Stikubank sebagai institusi ilmiah senantiasa menjunjung tinggi norma, 
susila, etika dan tradisi akademik yang merupakan ciri dan cara yang membedakan 
dengan institusi lainnya. Dalam kaitan ini maka perlu dikembangkan hubungan antara 
dosen dan mahasiswa yang bersifat kemitraan dan dialogis, sehingga academic 
atmosphere di kampus dapat diciptakan. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor : 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di 
Perguruan Tinggi, yang dimaksud Organisasi Kemahasiswaan Intra Perguruan Tinggi 
adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan 
dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian serta integritas 
kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan Tinggi dalam 
pengertian tersebut adalah: 

(a) 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. 

(b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 
kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan 
masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

Organisasi kemahasiswaan di Universitas Stikubank diatur dalam Keputusan 
Rektor Universitas Stikubank Nomor : 014/J.01/UNISBANK/SK/2007 tentang Pedoman 
Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Stikubank Nomor : 
015/J.01/UNISBANK/SK/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Organisasi 
Kemahasiswaan Universitas Stikubank Semarang. 

 

5. PROGRAM DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN 

Universitas Stikubank berkewajiban mengatur terselenggaranya kegiatan 
kemahasiswaan, sehingga dapat meningkatkan motivasi dalam melaksanakan fungsi 
utamanya, yaitu belajar dan diharapkan setelah menyelesaikan studinya dapat menjadi 
anggota masyarakat yang bijak, mandiri, kritis, produktif dan kreatif. Jenis Program 
Pengembangan kemahasiswaan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: 

a.  program pengembangan penalaran dan keilmuan; 
b. program pengembangan minat dan bakat mahasiswa; 
c. program dan upaya pengembangan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial 

masyarakat. 
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Ketiga program pengembangan tersebut dijabarkan kedalam berbagai kegiatan yang 
meliputi antara lain : 

a.  Program Penalaran dan Keilmuan Mahasiswa, adalah upaya untuk 
menanamkan sikap, memperluas wawasan ilmiah, memperkenalkan norma, 
etika, nilai dan tradisi akademik, meningkatkan minat, kemampuan meneliti, 
meningkatkan keterampilan, membaca dan menulis ilmiah, pemahaman arah 
profesi, dan meningkatkan kerjasama dan rasa persatuan nasional. Kegiatan ini 
antara lain terdiri dari:  
1) Forum akademik/pertemuan ilmiah; 
2) Lomba yang bernafaskan penalaran dan keilmuan; 
3) Kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa; 
4) Pengembangan Ikatan Organisasi Mahasiswa sejenis dan Organisasi 

Mahasiswa Antar Kampus. 

b.  Program Pengembangan Minat dan Bakat, adalah upaya untuk menyalurkan 
minat dan bakat, mengembangkan kemampuan berorganisasi dan 
kepemimpinan, menumbuhkan apresiasi dan kreatifitas, kecintaan pada budaya 
bangsa, bela negara serta kepedulian sosial. Kegiatan ini antara lain terdiri dari :  
1) Olah raga; 
2) Kesenian; 
3) Penerbitan Pers Kampus; 
4) Pecinta alam; 

c.  Program Pengembangan Kesejahteraan Mahasiswa dan Bakti Sosial 
Masyarakat, adalah upaya untuk membantu meningkatkan iman dan taqwa, 
kesejahteraan bagi mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi, serta 
pemberian beberapa fasilitas yang lain. Kegiatan ini antara lain terdiri dari : 
1) Beasiswa; 
2) Kerohanian; 
3) Asuransi; 
4) Bakti Sosial Masyarakat. 
 

6. WADAH ALUMNI 

Dalam rangka pembinaan alumni maka Universitas Stikubank telah membentuk 
organisasi alumni Universitas Stikubank dengan nama Ikatan Alumni Universitas 
Stikubank Semarang yang disingkat dengan IKA-UNISBANK Semarang. 

 

7. TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam PP No. 4 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi maka 
diperlukan suasana kehidupan kampus yang tertib, tenang, dan teratur sehingga dapat 
menjamin pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan baik dan teratur. 

29 
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Untuk menciptakan suatu kehidupan kampus yang tertib, tenang dan teratur 
diperlukan suatu tata tertib kehidupan kampus yang berlaku bagi segenap sivitas 
akademika Universitas Stikubank antara lain: 
a. Sivitas akademika Universitas Stikubank terdiri atas dosen dan mahasiswa. 
b. Semua warga sivitas akademika Universitas Stikubank berkewajiban untuk : 

1) melaksanakan dan mentaati segala persyaratan dan peraturan yang berlaku; 
2) menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan estetika dalam perilakunya sehari-

hari. 
 

8.  BEA SISWA 

Universitas Stikubank memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang secara ekonomis 
membutuhkannya dan secara akademis memenuhi persyaratan. Beasiswa diberikan 
dengan tujuan agar mahasiswa dapat memperlancar studinya. 

a.  Macam beasiswa : 

Macam beasiswa yang diberikan oleh Universitas Stikubank adalah sebagai berikut : 

1) Beasiswa Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI) 

2) Beasiswa Siswa Berprestasi 

3) Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) 

4) Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan (BBP-PPA) 

5) Beasiswa Bidik Misi 

6) Beasiswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah 

7) Beasiswa UNISBANK peduli Sosial Yatim Piatu 

8) Beasiswa dari sumber lainnya 

b.  Persyaratan dalam memperoleh beasiswa : 

Dinyatakan lulus mengikuti kegiatan Pengenalan Kegiatan Akademik Universitas 
Stikubank (PEKAKU) 

1) Mahasiswa yang secara ekonomis membutuhkan dan apabila diperlukan dapat 
membuktikannya dengan surat keterangan. 

2) Mahasiswa yang secara akademik memenuhi persyaratan Indeks Prestasi 
Kumulatif minimal yang ditetapkan oleh masing-masing program beasiswa. 

3) Mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah menempuh pendidikan selama 1 
(satu) semester, atau berdasarkan ketentuan masing-masing sumber beasiswa 

4) Mahasiswa aktif pada salah satu kegiatan kemahasiswaan 

5) Persyaratan khusus dapat diketahui pada waktu mengajukan permohonan 
beasiswa. 

c.  Proses pengajuan beasiswa 

1) Mahasiswa yang berminat dapat mengajukan permohonan beasiswa kepada 
Fakultas 

2) Nama-nama calon penerima bea siswa setelah diseleksi secara akademik oleh 
Fakultas, kemudian akan diumumkan. 
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3) Khusus beasiswa UNISBANK peduli Sosial Yatim Piatu diajukan oleh Yayasan 
Sosial yang bersangkutan. 
 

9.  ASURANSI MAHASISWA 

Setiap Mahasiswa Universitas Stikubank diberikan perlindungan asuransi selama 24 
jam dengan meliputi semua jenis kecelakaan baik berupa kecelakaan lalu lintas 
maupun akibat kecelakaan yang lain.  

a.  Santunan Asuransi diberikan, antara lain karena : 

1). Meninggal dunia 
2). Biaya Perawatan/pengobatan maksimum 
3). Cacat tetap total 
4). Cacat tetap sebagian berdasarkan persentase. 

b.  Syarat Pengajuan Klaim 

1) Foto kopi Kartu Mahasiswa yang berlaku 

2) Kwitansi asli dari Rumah Sakit tempat perawatan 

3) Laporan dari Kepolisian (Kecelakaan Lalu Lintas) 

4) Mengisi blanko klaim. 
 

10. KARTU TANDA MAHASISWA 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa yang aktif dan 
tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Stikubank. Kartu Tanda Mahasiswa 
merupakan syarat untuk mengikuti semua kegiatan akademik dan/atau kegiatan lain 
yang menunjang kegiatan akademik. Oleh karena itu apabila Kartu Mahasiswa hilang 
atau rusak harus segera melapor dan minta Surat Keterangan dari Fakultas sebagai 
prasyarat untuk memperoleh Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Mahasiswa 
(KTM Sementara) dari Biro Administrasi Akademik (BAA) sampai dikeluarkannya Kartu 
Mahasiswa yang baru. 

Prosedur permohonan penggantian Kartu Tanda Mahasiswa yang baru karena rusak 
dan/atau hilang adalah sebagai berikut : 
a. Menyerahkan foto copy Surat Keterangan dari Fakultas. 
b. Menyerahkan foto copy Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Mahasiswa 

sebagai Kartu Tanda Mahasiswa Sementara yang dikeluarkan oleh BAA. 
c. Menyerahkan Surat Keterangan dari Kepolisian tentang kehilangan Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM). 
d. Menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak. 
e. Membuat Surat Keterangan kerusakan atau kehilangan dari yang bersangkutan dan 

dikuatkan oleh 3 (tiga) orang saksi yang berasal dari mahasiswa aktif di Universitas 
Stikubank. 

f. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Mahasiswa(KTM) dari mahasiswa yang 
menjadi saksi. 

g. Pas foto berwarna berukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar. 
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BAB IV 
FASILITAS PENDUKUNG 

 
 
1.  PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI 

 
Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat mengumpulkan, 
menyimpan dan memelihara koleksi buku dan bahan referensi lain yang dikelola dan 
diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk dipergunakan secara 
berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. 
Sedangkan perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada di 
lingkungan lembaga pendidikan tinggi yang merupakan unit pelaksana teknis 
Perguruan Tinggi untuk menunjang program Perguruan Tinggi. Keberadaan 
perpustakaan di Perguruan Tinggi sangat penting, karena perpustakaan mendukung 
dan memperkaya program pendidikan, pengajaran penelitian dan pengabdian 
masyarakat di perguruan tinggi 
 

a. Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi 
 Perpustakaan Perguruan Tinggi berfungsi sebagai: 

1) Sarana penunjang pelaksanaan program Tri Dharma perguruan Tinggi 
2) Tempat penyimpanan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni. 
3) Sumber untuk memperoleh ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
4) Sumber seni dan kebudayaan 
 

b. Lokasi Perpustakaan Universitas Stikubank 
Perpustakaan Universitas Stikubank berada pada kedua kampus Universitas yaitu di: 
a. Kampus Tri Lomba Juang, terletak di lantai 4 (empat). Perpustakaan ini untuk 

melayani pengguna perpustakaan dari Fakultas Teknik Informatika, Fakultas 
Hukum, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, dan Fakultas Bahasa Ilmu Budaya. 

b. Kampus Kendeng, terletak di Gedung D Lantai 1 (satu) dan 2 (dua). Perpustakaan 
ini  untuk melayani Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Kepariwisataan, 
Fakultas Teknik, PPAK dan Pasca Sarjana. 

Setiap Mahasiswa UNISBANK berhak untuk menggunakan kedua perpustakaan 
tersebut. 
 

c.  Syarat menjadi Anggota Perpustakaan 
Anggota perpustakaan adalah Mahasiswa, Dosen dan karyawan UNISBANK. 
Khusus mahasiswa yang akan menjadi anggota perpustakaan UNISBANK dikenakan 
biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Ketentuan dan syarat menjadi anggota Perpustakaan UNISBANK: 
1) Menunjukan kartu tanda mahasiswa/ KTM yang masih berlaku 
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2) Mengisi formulir yang tersedia 
3) Menyetujui dan sanggup mentaati peraturan yang berlaku 
4) Menyerahkan pas foto ukuran 3 x 3 cm sebanyak 1 (satu) lembar. 
 

d.  Koleksi Perpustakaan 
Koleksi yang ada di Perpustakaan UNISBANK terdiri dari buku, majalah, jurnal, surat 
kabar, laporan-laporan, skripsi, tesis, ejournal ”proquest Business”, ejournal, Ebsco, 
Proquest dan Cangege. 
1) Ebsco: http://search.epnet.com 
2) Proquest: http://search.proquest.com 
3) Cangege: http://infotrac.galegroup.com/itweb 
 
Koleksi yang ada di Perpustakaan dibagi dalam kelompok: 
1) Buku sirkulasi yaitu buku-buku yang dapat dipinjamkan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
2) Buku referensi yaitu buku-buku yang bersifat rujukan dan hanya untuk dibaca di 

perpustakaan. 
3) buku cadangan yaitu merupakan buku yang bernomor copy satu dari semua 

judul buku yang berada dibagian buku sirkulasi. 
 
Koleksi buku diatur dengan sistem DDC (Dewey Decimal Classification) yang terbagi 
dalam 10 golongan ilmu sebagai berikut: 

 

No: Klas JenisKoleksi 

1 000 Karya Umum 

2 100 Filsafat 

3 200 Agama  

4 300 Ilmu-ilmu Sosial 

5 400 Bahasa 

6 500 Ilmu - ilmu Murni 

7 600 Ilmu - Ilmu Terapan 

8 700 Kesenian & Olah Raga 

9 800 Kesusastraan 

10 900 Sejarah & Geografi 

 

e. Katalog 

Katalog adalah daftar buku-buku yang didalamnya terdapat identitas buku yang 
menunjukan koleksi dalam suatu perpustakaan. 

Untuk akses katalog baik di Perpustakaan  kampus Kendeng maupun kampus Mugas 
disediakan fasilitas komputer khusus untuk pemakai perpustakaan. 

 

f. Pelayanan 

Jam Buka Perpustakaan 
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H A R I 
P A G I 

(JAM/WIB) 
S O R E 

(JAM/WIB) 

Senin  -  Kamis: 
1. Perpustakaan Mugas 
2. Perpustakaan Kendeng 

 
08.00  -  13.30 
08.00  -  13.30 

 
15.00  - 19.30 
14.30 – 17.00 

Jumat: 
1. Kampus Mugas 
2. Kampus Kendeng 

 
08.00  -  11.00 
08.00 – 11.00 

 
15.00  - 19.00 
14.30 – 17.00 

Sabtu/Minggu:  
1. Kampus Kendeng 
2. Kampus Mugas 

 
09.00 – 17.00 
09.00 – 17.00 

 
 
 

 
1) Pelayanan Peminjaman 

Seluruh buku yang berada di bagian sirkulasi perpustakaan dapat dipinjamkan 
dengan jangka waktu dan ketentuan-ketentuan lain yang telah berlaku. 

2) Pelayanan Referensi dan Reserve 
Seluruh buku yang berada di ruang referensi tidak dipinjamkan, hanya untuk 
dipelajari ditempat dan diberikan ijin foto copy. 
Di ruang ini terdapat buku referensi, reserve, majalah, jurnal, skripsi, tesis, 
laporan-laporan, jurnal on-line dan sebagainya. Khusus skripsi, tesis dan karya 
tugas akhir mahasiswa lainnya tidak diberikan ijin foto copy. 

3) Internet dan ejournal dapat diakses melalui komputer yang ada di Perpustakaan 
atau fasilitas WIFI dengan password yang sudah tersedia. 

4) Digital Skripsi dapat diakses di perpustakaan 
5) Katalog on-line dapat dibuka melalui perpus.unisbank.ac.id 
6) Kerjasama dilakukan dengan: 

a) Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah (untuk referensi keanggotaan) 
b) Jaringan kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Jawa Tengah (untuk 

penggunaan perpustakaan) 
c) Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Jawa Tengah (untuk penggunaan 

perpustakaan) 
d) Kantor Bank Indonesia Semarang (untuk peminjaman koleksi) 
a) Badan Standarisasi Nasional Jakarta (untuk tukar menukar koleksi) 
 

g. Tata Tertib 
1) Setiap pengunjung wajib mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di 

Perpustakaan dan menjaga ketenangan selama berada di ruang perpustakaan. 
2) Berpakaian yang rapi dan sopan serta tidak menggunakan sandal. 
3) Tas, jaket harap dititipkan ditempat penitipan yang sudah disediakan, barang-

barang berharga lainnya harap dibawa masuk dan menjadi tanggung jawab 
sendiri (yang membawa). 

4) Kartu anggota perpustakaan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, dan 
apabila terjadi penyalahgunaan kartu anggota maka segala resiko ditanggung 
oleh pemilik kartu anggota. 
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5) Peminjaman buku maksimal 2 (dua) buku, dengan judul yang berbeda dan jangka 
waktu pinjam selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang satu kali masa 
peminjaman berikutnya 

 
h. Sanksi-Sanksi 

1) Keterlambatan pengembalian buku yang dipinjam dikenakan sanksi sebagai 
berikut: 
a). Keterlambatan satu hari dikenakan sanksi denda sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 
b). Keterlambatan lebih dari satu bulan dilakukan penagihan melalui papan 

pengumuman perpustakaan. Setelah diumumkan ternyata belum 
mengembalikan juga, maka akan diberikan surat penagihan ditujukan kepada 
peminjam/orang tua/wali. 

2) Kehilangan buku yang dipinjam menjadi tanggung jawab peminjam dan harus 
segera memberitahukan kepada petugas perpustakaan, serta mengganti buku 
dengan buku yang sama atau buku pengganti yang lain yang ditentukan oleh 
perpustakaan. 

3) Kehilangan kartu anggota perpustakaan dikenakan sanksi denda administrasi 
sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila belum menjadi anggota 
Perpustakaan dan akan meminta surat keterangan bebas pinjam perpustakaan 
dibebani biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
2. LABORATORIUM 

 
Laboratorium merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
oleh sivitas akademika. Setiap fakultas mempunyai sarana laboratorium dengan jenis 
dan fungsi berbeda-beda sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
yang dikembangkan oleh masing-masing fakultas. 

 
3. LABORATORIUM SERTIFIKASI 

 
Dalam upaya meningkatkan daya saing di pasar kerja, maka UNISBANK membangun 
fasilitas laboratorium sertifikasi yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan 
akademik dan profesional sebagai pendukung pengembangan bidang ilmu yang 
ditekuni.  
Sertifikasi ini bersifat non sks, sehingga materi yang diberikan akan selalu disesuaikan 
dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas 
kepada para pengguna lulusan. 
 

4. POLIKLINIK 
 
UNISBANK memberikan pelayanan kesehatan berupa Poliklinik. Pelayanan poliklinik ini 
dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan bantuan pertolongan kesehatan 
kepada mahasiswa, dosen dan karyawan selama berada di lingkungan kampus. 
Ketentuan dan prosedur pelayanan akan diatur tersendiri. 
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5. SARANA IBADAH 
Unisbank mendorong terciptanya kehidupan kampus yang kondusif dan penuh 
toleransi dalam keragaman agama maupun budaya mahasiswa. Guna mendukung 
dalam kehidupan yang beragama, Unisbank menyiapkan sarana ibadah untuk 
mahasiswa dan civitas akademika sesuai dengan agamanya masing-masing. 

 
6. SARANA OLAH RAGA 
Unisbank menyediakan berbagai sarana olah raga antara lain : basket, badminton, 
panjat tebing. Sarana ini diberikan untuk mengembangkan bakat mahasiswa yang 
dimiliki diluar kegiatan yang bersifat akademik. 
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UNIT PENGELOLA 
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FAKULTAS  
TEKNOLOGI INFORMASI 

 
 
1. Visi Fakultas Teknologi Informasi 

Pada tahun 2035 menjadi Fakultas Teknologi Informasi yang berdaya saing 
internasional, berjiwa kewirausahaan dan berkontribusi dalam penerapan ilmu 
komputer dan informatika terutama yang menunjang industri digital, keuangan dan 
perbankan. 
 

2. Misi Fakultas Teknologi Informasi 
a. Mengembangkan organisasi fakultas teknologi informasi yang transparan dan 

akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good 
University Governance (GUG) 

b. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan dibidang ilmu 
komputer  dan informatika yang berorientasi pada perkembangan industri digital, 
keuangan dan perbankan serta memiliki daya saing global dan berjiwa 
kewirausahaan. 

c. Melaksanakan penelitian dibidang ilmu komputer yang berorientasi pada 
perkembangan industri digital, keuangan dan perbankan dengan luaran bereputasi 
internasional dan bernilai ekonomi tinggi. 

d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang memanfaatkan bidang ilmu 
komputer dan informatika. 

e. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan institusi, industri serta 
masyarakat di tingkat regional, nasional dan global. 
 

3. Tujuan Fakultas Teknologi Informasi  
a. Terwujudnya organisasi FTI yang transparan dan akuntabel berbasis TIK untuk 

mendukung Good University Governance (GUG). 
b. Terbangunnya sistem pendidikan yang mampu menghasilkan manusia cerdas, 

cakap,beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang  Maha Esa, beretika, rendah hati, 
sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab 
terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya 

c. Menghasilkan lulusan sebagai asset bangsa yang handal di bidang ilmu komputer 
dan informatika. 

d. Menghasilkan Lulusan yang berjiwa wirausaha sesuai dengan bidang ilmu, memiliki 
keahlian berkomunikasi, hubungan antar personal dan negosiasi. 

 
DEKAN FTI 

Kritophorus Hadiono, Ph.D 
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e. Terwujudnya SDM yang memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, 
pengembangan karya ilmiah  

f. Terwujudnya SDM yang memiliki kemampuan untuk pengembangan karya ilmiah 
dalam rangka mendukung pengabdian kepada masyarakat. 

g. Terbentuknya jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai 
pihak untuk mendukung pengembangan bidang ilmu komputer dan informatika. 

 
3. Sasaran Fakutlas Teknologi Informasi 

a. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas melalui pengelolaan administrasi 
program studi berbasis teknologi informasi yang transparan 

b. Peningkatan  Kinerja SDM (GKM/GJM) 
c. Terlaksanannya monitoring dan evaluasi pembelajaran. 
d. Peningkatan kualitas kemampuan / mutu dosen dan tenaga kependidikan baik 

secara akademik maupun non akademik. 
e. Tercukupinya pendukung proses pembelajaran berupa sarana dan prasarana. 
f. Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi dibidang komputer baik nasional 

maupun internasional. 
g. Penyesuaian kurikulum up to date dengan kebutuhan pasar. 
h. Terlaksananya Penelitian internal 
i. Peningkatan Jumlah Hibah Penelitian 
j. Peningkatan keikutsertaan Dosen sebagai pemakalah pada seminar/prosiding 

nasional/internasional 
k. Peningkatan Jumlah HKI 
l. Peningkatan Jumlah Jurnal Nasional / Internasional 
m. Peningkatan Jumlah Buku Ajar 
n. Terlaksananya kegiatan Pengabdian internal 
o. Peningkatan Jumlah Hibah Pengabdian 
p. Peningkatan Jumlah Publikasi Pengabdian 
q. Terlaksananya kemitraan binaan 
r. Terciptanya kerjasama nasional/internasional untuk peningkatan kompetensi 

bidang komputer. 
s. Terciptanya kerjasama untuk menampung magang mahasiswa 
t. Meningkatkan akses informasi kebutuhan tenaga kerja (career center) 
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PROGRAM STUDI 
Sistem Informasi (S1) 

 
1. VisiProgram Studi Sistem Informasi 

Pada tahun 2035 menjadi program studi unggul, mandiri dan profesional dalam 
bidang penerapan sistem informasi yang inovatif dan adaptif berjiwa kewirausahaan 
serta berdaya saing internasional. 

 

2. Misi Program Studi Sistem Inforamsi 

a. Mengembangkan organisasi program studi S1 sistem informasi yang transparan dan 
akuntabel berbasis TIK untuk mendukung Good University Governance.  

b. Menyelenggarakan pendidikan akademik untuk menghasilkan lulusan yang ahli dan 
kompetitif pada penerapan sistem informasi serta berdaya saing nasional dan 
internasional, memilki semangat terus berkembang, berahklak mulia dan berjiwa 
kewirausahaan.  

c. Mengembangkan penelitian dibidang perancangan dan pengembangan sistem 
informasi berbasis web maupun mobile, data analisis dan teknologi multimedia 
yang terpadu, produktif dan terukur dalam rangka menunjang pengabdian kepada 
masyarakat.  

d. Menyelenggarakan kemitraan dengan alumni dalam rangka penyempurnaan proses 
pembelajaran. 
 

3. Tujuan Program Studi Sistem Infrormasi 

Tujuan Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi informasi Universitas 
Stikubank (UNISBANK) adalah menghasilkan sarjana dengan karakteristik sebagai 
berikut : 

a. Terwujudnya organisasi program studi S1 sistem informasi yang transparan dan 
akuntabel berbasis TIK untuk mendukung Good University Governance (GUG).  

b. Menghasilkan lulusan sebagai asset bangsa yang handal di bidang ilmu komputer 
dan informatika.  

c. Terwujudnya SDM yang memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, 
pengembangan karya ilmiah dalam rangka mendukung pengabdian kepada 
masyarakat.  

d. Terbentuknya jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai 
pihak terutama alumni untuk mendukung pengembangan bidang ilmu komputer 

 
Ketua Program Studi 

Sistem Informasi  

Arief Jannanto, S.Kom., M.Cs 
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dan informatika pada umumnya dan penerapan sistem informasi berbasis web 
maupun mobile. 

 

4. Profil Lulusan Program Studi Sistem Informasi 

 Menjelaskan tentang PROFIL lulusan, merumuskan CPL sesuai profil lulusan, CPL 

terdiri dari aspek : Sikap, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan Pengetahuan yang 

dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan Diskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.) 

Profil lulusan merupakan kemampuan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh 

lulusan program studi di dunia kerja maupun masyarakat. Profil lulusan dapat juga 

merupakan jawaban atas pertanyaan: “Setelah lulus esok, mereka akan bekerja jadi apa 

saja?”. Profil lulusan juga merupakan dasar penyusunan kurikulum pada sebuah program 

studi, target dan tolok-ukur keberhasilan sebuah kurikulum program studi untuk 

menghasilkan lulusan-lulusan sesuai kompetensi yang diinginkan. 

Dengan mengacu pada kualifikasi KKNI level 6 dan Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi pada lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  (permenristekdikti) No. 44 Tahun 2015 serta rumusan kompetensi dan capaian 

program sertacapaian pembelajaran baik dari APTIKOM maupun AISINDO sebagai asosiasi 

dibidang teknologi informasi khususnya computer dan system informasi maka terdapat 4 

(empat) unsure dalam capaian pembelajaran yaitu Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Umum 

dan Ketrampilan Khusus. Unsur Sikap dan Ketrampilan Umum dalam deskripsi CP dapat 

mengacu pada SN-DIKTI dalam Lampiran Permenristek No. 44 Tahun 2015. Sedangka untuk 

deskripsi Keterampilan Khusus dan Pengetahuan mengacu pada rumusan yang rumusan 

Kurikulum Inti Program Studi Sarjana Sistem Informasi dari APTIKOM. 

 

Tabel-1: Profil Lulusan dan deskripsinya 

 

No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan 

1 IS Developer (Pengembang 
Sistem Informasi ) 

yang diantarnya adalah berperan sebagai Analis 
Sistem (System Analyst), Analis Sistem Bisnis 
(Business System Analyst), Perancang Sistem 
(System Designer), Manajer Proyek SI/TI dan 
Programmer.  Dimana kemampuan dan 
pengetahuan yang mencakup perancang, 
pembuat, penguji, pengevaluasi, pembuat 
aturan bisnis, hingga menyiapkan sumber-daya 
pendukung sistem informasi (SI) sehingga 
nanati dapat lebih mengefesien dan 
mengefektifkan pencapaian tujuan dan 
penyelesaian permasalahan bisnis organisasi 
melalui bantuan SI. 

2 Database Specialist (Spesialis yang berperan mencakup perancang, 
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Basis Data) pembangun, perawatan (termasuk updating), 
hingga analisis basis data. 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 Web Developer 
(Pengembang Web) 

meliputi diantaranya web administrator dan 
web developer itu sendiri. Dengan kemampuan 
peran yang diinginkan adalah melalukan 
analisan dan perancangan baik terhadap 
antarmuka web maupun proses serta 
administrasi pengelolaannya. 

4 Entrepreneur (Wirausaha) Mampu berwirausaha secara mandiri dalam 
berbagai bidang usaha. DSI8. Enterpreneur 
Bisnis Berbasis TI 

 

 
5.  Perumusan CPL 
Tabel 2 – Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi 

Unsur CPL Prodi 

Sikap (Ambil dari lampiran SN dikti sesuai dengan jenjang prodi) 

ST1 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

ST2 
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral dan etika; 

ST3 
dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

ST4 
dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila; 

ST5 
dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

ST6 
dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

ST7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

ST8 
menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri; 

ST9 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

ST10 
menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan. 

Pengetahuan 

P1 
Menerapkan konsep-konsep probabilitas dan statistik untuk 
menganalisis data guna mendukung pemecahan masalah 
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P2 
Menjelaskan konsep dan teori dasar logika dan struktur diskrit untuk 
mendukung permodelan dan penganalisaan masalah. 

P3 Menjelaskan tahapan pengembangan perangkat lunak. 

P4 Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan basis data. 

P5 
Memilih teknik dan perangkat data mining untuk membantu dalam 
pemecahan masalah. 

P6 Menjelaskan arsitektur dasar dari suatu sistem computer. 

P7 
Mengidentifikasi dan menformulasikan kebutuhan keamanan sistem 
informasi dari suatu organisasi. 

P8 
Mengidentifikasi prinsip-prinsip dan konsep dasar pengelolaan suatu 
bisnis organisasi. 

P9 
Mengidentifikasi regulasi, kebijakan dan prosedur bisnis yang 
berdampak pada implementasi sistem informasi. 

P10 
Menjelaskan bagaimana informasi dapat digunakan untuk membantu 
dalam perencanaan operasi dan pengendalian suatu bisnis organisasi. 

P11 
Menjelaskan berbagai teknik dan metoda pengambilan keputusan 
dalam pemecahan masalah organisasi. 

P12 
Menjelaskan komponen organisasi, teknologi dan manusia dari sistem 
informasi. 

P13 
Menjelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem 
informasi untuk kepentingan kompetitif. 

P14 
Menjelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses 
pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. 

P15 
Mengidentifikasi dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas 
bisnis, masyarakat maupun individu. 

P16 Menjelaskan berbagai metodologi pengembangan sistem informasi. 

P17 
Menjelaskan pentingnya keterkaitan antara strategi bisnis dan sistem 
informasi dalam menunjang efisiensi dan efektifitas investasi organisasi. 

P18 
Menjelaskan konsep dasar dari pengelolaan proyek sistem informasi 
(SI). 

P19 
Mengidentifikasi dan memformulasikan ruang lingkup proyek sistem 
informasi. 

P20 
Berfikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara 
komprehensif, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan 
analisis informasi dan data. 

P21 
Menerapkan konsep dan teori dasar pemrograman komputer untuk 
membantu memecahkan masalah. 

P22 Menggunakan ICT untuk mendukung bisnis proses. 

P23 Melakukan pengukuran kinerja sebuah proses bisnis. 

P24 
Menerapkan perangkat dan teknik untuk perencanaan proyek seperti 
CPM, Gantt Chart, Program Manajemen Project. 

P25 
Mengaplikasikan konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman 
untuk mengembangkan sistem aplikasi. 

Ketrampilan Umum (Ambil dari lampiran SN dikti sesuai dengan jenjang prodi) 
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KU1 

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. 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

KU3 

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. 

KU4 
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 

KU5 
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data. 

KU6 
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

KU7 

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. 

KU8 
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri. 

KU9 
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 

KU10 
Mendemonstrasikan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang 
berkaitan dengan aspek teknis dan non-teknis. 

KU11 
Memimpin dan bekerja dalam tim, mandiri dan bertanggung jawab 
terhadap pekerjaannya. 

Ketrampilan Khusus 

KK1 Merancang topologi dari suatu jaringan computer. 

KK2 
Menggunakan berbagai perangkat dan metoda untuk menganalisis 
aliran dan struktur informasi dalam proses organisasi. 

KK3 
Menggunakan UML untuk memodelkan rancangan konseptual dari 
suatu sistem informasi. 

KK4 
Merancang sistem informasi sesuai dengan prinsip-prinsip user centred 
design. 

KK5 
Mengevaluasi analisis biaya, manfaat dan risiko dari penerapan sistem 
enterprise. 

KK6 
Menginterpretasikan dan menyajikan hasil analisis data dalam bentuk 
dan format yang dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. 
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KK7 
Mengidentifikasi beberapa bahasa pemrograman beserta 
karakteristiknya. 

KK8 
Mengidentifikasi dan merancang basis data sesuai dengan kebutuhan 
organisasi. 

KK9 Mengimplementasikan rancangan basis data pada suatu DBMS. 

KK10 
Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari integritas, keamanan dan tingkat 
kerahasiaan data pada suatu basis data. 

KK11 Mengidentifikasi kebutuhan sistem operasi dari suatu sistem computer. 
KK12 Mengidentifikasi kebutuhan jaringan dari suatu organisasi. 

  
 
 

DISTRIBUSI PER SEMESTER KURIKULUM 2020 
PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI 

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI – UNISBANK 
 

Semester1 
  Kode Nama Matakuliah Sks 

P.20.01.55.1.01 Teori Manajemen (El) 2 
P.20.01.55.1.02 Teori Organisasi 2 
P.20.01.55.1.03 Konsep Sistem Dan Teknologi Informasi (El) 2 
P.20.01.55.1.04 Logika Dan Algoritma (El) 3 
P.20.01.55.1.05 Bahasa Pemrograman 2 
P.20.01.55.1.06 Logika Matematika 3 
P.20.01.55.1.07 Manajemen Basis Data (El) 3 
U.20.01.55.1.01 Bahasa Inggris Dasar 2 

Total sks Semester 1 (Mata Kuliah Program Studi) 19 

   
Semester 2 

  Kode Nama Matakuliah Sks 
 P.20.01.55.2.08 Analisa Sistem Informasi 3 
 P.20.01.55.2.09 Struktur Data (El) 3 
 P.20.01.55.2.10 Pemrograman Terstruktur 2 
 P.20.01.55.2.11 Teknologi Web (El) 2 
 P.20.01.55.2.12 Perancangan Basis Data 2 
 P.20.01.55.2.13 Bahasa Inggris Bisnis 2 
 P.20.01.55.2.14 Jaringan Komputer 2 
 U.20.01.55.2.03 Pendidikan Agama Islam* 

2 
 U.20.01.55.2.04 Pendidikan Agama Katholik* 
 U.20.01.55.2.05 Pendidikan Agama Kristen* 
 U.20.01.55.2.06 Pendidikan Agama Hindu* 
 U.20.01.55.2.07 Pendidikan Agama Budha* 

Jumlah sks Semester 2 (Mata Kuliah Program Studi) 18 
Catatan : * Pilih salah satu 
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Semester 3 
  Kode Nama Matakuliah Sks 

P.20.01.55.3.15 Perancangan Sistem Informasi 3 
P.20.01.55.3.16 Pemrograman Web 3 
P.20.01.55.3.17 Analisa Proses Bisnis 3 
P.20.01.55.3.18 Keamanan Sistem Informasi 3 
P.20.01.55.3.19 Implementasi Basis Data 3 
P.20.01.55.3.20 Interaksi Manusia Dan Komputer 2 
U.20.01.55.3.08 Statistik Deskriptif 2 
U.20.01.55.3.09 Character Of Entrepreuner 2 

Jumlah sks Semester 3 (Mata Kuliah Program Studi) 21 
 

Semester 4 
  Kode Nama Matakuliah Sks 

P.20.01.55.4.21 Data Warehouse 2 
P.20.01.55.4.22 Bahasa Inggris Bisnis 2 
P.20.01.55.4.23 Metodologi Penelitian Sistem Informasi 3 
P.20.01.55.4.24 Rekayasa Perangkat Lunak 3 
P.20.01.55.4.25 Basis Data Terdistribusi 2 
P.20.01.55.4.26 Manajemen Proyek Sistem Informasi 3 
U.20.01.55.4.04 Mentoring Business 3 
U.20.01.55.4.05 Bahasa Indonesia 2 
U.20.01.55.4.06 Pendidikan Agama 

2 

U.20.01.55.4.07 Pendidikan Agama Islam 
U.20.01.55.4.08 Pendidikan Agama Katholik 
U.20.01.55.4.09 Pendidikan Agama Kristen 
U.20.01.55.4.10 Pendidikan Agama Hindu 
U.20.01.55.4.11 Pendidikan Agama Budha 

Jumlah sks Semester 4 (Mata Kuliah Program Studi) 22 
 
Semester 5 

  Kode Nama Matakuliah Sks 
P.20.01.55.5.27 Testing Dan Implementasi Sistem Informasi 2 
P.20.01.55.5.28 Tata Kelola Sistem Informasi*) 3 
P.20.01.55.5.29 Konsep Data Mining 2 

Konversi Pilihan Magang di Industri/Perusahaan (14 SKS) 
P.20.01.55.5.30 Sistem Operasi  2 
P.20.01.55.5.31 Visualisasi Data Dan Informasi 3 
P.20.01.55.5.32 Supply Chain Management 3 
P.20.01.55.5.33 Interpersonal Skill 2 
P.20.01.55.5.34 Etika Dalam Profesi 2 
P.20.01.55.5.35 Praktek Kerja Lapangan 2 

Total SKS Semester 5 (Mata Kuliah  Program Studidi)/ Magang/*) lainnya 21 
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Semester 6 
  Kode Nama Matakuliah Sks 

P.20.01.55.6.36 Audit Sistem Informasi 3 
P.20.01.55.6.37 Sistem Penunjang Keputusan 2 

 KKN Tematik  

P.20.01.55.6.38 Content Management System 2 

P.20.01.55.6.39 Akuntansi Bisnis 3 
P.20.01.55.6.40 Web Bisnis 3 

P.20.01.55.5.41 Pemeliharaan Sistem Informasi 2 

P.20.01.55.6.42 Customer Relation Management 3 

Total SKS Semester 6 (Mata Kuliah Program Studi )/ Wirausaha 18 
 
 

Semester 7 
  Kode Nama Matakuliah Sks 

P.20.01.55.7.43 KKN Tematik 4 
Konversi Piihan Kuliah di Luar Program Studi (12 SKS ) 

P.20.01.55.7.44 Pemasaran Digital*) 3 
P.20.01.55.7.45 Sistem Informasi Interprise*) 3 
P.20.01.55.7.46 Pemrograman Web Mobile*) 3 
P.20.01.55.7.47 Web Service Development*) 3 
P.20.01.55.7.48 Jejaring Sosial**) 3 
P.20.01.55.7.49 Information Retreival**) 3 
P.20.01.55.7.50 Teknik Data Mining**) 3 
P.20.01.55.7.51 Big Data**) 3 

Total SKS Semester 7 ( Mata Kuliah Program Studi )/ **) Program Studi Lain 16 
 

Semester 8 
  Kode Nama Matakuliah Sks 

U.20.01.55.8.12 Pendidikan Kewarganegaraan 2 
U.20.01.55.8.13 Pendidikan Pancasila 2 
P.20.01.55.8.52 Skripsi 6 

Total sks Semester 8 (Mata Kuliah Program Studi) 10 
 
7. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi  
 Rancangan implementasi hak belajar 3 semester di luar program studai dalam 
MBKM UNISBANK merujuk pada Standar Nasional PendidikanTinggi (SNPT),  yang mana 
diutamakan pada bagaimana perguruan tinggi menyediakan layanan pencapaian masa dan 
beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya. 
Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar– KampusMerdeka” yang 
dinyatakan dalam penetapan 
1) Belajar di luar Prodi di PT yang sama, Pengambilan matakuliah di luar Program Studi 

dapat dilakukan di semester  5, 6 dan 7. Kriteria konversi matakuliah adalah sesuai 
dengan distribusi pada kurikulum yang ada. Mata kuliah yang diambil pada program 
studi yang berbeda tetap ditujukan untuk menguatkan dan meningkatkan pemahaman 



 

 
06 - 11 

 

disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama 
prodi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa 

2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, Mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran di 
program studi yang sama di lua PT dapat dilakukan di semester  5 , 6 dan 7.  Dengan 
waktu paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah 
pada program studi yang sama di luar UNISBANK. Mata kuliah yang diambil pada 
program studi yang sama ditujukan agar mahasiswa dapat pengalaman belajar dengan 
kualitas yang lebih baik namun dengan tujuan utama tetap untuk memperkuat 
pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil 
Utama prodi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. 

3)  Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan Mahasiswa dapat belajar di Program studi 
yang berbeda di luar PT dapat dilakukan mulai semester 5,6,7. Pada semester 7 
matakuliah yang diambil diluar program studi diluar PT dapat dikonversikan ke 
matakuliah Pemasaran Digital, Sistem Informasi Interprise, Pemrograman Web Mobile, 
Web Service Development (Pengembangan aplikasi pemasaran berbasis web). Dapat 
juga dikonversikan untuk matakuliah Jejaring Sosial, Information Retrieval, Teknik Data 
Mining, Big Data (penguasaan system untuk mendapatkan data dan mengolah data 
berdasarkan suatu pola dari data).  Mata kuliah yang diambil pada program studi yang 
berbeda di luar PT tetap ditujukan untuk memperkuatkan pemahaman disiplin ilmu dan 
mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada profil utama program studi, serta 
memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa 

 4) Belajar di luar PT. 
 Mahasiswa dapat menambahkan pengalaman belajar diluar PT berupa yang terdiri dari  

Magang/Student Project/Riset/ Kewirausahaan. Adapun Magang/Student Project/Riset/ 
Kewirausahaan dapat diambail oleh mahasiswa dapat dilakukan di semester  5 , 6. 
Kriteria konversi matakuliah adalah untuk Magang dapat dikonversikan ke matakuliah 
Sistem Operasi, Visualisasi Data dan Informasi, Spply Chain Management, Interpersonal 
Skill, Etika dalam Profesi dan Praktek Kerja Lapangan. 

 Sedangkan untuk BKP Kewirausahaan dapat dikonversikan ke matakuliah Content 
Management System, Akuntansi Bisnis, Web Bisnis, Pemeliharaan Sistem Informasi dan 
Customer Relation Management. 

 Pada kegiatan pembelajaran diluar PT dapat dilakukan oleh mahasiswa diberi fasilitas 
paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk melaksanakan lebih ditujukan 
untuk memperoleh pendalaman kompetensi dan memperoleh pengalaman belajar yang 
lebih nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan. 
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Teknik Informatika (S1) 
1. Visi Program Studi Teknik Informatika  

Pada tahun 2035 menjadi Program Studi unggul, terdepan dan 
profesional di bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) 
dan data sains (Data Science) yang inovatif dan adaptif berjiwa 
kewirausahaan serta berdaya saing nasional. 

2. Misi Program Studi Teknik Informatika 
Untuk mencapai Visi Program Studi, maka Program Studi (PS) 
Teknik Informatika menetapkan Misi dengan sangat jelas 
sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang bekualitas dan bernilai guna bagi 
masyarakat yang mudah diakses dari berbagai penjuru. 

2. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas dan integratif berbasis hasil 
penelitian selaras dengan kebutuhan stakeholder dengan core value UNISBANK. 

3. Melaksanakan penelitian-penelitian sebagai dasar pengembangan materi ajar agar 
sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. 

4. Ikut berperan aktif memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat melalui 
pengabdian kepada masyarakat. 

 

3. Tujuan Program Studi Teknik Informatika 
Tujuan yang ingin dicapai oleh Program Studi Teknik Informatika sebagai berikut: 
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampauan akademik, professional dan 

berdaya saing global di bidang jaringan komputer, komputasi mobile, dan teknologi 
web, berjiwa kewirausahaan (technopreneurship), mampu menerapkan ilmu yang 
dimiliki bagi dunia usaha, industri dan pemerintahan,serta memiliki keahlian 
berkomunikasi, hubungan antar personal dan negosiasi dalam rangka memenuhi 
kebutuhan stakeholder. 

2. Menghasilkan penelitian di bidang informatika yang dapat diterapkan di dunia usaha, 
industri dan pemerintahan. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk keterlibatan 
perguruan tinggi untuk memberikan sumbangsih dalam bentuk pengamalan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni. 

4. Terbentuknya jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak 
terutama alumni untuk mendukung pengembangan bidang informatika. 
 

4. Sasaran Program Studi Teknik Informatika 
a. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas melalui pengelolaan administrasi 

program studi berbasis teknologi informasi yang transparan 
b. Peningkatan  Kinerja SDM (GKM/GJM) 
c. Terlaksanannya monitoring dan evaluasi pembelajaran. 
d. Peningkatan kualitas kemampuan / mutu dosen dan tenaga kependidikan baik secara 

akademik maupun non akademik. 

 
Ketua Program Studi 

Teknik Informatika 

DR. Eri Zuliarso, M.Kom 
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e. Tercukupinya pendukung proses pembelajaran berupa sarana dan prasarana. 
f. Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi dibidang komputer baik nasional maupun 

internasional. 
g. Penyesuaian kurikulum up to date dengan kebutuhan pasar. 
h. Terlaksananya Penelitian internal 
i. Peningkatan Jumlah Hibah Penelitian 
j. Peningkatan keikutsertaan Dosen sebagai pemakalah pada seminar/prosiding 

nasional/internasional 
k. Peningkatan Jumlah HKI 
l. Peningkatan Jumlah Jurnal Nasional / Internasional 
m. Peningkatan Jumlah Buku Ajar 
n. Terlaksananya kegiatan Pengabdian internal 
o. Peningkatan Jumlah Hibah Pengabdian 
p. Peningkatan Jumlah Publikasi Pengabdian 
q. Terlaksananya kemitraan binaan 
r. Terciptanya kerjasama nasional/internasional untuk peningkatan kompetensi bidang 

komputer. 
s. Terciptanya kerjasama untuk menampung magang mahasiswa 
t. Meningkatkan akses informasi kebutuhan tenaga kerja (career center) 

 

5. Profil Kelulusan  
Sesuai dengan  Criteria For Accrediting Computing Programs yang disahkan oleh  the ABET 
Board of Delegates Computing Area Delegation lulusan program studi Teknik Informatika 
mempunyai kemampuan :  
1. Menganalisis masalah komputasi yang kompleks dan menerapkan prinsip-prinsip 

komputasi dan ilmu dari disiplin lain yang relevan untuk mengidentifikasi pemecahan 
masalah..  

2. Merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis komputasi untuk 
memenuhi serangkaian kebutuhan komputasi tertentu. 

3. Berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks secara profesional.  
4. Bertanggung jawab profesional dan membuat penilaian yang tepat dalam praktik 

komputasi berdasarkan prinsip hukum dan etika.  
5. Dapat bekerja secara efektif sebagai anggota atau pemimpin tim yang terlibat dalam 

kegiatan.  
6. Menerapkan teori ilmu komputer dan dasar-dasar pengembangan perangkat lunak 

untuk menghasilkan solusi berbasis komputasi. 
 
Berdasarkan Peta Okupasi nasional bidang TIK yang disahkan oleh Kepala Badan Litbang 
SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 
172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017, PS Informatika menetapkan 5 profil lulusan pada  
8 area fungsi, seperti terlihat pada Tabel 1. 
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Tabel-1: Profil Lulusan dan deskripsinya 

Kode profil 
Nama profil 

lulusan 
Deskripsi profil 

Pl1 
Database 
manager 

Database manager adalah seseorang yang pekerjaannya 
terkait dengan perancangan, pengimplementasian dan 
pemeliharaan basis data, merancang dan mengelola 
sistem backup, menyusun rencana pemeliharaan pusat 
data. 

Pl2 
Programmer 
and software 
developer 

Software developer adalah seseorang yang terlibat dalam 
fase-fase pengembangan perangkat lunak yang meliputi 
penggalian kebutuhan, analisis, perancangan, 
pemrograman dan pengujian perangkat lunak. 

Pl3 
Network 
administrator 

Merancang  jaringan, merancang keamanan jaringan 
Mengoptimalkan kinerja sistem jaringan melakukan 
backup dan restore konfigurasi perangkat jaringan 

Pl4 Data scientist 

Data scientist bertugas menganalisis berbagai macam data 
dalam jumlah besar (big data) yang terakumulasi di 
perusahaan. Profesi ini mengandalkan kemampuan analisis 
data seperti menggabungkan data dari berbagai sumber 
dan memastikan konsistensi dataset (data preparation), 
memilih faktor atau algoritma yang mempengaruhi hasil 
prediksi (data exploration), serta membuat infografis untuk 
memudahkan para pengambil keputusan dalam memahami 
data (data visualisation). 

Pl5 Pendidik 
Lulusan informatika dapat bekerja sebagai pendidik seperti 
guru 

 
 

6. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Informatika 
CPL terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, 
serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan  mengacu pada 
deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya. 

 

Perumusan CPL 

Tabel 2: Capaian Pembelajaran Sikap 

nocpl deskripsi 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

S2 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika 

S3 
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
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nocpl deskripsi 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

S5 
Menghargaikeanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

S6 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

 

Tabel 4 : Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan 

nocpl deskripsi 

PK1 Menguasai konsep dan prinsip-prinsip sistem cerdas meliputi teknik pencarian, 

agent, penggalian data, dan pembelajaran mesin, serta pengembangan aplikasi 

cerdas pada berbagai bidang, serta menguasai konsep dan prinsipprinsip ilmu 

komputasi meliputi pengel 

PK2 Menguasai konsep dan prinsip arsitektur, sistem dan dasar - dasar jaringan 

komputer berbasis sistem logika; 

PK3 Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip tentang komputasi berbasis 

jaringan dan teknologi terkini yang terkait dengannya, di bidang komputasi 

terdistribusi dan komputasi bergerak, komputasi multimedia, komputasi 

berkinerja tinggi serta keamanan informasi dan jaringan 

PK4 Menguasai konsep dan prinsip-prinsip: perancangan dan pembangunan perangkat 

lunak dengan metode perencanaan, rekayasa kebutuhan, perancangan, 

pengimplementasian, pengujian, dan peluncuran yang baku dan ilmiah, dan 

menghasilkan produk perangkat lunak yang memenuhi berbagai parameter 

kualitas secara teknis maupun manajerial, dan berdaya guna serta menguasai 

konsep dan prinsip-prinsip: pembuatan program sederhana dalam bahasa 

pemrograman umum maupun bahasa pemrograman berorientasi objek, 

pembuatan aplikasi web dan aplikasi desktop, pembuatan basisdata sederhana 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks pengembangan perangkat 

lunak secara umum 

PK5 Menguasai konsep dan prinsip-prinsip grafika komputer meliputi pemodelan, 

rendering, animasi dan visualisasi, serta menguasai konsep dan prinsip-prinsip 

interaksi manusia dan komputer 

PK6 Menguasai prinsip dan teknik penyelesaian permasalahan dengan menggunakan: 

kalkulus, matriks, statistika, aproksimasi, optimasi liner, pemodelan dan simulasi; 

PK7 Menguasai konsep dan prinsip-prinsip penangkapan, pengolahan dan 

penyimpanan informasi dalam berbagai bentuk format; 

PK8 Menguasai prinsip-prinsip pembuatan suatu algoritma dan berbagai macam 

konsep bahasa pemrograman; 
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Tabel 5 : Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus 

nocpl deskripsi 

KK1 Mampu merancang dan membangun aplikasi dengan menerapkan prinsip- prinsip 

sistem cerdas dan ilmu komputasi untuk menghasilkan produk aplikasi cerdas 

pada berbagai bidang 

KK2 Mampu menerapkan arsitektur komputer, prinsip-prinsip kerja sistem operasi 

untuk merancang, mengimplementasikan dan mengelola sistem jaringan yang 

mempunyai kinerja tinggi, aman, dan efisien; 

KK3 Mampu menerapkan konsep komputasi berbasis jaringan, komputasi paralel, 

komputasi terdistribusi untuk menganalisa dan merancang algoritma penyelesaian 

masalah komputasi di dalam berbagai bidang 

KK4 Mampu menganalisa, merancang dan membangun perangkat lunak dengan 

menggunakan prinsip-prinsip proses rekayasa perangkat lunak untuk 

menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kualitas baik secara teknis dan 

manajerial 

KK5 Mampu membangun aplikasi menggunakan prinsipprinsip grafika komputer 

meliputi pemodelan, rendering, animasi dan visualisasi, serta menerapkan 

prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer serta melakukan evaluasi 

ketepatgunaan untuk membangun aplikasi dengan antarmuka yang sesuai 

KK6 Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui 

pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien 

KK7 Mampu mengumpulkan, mendigitalisasi, dan memproses data menjadi informasi 

baru yang bermanfaat dengan menggunakan pemodelan dan penyimpanan data 

yang efektif dan efisien; 

KK8 Mampu merancang dan menganalisa algoritma untuk menyelesaikan 

permasalahan secara efektif dan efisien berdasarkan kaidah-kaidah pemrograman 

yang kuat, serta mampu mengaplikasikan model-model pemrograman yang 

mendasari berbagai bahasa pemgrogram yang ada, serta mampu memilih bahasa 

pemrograman untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai 

                                                                

Tabel 6 : Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum 

nocpl deskripsi 

KU1 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 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

KU3 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 

KU4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 
atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 
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nocpl deskripsi 

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasilanalisis informasi dan data 

KU6 Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, 
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya 

KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 
pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 
mandiri 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

KU10 Mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun 
internasional 

KU11 Mampu mengimplementasikanprinsip keberlanjutan ( sustainability) dalam 
mengembangkan pengetahuan 

KU12 Mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
konteks pelaksanaan pekerjaannya 

KU13 Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis 
teknologi 

I PER SEMESTER KURIKULUM 2017 

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA 
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI – UNISBANK 

 

SEMESTER 1 

No
. 

Kode Mata Kuliah SKS 

1  P.20.01.53.1.01 Algoritma Dan Pemrograman 3 

2  P.20.01.53.1.02 Bahasa Pemrograman 2 

3  P.20.01.53.1.03 Sistem Digital 2 
4  P.20.01.53.1.04 Aljabar Linier Dan Matrik 2 

5  P.20.01.53.1.05 Pengantar Teknologi Informasi 2 

6  P.20.01.53.1.06 Logika Matematika 2 

7  U.20.01.53.1.0
1 

Pendidikan Pancasila 2 

8  U.20.01.53.1.0
2 

Bahasa Inggris 4 

Total SKS Semester 1 19 
 

SEMESTER 2 
No. Kode Mata Kuliah SKS 
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1  P.20.01.53.2.07 Arsitektur Komputer 2 
2  P.20.01.53.2.08 Sistem Basis Data 3 
3  P.20.01.53.2.09 Implementasi Basis Data 2 
4  P.20.01.53.2.10 Struktur Data 3 
5  P.20.01.53.2.11 Pemrograman Terstruktur 2 
6  P.20.01.53.2.12 Kalkulus 3 
7  P.20.01.53.2.13 Graph Dan Otomata 3 
8  U.20.01.53.2.03 Statistika 3 

Total SKS Semester 2 21 
 

SEMESTER 3 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1  P.20.01.53.3.14 Sistem Operasi 3 
2  P.20.01.53.3.15 Kecerdasan Buatan 3 
3  P.20.01.53.3.16 Rekayasa Perangkat Lunak 3 
4  P.20.01.53.3.17 Pemrograman Berorientasi Objek 3 
5  P.20.01.53.3.18 Jaringan Komputer 3 
6  P.20.01.53.3.19 Pemrograman Web 3 

7 

 U.20.01.53.3.05 Pendidikan Agama Islam 

2 
 U.20.01.53.3.06 Pendidikan Agama Katolik 
 U.20.01.53.3.07 Pendidikan Agama Kristen 
 U.20.01.53.3.08 Pendidikan Agama Hindu 
 U.20.01.53.3.09 Pendidikan Agama Budha 

8  U.20.01.53.3.10 Character Of Entrepreuner 2 
Total SKS Semester 3 22 

 
SEMESTER 4 

No. Kode Mata Kuliah SKS 
1 U.20.01.53.4.11 Bahasa Indonesia 2 
2 P.20.01.53.4.20 Metodologi Penelitain Informatika 3 
3 P.20.01.53.4.21 Pemrograman Web Mobile 3 
4 P.20.01.53.4.22 Pemrograman Aplikasi Mobile 3 
5 P.20.01.53.4.23 Desain Manajemen Jaringan 3 
6 P.20.01.53.4.24 Pengolahan Citra Digital 3 
7 U.20.01.53.4.12 Kewirausahaan 2 3 

Total SKS Semester 4 20 
 

SEMESTER 5 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 P.20.01.53.5.25 Text Mining 3 
2 P.20.01.53.5.26 Machine Learning 3 
3 P.20.01.53.5.27 Web Service 3 
4 P.20.01.53.5.28 Basis Data Terdistribusi 2 
5 P.20.01.53.5.29 Grafika Komputer 3 
6 P.20.01.53.5.30 Jejaring Sosial *) 3 
7 P.20.01.53.5.31 Sistem Informasi Geografis *) 3 
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8 P.20.01.53.5.32 Robotika **) 3 
9 P.20.01.53.5.33 Jaringan Saraf Tiruan **) 3 

 Total SKS Semester 5 20 
 

SEMESTER 6 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 P.20.01.53.6.34 Praktek Kerja Lapangan 2 
2 P.20.01.53.6.35 Interaksi Manusia Dna Komputer 3 
3 P.20.01.53.6.36 Analisa Dan Perancangan Sistem 4 
4 P.20.01.53.6.37 Interpersonal Skill 2 
5 P.20.01.53.6.38 Big Data *) 3 
6 P.20.01.53.6.39 Teknologi Komputasi Awan *) 3 
7 P.20.01.53.6.40 Computer Vision **) 3 
8 P.20.01.53.6.41 Komputasi Cerdas **) 3 

Total SKS Semester 6 19 
 

SEMESTER 7 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 P.20.01.53.7.42 Keamanan Jaringan 3 
2 P.20.01.53.7.43 Tata Kelola Dan Audit It 3 
3 P.20.01.53.7.44 Etika Profesi 2 
4 P.20.01.53.7.45 Kriptografi 3 
5 P.20.01.53.7.46 Manajemen Proyek Perangkat Lunak 3 
6 U.20.01.53.7.13 KKN Tematik 4 

Total SKS Semester 7 18 
 

SEMESTER 8 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 U.20.01.53.8.14 Pendidikan Kewarganegaraan 2 
2 P.20.01.53.8.47 Skripsi 6 

Total SKS Semester 8 8 
 
 
7. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Program Studi Teknik 

Informatika 
Desain implementasi MBKM UNISBANK merujuk pada Standar Nasional 
PendidikanTinggi (SNPT), yang difokuskan pada bagaimana perguruan tinggi 
memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran 
sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya. Hal ini merupakan implementasi 
kebijakan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan  
1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, Pengambilan matakuliah di luar Program 

Studi dapat dilakukan di semester  5 dan 6. Kriteria konversi matakuliah adalah 
metode pengolahan data yang berbeda (selain Machine learning, Text mining, 
Jaringan syaraf tiruan, Komputasi cerdas, computer vision) atau system untuk 
mendapatkan dan mengolah data yang berbeda (jejaring sosial, SIG,Big Data, Cloud 
Computing) 
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 Mata kuliah yang diambil pada program studi yang berbeda tetap ditujukan untuk 
memperkuatkan pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan 
capaianpembelajaran pada Profil Utama prodi, serta memberikan perluasan 
kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa 

2)  Belajar di Prodi yang sama di luar PT, Pengambilan matakuliah di Program Studi 
yang sama di luar PT dapat dilakukan di semester  5 , 6 dan 7. mahasiswa diberi 
fasilitas paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata 
kuliah pada program studi yang sama di luar UNISBANK. Mata kuliah yang diambil 
pada program studi yang sama  ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin 
ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama prodi, 
serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. 

3)  Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan Pengambilan matakuliah di luar 
Program Studi di luar PT dapat dilakukan di semester  5 dan 6. Kriteria konversi 
matakuliah adalah metode pengolahan data yang berbeda (selain Machine learning, 
Text mining Jaringan syaraf tiruan, Komputasi cerdas, computer vision) atau system 
untuk mendapatkan dan mengolah data yang berbeda (jejaring sosial, SIG,Big Data, 
Cloud Computing, Robotika) Mata kuliah yang diambil pada program studi yang 
berbeda tetap ditujukan untuk memperkuatkan pemahaman disiplin ilmu dan 
mendukung pemenuhan capaianpembelajaran pada Profil Utama prodi, serta 
memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa 

4)  Belajar di luar PT. 
 Pengambilan matakuliah di luar Program Studi dapat dilakukan di semester  5 , 6 

atau 7. Kriteria konversi matakuliah adalah metode pengolahan data yang berbeda 
(selain Machine learning, Text mining Jaringan syaraf tiruan, Komputasi cerdas, 
computer vision) atau system untuk mendapatkan dan mengolah data yang 
berbeda (jejaring sosial, SIG,Big Data, Cloud Computing, Robotika) atau penguatan 
pengalaman pembuatan system (Analisa perancangan system, interaksi manusia 
dan computer,manajemen proyek) mahasiswa diberi fasilitas paling banyak 2 
semester atau setara dengan 40 sks untuk melaksanakan Magang/Student Project 
/Riset / Kewirausahaan. Adapun Magang/Student Project/Riset/Kewirausahaan 
lebih ditujukan untuk memperoleh pendalaman kompetensi dan memperoleh 
pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan. 
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Manajemen Informatika (D3) 

A. VISI, MISI dan Tujuan Program Studi 

1. Visi Program Studi Manajemen Informatika 

Pada tahun 2035 menjadi program studi Manajemen Informatika 
yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa 
kewirausahaan. 

2. Misi Program Studi Manajemen Informatika 

1. Mengembangkan organisasi program studi D3 Manajemen 
Informatika yang transparan dan akuntabel berbasis TIK untuk 
mendukung Good University Governance (GUG). 

2. Menyelenggarakan pendidikan profesional untuk menghasilkan lulusan yang ahli dan 
kompetitif dalam bidang basis data, pemrograman, dan jaringan komputer serta 
berdaya saing Nasional, memiliki semangat terus berkembang, berakhlak mulia dan 
berjiwa kewirausahaan. 

3. Mengembangkan penelitian dan pelatihan di bidang basis data, pemrograman dan 
jaringan komputer yang terpadu, produktif dan terukur dalam rangka menunjang 
pengabdian kepada masyarakat. 

4. Menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha dan menjaga hubungan dengan 
alumni dalam rangka penyempurnaan proses pembelajaran. 

3. Tujuan Program Studi Manajemen Informatika 

Tujuan yang ingin dicapai oleh Program Studi Manajemen Informatika sebagai berikut: 
1. Terbangunnya sistem pendidikan yang mampu menghasilkan manusia cerdas, cakap, 

beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan 
santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap 
kesejahteraan masyarakat 

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampauan akademik, professional dan 
berdaya saing global di bidang basis data, jaringan komputer, aplikasi mobile, dan 
teknologi web, berjiwa kewirausahaan (technopreneurship), mampu menerapkan 
ilmu yang dimiliki bagi dunia usaha, industri dan pemerintahan, serta memiliki 
keahlian berkomunikasi, hubungan antar personal dan negosiasi dalam rangka 
memenuhi kebutuhan stakeholder. 

3. Terbangunnya sistem akademik yang mampu mengembangkan dan memadukan ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa. 

4. Menghasilkan penelitian di bidang informatika yang dapat diterapkan di dunia usaha, 
industri dan pemerintahan. 

5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk keterlibatan 
perguruan tinggi untuk memberikan sumbangsih dalam bentuk pengamalan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni. 

6. Terbentuknya jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak 
terutama alumni untuk mendukung pengembangan bidang informatika. 

 

 
Ketua Program Studi 

Manajemen Informatika 

Eko Nur Wahyudi,  M.Cs 
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4. Profil Lulusan 

Menjelaskan tentang PROFIL lulusan, merumuskan CPL sesuai profil lulusan, CPL terdiri 
dari aspek: Sikap, Keterampilan umum, Keterampilan khusus dan Pengetahuan yang 
dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan Diskriptor KKNI sesuai dengan jenjang nya. 

 
Tabel 1: Profil Lulusan dan Deskripsi 

No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan 

PL1 Programmer 
dan 
Pengembang 
Aplikasi 

Programmer dan Pengembang Aplikasi adalah seseorang yang 
terlibat dalam fase-fase pengembangan perangkat lunak yang 
meliputi penggalian kebutuhan, analisis, perancangan, 
pemrograman dan pengujian hingga perangkat lunak 
terimplementasi. 

PL2 Administrator 
Basis Data 

Administrator Basis Data adalah seorang yang mempunyai 
tanggung jawab dalam penyimpanan dan pengelolaan data. 
Tanggung jawabnya mencakup perencanaan kapasitas, 
instalasi, konfigurasi, rancangan pangkalan data, migrasi, 
monitor kinerja, keamanan, pendeteksian kerumitan serta 
cadangan dan pemulihan data. 

PL3 Analis Data Analis Data bertugas menganalisis berbagai macam data dalam 
jumlah besar (big data) yang terakumulasi di perusahaan. 
Profesi ini mengandalkan kemampuan analisis data seperti 
menggabungkan data dari berbagai sumber dan memastikan 
konsistensi dataset (data preparation), memilih faktor atau 
algoritma yang mempengaruhi hasil prediksi (data 
exploration), serta membuat infografis untuk memudahkan 
para pengambil keputusan dalam memahami data (data 
visualisation). 

PL4 Administrator 
Jaringan 
Komputer 

Seseorang yang mengelola jaringan komunikasi area lokal 
(LAN) atau jaringan area luas (WAN) termasuk Cloud untuk 
suatu organisasi. Tanggung jawab mencakup manajemen 
jaringan, keamanan jaringan, memantau kinerja perangkat 
lunak dan perangkat keras yang terhubung jaringan, 
mengembangkan manajemen penyimpanan dan menyediaan 
backup sistem, memastikan bahwa perangkat aktif dan 
berjalan sepanjang waktu. 

 
F.1 Perumusan CPL 

Tabel 2: Rumusan Capaian Pembelajaran 

Unsur Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi 

Sikap 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
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agama, moral, dan etika 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

S5 Menghargaikeanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

Pengetahuan 

P1 Menguasai konsep dan prinsip-prinsip dalam berorganisasi, komunikasi, kerja 
sama, dan kepemimpinan terutama dalam bidang manajemen sistem 
informasi; 

P2 Menguasai konsep dan prinsip-prinsip sistem basis data dalam 
mengumpulkan, mengolah, mendistribusikan dan mengamankan data dan 
informasi; 

P3 Menguasai konsep dan prinsip-prinsip tentang rekayasa perangkat lunak 
dalam menganalisis, merancang, membangun, menguji hingga 
mengimplementasikan suatu program sistem informasi di berbagai bidang; 

P4 Menguasai konsep dan prinsip-prinsip pembuatan perangkat lunak dengan 
berbagai metode, baik berbasis web maupun mobile, dan menghasilkan 
produk perangkat lunak yang memenuhi berbagai parameter kualitas teknis, 
serta melakukan pengembangan perangkat lunak sesuai proses bisnis; 

P5 Menguasai konsep dan prinsip-prinsip dalam manajemen jaringan komputer 
untuk dapat menerapkan teknologi berbasis LAN, WAN maupun Cloud.  

P6 Menguasai konsep dan prinsip-prinsip interaksi manusia dan computer untuk 
menghasilkan tampilan aplikasi yang sederhana tetapi elegan serta 
mempunyai fungsionalitas tinggi, juga konten bisnis dan marketing yang 
menarik. 

P7 Menguasai konsep dan prinsip serta teknis dalam mengintegrasikan berbagasi 
macam sistem sehingga dapat menghasilkan sistem enterprise sesuai 
kebutuhan organisasi; 

P8 Menguasai konsep dan prinsip-prinsip pembuatan aplikasi sistem yang cerdas 
dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan manajemen sesuai 
tujuan bisnis; 

Keterampilan Umum 
KU1 Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku; 
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KU2  Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 

KU3  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; 

KU4 Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih 
serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang 
membutuhkan; 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; 

KU6 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

KU7 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja 
secara mandiri; 

KU8 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

Keterampilan Khusus 

KK1 Mempunyai kemampuan softskill yang dapat berkomunikasi dengan baik, 
dapat bekerja sama dalam bentuk tim work, dapat menjadi pemimpin dalam 
proyek sistem informasi, dan selalu semangat dalam belajar perkembangan 
teknologi; 

KK2 Mampu menerapkan konsep dan prinsip dalam manajemen perusahaan, 
sistem informasi manajemen, manajemen proses bisnis, manajemen proyek 
sistem informasi, hingga manajemen marketing untuk mewujudkan visi misi 
organisasi; 

KK3 Mampu menganalisis, merancang dan membangun basis data untuk 
kebutuhan pengembangan sistem serta dapat mengelola basis data sehingga 
menghasilkan informasi sesuai tujuan bisnis organisasi; 

KK4 Mampu menganalisa, merancang dan membangun perangkat lunak dengan 
menggunakan prinsip-prinsip proses rekayasa perangkat lunak baik yang 
berbasis web maupun berbasis mobile untuk menghasilkan perangkat lunak 
yang memenuhi kualitas baik secara teknis dan manajerial; 

KK5 Mampu menerapkan arsitektur komputer, prinsip-prinsip kerja dalam 
merancang, mengimplementasikan dan mengelola sistem jaringan secara LAN, 
WAN dan Cloud yang mempunyai kinerja tinggi, aman, dan efisien; 

KK6 Mampu menerapkan prinsip-prinsip user interface dan user experience 
dengan antarmuka yang elegan serta mempunyai fungsionalitas tinggi. 
Menghasilkan sistem dengan konten bisnis dan marketing yang menarik; 

KK7 Mampu mengintegrasikan antar basis data dan informasi, antar perangkat 
lunak berbasis web, maupun antar perangkat lunak berbasis mobile melalui 
jaringan komputer untuk menghasilkan suatu sistem yang saling terkoneksi 
dalam bentuk sistem enterprise sesuai kebutuhan bisnis; 

KK8 Mampu menganalisa dan merancang algoritma untuk menyelesaikan 
permasalahan secara efektif dan efisien berdasarkan kaidah-kaidah 
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pemrograman yang kuat, serta mampu mengaplikasikan model-model 
pemrograman yang dapat menghasilkan sistem yang cerdas untuk dapat 
membantu dalam pengambilan keputusan. 

 
 
6. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks  

Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta 
turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya. 
 

Tabel 3: Sebaran Mata Kuliah Per Semester 
SEMESTER 1 

No Kode Nama SKS 

1 P.20.01.31.1.01 Pengantar Manajemen 2 

2 P.20.01.31.1.02 Sistem Informasi Manajemen 3 

3 P.20.01.31.1.03 Pengantar Teknologi Informasi 3 

4 P.20.01.31.1.04 Logika Matematika 3 

5 P.20.01.31.1.05 Algoritma dan Struktur Data 3 

6 P.20.01.31.1.06 Bahasa Pemrograman 3 

7 

U.20.01.31.1.01 Pendidikan Agama*) 

2 

U.20.01.31.1.02 Pendidikan Agama Islam*) 
U.20.01.31.1.03 Pendidikan Agama Katolik*) 
U.20.01.31.1.04 Pendidikan Agama Kristen*) 
U.20.01.31.1.05 Pendidikan Agama Hindu*) 
U.20.01.31.1.06 Pendidikan Agama Budha*) 
U.20.01.31.1.07 Pendidikan Agama Khonghucu*) 

Total SKS Semester 1 19 
*) pilih salah satu 
 

SEMESTER 2 

No Kode Nama SKS 

1 P.20.01.31.2.07 Dasar Akuntansi 2 

2 P.20.01.31.2.08 Sistem Basis Data 3 
3 P.20.01.31.2.09 Pemrograman Web 3 

4 P.20.01.31.2.10 Pemrograman Aplikasi Mobile 3 

5 P.20.01.31.2.11 Aplikasi Komputer 3 

6 P.20.01.31.2.12 Jaringan Komputer 3 

7 U.20.01.31.2.08 Pendidikan Pancasila 2 

Total SKS Semester 2 19 

 
SEMESTER 3 

No Kode Nama SKS 

1 P.20.01.31.3.13 Keamanan Web 3 

2 P.20.01.31.3.14 Manajemen Jaringan Komputer 3 

3 P.20.01.31.3.15 Analisa Dan Perancangan Sistem 3 
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4 P.20.01.31.3.16 Implementasi Basis Data 3 

5 P.20.01.31.3.17 Pengembangan Web 3 

6 P.20.01.31.3.18 Pengembangan Aplikasi Mobile 3 

7 U.20.01.31.3.09 Character Of Entrepeneur 2 
Total SKS Semester 3 20 

 
SEMESTER 4 

No Kode Nama SKS 
1 P.20.01.31.4.19 Digital Bisnis 3 
2 P.20.01.31.4.20 Digital Marketing 3 
3 P.20.01.31.4.21 UI/UX 3 
4 P.20.01.31.4.22 Content Management System 3 
5 P.20.01.31.4.23 Web Service 3 
6 P.20.01.31.4.24 Komputasi Awan 3 
7 U.20.01.31.4.10 Mentoring Business 3 

Total SKS Semester 4 21 
 

SEMESTER 5 
No Kode Nama SKS 
1 P.20.01.31.5.25 Bahasa Inggris 2 
2 P.20.01.31.5.26 Metodologi Penelitian 3 
3 P.20.01.31.5.27 Etika Profesi 3 
4 P.20.01.31.5.28 Manajemen Proyek 3 
5 P.20.01.31.5.29 Kerja Praktik 6 
6 U.20.01.31.5.11 Bahasa Indonesia 2 

Total SKS Semester 5 19 
 

SEMESTER: 6 

No Kode Nama SKS 

1 P.20.01.31.6.30 Sistem Penunjang Keputusan 3 

2 P.20.01.31.6.31 Sistem Cerdas 3 

3 P.20.01.31.6.32 Sistem Enterprise 3 

4 P.20.01.31.6.33 Tugas Akhir 6 
5 U.20.01.31.6.12 Kewarganegaraan 2 

Total SKS Semester 6 17 

Total SKS 114 

 
7. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi  

Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka” yang 
dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di 
Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, 4) Belajar di luar 
PT. 
1.  Belajar di luar Prodi di PT yang sama, Pengambilan matakuliah di luar Program Studi 

dapat dilakukan di semester 5 atau 6. Kriteria konversi matakuliah terkait dengan 
penguatan pengalaman pembuatan sistem. Mata kuliah yang diambil pada program 
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studi yang berbeda tetap ditujukan untuk memperkuatkan pemahaman disiplin ilmu 
dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama prodi, serta 
memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. 

2.  Belajar di Prodi yang sama di luar PT,  Pengambilan matakuliah di Program Studi yang 
sama di luar PT dapat dilakukan di semester 5 atau 6. Mahasiswa diberi fasilitas 
paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah 
pada program studi yang sama di luar Unisbank. Mata kuliah yang diambil pada 
program studi yang sama ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan 
mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama prodi, serta 
memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. 

3.  Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan Pengambilan matakuliah di luar Program 
Studi di luar PT dapat dilakukan di semester 5 dan 6. Kriteria konversi matakuliah 
terkait dengan penguatan pengalaman pembuatan sistem. Mata kuliah yang diambil 
pada program studi yang berbeda tetap ditujukan untuk memperkuatkan 
pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaianpembelajaran pada 
Profil Utama prodi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki 
mahasiswa 

4.  Belajar di luar PT. Pengambilan matakuliah di luar Program Studi dapat dilakukan di 
semester 5 atau 6. Kriteria konversi matakuliah terkait dengan penguatan 
pengalaman pembuatan sistem. Mahasiswa diberi fasilitas paling banyak 2 semester 
atau setara dengan 40 sks untuk melaksanakan Magang / Student Project / Riset / 
Kewirausahaan. Adapun Magang / Student Project / Riset / Kewirausahaan lebih 
ditujukan untuk memperoleh pendalaman kompetensi dan memperoleh pengalaman 
belajar yang lebih nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan. 
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FAKULTAS 
HUKUM 

 
 
1. Visi Fakultas Hukum  

Pada tahun 2035 menghasilkan lulusan yang ungguldan berdaya saing Internasional 
berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan. 
 

2.Misi Fakultas Hukum  
a. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang pada tahun 2035 unggulsecara 

internasional yang berbasis IT dan berjiwa kewirausahaan. 
b. Menyelenggarakan sistem pendidikan hukum yang berkualitas dan integratif 

berbasis hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selaras dengan 
kebutuhan stakeholder dengan core value UNISBANK. 

 
2. Tujuan: 

Berpijak pada misi Fakultas Hukum UNISBANK yang telah ditetapkan seperti diatas, 
maka tujuan yang ingin dicapai Fakultas Hukum UNISBANK dalam penyelenggaraan 
pendidikan tinggi adalah sebagai berikut : 
a. Terbangunnya citra Fakultas Hukum UNISBANK yang berdaya saing global pada 

tahun 2035. 
b. Terciptanya keunggulan kompetitif fakultas hukum UNISBANK. 
c. Menghasilkan sarjana hukum yang unggul dan berdaya saing global pada tahun 

2035, berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan. 
d. Peningkatan kualitas hasil penelitian dosen di bidang hukum. 
e. Membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan hukum dan pemberdayaan 

masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat. 

  

 
Dekan FH 

Dr. Rochmani, M.Hum. 
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PROGRAM STUDI 
Ilmu Hukum (S1) 
 

 
a. VISI, MISI dan Tujuan Program Studi 

1) Visi : 

Pada tahun 2035 menghasilkan lulusan unggul dalam bidang Hukum Cyber dan HKI 
yang berdaya saing Internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa 
kewirausahaan. 

2) Misi : 

Untuk Mencapai Visi Program Studi Ilmu maka ditetapkan Misi Program Studi Ilmu 
Hukum, yaitu: 
1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang pada tahun 2035 unggul dibidang 

Hukum Cyber dan HKI secara internasional yang berbasis IT dan berjiwa 
kewirausahaan. 

2. Menyelenggarakan sistem pendidikan hukum yang berkualitas dan integratif 
berbasis hasil penelitian selaras dengan kebutuhan stakeholder dengan core 
value UNISBANK 

3. Melaksanakan penelitian-penelitian hukum yang dapat digunakan sebagai dasar 
pengembangan materi ajar agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan 
industri. 

4. Ikut berperan aktif memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi 
masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat.  

3) Tujuan: 

Berpijak pada misi Fakultas Hukum UNISBANK yang telah ditetapkan seperti diatas, 
maka tujuan yang ingin dicapai Fakultas Hukum UNISBANK dalam penyelenggaraan 
pendidikan tinggi adalah sebagai berikut : 
1. Terbangunnya citra Fakultas Hukum UNISBANK yang berdaya saing global pada 

tahun 2035. 
2. Terciptanya keunggulan kompetitif fakultas hukum UNISBANK. 
3. Menghasilkan sarjana hukum yang unggul dalam bidang Hukum Cyber dan HKI, 

berdaya saing global pada tahun 2035, berbasis teknologi informasi dan berjiwa 
kewirausahaan. 

4. Peningkatan kualitas hasil penelitian dosen di bidang hukum. 
5. Membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan hukum dan 

pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat.  

 
Ketua Program Studi 

Ilmu Hukum 

Adi Suliantoro, S.H., M.H. 
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6. Tersedianya bahan ajar berbasis penelitian hukum. 
7. Mendorong mahasiswa Prodi Hukum untuk menghasilkan karya dibidang 

kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta 
8. Menjalin Kerjasama secara aktif dengan akademisi, Lembaga / instansi terutama 

lembaga / instansi dibidang hukum baik dari pemerintah maupun swasta dan 
Kerjasama dengan masyarakat. 

 

b.  Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Profil Lulusan diperoleh dengan tracer study yang dilakukan oleh pihak universitas.  
 

Tabel 1. Profil Lulusan Fh Unisbank Semarang dan deskripsinya 
 

No PROFIL DESKRIPSI PROFIL LULUSAN 

1 KONSULTAN HUKUM 
 Menberikan pelayanan konsultasi dibidang hukum 
terkait kegiatan bisnis maupun diluar bisnis. 

2 
MEDIATOR DAN 
NEGOSIATOR 

 Sebagai tenaga penengah sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

3 MANAGER PERSONALIA 
 Memanage pegawai dalam melakukan 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 
pekerja 

4 JURNALIS HUKUM 
 Memberikan informasi public terkait pemberitaan 
di bidang hukum  

5 PENELITI 
 Melakukan penelitian hukum bagi dengan metode 
normative ataupun sosiologis 

6 
PERANCANG KONTRAK 
HUKUM 

 Membuat rancangan perjanjian / kontrak, baik 
loka, nasioinal, maupun internasional. 

7 DOSEN 
 Melakukan aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi 
berupa Pendidikan pengajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

8 PENGACARA 
 Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat 
yang membutuhkan untuk beracara di pengadilan. 

9 NOTARIS 
 Membuat berbagai surat perjanjian, akta yang 
dibutuhkan masyarakat. 

10 HAKIM DAN JAKSA 
 Melakukan tuntutan maupun untuk memeriksa, 
memutus, menyelesaikan perkara pidana / perdata 

11 ANALIS HUKUM 
Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di 
bidang hukum 

12 LEGAL OFFICER 
 Mengurus legalitas perusahaan dan dokumentasi 
perjanjian 
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Perumusan CPL  
CPL atau Capaian Pembelajaran atau Learning Outcome disusun berdasarkan KKNI dan SN 
DIKTI. CPL terdiri dari unsur Sikap (S), Ketrampilan Umum (KU), Ketrampilan Khusus (KK) 
dan Pengetahuan (P), serta sebagai penciri terdapat University Value  
 

Tabel 2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi 
 

KODE CAPAIAN PEMBELAJARAN 

S1 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius; 

S2 
menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan  dalam  menjalankan  tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika; 

S3 
berkontribusi  dalam  peningkatan  mutu  kehidupan  bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara,   dan   kemajuan   peradaban   berdasarkan Pancasila; 

S4 
berperan  sebagai  warga  negara  yang  bangga  dan  cinta  tanah  air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

S5 
menghargai   keanekaragaman   budaya,   pandangan,   agama,   dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

S6 
bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan; 

S7 taat  hukum  dan  disiplin  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara; 

S8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S9 
menunjukkan  sikap  bertanggungjawab  atas  pekerjaan  di  bidang 
keahliannya secara mandiri;  

S10 
menginternalisasi     semangat     kemandirian,     kejuangan,     dan 
kewirausaha 

S11 memiliki Core Value UNISBANK 

  

KU1 

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; 

KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

KU3 

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; 

KU4 
 mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 
tinggi; 

KU5 
mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 
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KU6 
mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 

KU7 
mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi serta  evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

KU8 
mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 
mandiri 

KU9 
mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

  

KK1 

Mampu menganalisis berbagai bentuk perilaku Penyimpangan terhadap 
ketentuan hukum, sebab-sebabnya dan ketentuan hukumnya  

KK2 
Mampu menganalisis kaidah dan norma hukum Islam dalam masyarakat 
Indonesia 

KK3 
Mampu menganalisis norma dan kaidah dan menerapkan hukum 
penyelenggaraan negara 

KK4 
Mampu menganalisis norma-norma dan sengketa pertanahan dan bangunan 
serta perkembangannya di masyarakat 

KK5 
Mampu menganalisis norma, kaidah, teori hukum pidana dan 
perkembangannya dalam menanggulangi tindak pidana 

KK6 
Mampu menganalisis  norma dan kaidah hukum internasional dan 
perkembangaannya dalam masyarakat  

KK7 

Mampu beracara / menganalisis kaidah hukum acara di pengadilan nasional 
dan internasional,serta pembuatan surat gugatan, eksepsi, konvensi, 
rekonvensi, replik, duplik, memori banding, kontra memori banding, memori 
kasasi, kontra memori kasasi, memori/risalah peninjauan kembali, keputusan, 
penetapan, akta otentik, memorial dan counter memorial untuk sengketa 
internasional 

KK8 

Mampu memantau dan menganalisis masalah hukum publik dan hukum privat 
yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, secara bermutu 
dan bertanggung jawab, dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi 
informasi dan teknologi terkait lainnya; 

KK9 
Mampu menerapkan dan menganalisis hukum bisnis regional nasional dan 
global 

KK10  Mampu bernegosiasi, mediasi dan arbitrase pada sengketa hukum 

KK11 Mampu menerapkan hukum dan HAM dalam kehidupan masyarakat 

KK12 
Mampu menerapkan / menggunakan hukum positif dalam memberikan 
alternatif solusi masalah/kasus hukum yang ada di masyarakat, sesuai dengan 



 

 

07 - 81 

 

lingkup pekerjaan atau profesinya; 

KK13 
Mampu menyelesaikan masalah hukum menurut hukum dan prinsip-prinsip 
hukum yang berkeadilan; menggunakan kaidah hk) 

KK14 
mampu menerapkan asas, norma-norma hukum untuk mengatasi berbagai 
jenis sengketa ketenagakerjaan 

KK15 

Mampu merancang dan menyusun Peraturan Perundang-undangan (legal 
drafting ) seperti : seperti rancangan undang-undang, rancangan peraturan 
pemerintah, rancangan peraturan daerah, rancangan dokumen hukum 
(misalnya: surat kuasa, perjanjian internasional (traktat), dll;  

KK16 
Mampu merancang Berbagai Perjanjian (contract drafting ); contoh membuat 
kontrak/ perjanjian, MoU, MoE 

KK17 

Mampu mengelola dokumen hukum baik secara mandiri maupun secara 
berkelompok (misalnya: surat kuasa, kontrak/perjanjian, perjanjian 
internasional (traktat), rancangan undang-undang, gugatan, eksepsi, konvensi, 
rekonvensi , replik, duplik, memori banding, kontra memori banding, memori 
kasasi, kontra memori kasasi, memori/risalah peninjauan kembali, keputusan, 
penetapan, akta otentik, memorial dan counter memorial untuk sengketa 
internasional, dan lain-lain), dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum. 

KK18 
Mampu menjelaskan berbagai bentuk korban pelanggaran hukum, dan teori 
dan norma perlindungannya 

KK19 Mampu menganalisis  asas, norma dan teori ilmu hukum dasar 

KK20 
Mampu menganalisis norma dan kaidah hukum keperdataan dan 
perkembangaannya dalam masyarakat 

  

P1 Mampu menjelaskan norma, asas, teori dan peraturan hukum nasional 

P2 Mampu menjelaskan norma dan kaidah hukum lingkungan  

P3 
Mampu menjelaskan dan menerapkan norma-norma dan kaidah-kaidah pada 
sengketa hukum dan perkembangannya di masyarakat 

P4 Mampu menerapkan konsep-konsep ICT dalam bidang hukum  

P5 
Mampu melakukan penelitian di bidang hukum secara monodisipliner untuk 
menyelesaikan permasalahan hukum; 

 
 

Tabel 3. Matrik Struktur Matakuliah dlm Kurikulum Program Studi 

 

Mata Kuliah Wajib Nasional / MKWN   

No. Kode Mata Kuliah SKS 

1. U.20.02.51.8.01 Pendidikan Pancasila  2 

2. U.20.02.51.3.03 - 07 Agama  2 

3. U.20.02.51.8.02 Kewarganegaraan 2 

4. U.20.02.51.4.01  Bahasa Indonesia Hukum 2 

  Jumlah SKS 8 
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Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) 

No. Kode Mata Kuliah SKS 

1. U.20.02.51.3.01 Bahasa Inggris hukum 2 

2. U.20.02.51.3.02 Caracter of Entrepreneur 2 

3. U.20.02.51.4.02 Business Mentoring 3 

4. U.20.02.51.6.01 KKN Tematik 4 

    

 

  Jumlah SKS 11 

 

Mata Kuliah Wajib dan Program Studi (MKWPS) 

No KODE MATA KULIAH SKS 

1 P.20.02.51.1.01 Tata Hukum Indonesia 4 

2 P.20.02.51.1.02 Ilmu Hukum Dasar 4 

3 P.20.02.51.1.03 Ilmu Negara 4 

4 P.20.02.51.1.04 Pendidikan Anti Korupsi 2 

5 P.20.02.51.1.05 Hukum dan Masyarakat 2 

6 P.20.02.51.1.06 Olahraga 2 

7 P.20.02.51.2.01 Hukum Perdata 4 

8 P.20.02.51.2.02 Hukum Tata Negara 4 

9 P.20.02.51.2.03 Hukum Pidana 4 

10 P.20.02.51.2.04 Hukum Internasional 4 

11 P.20.02.51.2.05 Hukum Dagang 3 

12 P.20.02.51.2.06 Hukum Islam 2 

13 P.20.02.51.3.01 Hukum Administrasi Negara 4 

14 P.20.02.51.3.02 Kriminologi 2 

15 P.20.02.51.3.03 Etika Profesi Hukum 2 

16 P.20.02.51.3.04 Tindak Pidana Tertentu 2 

17 P.20.02.51.3.05 Hukum Adat 2 

18 P.20.02.51.3.06 Hukum Asuransi 2 

19 P.20.02.51.4.01 Hukum Jaminan 2 

20 P.20.02.51.4.02 Hukum Bumi dan Bangunan 3 

21 P.20.02.51.4.03 Hukum Lingkungan Indonesia 3 

22 P.20.02.51.4.04 Hukum dan HAM 2 

23 P.20.02.51.4.05 Hukum Keuangan dan Perbankan 3 

24 P.20.02.51.4.06 Hukum Kontrak 2 

25 P.20.02.51.4.07 Hukum Kelembagaan Negara 2 

26 P.20.02.51.5.01 Hukum Acara PTUN 2 

27 P.20.02.51.5.02 Hukum Acara Pidana 3 

28 P.20.02.51.5.03 Hukum Acara Perdata 3 

29 P.20.02.51.5.04 Kemahiran Litigasi 2 

30 P.20.02.51.5.05 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 

31 P.20.02.51.5.06 Kemahiran Non Litigas 2 
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32 P.20.02.51.5.07 Kemahiran Bantuan Hukum 2 

33 P.20.02.51.5.08 Hukum Perusahaan 2 

34 P.20.02.51.5.09 Teknik Perancangan Perundang-undangan 2 

35 P.20.02.51.6.01 Hukum Pajak  2 

36 P.20.02.51.6.02 HAKI 2 

37 P.20.02.51.6.03 Studi Lapangan Hukum 2 

38 P.20.02.51.6.04 Cyber Law 2 

39 P.20.02.51.6.05 Hukum Ketenagakerjaan 2 

40 P.20.02.51.6.06 Hukum Pembiayaan  2 

41 P.20.02.51.6.07 Hukum Konstitusi 2 

42 P.20.02.51.6.08 Hukum Waris 2 

43 P.20.02.51.6.09 Metodologi Penelitian Hukum 2 

44 P.20.02.51.7.01 Hukum Perlindungan Konsumen* 2 

    

MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI (MKPPS) 

1 P.20.02.51.7.02 
Hukum Anti Monopoli dan Persaingan 

Usaha* 
2 

2 P.20.02.51.7.03 Hukum Penanaman Modal* 2 

3 P.20.02.51.7.04 Hukum Pengangkutan* 2 

4 P.20.02.51.7.05 Hukum Kepailitan* 2 

5 P.20.02.51.7.06 Hukum Pasar Modal* 2 

6 P.20.02.51.7.07 Politik Hukum Pidana* 2 

7 P.20.02.51.7.08 Viktimologi* 2 

8 P.20.02.51.7.09 Kapita Selekta Hukum Pidana* 2 

9 P.20.02.51.7.10 Kapita Selekta Kriminologi* 2 

10 P.20.02.51.7.11 Sistem Peradilan Pidana* 2 

11 P.20.02.51.7.12 Perbandingan Hukum Pidana* 2 

12 P.20.02.51.7.13 Hukum Pemerintahan Desa* 2 

13 P.20.02.51.7.14 Hukum Otonomi Daerah* 2 

14 P.20.02.51.7.15 Hukum Kepegawaian* 2 

15 P.20.02.51.7.16 Hukum Keuangan Negara* 2 

16 P.20.02.51.7.17 Politik Hukum* 2 

17 P.20.02.51.7.18 Hukum Perizinan* 2 

18 P.20.02.51.7.19 Skripsi / Tugas Akhir 4 

19 P.20.02.51.8.01 Filsafat Hukum  2 

20 P.20.02.51.8.02 Hukum Perdagangan Luar Negeri 2 

 

  

   

Catatan: 

Mata Kuliah Wajib Nasional (MKWN) masing dengan bobot minimal 2 sks: 

a. Agama;   

b. Pancasila;   

c. Kewarganegaraan; dan   

d. Bahasa Indonesia. 
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Tabel 9 Distribusi Mata Kuliah Alternatif 3 
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR ALTERNATIF 3 

5 SEMESTER KULIAH DI DALAM PS,  
1 SEMESTER MAGANG, 1 SEMESTER KEWIRAUSAHAAN  

DAN 1 SEMESTER DI PS LAIN DALAM PT ATAU PS HUKUM DI PT LAIN  
(PERTUKARAN MAHASISWA) 

 
SMSTR No MKKODE NAMA KEGIATAN NAMA MATA KULIAH SKS 

1 

1 P.20.02.51.1.01   
KULIAH TEORI 

  
  
  
  

Tata Hukum Indonesia 4 

2 P.20.02.51.1.02 Ilmu Hukum Dasar 4 

3 P.20.02.51.1.03 Ilmu Negara 4 

4 P.20.02.51.1.04 Pendidikan Anti Korupsi 2 

5 P.20.02.51.1.05 Hukum dan Masyarakat 2 

6 P.20.02.51.1.06 Olah raga 2 

Total SKS Semester 1 18 

 
SMSTR No MKKODE NAMA KEGIATAN NAMA MATA KULIAH SKS 

2 

1 P.20.02.51.2.01   
  

KULIAH TEORI 
  
  
  

Hukum Perdata 4 

2 P.20.02.51.2.02 Hukum Tata Negara 4 

3 P.20.02.51.2.03 Hukum Pidana 4 

4 P.20.02.51.2.04 Hukum Internasional 4 

5 P.20.02.51.2.05 Hukum Dagang 3 

6 P.20.02.51.2.06 Hukum Islam 2 

Total SKS Semester 2 21 

 
SMSTR No MKKODE NAMA KEGIATAN NAMA MATA KULIAH SKS 

3 

1 U.20.02.51.3.01   
  
  

KULIAH TEORI 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bahasa Inggris Hukum 2 

2 P.20.02.51.3.01 Hukum Administrasi Negara 4 

3 P.20.02.51.3.02 Kriminologi 2 

4 P.20.02.51.3.03 Etika Profesi Hukum 2 

5 P.20.02.51.3.04 Tindak Pidana Tertentu 2 

6 P.20.02.51.3.05 Hukum Adat 2 

7 P.20.02.51.3.06 Hukum Asuransi 2 

8 U.20.02.51.3.02 Character of Entrepreneur 2 

9 

U.20.02.51.3.03 Pendidikan Agama Islam 

2 

U.20.02.51.3.04 Pendidikan Agama Kristen 

U.20.02.51.3.05 Pendidikan Agama Katolik 

U.20.02.51.3.06 Pendidikan Agama Hindu 

U.20.02.51.3.07 Pendidikan Agama Budha 

Total SKS Semester 3 20 

 

SMSTR No MKKODE   NAMA SKS 

4 

1 P.20.02.51.4.01 

METODE KASUS  
KECUALI BAHASA 

INDONESIA 

Hukum Jaminan 2 

2 P.20.02.51.4.02 Hukum Bumi dan Bangunan 3 

3 P.20.02.51.4.03 
Hukum Lingkungan 
Indonesia 

3 

4 P.20.02.51.4.04 Hukum dan HAM 2 

5 U.20.02.51.4.01 Bahasa Indonesia Hukum 2 
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6 P.20.02.51.4.05 
Hukum Keuangan dan 
Perbankan 

3 

7 P.20.02.51.4.06 Hukum Kontrak 2 

8 U.20.02.51.4.02 Business Mentoring 3 

9 P.20.02.51.4.07 Hukum kelembagaan Negara 2 

Total SKS Semester 4 22 

 

SMSTR No MKKODE NAMA KEGIATAN 
NAMA MATA KULIAH 

KONVERSI 
SKS 

5 

1 P.20.02.51.5.01 

MAGANG DI PENGADILAN 
DAN ADVOKAT BY KASUS, 

selama 3 bulan 

Hk Acara PTUN 2 

2 P.20.02.51.5.02 Hk Acara Pidana 3 

3 P.20.02.51.5.03 Hk Acara Perdata 3 

4 P.20.02.51.5.04  Kemahiran Litigasi 2 

5 P.20.02.51.5.05  Hk Acara MK 2 

6 
  

P.20.02.51.5.06 
  

MAGANG DI KANTOR 
NOTARIS BY KASUS. 3 

minggu 
Kemahiran Non Litigasi 2 

7 P.20.02.51.5.07 
PENYULUHAN HUKUM BY 

PROYEK 3 minggu 
Kemahiran Bantuan Hukum  2 

8 
  

P.20.02.51.5.08 
  

MAGANG DI PERUSAHAAN 
/ PERBANKAN / BI /OJK BY 

KASUS 3 minggu 
Hukum Perusahaan 2 

9 P.20.02.51.5.09 
MAGANG Di 

DPRD/KEMENKUMHAM 3 
minggu 

Teknik Perancangan UU 2 

Total SKS Semester 5 20 

 
Ket: Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti magang di kantor Advokat, kantor notaris, 

penyuluhan hukum di SMA2 atau Kantor Kelurahan / kecamatan, magang di perbankan / OJK/BI dan di 
DPRD. Saat magang selesai dan dinyatakan lulus, maka dianggap lulus untuk mata kuliah penyetaraan / 

konversi. maks 20 sks. kelebihan 2 sks masuk di SKPI 

 

SMSTR No MKKODE NAMA KEGIATAN 
NAMA MATA KULIAH 

KONVERSI 
SKS 

6 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 P.20.02.51.6.01 
KEWIRAUSAHAAN 

(dikonversi di 6 matkul) 12 
sks, shg mhs saat ambil 

KWU hrs menguasai 6 hal 
ini. Selama 3 bln 

Hukum Pajak  2 

2 P.20.02.51.6.02 HAKI 2 

3 P.20.02.51.6.03 Studi lapangan 2 

4 P.20.02.51.6.04 Cyber Law 2 

5 P.20.02.51.6.05 Hukum Ketenagakerjaan 2 

6 P.20.02.51.6.06 Hukum Pembiayaan  2 

7 U.20.02.51.6.01 
KKN TEMATIK DENGAN MODEL CLE 4 sks. 28 tatap muka / 

lk 4 minggu / 1 bln 
4 

8 P.20.02.51.6.07 Teori Hukum Konstitusi 2 

9 P.20.02.51.6.08 Teori Hk Waris 2 

10 P.20.02.51.6.09 Teori Metodologi Penelitian Hk 2 

Total SKS Semester 6 22 

 
 

Ket: Apabila mahasiswa memilih alternatif 3 maka di smstr 6 mhs ikut matkul Kewirausahaan dan ikut 
KKN Tematik, yg disetarakan dengan matkul konversinya. Disamping itu wajib mengkuti 3 matkul teori.  
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SMSTR No MKKODE NAMA KEGIATAN 
NAMA MATA KULIAH 

KONVERSI 
SKS 

7 

1   
PERTUKARAN MAHASISWA 

MATA KULIAH PILIHAN 
DIAMBIL 10 SKS DARI 12 SKS 

YANG DITAWARKAN 

10 

      

    ATAU KEMBALI DI KAMPUS 
MENEMPUH MATKUL 

NORMAL SPT PADA 
ALTERNATIF 1 

  

      

      

  P.20.02.51.7.19 Skripsi / Penulisan Hukum 
 

4 

Total SKS Semester 7 14 

 
Ket: terkait Pertukaran Pelajar / Mahasiswa, maka dapat menggunnakan model MBKM yaitu peserta dari 

luar pulau, atau mandiri dari dalam pulau Jawa. Mata kuliah yangdipertukarkan adalah mata kuliah 
peminatan, sbg matkul konversi. 

 
SMSTR No MKKODE NAMA KEGIATAN NAMA MATA KULIAH SKS 

8 

1 U.20.02.51.8.01 Teori Pendidikan Pancasila   2 

2 U.20.02.51.8.02 Teori Kewarganegaraan 2 

3 P.20.02.51.8.01 Teori Filsafat Hukum 2 

4 P.20.02.51.8.02 Teori Hk Perdag LN 2 

Total SKS Semester 8   8 

 
NAMA MATKUL PENYETARAAN SEMESTER 7 
PILIHAN 1: HUKUM BISNIS (DIPILIH UNTUK 10 SKS) + SKRIPSI 4 SKS 

 
SMSTR No MKKODE NAMA KEGIATAN NAMA SKS 

7 

1 P.20.02.51.7.01 
  
  
  
  
  
  

Hukum Perlindungan 
Konsumen 

2 

2 P.20.02.51.7.02 
Hukum Anti Monopoli dan 
Persaingan Usaha 

2 

3 P.20.02.51.7.03 Hukum Penanaman Modal 2 

4 P.20.02.51.7.04 Hukum Pengangkutan 2 

5 P.20.02.51.7.05 Hukum Kepailitan 2 

6 P.20.02.51.7.06 Hukum Pasar Modal 2 

Total SKS Semester 7 PILIHAN   10 

 
PILIHAN 2: HUKUM PIDANA (DIPILIH UNTUK 10 SKS) + SKRIPSI 4 SKS 

 
SMSTR No MKKODE NAMA KEGIATAN NAMA SKS 

7 

1 P.20.02.51.7.07 

  
  
  
  
  
  

Politik Hukum Pidana 2 

2 P.20.02.51.7.08 Viktimologi 2 

3 P.20.02.51.7.09 
Kapita Selekta Hukum 
Pidana 

2 

4 P.20.02.51.7.10 Kapita Selekta Kriminologi 2 

5 P.20.02.51.7.11 Sistem Peradilan Pidana 2 

6 P.20.02.51.7.12 
Perbandingan Hukum 
Pidana 

2 

Total SKS Semester 7 PILIHAN   10 

 
PILIHAN 3 : Hukum Tata Negara (DIPILIH UNTUK 10 SKS) + SKRIPSI 4 SKS 
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SMSTR No MKKODE NAMA KEGIATAN NAMA SKS 

7 

1 P.20.02.51.7.13   
  
  
  
  
  

Hukum Pemerintahan Desa 2 

2 P.20.02.51.7.14 Hukum Otonomi Daerah 2 

3 P.20.02.51.7.15 Hukum Kepegawaian 2 

4 P.20.02.51.7.16 Hukum Keuangan Negara 2 

5 P.20.02.51.7.17 Politik Hukum 2 

6 P.20.02.51.7.18 Hukum Perizinan 2 

Total SKS Semester 7 PILIHAN   10 
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FAKULTAS 
BAHASA DAN ILMU BUDAYA 

 

1. Visi Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya 
Fakultas  Bahasa dan Ilmu Budaya  (FBIB) Unisbank : Pada tahun 2035 Menjadi prodi 
riset yang unggul di Asia dalam bidang kebudayaan yang meliputi bahasa dan sastra 
dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Kewirausahaan 
 

2. Misi Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya 
1. Mengembangkan Fakultas  yang transparan  dan akuntable berbasis  teknologi 

informasi  dan  komunikasi  untuk  mendukung  Good  University  Governance (GUG)  
2. Menyeleggarakan  pendidikan  akademik  (S1)  Bidang  Bahasa dan  Sastra  Inggris  

yang berorientasi  pada perkembangan  dunia  usaha dan industry  untuk mendukung  
lulusan  yang mempunyai  daya saing global  dan berjiwa kewirausahaan  

3. Menciptakan suasana  akademik  yang kondusif untuk menghasilkan  lulusan  yang  
berkompeten dalam bidang Bahasa dan Sastra  Inggris, berbudi pekerti luhur , mau 
dan mampu bekerjasama , berjiwa kewirausahaan, kreatif, inovatif  dan mampu 
bersaing secara nasional , 

4.  Melaksanakan dan meningkatkan   penelitian dalan bidang Bahasa  dan Sastra  Inggris  
yang kreatif, inovatif dan  bernilai  ekonomi tinggi. 

5.  Melaksanakan  dan meningkatkan  pengabdian  kepada masyarakat   yang sesuai 
dengan  kebutuhan masyarakat dan  bersifat kekinian. 

6. Menjalin  dan mengembangkan kerjasama secara berkelanjutan  dengan lembaga 
pemerintahan , lembaga pendidikan, lembaga penelitian , dunia usaha , lembaga 
professional, industri dan instansi lain  di tingkat lokal, nasional dan  regional. 
 

3. Tujuan Fakultas Bahasa dan IlmuBudaya 
 FBIB bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang: 

1. Berkemampuan  akademis (S1)  di Bidang Bahasa  dan Sastra Inggris  dengan  
kompetensi sesuai  profil lulusan ; 

2. Beriman  dan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa , bermoral  Pancasila  dan 
berbudi pekerti  luhur.  

3. Menguasai  pengetahuan Bahasa dan Sastra Inggris ; 
4. Menguasai  empat ketrampilan  Berbahasa  Inggris secara lisan maupun tertulis  dan 

tehknologi  Informasi  sehingga mampu bersaing secara  nasional dan regional. 
5. Berjiwa  kewirausahaan  dalam pelaksanaan maupun  tanggungjawab  pekerjaan  

serta mampu  melaksanakan  pengawasan  dan bimbingan  atas  dasar ketrampilan 
yang dimiliki 

 

 
Dekan Fakultas 

Bahasa dan Ilmu Budaya 
Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd. 
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4. Sasaran Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya  
 
1. a. Melaksanakan proses pembelajaran PS Sastra Inggris berbasis teknologi informasi 
 b. Melaksanakan proses pembelajaran PS Sastra Inggris berbasiskewirausahaan 
2. a. Mengadakan kerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan penelitian 
 b. Mengimplementasikan hasil penelitian yang dilakukan bersama masyarakat 
3.  a. Mengadakan kerjasama denganmasyarakat untuk melaksanakan PKm 
 b. Mengimplementasikan hasil PKM yang dilakukan bersama masyarakat 
4.  a. Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan  dunia usaha 
 b. Memfasilitasi mahasisw auntuk praktek kerja/ magang  di luar kampus 

 
 

  



 

 
08 - 3 

 

PROGRAM STUDI 

SastraInggris(S1) 
 

1. Visi Program Studi Bahasa Inggris 
Pada tahun 2035 Program Studi Sastra Inggris yang menghasilkan lulusan sebagai 
Creativepreneur, Edupreneur dan Digital Officer. 
 

2. Misi Program Studi Bahasa Inggris 
Untuk mencapai visi prodi S1 Sastra Inggris maka ditetapkan beberapa misi sebagai 
berikut: 
1. Menyelenggarakan Program Studi Sastra Inggris berbasis Teknologi Informasi dan 

Kewirausahaan 
2. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan mengikuti 

perkembangan kondisi eksternal 
3. Melaksanakan penelitian yang melibatkan pihak eksternal 
4. Melaksanakan Pkm yang melibatkan pihak ekternal 
5. Menyelenggarakan dan menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan pemerintah 

yang berkelanjutan 
 

3. Tujuan Program Studi Bahasa Inggris 
Tujuan prodi S1 Sastra Inggris berdasarkan misi yang sudah ditetapkan adalah sebagai 
berikut: 
1. Menghasilkan lulusan PS Sastra Inggris yang memiliki kompetensi di bidang teknologi 

informasi dan kewirausahaan 
2. Menghasilkan  kurikulum PS Sastra Inggris yang mengikuti perkembangan jaman 
3. Menghasilkan penelitian yang berdaya guna bagi masyarakat 
4. Menghasilkan PKM yang berdaya guna bagi masyarakat 
5. Menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing di dunia kerja 

 
4. Profil Lulusan :  
Menjelaskan tentang PROFIL lulusan, merumuskan CPL sesuai profil lulusan, CPL terdiri dari 
aspek: Sikap, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan Pengetahuan yang dirumuskan 
berdasarkan SN-Dikti dan Diskriptor KKNI sesuai dengan jenjang nya.) 
 
  

 
Ketua Program Studi 

Sastra Inggris 
Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd. 
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Tabel-1: Profil Lulusan dan deskripsinya 

No. PROFIL LULUSAN DESKRIPSI PROFIL LULUSAN 

1. Creativeprenuer  

 Peneliti/content creator Melakukan penelitian di bidang ilmu bahasa, 
sastra, atau budaya Inggris 

 Pengalih 
bahasa/translator/interpreter 

Mengalihbahasakan teks dalam bahasa Inggris ke 
bahasa Indonesia dan sebaliknya 

 Penulis/writer Menyampaikan ide atau informasi secara tertulis 
dalam bahasa Inggris 

 Komunikator dalam 
bahasa 
Inggris/youtuber/vlogger 

Menyampaikan informasi atau ide/gagasan secara 
lisan dalam bahasa Inggris  di depan publik 

2. Edupreneur  

 Pengajar/Teacher/Lecturer Mengajar bahasa Inggris di lembaga kursus bahasa 
Inggris dan di sekolah 

 Pendamping 
Bahasa/Tutor/Educator 

Menjadi pendamping bahasa dalam komunikasi 
berbahasa Inggris 

3. Digital Officer Merencanakan dan menjadi pemimpin sesuai 
dengan bidang kerjanya 

 

5. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
CPL terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, 
serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan  mengacu pada 
deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya. 
 

F.1 Perumusan CPL 
Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan kemampuan yang harus dimiliki sesuai 
dengan profil lulusan. Capaian Pembelajaran harus merujuk pada KKNI dan Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), sesuai dengan permendikbud nomor 3 tahun 2020. 

 
 

PRODI: Sastra Inggris 
Jenis: Akademik, Jenjang: Sarjana. 

SIKAP 

S1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

S2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, 
dan etika; 

S3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, 
dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

S4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta 
rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
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S5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat 
atau temuan orisinal orang lain 

S6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan 
lingkungan 

S7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

S8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri 

S10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

 
PRODI: Sastra Inggris 

Jenis: Akademik, Jenjang: Sarjana 
KETERAMPILAN UMUM 

KU1. 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; 

KU2. mampu menunjukkan kerja mandiri, bermutu dan terukur; 

KU3. 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; 

KU4. mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi 
desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

KU5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil informasi dan data; 

KU6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 

KU7. 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; 

KU8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 
mandiri; 

KU9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 

 
 
 
 
 
 



 

 
08 - 6 

 

PRODI: Sastra Inggris 
Jenis: Akademik, Jenjang: Sarjana 

KETERAMPILAN KHUSUS 

KK1. Mampu memahami dan mengulas beragam bentuk karya sastra yang meliputi 
prosa, drama, dan puisi 

KK2. Mampu menunjukkan kecakapan berbahasa Inggris yang ditandai dengan 
pencapaian yang setara dengan CEFR level B2 

KK3. Mampu mengaplikasikan konsep dan teori dasar linguistik dalam tataran bunyi, 
kata, dan kalimat 

KK4. Mampu mengaplikasikan konsep dan teori budaya untuk menganalisis fenomena 
sosial budaya 
di masyarakat Inggris dan Amerika 

KK5. Mampu mengaplikasikan teori dan kaidah yang sesuai untuk menglihbahasakan 
teks umum 

 
 

PRODI: Sastra Inggris 
Jenis: Akademik , Jenjang: Sarjana 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

P1. Menguasai kaidah-kaidah terkait dengan ketrampilan bahasa Inggris yang 
diperlukan untuk komunikasi dalam bahasa Inggris, baik komunikasi lisan 
ataupun tulis. 

P2. Menguasai konsep teoretis di bidang ilmu sastra, bahasa, dan budaya yang 
diperlukan untuk 
melakukan penelitian terkait dengan bahasa, sastra, dan budaya Inggris. 

P3. Menguasai pengetahuan tentang metode dan teknik penelitian di bidang ilmu 
bahasa, sastra, 
dan budaya. 

P4. Menguasai prinsip dan teknik penerjemahan yang diperlukan untuk 
mengalihbahasakan teks 
dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan sebaliknya. 

P5. Menguasai pengetahuan bahasa asing Perancis, Jepang, atau Korea 
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DAFTAR MATA KULIAH PROGDI SASTRA INGGRIS (S1) FBIB UNISBANK DAN  
DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER KONSENTRASI SASTRA, LINGUISTIK SERTA PENDIDIKAN 

 

Semester 1 
No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1 P.20.03.52.1.01 Listening 1 2 
2 P.20.03.52.1.02 Reading 1 2 
3 P.20.03.52.1.03 Speaking 1 2 
4 P.20.03.52.1.04 Writing 1 2 
5 P.20.03.52.1.05 Grammar 1 4 
4 P.20.03.52.1.10 Linguistics 1 2 
5 P.20.03.52.1.09 Literary Genre 1 2 
6 P.20.03.52.1.11 Indonesian Culture 2 
7 P.20.03.52.1.12 Basic Paradigm Of Culture Science 2 

Jumlah SKS 18 
 

Semester 2 
No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1 P.20.03.52.2.10 Listening 2 2 
2 P.20.03.52.2.11 Speaking 2 2 
3 P.20.03.52.2.12 Reading 2 2 
4 P.20.03.52.2.13 Writing 2 2 
5 P.20.03.52.2.14 Grammar 2 4 
6 P.20.03.52.2.20 Major Thoughts In Philosophy 2 
7 P.20.03.52.2.16 Literary Genre 2 2 
8 P.20.03.52.2.19 Linguistic 2 2 
9 P.20.03.52.2.21 Western Culture And Civilization 2 

Jumalah SKS 20 
 

Semester 3 
No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1 P.20.03.52.3.22 Speaking 3 2 
2 P.20.03.52.3.23 Writing 3 2 
3 P.20.03.52.3.24 Listening 3 2 
4 P.20.03.52.3.25 Reading 3 2 
5 P.20.03.52.3.26 Grammar 3 4 
6 P.20.03.52.3.27 Asian Studies 2 
7 P.20.03.52.3.28 Pop Culture 2 
8 P.20.03.52.3.29 Foreign Language (Mandarin) 2 
9 U.20.03.52.3.02 Menjadi Wirausaha 2 

Jumalah SKS 20 
 

Semester 4 
No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1  P.20.03.52.4.30 Speaking 4 2 
2  P.20.03.52.4.31 Writing 4 2 
3  P.20.03.52.4.32 Reading 4 2 
4  P.20.03.52.4.33 English Proficiency Tests (Ept) 2 
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5  P.20.03.52.4.34 Semiotics 2 
6  P.20.03.52.4.35 Foreign Language (Mandarin) 2 
7  P.20.03.52.4.36 Media Discourse 2 
8  P.20.03.52.4.37 Discourse Analysis 2 
9  P.20.03.52.4.38 Oral Business Presentation 2 

10  P.20.03.52.4.39 Introduction To Translation 2 
11  U.20.03.52.4.03 Memimpin Usaha 2 
12  U.20.03.52.4.04 Mengendalikan Usaha 2 

Jumalah SKS 24 
 

Semester 5 
No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1  P.20.03.52.5.40 Speaking 5 2 
2  P.20.03.52.5.41 Writing 5 2 
3  P.20.03.52.5.42 Interpreting 2 
4  P.20.03.52.5.43 Intercultural Communication 2 
5  P.20.03.52.5.44 Sociolinguistics 2 
6  P.20.03.52.5.45 Research Method 2 

Jumalah SKS 12 
 

Semester 6 
Mata Kuliah Wajib 

No. Kode MK Mata Kuliah SKS 
1  P.20.03.52.6.46 Internship 3 
2  P.20.03.52.6.47 Seminars On Ling/Lit/Teaching 3 

Mata Kuliah Pilihan (Creativepreneur) 
1  P.20.03.52.6.48 Writing Pop 3 
2  P.20.03.52.6.49 Popular Literature 2 
3  P.20.03.52.6.50 Introduction To Creative Industry 2 
4  P.20.03.52.6.51 Introduction To Business Communication 2 
5  P.20.03.52.6.52 Writing Children's Lit 3 

 

Mata Kuliah Pilihan (Edupreneur) 
1  P.20.03.52.6.53 SLA 2 
2  P.20.03.52.6.54 Language Teaching And Learning 2 
3  P.20.03.52.6.55 Classroom Management 2 
4  P.20.03.52.6.56 Langugage Course Design 2 
5  P.20.03.52.6.57 TEFL 2 
6  P.20.03.52.6.58 Translation In Education 3 
7  P.20.03.52.6.59 Teaching Young Learner 2 

 

Mata Kuliah Pilihan (Digital Officer) 
1  P.20.03.52.6.60 Business Correspondence 2 
2  P.20.03.52.6.61 Business Meeting 2 
3  P.20.03.52.6.62 Business Writing 4 
4  P.20.03.52.6.63 Introduction To Business Communication 2 
5  P.20.03.52.6.64 Discourse In Business 2 
8  P.20.03.52.6.65 Business English : Marketing 2 
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Semester 7 
Mata Kuliah Pilihan (Creativepreneur) 

No. Kode MK Mata Kuliah SKS 
1  P.20.03.52.7.66 Writing Young Adult 3 
2  P.20.03.52.7.67 Copy Writing 3 
3  P.20.03.52.7.68 Basic Pinciples Of Business Communication 2 
4  P.20.03.52.7.69 Business English : Marekting Communication 2 
5  P.20.03.52.7.70 Rhetoric In Business Communication 2 

 

Mata Kuliah Pilihan (Edupreneur) 
1  P.20.03.52.7.71 Material Development 2 
2  P.20.03.52.7.72 Language Assessment 2 
3  P.20.03.52.7.73 Microteaching 3 
4  P.20.03.52.7.75 Language Course Management 2 
5  P.20.03.52.7.76 Technology In Language Education 2 

 

Mata Kuliah Pilihan (Digital Officer) 
1  P.20.03.52.7.77 Business English In Use 2 
2  P.20.03.52.7.78 Business Documents 2 
3  P.20.03.52.7.79 Basic Principles Of Business Communcation 2 
4  P.20.03.52.7.80 Business English : Marketing Communication 2 
5  P.20.03.52.7.81 Rhetoric In Business Communication 2 

 

Semester 8 
Mata Kuliah Pilihan (Creativepreneur) 

No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1  P.20.03.52.8.82 Thesis/Project 6 
2  U.20.03.52.2.01 Bahasa Indonesia 2 

3 

 U.20.03.52.8.06 Agama Islam 

2 

 U.20.03.52.8.07 Agama Kristen 
 U.20.03.52.8.08 Agama Katolik 
 U.20.03.52.8.09 Agama Hindu 
 U.20.03.52.8.10 Agama Budha 
 U.20.03.52.8.11 Agama Khonghucu 

4 U.20.03.52.8.12 Pancasila 2 
5 U.20.03.52.8.13 Kewarganegaraan 2 
6 U.20.03.52.2.01 Bahasa Indonesia 2 
7 U.20.03.52.8.14 Kkn Tematik 4 

Jumalah SKS 20 
 
 

7. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi  
Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar– Kampus Merdeka” yang 
dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di 
Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar 
di luar PT. 
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1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, Pengambilan matakuliah di luar Program Studi 
dapat dilakukan di semester 6 - 8.  

 Mata kuliah yang diambil pada program studi yang berbeda tetap ditujukan untuk 
memperkuatkan pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan 
capaianpembelajaran pada Profil Utama prodi, serta memberikan perluasan 
kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa 

2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, Pengambilan matakuliah di Program Studi 
yang sama di luar PT dapat dilakukan di semester 6-8. Mahasiswa diberi fasilitas 
paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah 
pada program studi yang sama di luar UNISBANK. Mata kuliah yang diambil pada 
program studi yang sama ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan 
mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama prodi, serta 
memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. 

3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan Pengambilan matakuliah di luar Program 
Studi di luar PT dapat dilakukan di semester 6-8. 

 Mata kuliah yang diambil pada program studi yang berbeda tetap ditujukan untuk 
memperkuatkan pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan 
capaianpembelajaran pada Profil Utama prodi, serta memberikan perluasan 
kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa 

4) Belajar di luar PT. 
 Pengambilan matakuliah di luar Program Studi dapat dilakukan di semester 6-8. 

Mahasiswa diberi fasilitas paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks 
untuk melaksanakan Magang/Student Project /Riset / Kewirausahaan. Adapun 
Magang/Student Project/Riset/Kewirausahaan lebih ditujukan untuk memperoleh 
pendalaman kompetensi dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata di 
masyarakat dan lapangan pekerjaan. 
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FAKULTAS  
TEKNIK 

 
Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik 
a. Visi 

Pada tahun 2035 menjadi Fakultas yang terpercaya dalam menghasilkan lulusan yang 
berkualitas di bidang industri berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta 
berjiwa wirausaha, dan berdaya saing global. 

  
b. Misi 

1. Mengembangkan organisasi Fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance 
(GUG). 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang Teknik Industri. 
3. Mengembangkan penelitian dibidang Teknik yang terpadu, produktif dan terukur. 
4. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan dan kemitraaan dalam 

bentuk pengamalan ilmu pengetahuan, dan teknologi (IPTEK). 
5. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, industri dan 

institusi yang lain serta masyarakat di tingkat regional, nasional, dan internasional. 
 
c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam: 
a) Kompetensi Utama 

1) Mempunyai kemampuan dalam mengelola industri manufaktur yang 
berwawasan lingkungan dan berbasiskan teknologi informasi 

2) Mempunyai kemampuan dalam merencanakan produksi, mengorganisasi 
proses produksi, dan mengendalikan kualitas produksi khususnya produksi 
manufaktur 

3) Mempunyai kemampuan dalam pengambilan keputusan yang menekankan 
pada optimasi 

4) Mempunyai kemampuan dalam menganalisa dan merancang sistem 
b) Kompetensi Pendukung 

1) Mempunyai daya saing global melalui komunikasi dalam bahasa Inggris 
2) Mempunyai daya saing global dengan jiwa wirausaha 
3) Mempunyai daya global dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi 

c) Kompetensi Lain-lain 
1) Mempunyai kemampuan dalam merencanakan organisasi 

 
Dekan Fakultas Teknik 

Dr. Dra. Lie Liana, M.MSI. 
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2) Mempunyai kemampuan dalam memimpin organisasi 
3) Mempunyai kemampuan dalam mengontrol dan mengevaluasi organisasi 

2. Menghasilkan manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai 
kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia 
khususnya dan dunia pada umumnya 

3. Menghasilkan penelitian yang berguna untuk pengembangan ilmu dan keahlian di 
bidang teknologi dan industri manufaktur yang berwawasan lingkungan 

4. Memberikan kontribusi untuk memecahkan permasalahan aktual di dalam 
masyarakat dalam hal teknologi dan lingkungan 
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PROGRAM STUDI 
Teknik Industri 
 

1. Visi, Misi, danTujuan Program Studi 
a. Visi 

Pada tahun 2035 menjadi Program Studi yang terpercaya dalam menghasilkan lulusan yang 
berkualitas di bidang industri berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta berjiwa 
wirausaha, dan berdaya saing global. 

 
b. Misi 

1. Mengembangkan organisasi PS Teknik Industri yang transparan dan akuntabel berbasis 
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung Good University Governance 
(GUG). 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang Teknik Industri. 
3. Mengembangkan penelitian dibidang Teknik Industri yang terpadu, produktif dan terukur. 
4. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan dan kemitraan dalam bentuk 

pengamalan ilmu pengetahuan, dan teknologi (IPTEK). 
5. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, industri dan 

institusi yang lain serta masyarakat di tingkat regional, nasional dan internasional. 
 

c. Tujuan 
a. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam : 

i.  Kompetensi Utama 
1. Mempunyai kemampuan dalam mengelola industri manufaktur yang 

berwawasan lingkungan dan berbasiskan teknologi informasi. 
2. Mempunyai kemampuan dalam merencanakan produksi, mengorganisasi 

proses produksi, dan mengendalikan kualitas produksi khususnya produksi 
manufaktur. 

3. Mempunyai kemampuan dalam pengambilan keputusan yang menekankan 
pada optimasi. 

4. Mempunyai kemampuan dalam menganalisa dan merancang sistem. 
ii. Kompetensi Pendukung 

1. Mempunyai daya saing global melalui komunikasi dalam bahasa Inggris. 
2. Mempunyai daya saing global dengan jiwa kewirausahaan. 
3. Mempunyai daya saing global dengan menguasai teknologi informasi dan 

komunikasi. 
 

 
Ketua Program Studi 

Teknik Industri 

Ir. Enty Nurhayati, S.T., M.T. 
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iii. Kompetensi Lain-lain 
1. Mempunyai kemampuan dalam merencanakan organisasi 
2. Mempunyai kemampuan dalam memimpin organisasi 
3. Mempunyai kemampuan dalam mengontrol dan mengevaluasi organisasi. 

b. Menghasilkan manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta 
mempunyai kesadaran bertanggungjawab  terhadap kesejahteraan masyarakat 
Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. 

c. Menghasilkan penelitian yang berguna untuk pengembangan ilmu dan keahlian di 
bidang teknologi dan industri manufaktur yang berwawasan lingkungan. 

d. Memberikan kontribusi untuk memecahkan permasalahan aktual di dalam 
masyarakat dalam hal teknologi dan lingkungan. 

 
2. PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI UNISBANK 

Dari kerangka kerja tersebut, dirumuskan profil lulusan PS Teknik Industri yang berada 
pada level 6 KKNI, dan dapat dirinci sebagai berikut : 

 
Tabel 1. Profil Lulusan dan Deskripsinya 

No ProfilLulusan DeskripsiProfilLulusan 

1 PPIC Manager/ 
Officer 

Sarjana Teknik Industri diharapkan mampu 
merencanakan produksi dan mengendalikan produk 
dalam suatu perusahaan. 

2 Quality 
Management 
System Officer/ 
Manager 

Sarjana Teknik Industri diharapkan mampu 
mengendalikan dan meningkatkan kualitas produk 
secara terus menerus (continuous improvement). 

3 Facility Layout and 
Plant Designer 

Sarjana Teknik Industri diharapkan mampu merancang 
arus perpindahan produk yang efektif dan efisien pada 
suatu proses produksi. 

4 Marketing Manager Sarjana Teknik Industri diharapkan mampu mengenali 
kebutuhan konsumen dan memasarkan produk dengan 
tepat sesuai dengan segmen pasar yang dituju. 

5 Consulting 
Manager/Engineer 

Sarjana Teknik Industri diharapkan mampu memberikan 
usulan perbaikan terhadap sistem integral yang meliputi 
manusia, bahan-bahan, informasi, peralatan dan energi. 

6 Operation 
Director/Production 
Manager/Officer 

Sarjana Teknik Industri diharapkan mampu merancang, 
menganalisis, mengendalikan dan mengoptimalkan 
sistem produksi untuk mencapai fungsi tujuan 

7 Maintenance 
Manager/Engineer/
Officer 

Sarjana Teknik Industri diharapkan mampu menjaga 
kehandalan peralatan industri sehingga proses bisnis 
dapat berjalan dengan baik. 

8 Safety Engineering Sarjana Teknik Industri diharapkan mampu merancang 
kondisi kerja yang baik dengan mempertimbangkan 
kesehatan dan keselamatan pekerja, masyarakat, dan 
lingkungan. 
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9 Entrepreneur Sarjana Teknik Industri diharapkan mampu membuka 
lapangan kerja baru bagi masyarakat luas. 

10 Education Sarjana Teknik Industri diharapkan mampu membagikan 
ilmu yang telah diperoleh kepada masyarakat luas. 

 

3. Rumusan Rincian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) PS Teknik Industri (Level 6) 
1. CPL terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-

Dikti, serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu 
pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya. 

2. Perumusan CPL 
Tabel 2. CPL PS Teknik Industri dan Deskripsi 

CPL Deskripsi 

CPL 1 Menguasai konsep teoretis sains alam, aplikasi matematika rekayasa; 
prinsip-prinsip rekayasa (engineering fundamentals), sains rekayasa dan 
perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan 
sistem terintegrasi 

CPL 2 Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa 
(engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa 
kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi manusia, material, 
peralatan, energi, dan informasi) 

CPL 3 Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah 
rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan 
analitik, komputasional atau eksperimental. 

CPL 4 Mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada 
sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, 
kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan. 

CPL 5 Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan 
pendekatan sistem. 

CPL 6 Mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis, 
keselamatan dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan 
mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudahan 
penerapan dan keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor 
ekonomi, sosial, dan kultural. 

CPL 7 Mampu meneliti dan menyelidiki masalah rekayasa kompleks pada 
sistem terintegrasi menggunakan dasar prinsip-prinsip rekayasa dan 
dengan melaksanakan riset, analisis, interpretasi data dan sintesa 
informasi untuk memberikan solusi. 

CPL 8 Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan 
teknologi terbaru dan terkini. 

CPL 9 Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial dan ekologi 
secara umum. 

CPL 10 Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat 
perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi .dan 
komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa. 
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Tabel 3. Unsur CPL PS Teknik Industri 

 Unsur 

Sikap 

S.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

S.2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika. 

S.3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
S.4.  Berperan  sebagai  warga  negara  yang  bangga  dan  cinta  tanah  air,  

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

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

S.6. Berkontribusi   dalam   peningkatan   mutu   kehidupan   bermasyarakat,   
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila 

S.7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

S.8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

S.9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

S.10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri 

S.11. Need for Achievement adalah kebutuhan dan kemampuan mahasiswa 
untuk senantiasa belajar, untuk mencapai standar dan prestasi 
keberhasilan yang tinggi dan berorientasi pada kualitas, dengan 
mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dengan jiwa entrepreneur. 

S.12. Integrity adalah kemampuan mahasiswa untuk bertindak konsisten 
sesuai dengan nilai-nilai, kebijakan organisasi, kode etik profesi dan 
dapat mengkomunikasikan maksud, ide secara terbuka, jujur dan 
langsung sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain dalam 
keadaan apapun.   

Pengetahuan 

P.1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri 

P.2. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan 
pendekatan sistem 

P.3. Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, social dan ekologi 
secara umum 

CPL 11 Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang 
efektif. 

CPL 12 Memahami tanggung jawab profesi dan aspek etika keprofesian. 

CPL 13 Mampu mengenali kebutuhan, dan mengelola pembelajaran diri seumur 
hidup. 
 

CPL 14 Mampu melakukan kerjasama dalam sebuah kelompok kerja. 
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P.4. Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan 
teknologi terbaru dan terkini 

P.5. Understanding Leadership adalah kemampuan mahasiswa dalam 
tindakan membujuk, meyakinkan, mempengaruhi anggota tim sehingga 
mau mendukung rencana yang telah ditetapkan, dengan melakukan 
fungsi-fungsi kepemimpinan, mulai dari merencanakan, mengkoordinasi, 
mengorganisasi dan mengevaluasi tugas-tugas. 

Ketrampilan Umum 
KU.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 

KU.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 

KU.3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan teknologi yang sesuai dengan keahliannya berdasarkan 
kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 
gagasan, desain, atau kritik seni 

KU.4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

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

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

KU.7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

KU.8. Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

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

KU.10. Mampu  melayani dan mengutamakan pemangku kepentingan dengan 
sepenuh hati secara excellent. 

KU.11. Mampu  bekerjasama dalam mencapai tujuan kelompok 

Ketrampilan Khusus 

KK.1. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa 
(engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa 
kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi manusia, material, 
peralatan, energi, dan informasi) 

KK.2. Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah 
rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan 
analitik, komputasional atau eksperimental 

KK.3. Mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada 
sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, 
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kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan 
(environmental consideration) 

KK.4. Mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis, 
keselamatan dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan 
mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudahan 
penerapan dan keberlanjutan, serta memperhatikan faktor- faktor 
ekonomi, sosial, dan kultural 

KK.5. Mampu meneliti dan menyelidiki masalah rekayasa kompleks pada 
sistem terintegrasi menggunakan dasar prinsip-prinsip rekayasa dan 
dengan melaksanakan riset, analisis, interpretasi data dan sintesa 
informasi untuk memberikan solusi 

KK.6. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat 
perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan 
komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa 

KK.7. Mampu mengolah, menyampaikan informasi  dan menjalin jaringan 
kerjasama antar pihak internal maupun eksternal, baik pada tingkat 
lokal, nasional atau global dengan menggunakan IPTEKS. 

KK.8. Mampu mengolah data, mencari informasi, mengidentifikasi & 
menganalisis masalah untuk menentukan alternatif solusi, skala prioritas 
dan dapat mengambil suatu tindakan keputusan yang kreatif untuk 
mencapai sasaran. 

 

3. Kurikulum Program Studi Teknik Industri 
a. Kompetensi Hard Skills 

DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS 
PROGRAM STUDI S1-TEKNIK INDUSTRI 

FAKULTAS TEKNIK – UNISBANK 
 

Semester 1 

No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1  P.20.05.41.1.01 ANALISA BIAYA 2 

2  P.20.05.41.1.02 FISIKA DASAR 1 3 

3  P.20.05.41.1.03 KALKULUS 1 3 

4  P.20.05.41.1.04 MATERIAL TEKNIK 2 

5  P.20.05.41.1.05 MENGGAMBAR TEKNIK 2 

6  P.20.05.41.1.06 PRAKTIKUM MENGGAMBAR TEKNIK 1 

7  P.20.05.41.1.07 PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI 2 

8  P.20.05.41.1.08 PENGANTAR EKONOMIKA 2 

9  P.20.05.41.1.09 KIMIA DASAR 2 
Jumalah SKS 19 

 

Semester 2 
No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1  P.20.05.41.2.01 KALKULUS 2 3 

DISTRIBUSI 
KURIKULUM 

PERSEMESTER  
TEKNIK INDUSTRI 
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2  P.20.05.41.2.02 FISIKA DASAR 2 2 

3  P.20.05.41.2.03 PRAKTIKUM FISIKA DASAR 1 

4  P.20.05.41.2.04 BAHASA INGGRIS 1 2 

5  P.20.05.41.2.05 MEKANIKA TEKNIK 2 

6  P.20.05.41.2.06 PROSES MANUFAKTUR 2 

7  P.20.05.41.2.07 PRAKTIKUM PROSES MANUFAKTUR 1 

8  P.20.05.41.2.08 PSIKOLOGI INDUSTRI 2 

9  P.20.05.41.2.09 PENGANTAR REKAYASA DESAIN 2 

10  P.20.05.41.2.10 EKONOMI TEKNIK 2 
Jumalah SKS 19 

 

Semester 3 
No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1  P.20.05.41.3.01 PROGRAM KOMPUTER 2 
2  P.20.05.41.3.02 PRAKTIKUM PROGRAM KOMPUTER 1 
3  P.20.05.41.3.03 TEORI PROBABILITAS 3 
4  P.20.05.41.3.04 PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK 3 
5  P.20.05.41.3.05 ALJABAR LINIER 2 
6  P.20.05.41.3.06 PENELITIAN OPERASIONAL 1 3 
7  P.20.05.41.3.07 BAHASA INGGRIS 2 2 
8  U.20.05.41.3.01 CHARACTER OF ENTREPRENEUR 2 

9 

 U.20.05.41.3.03 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

2 
 U.20.05.41.3.04 PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK 
 U.20.05.41.3.05 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 
 U.20.05.41.3.06 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA 
 U.20.05.41.3.07 PENDIDIKAN AGAMA HINDU 

Jumalah SKS 20 
 

Semester 4 

No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1 P.20.05.41.4.01 Penelitian Operasional 2 3 

2 P.20.05.41.4.02 Matematika Optimisasi 2 

3 P.20.05.41.4.03 Statistik Industri 1 3 

4 P.20.05.41.4.04 Ergonomi 2 

5 P.20.05.41.4.05 Perancangan Sistem Kerja 2 

6 P.20.05.41.4.06 Teori Keputusan 2 

7 U.20.05.41.4.01 Bahasa Indonesia 2 

8 U.20.05.41.4.02 Mentoring Business 3 

Jumalah SKS 19 
 

Semester 5 

No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1 P.20.05.41.5.01 Statistik Industri 2 2 

2 P.20.05.41.5.02 Perancangan Tata Letak Fasilitas 2 

3 P.20.05.41.5.03 Praktek Perancangan Tata Letak Fasilitas 1 
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4 P.20.05.41.5.04 Pemodelan Sistem 2 

5 P.20.05.41.5.05 Perencanaan dan Pengendalian Produksi 3 

6 P.20.05.41.5.05 Keselamatan & Kesehatan Kerja 2 

7 P.20.05.41.5.07 Simulasi Komputer 3 

8 P.20.05.41.5.08 Pengendalian dan Penjaminan Mutu 3 

9 P.20.05.41.5.09 Praktikum Terintegrasi 2 

Jumalah SKS 20 
 

Semester 6 

No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1 P.20.05.41.6.01 Sistem Rantai Pasok 2 

2 P.20.05.41.6.02 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 2 

3 P.20.05.41.6.03 
Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem 
Informasi 

1 

4 P.20.05.41.6.04 Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri 2 

5 P.20.05.41.6.05 Sistem Informasi Manajemen 2 

6 P.20.05.41.6.06 Elektronika Industri 2 

7 P.20.05.41.6.07 Sistem produksi 3 

8   Mata Kuliah Pilihan 1 3 

9  Mata Kuliah Pilihan 2 3 
 

NO KODE MK MATA KULIAH (MK) SKS 

1 P.20.05.41.6.08 Perancangan Berbasis Ergonomi 3 

2 P.20.05.41.6.09 K3 Lanjut 3 

3 P.20.05.41.6.10 Manajemen Perawatan 3 

4 P.20.05.41.6.11 Techno-preneurship 3 

5 P.20.05.41.6.12 Pengembangan Bisnis 3 

6 P.20.05.41.6.13 CAD/CAM 3 

7 P.20.05.41.6.14 Manajemen Produktivitas 3 

8 P.20.05.41.6.15 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 

9 P.20.05.41.6.16 Sistem Pendukung Keputusan 3 

Jumalah SKS 20 
 

Semester 7 

No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1 P.20.05.41.7.01 Sistem Lingkungan Industri 2 

2 P.20.05.41.7.02 Manajemen Logistik 3 

3 P.20.05.41.7.03 Analisis dan Perancangan Perusahaan 3 

4 P.20.05.41.7.04 Metodologi Penelitian 2 

5 P.20.05.41.7.05 Kerja Praktek 3 

6   Mata Kuliah Pilihan 3 3 

7   KKN Tematik 4 
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NO KODE MK MATA KULIAH (MK) SKS 

1 P.20.05.41.7.07 Sistem Manusia Mesin 3 

2 P.20.05.41.7.08 ERP 3 

3 P.20.05.41.7.09 Metaheuristik 3 

4 P.20.05.41.7.10 Industrial Automation 3 

5 P.20.05.41.7.11 Quality Improvement 3 

6 P.20.05.41.7.12 Manajemen Proyek 3 

7 P.20.05.41.7.13 Penjadwalan Produksi 3 

8 P.20.05.41.7.14 Data Mining 3 

9 P.20.05.41.7.15 Menggambar Teknik Lanjut 3 

10 P.20.05.41.7.16 Kimia Industri 3 

11 P.20.05.41.7.17  SCM Lanjutan 3 

Jumalah SKS 20 
 

Semester 8 

No. Kode MK Mata Kuliah SKS 

1 P.20.05.41.8.01 Skripsi 4 

2 U.20.05.41.8.01 Pendidikan Pancasila  2 

3 U.20.05.41.8.02 Kewarganegaraan 2 

Jumalah SKS 8 
 

5. Rencana Implementasi Hak Belajar di Luar Prodi  
Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar– Kampus Merdeka” yang 
dinyatakan dalam penetapan PS Teknik Industri : 
- SKEMA 1: 8 semester penuh  di dalam PS Teknik Industri. 
- SKEMA 2: 6 semester di dalam PS Teknik Industri + 1 semester di luar PS Teknik 

Industri + 1 semester kegiatan pembelajaran. Yang dimaksud dengan belajar di luar 
PS Teknik Industri adalah mengambil matakuliah: (1) di luar PS Teknik Industri 
dalam PT,  atau(2) di luar PS Teknik Industri  luar PT (dalam atau luar negeri). 

- Yang  dimaksud  dengan  kegiatan  pembelajaran  adalah  melaksanakan  kegiatan 
yang diakui beban SKS di luar kampus, antara lain: 
(1) magang (praktek kerja)  
(2) kegiatan wirausaha 
(3) penelitian 
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FAKULTAS 
EKONOMIKA DAN BISNIS 

 

1. Visi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Pada tahun 2035 menjadi fakultas yang bereputasi internasional yang 
terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis dengan memiliki 
keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan 
perbankan,  teknologi dan berjiwa kewirausahaan. 

 
2. Misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Dalam mencapai Visi Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang unggul 
dan berdaya saing nasional pada tahun 2035, maka Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis menetapkan Misi sebagai berikut: 

a. MengembangkanFakultas yang transparan dan akuntabel 
berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung 
Good University Governance (GUG). 

b. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha 
dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan 
berjiwa kewirausahaan. 

c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan 
lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu 
bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing 
secara lokal, nasional, regional dan global. 

d. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi 
internasional, dan bernilai ekonomi tinggi 

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan 
masalah-masalah dalam masyarakat 

f. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga 
penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat 
di tingkat lokal, nasional, regional dan global. 

 
c. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah sebagai berikut 
a. Membentuk manusia cerdas, cakap,beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai 
kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia 
khususnya dan dunia pada umumnya. 

 
Dekan Fakultas  

Ekonomika Dan Bisnis 

Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si. 

 
Sekretaris Fakultas  

Ekonomika Dan Bisnis 

Achmad Badjuri, S.E., 

M.Si., Akt., CA 
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b. Menghasilkan lulusan fakultas ekonomika dan bisnis yang mempunyai daya saing 
global dan berjiwa kewirausahaan 

c. Memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa 
d. Terlaksananya penelitian berbasis keuangan dan perbankan yang bermutu dalam 

bidang manajemen, akuntansi, keuangan, perbankan dan bisnis yang inovatif dan 
bereputasi internasional. 

e. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keuangan dan 
perbankan bidang manajemen, akuntansi, keuangan dan perbankan dan bisnis yang 
berdaya guna. 

f. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, industri dan 
pemerintah serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global. 
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Program Studi  
Manajemen (S1) 
1. Visi Program Studi Manajemen 

Menjadi Program Studi Manajemen yang unggul dan berdaya 
saing internasional di bidang bisnis, keuangan dan perbankan yang 
berbasis pada jiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi 
informasi pada 2035. 

 

2. MISI Program Studi Manajemen 

Guna mencapai terwujudnya Visi Program Studi, maka Program Studi (PS) S-1 
Manajemen menetapkan Misi sebagai berikut : 
1. Menyelenggarakan pendidikan S.1 Manajemen yang unggul dan berorientasi pada 

perkembangan dunia usaha dan dunia industri. 
2. Melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang manajemen pemasaran, 

manajemen sumberdaya manusia, manajemen keuangan, bisnis danperbankan 
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakatdi bidang manajemen pemasaran, 

manajemen sumberdaya manusia, manajemen keuangan, bisnis dan perbankan 
yang berdayaguna 

4. Mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia 
usaha, dan pemerintah, baik dalam nasional, regional maupun internasional. 
 

3.  TujuanProgram Studi Manajemen 

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin diwujudkan Program Studi S1 
Manajemen sebagai berikut: 
1. Program Studi S1 Manajemen menghasilkan lulusan yang berkompetensi di bidang 

manajemen, bisnis, keuangan dan perbankan 
2. Program Studi S1 Manajemen menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing 

Nasional, Regional dan Internasional pada tahun 2035 
3. Program Studi S1 Manajemen menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan 

mampu menciptakan lapangan kerja 
a. Program Studi S1 Manajemen menghasilkan lulusan yang mampu menguasai teknologi 

informasi dan komunikasi. 
 

4.  Strategi 
Untuk menciptakan lulusan yang Unggul dan berdaya saing internasional pada 

tahun 2035 , maka Program Studi S1 Manajemen memiliki Sasaran program studi sebagai 
berikut : 

 
Ketua  Program Studi 

Manajemen (S1)  

Sri Sudarsi, S.E., M.Si. 
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a. Bidang Pendidikan dengan menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas 
dalam bidang manajemen bisnis, keuangan dan perbankan serta kompetensi bidang 
kewirausahaan. 

b. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dengan menghasilkan penelitian 
yang berkualitas dalam bidang manajemen, bisnis, keuangan dan perbankan 

c. Bidang Kerjasama dengan bekerjasama dengan institusi-institusi baik pemerintah 
maupun swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 

 
5.  Profil Lulusan 

Menjelaskan tentang PROFIL lulusan, merumuskan CPL sesuai profil lulusan, CPL terdiri 
dari aspek: Sikap, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan Pengetahuan yang 
dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan Diskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya. 

 
Tabel-1: Profil Lulusan dan Deskripsinya 

No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan 
1 ManajerLini Manajer yang mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan 

karyawan operasional (supervisor) di bidang Pemasaran, 
Sumberdaya manusia, manajemen opeasi , manajemen 
Kuantan dan perbankan. 

2 Konsultan Bisnis Penganalisis dan penyedia arahan informasi bisnis kepada 
pelaku usaha yang dapat digunakan untuk perencanaan, 
pengorganisasian, pengendalian, dan pembuatan keputusan 
manajerial. 

3 Wirausahawan Inisiator untuk berusaha sendiri maupun bekerjasama 
dengan orang lain untuk merancang bisnis dan membuka 
peluang start up bisnis. 

4 AsistenPeneliti Peneliti yang  memahami metode penelitian dan mampu 
meneliti serta mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian 
dalam tulisan ilmiah/jurnal 

 
A. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

CPL terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, 
serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada 
deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya. 
PERUMUSAN CPL 

 

Unsur CPL Prodi 

Sikap (Ambil darilampiran SN diktisesuaidenganjenjangprodi) 

S1 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius;  

S2 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral dan etika;  

S3 
Berkontribusi dalam peningkatan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;  
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Unsur CPL Prodi 

S4 
Berperan sebaga iwarga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;  

S5 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuanorisinal orang lain; 

S6 
Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  

S9 
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri;  

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

S11 

Memiliki integritas terhadap profesi yang tercermin dalam core value 
(Understanding Leadership, Needs for Achievement, Integrity, Service Exellence, 
Building Team Work, Adaptibility, Networking Communication, Knowladge for 
Problem Solving) 

Pengetahuan 

P1 
Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam 
berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non bisnis pada tingkat lokal, 
nasional dan regional serta global.  

P2 Menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen.  

P3 
Menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe 
organisasi 

P4 Menguasai konsep dan  teori dalam Ilmu Perbankan 

KetrampilanUmum (Ambil darilampiran SN dikti sesuai dengan jenjang prodi) 

KU1 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan atau, implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
keahlianya; 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

KU3 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implikasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, design atau kritik seni; 

KU4 
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut  di atas dalam bentuk 
skripsi atau laporan akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

KU5 
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

KU6 
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 
kolega, sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya; 

KU7 
Mampu bertanggungjawa batas pencapaian hasil kerja yang berada dibawah 
tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;  

KU8 
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan 
melakukan supervise  serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
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Unsur CPL Prodi 

ditugaskan kepada pekerjaan yang berada dibawah tanggungjawabnya; 

KU9 
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan 
kembali data untukmenjaminkesahihan dan plagiasi. 

KetrampilanKhusus 

KK1 
Mampu menyelesaikan masalah rutin manajemen dan organisasi (antara lain: 
pemasaran, operasi, sumberdaya manusia, keuangan, perbankan dan stratejik)  
dengan kaidah yang berlaku. 

KK2 
Mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana stratejik kedalam 
rencana operasional 

KK3 
Mampu melakukan kajian teori dan empiris dalam bidang manajemen 
berdasarkan metode ilmiah 

 
6. Sebaran Mata Kuliah per Semester 

SEMESTER 1 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 P.20.05.51.1.01 Bisnis Pengantar 3 
2 P.20.05.51.1.02 Manajemen Pengantar 3 
3 P.20.05.51.1.03 Akuntansi Pengantar 3 
4 P.20.05.51.1.06 Ekonomi Mikro 3 
5 U.20.05.51.1.01 Matematika 2 
6 U.20.05.51.1.02 Bahasa Inggris 2 
7 U.20.05.51.1.03 Kewarganegaraan 2 

Total SKS Semester 1 18 
 

SEMESTER 2 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1  P.20.05.51.2.05 Akuntansi Keuangan Menengah 3 
2  P.20.05.51.2.06 Manajemen Keuangan I 3 
3  P.20.05.51.2.07 Manajemen Pemasaran I 3 
4  P.20.05.51.2.08 Manajemen Sumber Daya Manusia I 3 
5  P.20.05.51.2.09 Manajemen Operasional I 3 
6  P.20.05.51.2.12 Ekonomi Makro 3 
7  U.20.05.51.2.04 Pancasila 2 

8 

 U.20.05.51.2.06 Agama Islam *) 

2 

 U.20.05.51.2.07 Agama Kristen *) 
 U.20.05.51.2.08 Agama Katolik *) 
 U.20.05.51.2.09 Agama Hindu *) 
 U.20.05.51.2.10 Agama Budha *) 
 U.20.05.51.2.11 Agama Khonghucu *) 

Total SKS Semester 2 22 
*)Pilih salah satu 

SEMESTER 3 
No Kode Mata Kuliah SKS 
1  P.20.05.51.1.05 Statistika I 3 
2  P.20.05.51.3.12 Manajemen Keuangan II 3 
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3  P.20.05.51.3.13 Manajemen Pemasaran II 3 
4  P.20.05.51.3.14 Manajemen Sumber Daya Manusia II 3 
5  P.20.05.51.3.15 Manajemen Operasional II 3 
6  P.20.05.51.3.16 Akuntansi Perbankan 3 
7  U.20.05.51.3.12 Character Entrepreneur 2 

Total SKS Semester 3 20 
 

SEMESTER 4 
No Kode Mata Kuliah SKS 
1  P.20.05.51.2.10 Statistika Ii 3 
2  P.20.05.51.4.17 Perilaku Konsumen 3 
3  P.20.05.51.4.18 Perilaku Organisasional 3 
4  P.20.05.51.4.20 Manajemen Risiko 3 
5  P.20.05.51.4.21 Praktikum Perbankan 1 
6  P.20.05.51.4.22 Manajemen Perbankan 3 
7  U.20.05.51.4.13 Bahasa Indonesia 2 
8  U.20.05.51.4.14 Mentoring Business 3 

Total SKS Semester 4 21 
 

SEMESTER 5 

No Kode Mata Kuliah SKS 
1  P.20.05.51.5.24 Metode Penelitian Bisnis 3 
2  P.20.05.51.5.25 Manajemen Inovasi 2 
3  P.20.05.51.5.26 Akuntansi Biaya 3 
4  P.20.05.51.5.27 Penganggaran Bisnis 3 

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Manajemen Keuangan (pilih 3 Matakuliah) 
1 MP.20.05.51.5.01 Analisis Sekuritas Derivatif 3 
2 MP.20.05.51.5.02 Teori Manajemen Keuangan 3 
3 MP.20.05.51.5.03 Manajemen Keuangan Internasional 3 
4 MP.20.05.51.5.04 Perilaku Keuangan 3 

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Manajemen Pemasaran (pilih 3 Matakuliah) 
1 MP.20.05.51.5.05 Pemasaran Jasa 3 
2 MP.20.05.51.5.06 Teori Manajemen Pemasaran 3 
3 MP.20.05.51.5.07 Manajemen Pemasaran Internasional 3 
4 MP.20.05.51.5.08 Manajemen Penjualan 3 

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia (pilih 3 Matakuliah) 
1 MP.20.05.51.5.09 Manajemen Perubahan 3 
2 MP.20.05.51.5.10 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia 3 
3 MP.20.05.51.5.11 Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 3 
4 MP.20.05.51.5.12 Evaluasi Kinerja 3 

*)  masing-masing konsentrasi pilih 3 Mata Kuliah dari 4 Mata kuliah disediakan. 

Total SKS Semester 5 20 
 

SEMESTER 6 

No Kode Mata Kuliah SKS 
1  P.20.05.51.6.28 Hukum Pajak 2 
2  P.20.05.51.6.29 Manajemen Kredit 3 
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3  P.20.05.51.6.30 Analisis Laporan Keuangan 3 
4  P.20.05.51.6.31 Studi Kelayakan Bisnis 3 
5  P.20.05.51.6.32 Manajemen Strategik 3 
6  P.20.05.51.6.33 Manajemen Investasi Dan Pasar Modal 3 
7  P.20.05.51.6.34 Ekonomi Moneter 3 

Total SKS Semester 6 20 
 

SEMESTER 7 

No Kode Mata Kuliah SKS 
1  P.20.05.51.1.04 Komunikasi Bisnis 2 
2  P.20.05.51.2.11 Etika Bisnis 2 
3  P.20.05.51.7.35 Hukum Bisnis 2 
4  P.20.05.51.7.36 Sistem Informasi Manajemen 3 
5  P.20.05.51.7.37 Ekonomi Manajerial 3 
6  P.20.05.51.7.38 Perpajakan 2 
7  U.20.05.51.7.15 KKN Tematik 4 

Total SKS Semester 7 18 
 

SEMESTER 8 

No Kode Mata Kuliah SKS 
1  P.20.05.51.8.41 Tugas Akhir 6 

Total SKS Semester 8 6 

 
Total SKS 145 

 
8. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi  

Program studi S1 Manajemen merencanakan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka dengan memberikan hak belajar kepada mahasiswa untuk 
belajar maksimum 3 semester di luar Progran Studi. Secara umum, pada Prodi S1 
Manajemen terdapat 2 (dua) skema pembelajaran, yaitu Skema 1 mahasiswa 8 semester 
penuhbelajar di dalam program studi sendiri. Skema 2 mahasiswa belajar 6 Semester 
didalam program studi sendiri dan 1 semester di luar program studi serta 1 semester 
kegiatan merdeka belajar.  
Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) yang diimplementasikan dalam Kurikulum Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1. 
Adapun dapat dilaksanakan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi: 
 
a. Pertukaran Mahasiswa 

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran 
belajar adalah sebagai berikut. 
1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama 

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang 
terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam 
strukturkurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk 
memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah 
pilihan. 
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2) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang 
berbeda 
Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya 
pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lainyang 
mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk 
mengoptimalkan CPL. 

3) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda 
Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang 
berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang 
sudahtertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan 
kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. 
 

b.  Magang/Praktik Kerja 
Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi 
nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek 
(kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan 
kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga 
menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan 
mengganggu aktivitas di Industri. 

Tujuan program magang antara lain: 
Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup 
kepadamahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). 
Selamamagang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex 
problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, 
komunikasi,kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila 
cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan 
training awal/induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan 
lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, 
permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga mengupdate 
bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan 
makin relevan. 
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain 
perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun 
perusahaan rintisan (startup). 
 

c. Kegiatan Wirausaha 
Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia 
hanyamemiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau 
peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset darn IDN 
Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk 
berwirausaha. 
Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola 
dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan 
minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. 
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Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain: 
1). Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk 

mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. 
2). Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran 

intelektual dari kalangan sarjana. 
Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun 
sudahditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam 
pedomanakademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi 
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Program Studi  
S-1 Akuntansi 

 
 
 
1. Visi Program Studi Akuntansi 

 Menjadi Prodi Akuntansi yang bereputasi internasional berbasis pada keuangan dan 
perbankan, berjiwa kewirausahaan dan menguasai teknologi informasi pada tahun 2035. 
 

2. Misi Program Studi Akuntansi 
Guna mencapai terwujudnya Visi Program Studi, maka Program Studi (PS) S-1 Akuntansi 
menetapkan Misi sebagai berikut: 
1. Mengembangkan Prodi yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG). 
2. Menyelenggarakan pendidikan di Program Studi Akuntansi berbasis keuangan dan 

perbankan yang unggul dan berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri. 
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat gunamenghasilkan lulusan 

yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, 
berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, 
nasional, regional dan global. 

4. Melaksanakan penelitian berbasis keuangan dan perbankan yang bermutu di bidang 
akuntansi, pajak, auditing, perbankan dan bisnis.  

5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasiskeuangan dan perbankan 
bidang akuntansi, keuangan, perbankan dan bisnis yang berdayaguna.  

6. Mengembangkan jejaring kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan 
dunia usaha, industri dan pemerintah serta masyarakat. 

 
3. Tujuan 
Berdasarkan visi dan misi diatas, maka tujuan yang ingin diwujudkan PS S-1 Akuntansi 
sebagai berikut: 
1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran 
bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia 
pada umumnya. 

2. Menghasilkan lulusan Sarjana Akuntansi yang mempunyai daya saing global dan 
berjiwa kewirausahaan. 

3. Memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa 

 
Ketua  Program Studi 

Akuntansi (S1)  

Cahyani Nuswandari, S.E., 

M.Si., AK. 
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4. Terlaksananya penelitian berbasis keuangan dan perbankan yang bermutu dalam 
bidang akuntansi, pajak, auditing, perbankan dan bisnis yang inovatif dan bereputasi 
internasional. 

5. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keuangan dan perbankan 
bidang akuntansi, perpajakan, auditing, dan keuangan yang berdayaguna. 

6. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, industri dan 
pemerintah serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global. 

 
4. Strategi 

Untuk menciptakan lulusan yang unggul dan berdaya sainginternasional pada tahun 
2035 , maka Program Studi S1 Akuntansi memiliki pemasaran program studi sebagai 
berikut : 
1. Bidang Pendidikan dengan menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas 

dalam bidang akuntansi, perpajakan, auditing, keuangan dan perbankan serta 
kompetensi bidang kewirausahaan. 

2. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dengan menghasilkan penelitian 
yang berkualitas dalam bidang akuntansi, perpajakan, auditing, keuangan dan 
perbankan 

3. Bidang Kerjasama dengan bekerjasama dengan institusi-institusi baik pemerintah 
maupun swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 

 
5.  ProfilLulusan 
Berikut ini adalah tabel profil lulusan program studi S1 Akuntansi: 

Tabel-1: Profil Lulusan dan deskripsinya 

No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan 

1 PraktisiAkuntansi Pegawai bagian keuangan/akuntansi di perusahaan dengan 
kemampuan menyusun, melaporkan laporan keuangan 
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku 
yaitu SAK Umum dan SAK EMKM, serta memiliki 
kemampuan menganalisis dan mengomunikasikan laporan 
keuangan kepada pihak yang berkepentingan. 

2 PraktisiPajak Pegawai bagian keuangan/pajak di perusahaan yang 
memiliki pemahaman tentang ketentuan perpajakan, 
memiliki kemampuan menyusun laporan keuangan fiskal 
dan pengisian SPT serta memiliki pemahaman proses 
perencanaan pajak. 

3 Wirausahawan Lulusan memiliki kemampuan untuk berusaha sendiri 
maupun bekerjasama dengan orang lain untuk merancang 
proposal bisnis dan membuka peluang start up bisnis 

 
 
 



 

 
10 - 13 

 

A. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
F.1 PerumusanCPL 

Standar minimal capaian pembelajaran lulusan S1 Akuntansi telah ditetapkan oleh 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Prodi S1 Akuntansi menambahkan CPL sesuai dengan core 
value UNISBANK dan kecirian prodi. Berikut ini adalah tabel capaian pembelajaran lulusan 
yang meliputi sikap, ketrampilan umum, pengetahuan, dan ketrampilan khusus: 

Tabel-2: Capaian Pembelajaran Lulusan 

CAPAIAN PEMBELAJARAN SIKAP 
Kode CapaianPembelajaran 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap relijius. 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral dan etika. 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalis meserta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

S6 bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 
dan lingkungan. 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri. 
S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

S11 Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dan profesi akuntan 

S12 Memiliki core value UNISBANK yaitu Understanding leadership, Need for 
achievement Integrity, Service excellence, Building team work, Adaptability, 
Networking communication, Knowledge for problem solving 

 
CapaianPembelajaranKetrampilanUmum 

CAPAIAN PEMBELAJARAN KETERAMPILAN UMUM 

Kode CapaianPembelajaran 
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yangmemperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya  

KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

KU3 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 

KU4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 
atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 
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KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 
di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya 

KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 
pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

KU8 Mampu melakukan proses evaluasidiri terhadap kelompok kerja yang berada 
dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

KU10 Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk 
menyelesaikan penugasan kerja 

KU11 Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik 
secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan 

 
CapaianPembelajaranPenguasaanPengetahuan 

CAPAIAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN PENGETAHUAN 

Kode Capaian Pembelajaran 

PP1 Menguasai  konsep  teoritis  secara  mendalam  tentang  perencanaan,  prosedur,  
dan  pelaporan audit. 

PP2 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, dan analisis laporan keuangan 

PP3 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang Penghitungan dan 
pengendalian biaya produk dan jasa, Perencanaan dan penganggaran, 
Manajemen berbasis aktivitas, pengukuran dan pengendalian kinerja.  

PP4 Menguasai konsep teoritis secara umum manajemen kualitas 

PP5 Memahami etika bisnis  dan kode etik profesi akuntansi 

PP6 Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi 
keputusan keuangan, nilai waktu uang, penganggaran modal, struktur modal, 
biaya modaldan pembiayaan, kebutuhan modal kerja, dan analisis arus kas 

PP7 Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan 

PP8 Menguasai  konsep  teoritis  secara  mendalam  tentang  kebutuhan  informasi  
untuk  pengambilan keputusan 

PP9 Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan 
teknologi informasi. 

PP10 Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis 
PP11 Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi 

PP12 Menguasai konsep dan prinsip tentang organisasi, tata kelola, manajemen risiko, 
manajemen strategi, pengendalian internal, dan lingkungan bisnis 
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Capaian Pembelajaran Ketrampilan Khusus 
CAPAIAN PEMBELAJARAN KETERAMPILAN KHUSUS 

Kode CapaianPembelajaran 

KK1 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 

KK2 Mampu  dibawah  supervisi  mengevaluasi  bukti  audit  atas  laporan  keuangan  
entitas  komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. 

KK3 Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan 
keuangan entitas tersendiri   dengan   mengaplikasikan   prinsip   akuntansi   atas   
transaksi   sesuai   dengan   standar akuntansi  keuangan umum dan standar 
akuntansi keuangan yang berlaku. 

KK4 Mampu  dibawah  supervisi  menyusun,  menganalisis,  dan  menginterpretasi  
laporan  keuangan entitas  konsolidasian  dengan  mengaplikasikan  prinsip  
akuntansi  atas  transaksi  sesuai  standar akuntansi  keuangan umum yang 
berlaku. 

KK5 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. 

KK6 Mampu  dibawah  supervisi  menyusun  laporan  investasi  dan  pendanaan,  yang  
meliputi  laporan kebutuhan kas dan modal kerja, proforma laporan keuangan, 
laporan penganggaran modal, yang relevan  untuk  pengambilan  keputusan  
keuangan  dan  investasi  dengan  mengaplikasikan  teknik manajemen keuangan 
dan investasi. 

KK7 Mampu  secara  mandiri  menyusun  dan  menganalisis  laporan  akuntansi  
manajemen,  meliputi perencanaan  dan  penganggaran,  manajemen  biaya,  
pengendalian  kualitas,  pengukuran  kinerja, dan  benchmarking,  yang  relevan  
dan  andal  dalam  mendukung  pengambilan  keputusan  dan pengendalian 
manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen. 

KK8 Mampu  secara  mandiri  mendisain  proses  bisnis  dalam  suatu  sistem  
informasi  akuntansi  yang mendukung  penyediaan  infomasi  berbasis  teknologi  
informasi  untuk  mendukung  pengendalian manajemen  dan  pengambilan  
keputusan  organisasi  dengan  menggunakan  pendekatan  siklus pengembangan 
system (System Development Life Cycle/SDLC) 

KK9 Mampu secara mandiri menyusun 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. 

KK10 Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam 
rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, 
pengauditan, dan penelitian 
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KK11 Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan 
keuangan UMKM   dengan   mengaplikasikan   prinsip   akuntansi   atas   transaksi   
sesuai   dengan   standar akuntansi  keuangan EMKM yang berlaku. 

KK12 Mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan UMKM dengan  
cara menghitungdan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-
undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia 

 
6. Struktur Kurikulum 
 

STRUKTUR KURIKULUMDAN DISTRIBUSI PER SEMESTER 
PROGRAM STUDI S1-AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS – UNISBANK 
 

SEMESTER 1 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1  P.20.05.52.1.01 AKUNTANSI PENGANTAR 1 3 

2  P.20.05.52.1.02 PERPAJAKAN 1 3 
3  P.20.05.52.1.03 ETIKA BISNIS DAN PROFESI 2 
4  P.20.05.52.1.04 TEORI EKONOMI 3 

5 

 U.20.05.52.1.01 AGAMA ISLAM* 

2 

 U.20.05.52.1.02 AGAMA KATOLIK* 
 U.20.05.52.1.03 AGAMA KRISTEN* 
 U.20.05.52.1.04 AGAMA HINDU* 
 U.20.05.52.1.05 AGAMA BUDHA* 
 U.20.05.52.1.06 AGAMA KONG HU CU* 

6  U.20.05.52.1.07 PANCASILA 2 
7  U.20.05.52.1.08 KEWARGANEGARAAN 2 
8  U.20.05.52.1.09 BAHASA INGGRIS 2 

Total SKS Semester 1 19 

 
Keterangan :  
* Pilih Salah satu 
 

SEMESTER 2 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1  P.20.05.52.2.02 AKUNTANSI PENGANTAR 2 2 
2  P.20.05.52.2.03 PERPAJAKAN 2 3 
3  P.20.05.52.2.04 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3 
4  P.20.05.52.2.05 AKUNTANSI PERBANKAN 3 
5  P.20.05.52.2.06 AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH 3 
6  P.20.05.52.2.07 AKUNTANSI BIAYA 3 
7  U.20.05.52.2.10 BAHASA INDONESIA 3 

Total SKS Semester 2 19 
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SEMESTER 3 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 P.20.05.52.3.11 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 3 
2 P.20.05.52.3.12 STATISTIK 1 3 
3 P.20.05.52.3.13 PENGAUDITAN 1 3 
4 P.20.05.52.3.14 AKUNTANSI PAJAK 3 
5 P.20.05.52.3.15 PRAKTIKUM PERBANKAN 1 
6 P.20.05.52.3.16 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 
7 P.20.05.52.3.17 MANAJEMEN KEUANGAN 3 
8 U.20.05.52.2.11 CHARACTER OF ENTREPRENEUR 2 

Total SKS Semester 3 21 
 

SEMESTER 4 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1  P.20.05.52.4.18 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 3 
2  P.20.05.52.4.19 STATISTIK 2 3 
3  P.20.05.52.4.20 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 3 
4  P.20.05.52.4.21 PENGAUDITAN 2 3 
5  P.20.05.52.4.22 PRAKTIKUM PAJAK 1 
6  P.20.05.52.4.23 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN 1 
7  P.20.05.52.4.24 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 3 
8  P.20.05.52.4.25 MENTORING BUSINESS 3 

Total SKS Semester 4 20 
 

SEMESTER 5 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1  P.20.05.52.5.26 TEORIAKUNTANSI 3 
2  P.20.05.52.5.27 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 
3  P.20.05.52.5.28 PRAKTIKUM AUDIT 1 
4  P.20.05.52.5.29 PERENCANAAN PAJAK 3 
5  P.20.05.52.5.30 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 3 
6  P.20.05.52.5.31 METODOLOGI PENELITIAN 3 
7  P.20.05.52.5.32 AUDIT MANAJEMEN 3 

Total SKS Semester 5 19 
 

SEMESTER 6 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1  P.20.05.52.6.33 MANAJEMEN RISIKO 3 
2  P.20.05.52.6.34 AUDIT BANK 3 
3  P.20.05.52.6.35 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 
4  P.20.05.52.6.36 MANAJEMEN PENGANTAR 3 
5  P.20.05.52.6.37 DATA ANALISIS 3 
6  P.20.05.52.6.38 AUDIT INVESTIGATIF 3 
7  P.20.05.52.6.39 MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL 3 

Total SKS Semester 6 21 
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SEMESTER 7 

No. Kode Mata Kuliah SKS 
1  P.20.05.52.7.40 MANAJEMEN PEMASARAN 2 
2  P.20.05.52.7.41 MANAGEMEN STRATEGIK 3 
3  P.20.05.52.7.42 MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA 3 
4  P.20.05.52.7.43 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI 3 
5  U.20.05.52.7.12 KKN TEMATIK 4 

Total SKS Semester 7 15 
 

SEMESTER 8 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1  P.20.05.52.8.44 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 
2  P.20.05.52.8.45 HUKUM BISNIS DAN PERIKATAN 2 
3  P.20.05.52.8.46 SKRIPSI 6 

Total SKS Semester 8 11 
 
7. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi  

Prodi S1 Akuntansi merancang kurikulum 2020 dengan menfasilitasi program MBKM. 
Prodi S1 Akuntansi menetapkan 2 skema. Penjelasan skema sebagai berikut: 

1. Skema 1  
mahasiswa belajar penuh 8 semester di prodi S1 Akuntansi Unisbank. Namun 
demikian mahasiswa yang memilih skema 1 tetap memiliki kewajiban mengikuti KKN 
Tematik karena merupakan matakuliah wajib universitas.  

2. Skema 2 
Mahasiswa belajar di prodi 6 semester dan menfasilitasi MBKM sebanyak2 semester 
dengan pilihan belajar di prodi lain pada PT yang sama maupun berbeda selama 1 
semester (pertukaran mahasiswa) dan memilih 1 BKP selain pertukaran mahasiswa 
untuk 1 semester. 

 Pertukaran mahasiswa dilakukan pada semester 5 untuk beberapa matakuliah 
yang sama pada PT berbeda yang memiliki akreditasi minimal B.  

 Pertukaran mahasiswa dilakukan pada semester 6 untuk beberapamatakuliah 
yang menjadi peminatan mahasiswa untuk mendukung dan memperkuat capaian 
pembelajaran. Kegiatan ini dapat dilakukan pada PT yang sama maupun berbeda 
yang memiliki akreditasi minimal B. Transfer kredit akan dilakukan jika matakuliah 
diampu memiliki konten yang sama. Namun jika berbeda maka akan dikonversi ke 
matakuliah yang relevan yang ada di semester 6 prodi S1 Akuntansi Unisbank atau 
akan ditambahkan pada SKPI. Jika diakui pada SKPI maka mahasiswa yang 
bersangkutan memiliki kewajiban untuk menempuh matakuliah yang belum 
diampu di semester 6 yang akan diatur tersendiri oleh program studi. 

 Memilih salah satu bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM yang diminati. 
Prodi Akuntansi membatasi BKP yaitu magang, wirausaha, KKN, dan 
proyekindependen. BKP yang dipilih akan dikonversi sebanyak 16 sks pada 
matakuliah yang terdapat pada semester 7 dan 8 kecuali matakuliah KKN tematik 
dan skripsi. 
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Alasan 4 BKP lain tidak dipilih adalah: 
1. Asisten Mengajar lebih sesuai untuk fakultas/prodi keguruan yang telah memiliki dasar 

pengetahuan yang kuat terkait dengan pembelajaran. 
2. Proyek kemanusiaan umumnya terkait dengan bencana alam sehingga dibutuhkan 

tenaga sukarelawan yang terlatih dengan baik agar tidak merepotkan tim proyek 
kemanusiaan. 

3. Profi llulusan tidak menetapkan sebagai peneliti. Universitas menetapkan sebagai 
kampus entrepreneurial.  
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Program Studi  
Keuangan dan Perbankan (D3) 

 

 

a. VISI 

Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan yang unggul dan berdaya saing internasional 
di bidang bisnis, keuangan dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan serta 
menguasai teknologi informasi pada 2035. 

 

b. MISI 

Untuk mencapai Visi Program Studi, maka Program Studi (PS) D3 Keuangan dan 
Perbankan menetapkan Misi sebagai berikut: 
1. Menyelenggarakan pendidikan D3 Keuangan dan Perbankan yang unggul dan 

berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan dunia industri. 
2. Melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang Keuangan dan Perbankanterapan. 
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Keuangan dan Perbankan 

yang berdaya guna. 
4. Mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, 

dan pemerintah, baik dalam nasional, regional maupun internasional. 

 

c. Tujuan 

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin diwujudkan Program Studi D3 
Keuangan dan Perbankan sebagai berikut: 
1. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan menghasilkan lulusan yang berkompetensi 

di bidang Keuangan dan Perbankan. Menyiapkan tenaga ahli madya Keuangan dan 
Perbankan yang mampu  menerapkan prinsip-prinsip keuangan, perbankan dan 
investasi pada  bidang pekerjaan dan profesi.  

2. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan menghasilkan lulusan yang mempunyai 
daya saing Nasional, Regional dan Internasional pada tahun 2035. 

3. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan menghasilkan lulusan yang berjiwa 
kewirausahaan dan mampu menciptakan lapangan kerja. Menghasilkan lulusan yang 
memiliki sikap perilaku yang berlandaskan budi pekerti luhur, integritas dan 
profesionalisme di bidang keuangan dan perbankan. 

4. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan menghasilkan lulusan yang mampu 
menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Menghasilkan lulusan yang memiliki 
intelektualitas tinggi yang menguasai ilmu pengetahuan terapan dan 

 
Ketua  Program Studi 

Keuangan dan Perbankan (D3)  
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perkembangannya, keterampilan, kerjasama tim dan penguasaan aplikasi teknologi 
informasi-komunikasi. 

 

d. Strategi 

Untuk menciptakan lulusan yang Unggul dan berdaya saing internasional pada 
tahun 2035, maka Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan memiliki Sasaran program 
studi sebagai berikut : 
1. Bidang Pendidikan dengan menyelenggarakan proses pembelajaran yangberkualitas 

dalam bidang manajemen bisnis, keuangan dan perbankan serta kompetensi bidang 
kewirausahaan. 

2. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dengan menghasilkan penelitian 
yang berkualitas dalam bidang manajemen, bisnis, keuangan dan perbankan terapan. 

3. Bidang Kerjasama dengan bekerjasama dengan institusi-institusi baik pemerintah 
maupun swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 

f. Profil Lulusan: 

Menjelaskan tentang PROFIL lulusan, merumuskanCPL sesuai profil lulusan, CPL terdiri 
dari aspek: Sikap, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan Pengetahuan yang 
dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan Diskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya. 
 

Tabel-1: Profil Lulusan dan Deskripsinya 

No ProfilLulusan DeskripsiProfilLulusan 

1 Ahli Madya 
Manajemen di 
bidang Perbankan 
dan Keuangan: 
Staff funding and 
Services, Staff 
Operasional 
Perbankan, Staff 
Operasional 
Treasuri, Staff 
Operasional 
Keuangan, dan 
Asuransi. 

1. Memiliki Moral, Etika, dan Tanggung Jawab dalam 
menyelesaikan pekerjaan sebagai individu dan anggota 
organisasi, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 
kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dan kemampuan 
menyampaikan gagasan. 

3. Memiliki Pengetahuan dasar dibidang Perbankan dan 
Keuangan,dan pengetahuan lainnya. 

4. Mampu Mengoperasionalkan software dan digitalisasi 
teknologi Perbankan dan Keuangan 

5. Mampu Melakukan Proses Transaksi Back Office, 
Transaksi end of period, Disbursement dan Administrasi 
Kredit, Menerbitkan surat kredit berdokumen dan atau 
bank garansi, Melakukan administrasi trade finance, 
Settlement Transaksi Treasury, Administrasi Treasury. 
Mampu menyiapkan penyelesaian transaksi trade 
finance, Mampu melakukan Proses dan Administrasi 
Trade Finance. 

6. Mampu mengelola kegiatan intermediary di Pasar Modal, 
mengelola kegiatan pengelolaan investasi di Pasar Modal 
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2 Asisten Account 
Officer (AO) 

1. Mengidentifikasi potensi nasabah pembiayaan 
2. Menawarkan Produk Pembiayaan Kepada Nasabah 
3. Memelihara Nasabah Pembiayaan 
4. Melakukan Penilaian atas permohonan Kredit non retail 
5. Melakukan Penilaian atas permohonan Kredit retail 
6. Melakukan Perikatan Pembiayaan 
7. Mengusulkan Keputusan Pembiayaan 
8. Melakukan Pencairan Pembiayaan 

3 Asisten Financial 
Analyst/Finance 
Profesional 

1. Melakukan proses pencatatan/pencairan dana 
2. Melakukan analisis laporan keuangan 
3. Mengelola modal kerja perusahaan 
4. Membantu proses penerbitan sekuritas ke pasar modal 
5. Melakukan verifikasi data keuangan perusahaan 
6. Menyusun laporan manajemen keuangan perusahaan 

 
Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
CPLterdiridari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, 
serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada 
deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya. 
 
 
PERUMUSAN CPL 

 

Unsur CPL Prodi 
Sikap (Ambil dari lampiran SN dikti sesuai dengan jenjang prodi) 

S1 
Bertaqwa kepada  Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius;  

S2 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral dan etika;  

S3 
Berkontribusi dalam peningkatan untuk kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;  

S4 
Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;  

S5 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

S6 
Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  

S9 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri;  

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

S11 
Memiliki integritas terhadap profesi yang tercermin dalam core value 
(Understanding Leadership, Needs for Achievement, Integrity, Service 
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Unsur CPL Prodi 

Exellence, Building Team Work, Adaptibility, Networking Communication, 
Knowladge for Problem Solving) 

Pengetahuan 

P1 

Menguasai konsep teoritis dasar-dasar wirausahaan Hukum dan Etika Bisnis 
Perbankan dan Keuangan, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pengantar 
Ilmu Ekonomi Teknologi, dan Digitalisasi Aplikasi Komputer untuk Bisnis, 
Pengantar Akuntansi, Analisa Laporan Keuangan, Manajemen Keuangan 
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

P2 

Menguasai konsep teoritis dan praktis tentang prosedur produk dan jasa 
perbankan dan keuangan, akuntansi perbankan, manajemen perkreditan 
bank, manajemen dana dan treasuri, perencanaan keuangan dan 
manajemen keuangan, pasar uang dan pasar modal, manajemen investasi 
dan portofolio, manajemen risiko bisnis dan perbankan serta asuransi.. 

P3 
Menguasai konsep dan teori berkomunikasi dengan nasabah, atasan dan 
bawahan serta mampu bekerjasama dalam tim 

P4 
Memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup pekerjaan sebagai Staf 
Operasional Perbankan,  Dan Staf Operasional Keuangan 

Ketrampilan Umum (Ambil dari lampiran SN dikti sesuai dengan jenjang prodi) 

KU1 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
keahlianya; 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

KU3 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implikasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, gagasan, design atau kritik seni; 

KU4 
Mampu menyusun deskripsi aplikatif hasil kajian tersebut  di atas dalam 
bentuk laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan 
tinggi; 

KU5 
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya berdasarkan kompetensi yang dimiliki; 

KU6 
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya; 

KU7 
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja yang berada 
dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pelaksanaan 
pekerjaannya secara mandiri;  

KU8 
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan 
melakukan supervisi  serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerjaan yang berada dibawah tanggungjawabnya; 

KU9 
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan plagiasi. 

Ketrampilan Khusus  
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Unsur CPL Prodi 

KK1 

Memiliki ketrampilan praktis tentang jenis-jenis produk dan prosedur jasa 
perbankan dan keuangan, akuntansi perbankan, manajemen perkreditan 
bank, manajemen dana dan treasuri, perencanaan keuangan dan 
manajemen keuangan, pasar uang dan pasar modal, manajemen investasi 
dan portofolio, manajemen risiko bisnis dan perbankan serta asuransi. 

KK2 
Memiliki ketrampilan mengoperasionalkan software perbankan dan 
keuangan serta mampu menggunakan digitalisasi teknologi transaksi 
perbankan dan keuangan. 

KK3 
Memiliki keterampilan sebagai Staf Operasional Perbankan,  Dan Staf 
Operasional Keuangan 

 
 
5. Sebaran Mata Kuliah per Semester 
 

STRUKTUR KURIKULUM 
DAN DISTRIBUSI PER SEMESTER 

PROGRAM STUDI D3-KEUANGAN DAN PERBANKAN 
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS – UNISBANK 

 

SEMESTER 1 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 P.20.05.34.1.01 Ekonomika Mikro 3 
2 P.20.05.34.1.02 Pengantar Manajemen 3 
3 P.20.05.34.1.03 Pengantar Akuntansi 1 2 
4 P.20.05.34.1.04 Pengantar Bisnis 2 
5 U.20.05.34.1.01 Pancasila 2 

6 

U.20.05.34.1.03 Agama Islam 

2 

U.20.05.34.1.04 Agama Kristen 
U.20.05.34.1.05 Agama Katholik 
U.20.05.34.1.06 Agama Hindu 
U.20.05.34.1.07 Agama  Budha 
U.20.05.34.1.08 Agama Khonghucu 

7 U.20.05.34.1.09 Bahasa Inggris Dasar 2 
8 U.20.05.34.1.10 Bahasa Indonesia 2 
9 U.20.05.34.1.11 Matematika Keuangan 3 

Jumlah sks Semester 1 21 

 

  SEMESTER 2 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 P.20.05.34.2.05 Ekonomika Makro 3 
2 P.20.05.34.2.06 Statistik Deskriptif 3 
3 P.20.05.34.2.07 Komunikasi Bisnis 3 
4 P.20.05.34.2.08 Sistem Perbankan  dan Lembaga Keuangan Lainnya 3 
5 P.20.05.34.2.09 Pengantar Akuntansi 2 2 
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6 P.20.05.34.2.10 Aspek Hukum Bisnis Bank 2 
8 P.20.05.34.2.11 Bahasa Inggris Untuk Perbankan 2 
7 U.20.05.34.2.12 Kewarganegaraan 2 
9 U.20.05.34.2.13 Caracterentrepreneur 2 
    Total SKS Semester 2 22 

 

SEMESTER 3 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 P.20.05.34.3.12 Manajemen Kredit dan Pembiayaan 3 
2 P.20.05.34.3.13 Manajemen Keuangan 3 
3 P.20.05.34.3.14 Akuntansi Keuangan 1 3 
4 P.20.05.34.3.15 Akuntansi Bank 3 
5 P.20.05.34.3.16 Manajemen Dana Bank 3 
6 P.20.05.34.3.17 Praktikum Pengantar Akuntansi 2 
7 P.20.05.34.3.18 Praktikum Administrasi Lembaga Keuangan 2 
8 P.20.05.34.3.19 Akuntansi Bank Syariah 3 
9 U.20.05.34.3.14 Mentoringbusiness 2 

Total SKS Semester 3 24 

 

SEMESTER 4 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 P.20.05.34.4.20 Akuntansi Keuangan 2 3 
2 P.20.05.34.4.21 Manajemen Risiko dan Tata Kelola Bank 3 
3 P.20.05.34.4.22 Investasi dan Pasar Modal 3 
4 P.20.05.34.4.23 Perpajakan 3 
5 P.20.05.34.4.24 Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri 3 
6 P.20.05.34.4.25 Praktikum Akuntansi Bank 2 
7 P.20.05.34.4.26 Praktikum Operasional Bank 2 
8 P.20.05.34.4.27 Pelayanan Prima 2 
9 P.20.05.34.4.28 Teknik Penulisan Tugas Akhir 2 

Total SKS Semester 4 23 

 

SEMESTER 5 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 P.20.05.34.5.29 Pemasaran Jasa Keuangan 3 
2 P.20.05.34.5.30 Analisis Laporan Keuangan Bank 3 
3 P.20.05.34.5.31 Sistem Pengendalian Internal Bank 3 
4 P.20.05.34.5.32 Etika Perbankan 2 
5 P.20.05.34.5.33 Sistem Informasi Bank 3 
6 P.20.05.34.5.34 Praktikum Operasional Bank Syariah 2 
7 P.20.05.34.5.35 Praktikum Perpajakan 2 
8 P.20.05.34.5.36 Praktikum Manajerial Bank 2 

Total SKS Semester 5 20 
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SEMESTER 6 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 P.19.05.34.6.37 Magang 2 
2 P.19.05.34.6.38 Tugas Akhir 4 

Total SKS Semester 6 6 
 

Total SKS 116 
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PROGRAM STUDI 
Pendidikan Profesi Akuntansi  (PPAk) 

 

VISI dan MISI Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) 
 

V I S I 
Menjadi program studi Pendidikan Profesi Akuntansi bereputasi internasional, berintegritas 
dan mengembangkan kompetensi akuntansi, perpajakan serts audit pada tahun 2035. 

M i s i 

Dalam   mencapai   terwujudnya   Visi,   maka   program Studi Pendidikan Profesi 
Akuntansi menetapkan Misi sebagai berikut : 
1. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan profesi akuntansi yang profesional. 
2. Melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi. 
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. 
4. Mengembangkan kompetensi dosen di bidang akuntansi perpajaan dan audit 
5. Menciptakan akuntan profesional yang memiliki integritas dan kompetensi di bidang 

akuntasi, perpajakan dan audit. 
Mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan asosiasi profesi, perguruan tinggi, 
kantor akuntan publik, konsultan pajak, kantor jasa akuntansi dan dunia usaha. 
 
 

KURIKULUM 
 
Kurikulum PPAk disusun berdasarkan kompetensi utama Akuntan Profesional (Chartered 
Accountant/CA) yaitu: 
1. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan 

yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang bernilai tinggi 
sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional dan integritas. 

2. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan bisnis dengan 
mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis global. 

Kompetensi tersebut mengacu pada kompetensi yang ditetapkan oleh IES, best practices 
organisasi profesi akuntansi internasional, dan kebutuhan pengguna jasa akuntan yang 
dinamis. Kurikulum inti perkuliahan PPAk disajikan pada Tabel 2. 
 

 

 
Kaprogdi : Arief 

Himmawan Dwi 

Nugroho, SE, Ak, MM, 

CA, CPA 
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Tabel 2 
Kurikulum PPAk 

 

No.  Mata Kuliah Wajib SKS  

1.  Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat (Ethics and Corporate 
Governance)  

3  

2.  Akuntansi Manajemen Lanjutan (Advanced Management Accounting)  3  

3.  Manajemen Perpajakan (Taxation Management)  3  

4.  Sistem Informasi dan Pengendalian Intern (Information system and 
Internal Control)  

3  

5.  Pelaporan Korporat (Corporate Reporting)  4  

6.  Manajemen Keuangan Lanjutan (Advanced Financial Management)  3  

7.  Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan (Strategic Management and 
Leadership)  

3  

Jumlah  22  

 
 

No.  Mata Kuliah Pilihan SKS  

1.  Audit Sistim Informasi  3  

2.  Akuntansi Sektor Publik dan Pemerintahan  3  

3.  Audit and Assurance Service 3  

4.  Audit Invetigasi 3  

 

KOMPETENSI CHARTERED ACCOUNTANT (CA INDONESIA/LULUSAN PPAk) 

Kompetensi Utama 

1. CA memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan 
yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang bernilai tinggi 
sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional dan integritas. 

2. CA memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan bisnis 
dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis global. 

Kompetensi Khusus 
1. CA memiliki kemampuan menyusun, menyajikan dan mengevaluasi laporan 

keuangan grup entitas dan laporan perusahaan sesuai dengan standar global yang 
berlaku. 

2. CA memiliki kemampuan mengevaluasi sistem informasi dan pengendalian 
internal berbasis teknologi informasi yang dapat menghasilkan sistem pelaporan 
perusahaan yang relevan dan andal, mengidentifikasi dan mengomunikasikan risiko 
pengendalian dan konsekuensinya untuk membuat rekomendasi 
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3. CA dapat mengevaluasi tata kelola korporat, peran dan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan korporat. 

4. CA menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai etika individu dan profesional.  
5. CA memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendekatan multi disiplin 

yang terintegrasi untuk mengevaluasi strategi dan keputusan bisnis, serta dapat 
memberi masukan kepada para eksekutif dalam berbagai penetapan strategi dan 
keputusan bisnis dalam lingkup global. 

6. CA memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan dan pengelolaan 
perpajakan yang taat pada aturan perpajakan dan optimal bagi perusahaan dalam 
lingkup global. 

7. CA dapat mengevaluasi praktik–praktik akuntansi manajemen guna meningkatkan nilai 
organisasi. 

8. CA dapat mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan 
9. CA memiliki kemampuan untuk berfikir dan bertindak sebagai pemimpin. 
10. CA memiliki sikap untuk terus melakukan pembelajaran agar dapat 

mempertahankan kompetensi profesionalnya. 
11. CA memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan hasil pemikiran secara lisan dan 

tulisan.  
12. CA memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang atau fungsi 

lain dalam organisasi dan antar organisasi. 
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FAKULTAS 
PARIWISATA 

 
 
 
VISI, MISI dan Tujuan 
1) VISI 

Pada tahun 2035 Fakultas Pariwisata Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 
bereputasi Internasional, berjiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi 
dan komunikasi. 
 

2) MISI 
(1) Mendukung pengembangan organisasi yang transparan dan akuntabel berbasis 

teknologi dan komunikasi menuju terwujudnya Tata Kelola Perguruan Tinggi 
yang baik; 

(2) Menciptakan tenaga-tenaga yang kompeten dan profesional di Bidang 
Kepariwisataan, yang berjiwa wirausaha, memiliki integritas yang tinggi, 
berwawasan lingkungan dan bereputasi internasional; 

(3) Mengembangkan pendidikan vocational dan pelatihan di Bidang Kepariwisataan, 
guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan berjiwa kewirausahaan dan 
menguasai teknologi informasi dan komunikasi; 

(4) Melaksanakan dan meningkatkan penelitian yang inovatif dan bernilai ekonomi 
tinggi serta pengabdian masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman di 
Bidang Kepariwisataan; 

(5) Meningkatkan kerjasama berkelanjutan dengan stakeholder baik tingkat lokal, 
nasional, regional dan global maupun internasional. 

 
3) TUJUAN FAKULTAS PARIWISATA 

(1) Membentuk Insan Pariwisata yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, cakap, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikat baik serta 
mempunyai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat; 

(2) Menghasilkan tenaga-tenaga yang kompeten di Bidang Pariwisata, profesional, 
berpengetahuan dan berkemampuan manajerial, berdaya saing nasional, berjiwa 
kewirausahaan, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. 

 
 

 
Dekan Fak. Pariwisata 

Dr. H. M. Fauzan 
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PROGRAM STUDI  
PERHOTELAN (D3) 
 

VISI, MISI DAN TUJUAN  
1) VISI 

Pada  tahun 2035  Program Studi D3 Perhotelan, Fakultas Pariwisata  UNISBANK 
Semarang menjadi program studi perhotelan yang bereputasi internasional berbasis 
teknologi dan berjiwa kewirausahaan. 
 

2) MISI 
Misi D3 Perhotelan UNISBANK Sebagai berikut: 
1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan perhotelan, yang berjiwa 

kewirausahaan dan menguasai teknologi dan  informasi; 
2. Melaksanakan dan meningkatkan penelitian yang inovatif dan bernilai ekonomi 

tinggi  serta  pengabdian masyarakat bidang  perhotelan dan kepariwisataan; 
3. Meningkatkan kerjasama berkelanjutan dengan stakeholders baik tingkat lokal, 

nasional, dan Internasional; 
4. Mendukung pengembangan organisasi yang transparan dan akuntable berbasis 

teknologi dan informasi;  
5. Menciptakan tenaga-tenaga kompeten yang profesional di bidang perhotelan 

dan kepariwisataan.  
 

3)  TUJUAN PROGRAM STUDI D3 PERHOTELAN 
 Tujuan D3 Perhotelan UNISBANK Sebagai berikut 
1. Mengelola dan mengembangkan satuan pendidikan Perhotelan  yang profesional 

dan dipercaya masyarakat.  
2. Menyediakan dan memfasilitasi untuk menghasilkan tenaga-tenaga profesional, 

berpengetahuan dan berkemampuan manajerial dengan memiliki hard competency 
dan soft competency di bidang perhotelan dan kepariwisataan  yang berdaya saing  
nasional dan internasional, berjiwa kewirausahaan, serta menguasai teknologi 
informasi, 

 
4)  PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI D3 PERHOTELAN 
 Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian 
atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan 
berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah 
dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil lulusan program studi disusun oleh 
kelompok program studi (prodi) sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat 
diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Lulusan prodi untuk dapat menjalankan 

 
Ka. Prodi Perhotelan 

Ndaru Prasastono, M.Par 
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peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang 
dinyatakan dalam rumusan CPL yang terdiri dari aspek: Sikap, Ketrampilan Umum, 
Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan 
Deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang nya. 
 
Tabel-1:    Profil Lulusan dan Deskripsinya 

No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan 

1 Front Office Supervisor  Menghasilkan Front Office Supervisor yang mampu 
menguasai konsep dasar teoretik dan memiliki 
keterampilan serta kemampuan profesional dalam 
bidang kantor depan (FO) meliputi: 
- Membawahi staff dan membuat jadwal Staff. 
- Membuat training untuk staff. 
- Memimpin pelaksanaan kegiatan menerima tamu 

dan menjual kamar serta proses registrasi. 
- Mengatasi permasalahan yang terjadi  di bagian 

front desk dan handling guest complain. 
- Mengatur tata cara penyambutan tamu, terutama 

tamu VIP. 

2 Housekeepng  
Supervisor 

Menghasilkan Housekeepng  Supervisor yang mampu 
menguasai konsep dasar teoretik dan memiliki 
keterampilan serta kemampuan profesional dalam 
bidang housekeeping meliputi: 
- Bertugas pengawasan dan pengecekan tentang 

kebersihan, keindahan dan kelengkapan kamar, 
koridor station, linen room dan public area. 

- Melaksanakan administrasi di Departemen 
Housekeeping. 

- Sebagai coordinator dan pengawas serta mengecek 
hasil pekerjaan dari room boy dan bagian lain di 
houksekeeping. 

- Bertanggungjawab duties dan responsibility dalam 
hal pekerjaan general cleaning. 

3 Food and Beverage 
Supervisor  
 

Menghasilkan Food And Beverage Supervisor Yang 
Mampu Menguasai Konsep Dasar Teoretik Dan 
Memiliki Keterampilan Serta Kemampuan Profesional 
Dalam Bidang Food and Beverage Yang Bertugas 
Mengatur Operasional Dapur Dan Menetapkan Standar 
Kualitas Makanan Yang Disajikan Ke Para Tamu.  
- Handal menangani penataan (service preparation). 
- Membuat Jadwal (schedule) 
- Menerima pesanan (order) tamu dan meneruskan 

ke dapur (kitchen) 
- Bertanggungjawab atas segala segala operasional 

yang berhubungan dengan makanan / minuman di 
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hotel maupun restaurant. 
- Bertanggungjawab kepada pimpinan (FB Manager) 

4 Food Entrepreneur  Menghasilkan lulusan yang mampu yang melakukan 
aktivitas wirausaha di bidang kuliner. Seorang food 
entrepreneur harus memiliki kemampuan untuk berfikir 
kreatif serta imajinatif memanfaatkan peluang menjadi  
sebuah usaha  bisnis baru. 
Pekerjaan food enterpreuner yang digeluti dari lulusan 
bervariasi : food enterpreuner bakery, pastry dan 
berbagai macam product kuliner lainnya 

5 Waiter Menghasilkan waiter yang mampu menguasai konsep 
dasar teoretik dan memiliki keterampilan serta 
kemampuan profesional dalam bidang tata hidang 
secara mendalam, serta mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah procedural dalam bidang 
tersebut 
- Melayani customer/pengunjung 
- Mempersiapkan service equipment 
- Mampu melakukan operasional restaurant mul;ai 

dari preparation, table set up dan clear up. 
- Mampu mengambil dan menyajikan pesanan sesuai 

dengan permintaan tamu. 
- Mampu menyajikan pesanan tamu / pengunjung. 

6 Chef Menghasilkan chef yang mampu menguasai konsep 
dasar teoretik dan memiliki keterampilan serta 
kemampuan profesional dalam bidang tata boga secara 
mendalam, serta mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah procedural dalam bidang 
tersebut meliputi : 
- Mampu membuat resep makanan 
- Mampu menghitung biaya 
- Mampu menyajikan hidangan dengan cita rasa yang 

diterima oleh konsumen 
- Mampu membuat appetizer sampai dengan dessert 
- Mampu mempresentasikan makanan sehingga 

mengundang selera makan tamu. 

7 Guest Relation Officer 
/Customer Service  

Menghasilkan Guest Relation Officer yang mampu 
menguasai konsep dasar teoretik dan memiliki 
keterampilan serta kemampuan profesional dalam 
bidang Front office secara mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian masalah procedural 
dalam bidang tersebut. 
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8 Hotel Administration Menghasilkan hotel administration yang mampu 
menguasai konsep dasar teoretik dan memiliki 
keterampilan serta kemampuan profesional dalam 
bidang administration secara mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian masalah procedural 
dalam bidang tersebut 

9 Hotel Marketing Menghasilkan hotel marketing yang mampu menguasai 
konsep dasar teoretik dan memiliki keterampilan serta 
kemampuan profesional dalam bidang marketing 
meliputi memasarkan semua produk dan jasa yang 
dimiliki oleh hotel, memberikan panduan mengenai 
pemanfaatan hotel kepada klien atau calon klien, 
melakukan komunikasi, melakukan penawaran kerja 
dan promosi, menyusun paket penawaran hotel kepada 
klien. 

10  Cruiseship   
 

 

Menghasilkan cruiseship  yang mampu menguasai 
konsep dasar teoretik dan memiliki keterampilan serta 
kemampuan profesional dalam bidang administration. 
Profesi yang melaksanakan seluruh operasional di kapal 
pesiar meliputi Bar Waiter, Room Steward, Restaurant, 
dll. 

11 Celebrity Chef Menghasilkan celebrity chef yang  memiliki kepiawaian 
yang memikat orang dan memiliki daya tarik, atas 
prestasi dan kreativitas yang diciptakan sehingga 
dikenal oleh masyarakat.  
Profesi celebrity chef meliputi food vlogger, food 
blogger, celebrity chef social media, tv dan offair, 
endorsment product. 

12 Restaurant  Manager 

 

Menghasilkan restaurant manager kemampuan 
menguasai konsep dasar teoretik dan memiliki 
keterampilan serta kemampuan profesional sebagai 
yang  Restaurant manager.  
Restaurant manager adalah seseorang yang  
mengepalai seluruh operasi dari menjalankan 
mengendalikan dan mengevaluasi restaurant yang 
dipimpin. 

13 Hospitality  E-
Creativepreneur 

 

Menghasilkan hospitality e-creativepreneur yang 
mampu menggunakan IT/Information Technology, 
seperti jasa desain, web/blog, internet marketing, 
maupun e-commerce (toko online) untuk memperoleh  
penghasilan di bidang hospitality. 
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5. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
 CPL terdiri dari aspek: Sikap dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-
Dikti, serta aspek Pengetahuan dan Keterampilan Khusus dirumuskan  mengacu pada 
deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya. 
 
F.1 Perumusan CPL 

 
Tabel-2: Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi D3 Perhotelan 

Unsur Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi D3 Perhotelan 

SIKAP (S) 

S1 
Bertaqwa kepada  Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

S2 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral dan etika;  

S3 
Berkontribusi dalam peningkatan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;  

S4 
Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;  

S5 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

S6 
Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  

S9 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri;  

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

 

PENGETAHUAN (P) 

P1 
Konsep teoretis secara umum tentang kepariwisataan, manajemen hotel, dan 
kesehatan lingkungan; 

P2 

Bidang Pengolahan Kue (Baking and Pastry) dan makanan (Culinary Art), 
meliputi:  
1) konsep teoretis seni pengolahan makanan secara umum;  
2) konsep umum resep dan menu makanan, prinsip-prinsip dan teknik 

membaca resep kue dan makanan nusantara, oriental, dan kontinental 
(masing-masing minimal tiga resep);  

3) pengetahuan prosedural pengolahan kue dan makanan nusantara, oriental, 
dan kontinental (masing-masing minimal tiga resep);  

P3 

Bidang divisi kamar:  
1) Prinsip-prinsip dan pengetahuan prosedural pengelolaan kantor depan 

(pemesanan kamar, penerimaan dan keberangkatan tamu, penanganan 
logistik);  

2) Prinsip, teknik, pengetahuan prosedural pembersihan dan penyiapan area 
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umum dan kamar tamu; 

P3 

3) Konsep umum logistik linen dan persediaan untuk kebutuhan tamu (guest 
supplies); 

4) Konsep umum, prinsip, teknik dan pengetahuan prosedural penyediaan, 
penggunaan, perawatan, penyimpanan alat dan bahan penunjang 
operasional kantor depan dan tata graha; 

P4 

Bidang tata boga: konsep teoretis secara umum, teknik dan prinsip di bidang 
makanan dan minuman, meliputi:  
1) Konsep umum, prinsip dan teknik membaca resep minuman tradisional, 

alkohol, dan non-alkohol;  
2) Konsep teoretis secara umum, prinsip, dan teknik pembuatan minuman 

(beverage processing technology), baik minuman tradisional, alkohol, dan 
non-alkohol;  

3) Konsep teoretis secara umum tentang karakteristik bahan, alat, metode 
pembuatan, dan penyajian produk makanan dan minuman sesuai dengan 
standar nutrisi (untuk minuman nonalkohol), norma agama (untuk 
minuman alkohol), standar higienis dan sanitasi;  

4) Konsep umum logistik linen dan persediaan untuk kebutuhan tamu pada 
bidang layanan makanan siap saji dan minuman,  

5) Prinsip-prinsip dan pengetahuan prosedural pengelolaan layanan makanan 
siap saji dan minuman di hotel, restoran, dan bar; 

P5 Konsep umum, prinsip dan teknik penyimpanan bahan pangan 

P6 
Konsep umum, prinsip dan teknik penerapan kebersihan (food hygiene) dan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam operasional hotel; 

P7 Prinsip dan teknik komunikasi persuasif dalam pemasaran produk- produk hotel;  

P8 
Prinsip dan teknik komunikasi efektif untuk bekerja dalam tim dalam Bahasa 
Indonesia dan minimal dalam satu bahasa internasional. 

 

 

Keterampilan Umum (KU) 

KU1 

Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai 
dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis 
data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang 
terukur. 

KU2 
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta 
mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 

KU3 
Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara 
komprehensif. 

KU4 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab 
atas pencapaian hasil kerja kelompok. 

KU5 
Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan 
beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;  

KU6 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;  

KU7 
Mampu memecahkan masalah  pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai 
dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, 
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dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;  

KU8 
Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta 
mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;  

KU9 Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya;  

KU10 
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;  

KU11 
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 
bawah tanggungjawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja 
secara mandiri; dan 

KU12 
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

Keterampilan Khusus (KK) 

KK1 

Mampu secara mandiri dan berkelompok memberikan pelayanan prima dalam 
operasional hotel (kantor depan hotel, tata graha, pengelolaan kue (bakery and 
pastry), pengelolaan makanan (culinary), dan tata hidang) sesuai dengan standar 
hotel bintang lima dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja 
keragaman budaya, kearifan budaya lokal, dan representasi budaya dalam 
proses pelayanan; 

KK2 

Bidang pengolahan kue (Bakery and Pastry) dan makanan (Culinary Art):  
1) Mampu membuat, mempresentasikan, dan menyimpan produk kue dan 

makanan nusantara, oriental, dan kontinental (masing-masing minimal tiga 
resep) sesuai dengan standar resep yang berlaku, standar kualitas produk, 
standar kebersihan makanan (food hygiene), serta mempunyai nilai estetika, 
dengan menerapkan K3 di lingkungan kerja, meliputi kemampuan:  

- membaca resep;  
- mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan bahan baku dan bahan 

olahan;  
- mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan, dan merawat peralatan 

pengolahan patiseri;  
- membuat, mendekorasi, mempresentasikan produk patiseri nusantara, 

oriental, dan kontinental;  
- menyimpan bahan dan produk kue dan makanan sesuai dengan standar 

penetapan masa kadaluarsa;  

KK3 

Bidang Divisi Kamar:  
1) Mampu mengimplementasikan operasional tata graha sesuai dengan 

standar hotel bintang lima dan memenuhi batas kepatutan survei kepuasan 
pelanggan di dalam suatu simulasi kerja, meliputi kemampuan:  
- menyediakan kamar tamu dan area umum;  
- mengelola dan menyediakan logistik linen, persediaan standar (guest 

supplies) dan persediaan tambahan atas permintaan tamu;  
- menggunakan, merawat, menyimpan alat dan bahan kebersihan;  
- memeriksa dan melaporkan kepada penyelia terkait dengan kinerja 

fasilitas kamar tamu (televisi, pendingin ruangan, telepon, pengering 
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rambut, dan lain sebagainya);  
- memelihara keamanan barang tamu, melaporkan kepada penyelia dan 

mengamankan keberadaan barang berharga sesuai dengan prosedur 
operasi standar yang berlaku; 

2) Mampu mengimplementasikan operasional kantor depan sesuai dengan 
standar hotel bintang lima dan memenuhi batas kepatutan survei 
kepuasan pelanggan di dalam suatu simulasi kerja meliputi kemampuan: 
pemesanan kamar, penerimaan dan keberangkatan tamu berbasis 
teknologi informasi; 

3) Penyediaan, penggunaan, perawatan, penyimpanan alat dan bahan 
penunjang operasional kantor depan; 

KK4 

Bidang Tata Hidang;  
1) Mampu mengimplementasikan operasional layanan makanan dan minuman 

di hotel (restoran, bar, layanan makanan di kamar, dan banquet) sesuai 
dengan standar pada butir satu dan memenuhi batas kepatutan survei 
kepuasan pelanggan di dalam suatu simulasi kerja meliputi kemampuan:  
- menyediakan layanan pemesanan, penyajian dan penutupan penjualan 

makanan dan minuman sesuai dengan prosedur operasi standar;  
- mengelola dan menyediakan logistik linen, persediaan standar (alat 

penyajian makanan dan minuman) dan persediaan tambahan atas 
permintaan tamu;  

- menggunakan, merawat menyimpan alat dan bahan pelayanan makanan 
dan minuman;  

2) Mampu membuat, mempresentasikan, dan menyimpan produk minuman 
tradisional, non-alkohol dan beralkohol sesuai dengan standar resep yang 
berlaku, standar kualitas produk, standar kebersihan minuman (food 
hygiene), memenuhi nilai estetika, norma agama dengan menerapkan K3 di 
lingkungan kerja, meliputi kemampuan:  
- menerjemahkan menu dan membaca resep;  
- mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan bahan baku dan bahan 

olahan;  
- mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan, dan merawat peralatan 

pengolahan minuman;  
- membuat, mendekorasi, mempresentasikan produk minuman tradisional, 

non-alkohol dan beralkohol; 

KK5 
Mampu secara mandiri melakukan promosi produk hotel, meliputi makanan, 
minuman, dan kamar; 

KK6 
Mampu secara mandiri melakukan teknik komunikasi persuasif dan komunikasi 
efektif untuk bekerja sesuai dengan standar operation prosedur;  

KK7 
Mampu berkomunikasi minimal menggunakan satu bahasa Internasional, setara 
dengan kemampuan berbahasa pada tingkat intermediate. 

 

6. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS 
Jumlah SKS minimum untuk kelulusan Program D3 Perhotelan : 114 SKS yang tersusun 
sebagai berikut: 
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Kelompok SKS Persentase 

1. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) 6 5% 

2. Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWUS) 13 11% 

3. Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWFPAR) 22 19% 

4. Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWPS) 68 60% 

5. Mata Kuliah Wajib Minat 6 5% 

Jumlah 114 100% 

  
H.1 Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) 

No. Kode Mata Kuliah SKS 
1. U.20.06.62.1.01 Pendidikan Agama 2 

2. U.20.06.62.1.07 Pancasila 2 

3. U.20.06.62.1.08 Bahasa Indonesia 2 

4. U.20.06.62.1.09 Kewarganegaraan 2 
  Jumlah SKS 8 

 
 

H.2 Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWUS) 
No. Kode Mata Kuliah SKS 

1. P.20.06.62.1.04 Bahasa Inggris Dasar 2 

2. 

U.20.06.62.2.12 Karakteristik Entrepreuner (Caracter 
Entrepreneur) 2 

3. U.20.06.62.2.13 Bisnis Mentoring (Mentoring Business) 3 
4. P.20.06.62.3.01 Industrial  Job Training 1 10 
5. P.20.06.62.6.01 Industrial  Job Training 2 9 

 
  Jumlah SKS 26 

 
 

H.3 Mata Kuliah Wajib Fakultas Pariwisata (MKWFPAR) 
No. Kode Mata Kuliah SKS 
1. P.20.06.62.1.03 Basic  Accounting 2 
2. P.20.06.62.1.07 Introduction to Management 2 
3. P.20.06.62.2.01 Computer Aplication (Hotel System) 2 
4. P.20.06.62.1.10 Psychology of Service 2 
5. P.20.06.62.1.11 Tourism Knowledge 2 
6. P.20.06.62.1.05 Introduction on Hotel Operation 2 
7. P.20.06.62.2.08 Stewarding 2 
8 P.20.06.62.4.03 Safety, Hygiene and Sanitation 2 
9 P.20.06.62.4.04 Storing and Purchasing 2 

10 P.20.06.62.4.09 Interpersonal Skill 2 
11 P.20.06.62.5.07 Research Methodology 2 

 
  Jumlah SKS 22 
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H.4 Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWPS) 
No. Kode Mata Kuliah SKS 
1. P.20.06.62.2.04 Food and Beverage Service 1 3 
2. P.20.06.62.5.02 Food and Beverage Service 2 3 
3. P.20.06.62.2.05 Food Production 1 3 
4. P.20.06.62.5.03 Food Production 2 3 
5. P.20.06.62.4.01 Bakery and Pastry Production 3 
6. P.20.06.62.5.01 Bartending 2 
7. P.20.06.62.2.06 Front Office Operation 1 3 
8. P.20.06.62.5.04 Front Office Operation 2 3 
9. P.20.06.62.2.07 Housekeeping Operation 1 3 

10. P.20.06.62.5.05 Housekeeping Operation 2 3 
11. P.20.06.62.5.06 Hotel Management 3 
12. P.20.06.62.4.08 MICE Management 2 
13. P.20.06.62.4.02 English for Hospitality 2 
14. P.20.06.62.4.10 Public Relation 2 
15. P.20.06.62.4.11 Training and Supervision 2 

 
  Jumlah SKS 67 

 
 
H.5 Mata Kuliah Wajib Minat 

No. Kode Mata Kuliah SKS 
1. P.20.06.62.1.08 Mandarin Language 1 (Bahasa Mandarin 1)*) 

2 2. P.20.06.62.1.09 Japanese Language 1 (Bahasa Jepang 1)*) 
3. P.20.06.62.1.12 Korea Language 1 (Bahasa Korea 1)*) 
4. P.20.06.62.2.02 Mandarin Language 1 (Bahasa Mandarin 1)*) 

2 5. P.20.06.62.2.03 Japanese Language 1 (Bahasa Jepang 1)*) 
6. P.20.06.62.2.13 Korea Language 1 (Bahasa Korea 1)*) 
7. P.20.06.62.4.05 Hotel Accounting*) 

2 8. P.20.06.62.4.06 Hotel Marketing*) 
9. P.20.06.62.4.07 Human Resources Hotel*) 

 
  Jumlah SKS 6 

 
Sebaran Mata Kuliah per Semester 
Semester: 1 
 

No. Kode Nama sks 

1  P.20.06.62.1.03 AKUNTANSI DASAR 2 

2  P.20.06.62.1.04 BAHASA INGGRIS DASAR 2 

3  P.20.06.62.1.07 PENGANTAR MANAJEMEN 2 

4  P.20.06.62.1.08 BAHASA KOREA 1* 

2 5  P.20.06.62.1.09 BAHASA JEPANG 1* 

6  P.20.06.62.1.13 BAHASA MANDARIN 1* 

7  P.20.06.62.1.10 PSIKOLOGI PELAYANAN 2 

8  P.20.06.62.1.11 PENGETAHUAN PARIWISATA 2 

9  P.20.06.62.1.12 PENGANTAR OPERASIONAL HOTEL 2 

10  U.20.06.62.1.01 PENDIDIKAN AGAMA 2 
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11  U.20.06.62.1.02 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
 12  U.20.06.62.1.03 PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK 
 13  U.20.06.62.1.04 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 
 14  U.20.06.62.1.05 PENDIDIKAN AGAMA HINDU 
 15  U.20.06.62.1.05 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA 
 16  U.20.06.62.1.07 PENDIDIKAN PANCASILA 
 17  U.20.06.62.1.08 BAHASA INDONESIA 2 

18  U.20.06.62.1.09 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 

Total : 20 

 
Semester: 2 

No. Kode Nama sks 

1  P.20.06.62.2.01 APLIKASI KOMPUTER 2 

2  P.20.06.62.2.02 BAHASA MANDARIN 2 * 

2 3  P.20.06.62.2.03 BAHASA JEPANG 2 * 

4  P.20.06.62.2.13 BAHASA KOREA 2 * 

5  P.20.06.62.2.04 TATA HIDANG 1 4 

6  P.20.06.62.2.05 PENGOLAHAN MAKANAN 1 4 

7  P.20.06.62.2.06 OPERASIONAL KANTOR DEPAN 1 4 

8  P.20.06.62.2.07 OPERASIONAL TATA GRAHA 1 4 

9  P.20.06.62.2.08 KEPENGURUSAN PERALATAN 2 

10  U.20.06.62.2.12 KARAKTERISTIK ENTREPRENEUR 2 

Total : 24 

 
Semester: 3 

No. Kode Nama sks 

1  P.20.06.62.3.01 PRAKTIK KERJA INDUSTRI 1 10 

Total : 10 

 
Semester: 4 

No. Kode Nama sks 

1  P.20.06.62.4.01 PENGOLAHAN KUE DAN ROTI 3 

2  P.20.06.62.4.02 BAHASA INGGRIS HOTEL 2 

3  P.20.06.62.4.03 KESELAMATAN, KEBERSIHAN DAN SANITASI 2 

4  P.20.06.62.4.04 PEMBELIAN DAN PENYIMPANAN 2 

5  P.20.06.62.4.05 AKUNTANSI HOTEL * 

2 6  P.20.06.62.4.06 PEMASARAN HOTEL * 

7  P.20.06.62.4.07 SUMBER DAYA MANUSIA HOTEL * 

8  P.20.06.62.4.08 MANAJEMEN MICE 3 

9  P.20.06.62.4.09 KETERAMPILAN INTERPERSONAL 2 

10  P.20.06.62.4.10 KEHUMASAN 2 

11  P.20.06.62.4.11 PELATIHAN DAN SUPERVISI 2 

12  U.20.06.62.4.13 BISNIS MENTORING 3 

Total : 23 
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Semester: 5 

No. Kode Nama sks 

1  P.20.06.62.5.01 BARTENDING 3 

2  P.20.06.62.5.02 TATA HIDANG 2 4 

3  P.20.06.62.5.03 PENGOLAHAN MAKANAN 2 4 

4  P.20.06.62.5.04 OPERASIONAL KANTOR DEPAN 2 4 

5  P.20.06.62.5.05 OPERASIONAL TATA GRAHA 2 4 

6  P.20.06.62.5.06 MANAJEMEN PERHOTELAN 2 

7  P.20.06.62.5.07 METODOLOGI RISET 2 

Total : 23 

 
Semester: 6 

No. Kode Nama sks 

1  P.20.06.62.6.01 PRAKTIK KERJA INDUSTRI 2 9 

2  P.20.06.62.6.02 TUGAS AKHIR 4 

Total : 
 

13 13 

 

Noted: Model Pembelajaran Teaching Factory full Operasionalkan Unit Bisnis yang ada 
di Kampus Perhotelan Unisbank 
 
7. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 1 Semester di Luar Prodi  

Program studi D3 Perhotelan merencanakan mengimplementasikan Kurikulum 
Merdeka Belajar kampus Merdeka dengan memberikan hak belajar kepada mahasiswa 
untuk belajar maksimum 1 semester di luar Progran Studi. Secara umum, pada Prodi 
D3 Perhotelan terdapat 2 (dua) skema pembelajaran, yaitu Skema 1 mahasiswa 6 
semester penuh belajar di dalam program studi sendiri. Skema 2 mahasiswa belajar 5 
Semester didalam program studi sendiri dan 1 semester di luar program studi 
(kelompok Vokasi D3) di Perguruan Tinggi yang sama. 

Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) yang diimplementasikan dalam Kurikulum 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 
Pasal 15 ayat 1. Adapun  dapat dilaksanakan di dalam Program Studi dan di luar 
Program Studi meliputi: 
a. Pertukaran Mahasiswa 

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran 
belajar adalah sebagai berikut. 
1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama 
Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang 
terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur 
kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya 
capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. 
a) Mekanisme 
(1). Program Studi 

o Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa 
untuk mengambil mata kuliah di program studi lain (kelompok D3 Vokasi) 
di PT yang sama. 
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o Mahasiswa diperbolehkan Belajar di luar Prodi di PT yang sama, sesuai 
passionnya  untuk memperkut pengetahuan dan keahlian akuntansi, 
marketing atau pemasaran hotel dan aplikasi computer (hotel system). 

o Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa 
dari luar prodi. 

o Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan 
dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan 
Tinggi yang sama. 

o Mengatur jumah SKS yang dapat diambil dari prodi lain (kelompok D3 
Vokasi).. 

(2). Mahasiswa 
o Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 
o Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman 

akademik yang ada. 
b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang 

sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). 
 

b. Magang/Praktik Kerja 
Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia 
profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka 
pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman 
dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang 
juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan 
mengganggu aktivitas di Industri. 
Tujuan program magang antara lain: 
Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada 
mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama 
magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem 
solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, 
kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok 
nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan 
training awal/induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut 
akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, 
permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update 
bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi 
akan makin relevan. 

Magang (Intrenship di hotel ber Bintang)  baik di dalam negeri maupun di 
luar  negeri  selama 6 bulan/ 1 semester (20 SKS) dan 3 bulan (8 SKS) , yang 
pelaksanaanya dilaksanakan dalam 2 semester, kecuali di tempat magang 
mensyaratkan magang 1 satu tahun seperti contohnya magang di Jepang. Kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain Hotel 
berbintang 4 dan 5 baik dalam negeri dan perusahaan rintisan (startup). Adapun 
untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut. 
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1). Perguruan Tinggi 
a). Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) 

dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit 
semester dan penilaian. 

b). Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari 
program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta 
hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang. 

c). Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa 
selama magang. 

d). Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat 
magang untuk monitoring dan evaluasi. 

e). Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan 
melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang. 

f). Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi. 

2). Mitra Magang 
a). Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program 

magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa. 
b). Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama 

(MoU/SPK). 
c). Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi 

mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang. 
d). Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi 

kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang). 
e). Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama 

magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian. 
3). Mahasiswa 

a). Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa 
mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan 
tempat magang. 

b). Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan 
mendapatkan dosen pembimbing magang. 

c). Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen 
pembimbing magang. 

d). Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 
e). Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada 

supervisor 
f). dan dosen pembimbing. 

4). Dosen Pembimbing & Supervisor 
a). Dosen pembimbing meberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum 

berangkat magang. 
b). Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi 

mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan 
membimbing mahasiswa selama proses magang. 
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Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian 
atas hasil magang. 

 
c.  Kegiatan Wirausaha 

Sesuai dengan tagline Unisbank yaitu Enterpreneurial Based University, maka 
mata kuliah kewirausahaan menjadi suatu mata kuliah wajib di Unisbank. 
Didukung dengan  Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat 
wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Melalui mata 
kuliah ini mahasiswa khususnya D3 Perhotelan didorong untuk melakukan suatu 
kegiatan wirausaha dibekali dengan pengetahuan tentang entrepreneurs 
characteristic dan praktik langsung melalui mentoring business dengan bobot 5 
SKS. 
Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain: 
1). Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk 

mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. 
2). Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran 

intelektual dari kalangan sarjana. 
Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah 
ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman 
akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun untuk mekanisme 
pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut. 
1). Perguruan Tinggi 

a). Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat 
perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang 
dapat memenuhi 5 SKS.. 

b). Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah 
dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di 
dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk 
kursus/microcredentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring 
maupun luring. 

c). Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen 
atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila 
mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka 
mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 5 SKS. 

d). Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh 
dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah 
berhasil. 

e). Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan 
mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum 
memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan 
akselerasi bisnis. 

f). Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam 
menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu 
dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa 
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fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku 
usaha. 

g). Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha. 
2). Mahasiswa 

a). Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa 
mendaftarkan program kegiatan wirausaha. 

b). Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing 
kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan 
wirausaha. 

c). Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen 
pembimbing atau mentor kewirausahaan. 

d). Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan 
dalam bentuk presentasi. 

 

8.  Ketentuan Penggunaan Seragam Dan Standar Kerapian Mahasiwa / Mahasiswi 
Fakultas Pariwisata 

 
Berdasar Surat Keputusan Dekan Fakultas Pariwisata 
Nomor:004/J.07/Unisbank/SK/2014, tentang Ketentuan Penggunaan Seragam dan 
Standar Kerapian Mahasiswa / Mahasiswi Fakultas Pariwisata UNISBANK Semarang, 
diwajibkan setiap mahasiwa / mahasiswi untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

 
Pakaian Seragam 
1. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan kegiatan 

perkuliahan. 
2. Desain pakaian seragam ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas Pariwisata. 
3. Pakaian seragam terdiri atas Seragam Teori dan Seragam Praktikum. 
4. Pakaian seragam tidak diperkenankan untuk dihiasi dengan logo atau atribut 

apapun, kecuali yang telah ditetapkan Pimpinan Fakultas Pariwisata. 
5. Mahasiswa tidak dibenarkan menggunakan pakaian lain di luar ketentuan tentang 

pakaian seragam yang berlaku selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan 
pengurusan administrasi di dalam kampus, kecuali atas ijin tertulis Dekan / Ketua 
Program Studi yang bersangkutan. 

 
PENGGUNAAN SERAGAM 
A. Teori dan Praktikum 

1. Seragam Teori. 
a. Hari Senin dan Selasa:   
     Laki-laki  :  Baju Hem Kuning, Celana Panjang Coklat, Dasi Seragam, Sabuk 

Hitam, Sepatu Pantofel Hitam dan Kaos Kaki Hitam. 
    Perempuan : Baju Hem Kuning, Rok Kuning, Dasi/Slayer Seragam, Sabuk Hitam 

dan Sepatu High Heel Hitam, Stocking Warna Krem. 
b. Hari Rabu dan Kamis:  
    Laki-laki  : Baju Hem Kuning, Celana Panjang Hitam, Dasi Hitam, Sabuk 

Hitam, Sepatu Pantofel Hitam dan Kaos Kaki Hitam. 
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    Perempuan : Baju Hem Kuning, Rok Hitam, Dasi/Slayer, Hitam, Sabuk Hitam 
dan Sepatu High Heel Hitam, Stocking Warna Hitam. 

c. Untuk Mahasiswa dan Mahasiswi mulai Semester 4, Wajib menggunakan Jas 
Coklat pada saat Perkuliahan Teori. 

 
2. Seragam Praktikum. 

Food and Beverage 
Service 

- Baju Hem Kuning 
- CelanaPanjang / Rok Hitam. 
- - Sabuk Hitam 
- Rompi  Batik 
- Dasi Kupu kupu Hitam 
- Sepatu Hitam dan kaos kaki Hitam untuk laki-laki 

- Sepatu High Heel Hitam dan Stocking Hitam untuk Perempuan. 

Food Production & 
Bakery & Pastry 

- Topi Cook Putih,  
- Baju Cook Putih,  
- Dasi Cook,  
- Celana Cook Hitam,   
- Apron Putih,  
- Serbet  
- Sepatu Tertutup dengan Sol Karet 

Front Office 

- Baju Hem Kuning, 
- Dasi Menyesuaikan Perkuliahan Teori,  
- Celana Panjang / Rok Menyesuaikan Perkuliahan Teori,  
- Jas Coklat,  
- Sabuk Hitam, 
-  Sepatu Pantofel Hitam dengan Kaos Kaki Hitam untuk Laki-Laki.  
- High Heel Hitam dan Stocking sesuai warna rok untuk 

Perempuan 

Housekeeping 

- Baju dan Celana Housekeeping 
- Sabuk Hitam 
- Sepatu Pantofel Hitam dengan Kaos Kaki Hitam untuk Laki-laki 
- Sepatu Pantofel Hitam untuk Perempuan. 

 
Standar Penampilan. 
1. Standar Penampilan Fisik untuk Laki-Laki: 

a. Rambut: Dipotong Pendek dan Rapi 
b. Jenggot: Tidak Diperbolehkan, 
c. Kumis: Tidak Diperbolehkan, 
d. Kuku: Dipotong Pendek dan Bersih.  
e. Perhiasan: Tidak Diperbolehkan kecuali Jam Tangan 

 
2. Standar Penampilan Fisik untuk Perempuan: 

a. Rambut: Apabila Mempunyai Rambut Panjang harus di Ikat atau di Gelung/ Rapi 
b. Kuku : Dipotong Pendek dan Bersih, 
c. Kosmetik: Tidak Berlebihan dan Sesuai 
d. Perhiasan: Tidak Diperbolehkan kecuali Jam Tangan 

 
Sanksi dan Jenisnya  
Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan tersebut 
terdiri dari: 
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1. Peringatan Lisan. 
2. Peringatan Tertulis Pertama. 
3. Peringatan Tertulis Kedua. 
4. Peringatan Tertulis Ketiga. 
5. Penundaan Kuliah. 
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PASCASARJANA 
 MAGISTER (S2) 

 
 

1. Jati Diri 
Program Pascasarjana Universitas Stikubank merupakan 

pengembangan dari program Magister Manajemen diselenggarakan 

berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Tinggi No. 2551/D/T/2001  tanggal 2 

Agustus 2001 dengan kategori pendidikan profesional jejang S2 Program 

Magister Manajemen. Pada perkembangannya sejak penggabungan STIE 

Stikubank ke dalam Universitas Stikubank atas dasar SK Nomor:  

160/D/O/2007 tanggal 22 Agustus 2007, maka nama program studi di 

sesuaikan menjadi Program Studi Manajemen Jenjang Program Magister (S2) 

sesuai SK Dikti Nomor: 163/DIKTI/KEP/2007 tentang Penataaan dan 

Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi. Perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi ini dikeluarkan 

dengan SK Dirjen Pendidikan Tinggi No. 3464/D/T/K-VI/2009 tanggal 28 

September 2009 dan   mendapatkan Akreditasi dengan Peringkat B dengan 

SK BAN-PT No. 001/BAN- PT/Ak-VIII/S2/IV/2010 pada tanggal 30 April 2010 

yang berlaku sampai tahun 2015. Selanjutnya Program S 2 Manajemen 

mendapatkan Perpanjangan Akreditasi pada bulan Februari tahun 2015 

dengan Peringkat B dengan SK BAN-PT No. 080/SKBAN-PT/ Akred/M/II/2015 

yang berlaku sampai 28 Februari 2020. 

Program ini dibangun untuk menegakan Visi dan Misi Universitas Stikubank dalam 

mengabdikan ilmu untuk membentuk manusia yang berilmu dan bertakwa kepada Tuhan YME serta 

ikut mencerdaskan bangsa. Program Pascasarjana Universitas Stikubank dirancang untuk 

memberikan pelayanan terbaik dalam proses pendidikan yang berkualitas dan tepat waktu. Oleh 

karena itu komitmen, integritas, dan profesionalisme untuk menciptakan proses yang berkualitas 

dibangun terus menerus tanpa kompromi yang dibarengi dengan pelayanan akademik yang sempurna 

(service excellence). 

 

 
Direktur Pascasarjana 

Dr. GN Masdjojo, 

M.Kom., M.Si. 

 
Wakil Direktur  Program 

Pascasarjana 
Dr. Sunarto, MM 

 
Ketua Program Studi 

S2 Manajemen 

Dr. Endang Tjahjaningsih, 

M.Kom. 
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2. Visi 
Menjadi Program Studi S-2 Manajemen Kontemporer yang unggul dalam organisasi 
Pemerintahan, Perbankan, Bisnis, Kewirausahaan yang  berbasis teknologi informasi  dan 
berdaya saing internasional pada tahun 2035. 
 
3. Misi 

a. Mengembangkan tata kelola organisasi program studi S 2 Manajemen yang baik, transparan 

dan akuntabel dengan dukungan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang up to 

date. 

b. Menyelenggarakan pendidikan S 2 Manajemen yang selalu mengikuti perkembangan aturan 

pemerintah, perbankan, dunia usaha guna menghasilkan  lulusan yang berdaya saing global 

dan berjiwa kewirausahaan. 

c. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang 

sesuai dengan core nilai UNISBANK. 

d. Melaksanakan penelitian bidang ilmu manajemen yang inovatif yang menghasilkan luaran 

bereputasi internasional, dan bernilai ekonomi tinggi. 

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bidang ilmu manajemen yang berkontribusi 

pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat. 

f. Menjalin kerjasama organisasional yang  berkelanjutan    dengan lembaga pendidikan, lembaga  

penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri  dan institusi yang lain serta masyarakat di  tingkat 

lokal, nasional, regional dan global 

 
4. Sasaran Program Studi 

a. Terlaksananya proses pembelajaran yang berkualitas. 
b. enghasilkan penelitian dan karya-karya keilmuan yang berkualitas di bidang ekonomi dan 

bisnis. 
c. Menerapkan  bidang  ilmu  ekonomi  dan  bisnis  dalam  memecahkan  permasalahan 
d. yang dihadapi pemerintah, masyarakat, dan  dunia industri. 
e. Terlaksananya kerjasama untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 
5. Tujuan 

a. Menghasilkan  lulusan S 2 Manajemen yang  cerdas, cakap,beriman, bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai 

kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan 

dunia pada umumnya. 

b. Menghasilkan  lulusan S 2 Manajemen yang mampu memadukan ilmu pengetahuan 

manajemen dengan  teknologi, seni, dan budaya bangsa.  

c. Menghasilkan  lulusan S 2 Manajemen yang mampu membangun, memelihara dan 

mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya 

d. Menghasilkan  lulusan S 2 Manajemen  yang mampu menghasilkan riset-riset bersama dosen-

dosen S 2 Manajemen dengan luaran yang bereputasi internasional. 

e. Menghasilkan  lulusan S 2 Manajemen  yang mendukung terwujudnya  universitas yang 

bereputasi internasional. 

f. Menghasilkan  lulusan S 2 Manajemen  yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global 
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6. Struktur Organisasi Program Pascasarjana Universitas Stikubank 

 
7. Matrikulasi 

a. Matrikulasi  diberikan  dalam  rangka  menyamakan  bekal  bagi  calon  mahasiswa  S-2; 

b. Manajemen  yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Bagi mahasiswa S-1/D.IV bukan dari 
Ekonomi dapat memilih mengikuti matrikulasi yaitu mengikuti mata kuliah yang dianggap perlu di 
strata satu (S-1). 

c. Bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Jenjang Magister (S-2) Magister Manajemen (M.M) 
mata kuliah matrikulasi terdiri dari: 

a. Pengantar Bisnis 
b. Ekonomika 

c. Statistika 
d. Mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah matrikulasi. 
e. Setiap Mata kuliah matrikulasi diadakan minimal/ sekurang-kurangnya 8 kali pertemuan @ 2 jam. 

Mahasiswa tidak dikenakan biaya matrikulasi. 

f. Program matrikulasi bukan bersifat terminasi, setelah mengikuti program matrikulasi diadakan 
evaluasi dan peserta yang lulus berhak mengikuti program Program Studi Manajemen Jenjang 
Magister (S-2) dan diberi sertifikat lulus matrikulasi. 
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9. Profil Lulusan 

Berdasarkan catatan dalam Bab III Dokumen Kurikulum Program S2 Manajemen diketahui 
bahwa Profil Lulusan Program Studi ini dapat dikelompokan menjadi : 

1. Manajer Umum 
2. Manajer Keuangan Korporat 
3. Manajer Pemasaran 
4. Manajer Sumber Daya Manusia 
5. Konsultan Manajemen 

 

Deskripsi masing-masing Profil Lulusan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 
 

Tabel-1: Profil Lulusan dan deskripsinya 
 

No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan 

1 Manajer Umum Manajer ini memiliki kompetensi dalam mengatasi masalah keuangan 
korporat maupun keuangan pemerintahan mampu membuat keputusan dan 
mengelola bisnis secara tepat dan inovatif di bidang pemasaran dan 
mampu menganalisis secara kritis teori dan konsep sumber daya manusia 
untuk pengembangan dan penerapan strategi bisnis secara berkelanjutan 
dalam lingkup nasional maupun global. 

2 Manajer 
Pemasaran 

Manajer yang dapat melakukan bauran pemasaran pada organisasi 
bisnis maupun nirlaba dalam skala lokal, nasional dan multi nasional. 

3 Manajer 
Keuangan 

Korporat 

Manajer Keuangan harus mampu menganasilis secara kritis teori dan 
konsep keuangan; mampu membuat pemecahan masalah keuangan 
korporat maupun keuangan pemerintahan berdasarkan hasil analisis data 
dan informasi; mengembangkan dan memelihara jaringan kerja; 
bertanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok; dan mampu belajar 
secara mandiri dan berkelanjutan dan menghindari plagiasi pada organisasi 
bisnis maupun nirlaba dalam skala lokal, nasional dan multi nasional. 

4 Manajer Sumber 

Daya Manusia 
(SDM) 

Manajer yang dapat membuat keputusan terkait dengan sumber daya 
manusia pada organisasi bisnis maupun dalam skala lokal, nasional dan 
multi nasional. Mampu menganalisis secara kritis teori dan konsep sumber 
daya manusia untuk pengembangan dan penerapan strategi bisnis secara 
berkelanjutan dalam lingkup nasional maupun global. 

5 Konsultan 

Manajemen 

Konsultan Manajemen mampu menjadi analis , pengarah dan pemecah 
masalah dalam organisasi bisnis maupun nirlaba dalam bidang keuangan, 
pemasaran dan sumber daya manusia. 

 

 

10. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi S2 Manajemen Universitas Stikubank 
(UNISBANK) Semarang sesuai Dokumen Kurikulum yang merujuk pada ketentuan Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terdiri dari Aspek Sikap, 
Aspek Pengetahuan, Aspek Ketrampilan Umum (KU) dan Aspek Ketrampilan Khusus (KK) yang dirinci 
pada Tabel di bawah ini. 
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Tabel-2: Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
a. Profil Manajemen Umum 

 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Sikap (S) 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius; 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika. 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah 
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan. 

S11 Menginternalisasi nilai kejujuran, kepedulian dan 
bertanggungjawab dalam berkomunikasi dan bernegosiasi di bidang bisnis maupun nirlaba 
dalam analisa pasar. 

Pengetahuan (P) 

P1 Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan 
menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun nirlaba pada tingkat lokal, 
nasional dan global; 

P2 Menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen; 

P3 Menguasai prinsip kepemimpinan dan wirausahaan dalam 
berbagai tipe organisasi. 

P4 Menguasai kaidah, prinsip dan teknik komunikasi dan 
bernegosiasi lintas fungsi, level organisasi dan budaya 

Keterampilan Umum (KU) 

KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dankreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 
dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, 
tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah 
dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah 
terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; 

KU2 Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang 
keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui 
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pengembangan pengetahuan dan keahliannya 

KU3 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik 
secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya 
melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; 

KU6 Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan 
kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; 

Keterampilan Khusus (KK) 

KK1 Mampu menganasilis secara kritis teori dan konsep keuangan; 
mampu membuat pemecahan masalah keuangan korporat maupun keuangan pemerintahan 
berdasarkan hasil analisis data dan informasi; mengembangkan dan memelihara jaringan kerja; 
bertanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok; dan mampu belajar secara mandiri dan 
berkelanjutan dan menghindari plagiasi 

KK2 Mampu menganalisis secara kritis teori dan konsep pemasaran; 
mampu membuat keputusan dan mengelola bisnis secara tepat dan inovatif di bidang 
pemasaran 

KK3 Mampu menganalisis secara kritis teori dan konsep sumber 
daya manusia untuk pengembangan dan penerapan strategi bisnis secara berkelanjutan dalam 
lingkup nasional maupun global 

 

b. Profil Lulusan Manajer Pemasaran 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Sikap (S) 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika. 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah 

air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

S11 Menginternalisasi nilai kejujuran, kepedulian dan 

bertanggungjawab dalam berkomunikasi dan bernegosiasi di bidang bisnis maupun nirlaba 
dalam analisa pasar. 

Pengetahuan (P) 

P1 Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan 

menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun nirlaba pada tingkat lokal, 
nasional dan global; 

P3 Menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam 

berbagai tipe organisasi 

P4 Menguasai kaidah, prinsip dan teknik komunikasi dan 
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bernegosiasi lintas fungsi, level organisasi dan budaya 

KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
 dankreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau 

karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian 
berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, 
dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal 
ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; 

KU2 Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang 

keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui 
pengembangan pengetahuan dan keahliannya 

KU5 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan 

masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data 

KU6 Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan 

kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; 

KK2 Mampu menganalisis secara kritis teori dan konsep pemasaran; 

mampu membuat keputusan dan mengelola bisnis secara tepat dan inovatif di bidang 
pemasaran 

 

 

c. Profil Lulusan Manajer keuangan korporat 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Sikap (S) 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika. 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah 

air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

S11 Menginternalisasi nilai kejujuran, kepedulian dan 

bertanggungjawab dalam berkomunikasi dan bernegosiasi di bidang bisnis maupun nirlaba 
dalam analisa pasar. 

Pengetahuan (P) 

P1 Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan 

menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun nirlaba pada tingkat lokal, 
nasional dan global; 
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P3 Menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam 

berbagai tipe organisasi 

P4 Menguasai kaidah, prinsip dan teknik komunikasi dan 

bernegosiasi lintas fungsi, level organisasi dan budaya 

Keterampilan Umum (KU) 

KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 

dankreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 
dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, 
tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah 
dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah 
terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; 

KU2 Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang 

keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui 
pengembangan pengetahuan dan keahliannya 

KU5 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan 

masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi 
dan data 

KU6 Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan 

kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; 

Keterampilan Khusus (KK) 

KK1 Mampu menganasilis secara kritis teori dan konsep keuangan; 

mampu membuat pemecahan masalah keuangan korporat maupun keuangan pemerintahan 
berdasarkan hasil analisis data dan informasi; mengembangkan dan memelihara jaringan kerja; 
bertanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok; dan mampu belajar secara mandiri dan 
berkelanjutan dan menghindari plagiasi 

 
d. Profil Lulusan Manajer SDM 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Sikap (S) 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika. 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

 bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 
serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat 
atau temuan orisinal orang lain; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 
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S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

S11 Menginternalisasi nilai kejujuran, kepedulian dan bertanggungjawab dalam berkomunikasi dan 
bernegosiasi di bidang bisnis maupun nirlaba dalam analisa pasar. 

Pengetahuan (P) 

P1 Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe 
organisasi baik bisnis maupun nirlaba pada tingkat lokal, nasional dan global; 

P3 Menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi 

P4 Menguasai kaidah, prinsip dan teknik komunikasi dan  bernegosiasi lintas fungsi, level 
organisasi dan budaya 

Keterampilan Umum (KU) 

KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dankreatif melalui penelitian ilmiah, 
penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, 
menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah 
dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, 
serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal 
internasional; 

KU 2 Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam 
menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan 
pengetahuan dan keahliannya 

KU3 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan 
berdasarkan etika akademik, 

 serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat 
luas; 

KU6 Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat 
di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; 

Keterampilan Khusus (KK) 

KK3 Mampu menganalisis secara kritis teori dan konsep sumber daya manusia untuk 
pengembangan dan penerapan strategi bisnis secara berkelanjutan dalam lingkup nasional 
maupun global 

 

e. Profil Lulusan Konsultan Manajemen 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Sikap (S) 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, 
dan etika. 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 
kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta 
rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat 
atau temuan orisinal orang lain; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 



 

 
11 - 10 

 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

S11 Menginternalisasi nilai kejujuran, kepedulian dan bertanggungjawab dalam berkomunikasi dan 
bernegosiasi di bidang bisnis maupun nirlaba dalam analisa pasar. 

Pengetahuan (P) 

P1 Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe 
organisasi baik bisnis maupun nirlaba pada tingkat lokal, nasional dan global; 

P2 Menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen; 

P3 Menguasai prinsip kepemimpinan dan wirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. 

P4 Menguasai kaidah, prinsip dan teknik komunikasi dan 

 bernegosiasi lintas fungsi, level organisasi dan budaya 

Keterampilan Umum (KU) 

KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dankreatif melalui penelitian ilmiah, 
penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun 
konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk 
tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah 
yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; 

KU2 Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam 
menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan 
pengetahuan dan keahliannya 

KU3 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan 
berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat 
akademik dan masyarakat luas; 

KU4 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan 
memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan 
interdisiplin atau multidisiplin 

KU5 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan 
kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data 

KU6 Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat 
di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; 

KU7 Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

KU8 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil 
penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

Keterampilan Khusus (KK) 

KK1 Mampu menganasilis secara kritis teori dan konsep keuangan; mampu membuat pemecahan 
masalah keuangan korporat maupun keuangan pemerintahan berdasarkan hasil analisis data 
dan informasi; mengembangkan dan memelihara jaringan kerja; bertanggung jawab terhadap 
hasil kerja kelompok; dan mampu belajar secara mandiri dan berkelanjutan dan menghindari 
plagiasi 

KK2 Mampu menganalisis secara kritis teori dan konsep pemasaran; mampu membuat keputusan 
dan mengelola bisnis secara tepat dan inovatif di bidang pemasaran 

KK3 Mampu menganalisis secara kritis teori dan konsep sumber daya manusia untuk 
pengembangan dan penerapan strategi bisnis secara berkelanjutan dalam lingkup nasional 
maupun global 
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11. Kurikulum 
Kurikulum inti pada Program Studi Manajemen Jenjang Magister (S-2) UNIVERSITAS Stikubank terdiri 
dari: 

 

  Mata Kuliah Matrikulasi  

No Kode Mata Kuliah sks 

1 02220101 Manajemen Bisnis 0 

2 02220102 Kapita Selekta Ekonomika 0 

3 02220103 Statistika 0 

 

  Mata Kuliah Paket Semester 1 

No Kode Mata Kuliah sks 

1 02220001 Manajemen Pemasaran 3 

2 02220002 Manajemen Produksi & Operasi 3 

3 02220003 Ekonomi Manajerial 3 

4 02220004 Manajemen Keuangan 3 

  Total sks 12 

 

  Mata Kuliah Paket Semester 2 

No Kode Mata Kuliah sks 

5 02220005 Manajemen Sumberdaya Manusia 3 

6 02220006 Manajemen Strategik 3 

7 02220007 Sistem Informasi Manajemen 3 

8 02220008 Akuntansi Manajemen 3 

  Total sks 12 

 

  Mata Kuliah Paket Semester 3 

No Kode Mata Kuliah sks 

1 02220009 Metodologi Penelitian 3 

  Pilihan Peminatan Manajemen Sdm   

2 02220241 Budaya Organisasi 3 

3 02220242 Perencanaan Sumberdaya Manusia 3 

4 02220243 Evaluasi Kinerja 3 

  Pilihan Peminatan Manajemen Keuangan Korporat   

2 02220121 Analisis Investasi Dan Manajemen Resiko 3 

3 02220122 Institusi Depositori & Pasar Modal 3 

4 02220123 Manajemen Keuangan Internasional 3 

  Pilihan Peminatan Manajemen Keuangan Pemerintahan   

2 02220251 Manajemen Keuangan Daerah 3 

3 02220252 Investasi Dan Pinjaman Daerah 3 

4 02220253 Penganggaran Keuangan Daerah 3 

Pilihan Peminatan Manajemen Pendidikan   

2 02333016 Seminar Manajemen Keuangan Pendidikan 3 

3 02333017 Manajemen Mutu Pendidikan 3 

4 02333018 Manajemen Supervisi Pendidikan 3 

  Total sks 12 

 

Mata Kuliah Paket Semester 4  

No Kode Mata Kuliah sks 

1 02220010 Lingkungan Bisnis 3 

2 02220011 Metode Analisis Kuantitatif Untuk Manajemen 3 
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3 02220952 Tesis 6 

  Total sks 12 

 

 

12. Peta Kurikulum Program S2 Manajemen Unisbank : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 : Bagan Alir Mata Kuliah S2 Manajemen Unisbank 
 
 
13. Proses Penulisan Dan Ujian Tesis 

a. Proses Penulisan Tesis 
Tugas akhir mahasiswa Program Pascasarjana S-2 Manajamen adalah melakukan penulisan 
tesis. Proses penulisan tesis adalah penyusunan proposal, seminar, kegiatan penelitian, 
pengolahan data dan analisis data dan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk tesis. Proses 
ini memerlukan waktu, oleh karena itu ketentuan waktu menjadi perlu dilakukan: 
1. Pada prinsipnya penulisan tesis dilakukan mulai semester III,  setelah pengambilan mata 

kuliah konsentrasi   
2. Jangka waktu penulisan tesis adalah 6 bulan  
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3. Bila dalam 6 bulan pertama mahasiswa belum dapat menyelesaikan tesis, maka 
mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan dengan batas waktu 6 bulan dengan  
membayar biaya tesis. 

4. Perpanjangan kedua akan diberikan bila dalam masa perpanjangan pertama, mahasiswa 
belum dapat menyelesaikan dan mempunyai alasan yang jelas. Perpanjangan waktu kedua 
diberikan selama  6 bulan dengan membayar biaya tesis 

5. Setiap masa perpanjangan dimungkinkan pengelola mengganti dosen pembimbing, bila 
mahasiswa memintanya. 

6. Bila dua kali masa perpanjangan bimbingan tesis telah dilakukan dan mahasiswa belum 
dapat menyelesaikan tesisnya, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak 
mampu menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat Program Pascasarjana S-2 
Manajemen dan kepada yang bersangkutan akan diberikan sangsi akademik.  

b. Ujian Tesis 
1. Tesis yang telah selesai disusun dan disetujui oleh pembimbing harus dipertahankan 

didepan tim penguji. 
2. Untuk mempertahankan tesis, mahasiswa harus mendaftar ujian tesis terlebih dahulu pada 

bagian admisi dan akademik dengan syarat:  
a. Tesis telah disetujui oleh pembimbing 
b. Indek Prestasi Kumulatif minimal 3,00 
c. Nilai mata kuliah terendah minimal B 
d. Telah mengumpulkan sebanyak   42 SKS 
e. Menyerahkan tiga eksemplar tesis yang telah ditandatangani  oleh pembimbing 
f. Membayar biaya ujian tesis bagi yang lebih dari dua kali ujian tesis. 

3. Tim penguji terdiri dari tiga orang yang salah satunya adalah dosen pembimbing 
mahasiswa yang bersangkutan. 

4. Kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mempertahankan 
tesisnya merupakan masukan bagi tim penguji dalam memberikan penilaian terhadap 
mahasiswa bersangkutan. 

5. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tanpa revisi diwajibkan menyerahkan tesis 
yang sudah dijilid paling lambat satu minggu. 

6. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan revisi harus menghadap pembimbing guna 
menyelesakan tesisnya paling lambat 1 minggu setelah ujian tesis. 

7. Mahasiswa yang tidak lulus dapat mengulangi lagi dengan revisi ataupun tanpa revisi 
menurut tim penguji setelah minimal dua minggu sejak waktu ujian pertama. 

8. Kesempatan untuk ujian adalah dua kali ujian, bila setelah dua kali ujian ternyata belum 
lulus maka mahasiswa dapat mendaftar kembali untuk mengikuti ujian dengan membayar 
biaya ujian. 

9. Mahasiswa yang berhalangan hadir pada saat ujian tesis, harus memberitahukan minimal 
dua hari sebelumnya dengan alasan yang jelas. Pembatalan atau ketidakhadiran 
mahasiswa pada tanggal ujian tesis yang ditentukan akan dianggap tidak menggunakan 
kesempatan ujian dan kepadanya akan diperhitungkan telah mengikuti ujian tesis. 

10. Penyelenggaraan ujian tesis ditentukan dua minggu sekali pada tempat/ruang dan waktu 
yang ditentukan pengelola Program Pascasarjana.  

 
14.Ujian Tulis, Kelulusan, Pengulangan Dan Transkrip Akademik 

a. Ujian Dan Penilaian 
1. Setiap akhir semester diadakan 2 kali evaluasi yaitu ujian Tulis I dan Tulis II untuk setiap mata 

kuliah. 



 

 
11 - 14 

 

2. Komponen penilaian ujian setiap mata kuliah terdiri dari: Tulis I dan Tulis II dipilih terbaik 
dengan bobot 60%, Nilai Tugas 30%, dan presentasi diskusi 10%. 

3. Khusus untuk mata kuliah metodologi penelitian, nilai ditentukan berdasarkan penilaian 
terhadap proposal penelitian untuk tesis. 

4. Tesis dinilai berdasarkan ujian yang diuji oleh team penguji. 
5. Nilai ujian dalam bentuk huruf dengan kriteria skor dan bobot kualitas sbb: 

Skor Huruf Bobot Kualitas 

85-100 A 4,00 

80-84  A- 3,75 

75 – 79    B + 3,25 

70 – 74 B 3,00 

Kurang dr 70 Incomplete  

 
6. Evaluasi Studi dilakukan setiap akhir semester yang diukur dengan Indeks Prestasi (IP) untuk 

semester yang bersangkutan dan Indeks Prestasi Kumulatif. Untuk menentukan IP dan IPK 
digunakan rumus: 

 
                          Jumlah SKS yang ditempuh X Bobot Kualitas 
    IP =  

                                                    Jumlah SKS yang ditempuh 
 

                          Jumlah SKS yang terkumpul X Bobot Kualitas 
    IPK =  

                                            Jumlah SKS yang telah dikumpulkan 
 

b. Pengulangan Ujian Mata Kuliah 
Mahasiswa yang memperoleh Incompleted (IC), dapat mengulang ujian dengan mengajukan 
permohonan tertulis kepada pengelola dan membayar biaya ujian yang besarnya ditetapkan 
kemudian. Nilai maksimal mengulang ujian adalah B 

c. Tempat Ujian 
Ujian diselenggarakan di Program Pascasarjana Kampus Universitas Stikubank Semarang. 

d. Waktu Ujian 
Ujian Tulis 1 dan ujian tulis 2 dilaksanakan secara terjadwal akhir semester 

e. Syarat mengikuti Ujian 
1) Telah membayar biaya pendidikan sesuai skema pembayaran yang disepakati. 
2) Mahasiswa terdaftar aktif pada semester yang bersangkutan. 
3) Kehadiran mengikuti ujian minimal 75% kehadiran kuliah.  

f. Kelulusan 
Mahasiswa dapat dinyatakan lulus dari program S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana 
Universitas  Stikubank apabila memenuhi persyaratan sbb: 
1) Telah mengumpulkan 48 kredit (sks) 
2) Indeks Prestasi komulatif minimal 3,00 
3) Lulus ujian tesis dengan nilai minimal B 
4) Batas waktu studi maksimal 36 bulan atau 6 semester. 
5) Lebih dari 6 semester dikenakan biaya tambahan. 
6) Predikat kelulusan adalah : 

a) Cum Laude bila IPK = 3,76 – 4,00 dan masa studi maksimum 24 bulan. 



 

 
11 - 15 

 

b) Sangat memuaskan bila IPK = 3,50 – 3,75 dengan masa studi tambahan maksimum 9 
bulan. Untuk IPK 3,76 – 4,00 dengan masa studi lebih dari 24 bulan diklasifikasikan 
predikat sangat memuaskan. 

c) Memuaskan bila IPK 3,00 – 3,49 dengan masa studi sesuai ketentuan termasuk 
perpanjangan masa studi yang diijinkan. 

g. Batas waktu Studi 
Batas waktu studi maksimum adalah 4 tahun sejak terdaftar sebagai mahasiswa S-2 
Manajemen Program Pascasarjana Universitas Stikubank sampai dengan dinyatakan lulus dari 
Program Pascasarjana dimaksud. 

h. Transkrip Akademik 
1) Transkrip adalah daftar nilai yang telah ditempuh selama masa studi tertentu. 
2) Mahasiswa dapat meminta transkrip ke bagian akademik sekiranya diperlukan. 
3) Transkrip akademik dapat dikirim ke lembaga tertentu menurut permintaan mahasiswa. 
4) Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tesis secara otomatis berhak 

mendapatkan transkrip akademik secara penuh. 
5) Permintaan transkrip harus menujukkan kartu identitas diri. 

i. Wisuda 
1) Wisuda adalah kegiatan seremonial untuk menghakhiri masa studi. 
2) Setiap lulusan S-2 Manajamen pada Program Pascasarjana Universitas Stikubank wajib 

mengikuti wisuda S-2 Manajamen pada Program Pascasarjana. 
3) Waktu wisuda ditentukan secara terjadwal oleh Pengelola Program Pascasarjana 

Universitas  Stikubank. 
4) Untuk dapat diwisuda, para lulusan telah mendaftarkan diri dan harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 
a) Telah dinyatakan lulus oleh Program Pascasarjana Universitas Stikubank Semarang. 
b) Telah membayar biaya wisuda. 
c) Mengisi formulir daftar isian wisuda. 
d) Pakaian wisuda sebagaimana dapat dilihat pada etika berpakaian Mahasiswa pada 

aturan yang di terbitkan oleh panitia wisuda. 
 
15.Cuti Akademik 

a. Cuti Akademik 
1) Cuti Akademik merupakan pengunduran diri sementara mahasiswa dari kegiatan 

perkuliahan, ujian dan kegiatan akademik lainnya dalam jangka waktu tertentu dengan ijin 
tertulis dari direktur Program Pascasarjana Universitas Stikubank Semarang. 

2) Cuti Akademik dapat diberikan setelah mahasiswa mengikuti kegiatan akademik minimal 
satu semester akademik sejak mahasiwa terdaftar sebagai mahasiswa S-2 Manajemen 
pada Program Pascasarjana Universitas  Stikubank. 

3) Cuti Akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi. 
4) Cuti studi diberikan per semester akademik di Program Pascasarjana. 
5) Permohonan Cuti Akademik diajukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas 

Stikubank setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Program Studi S-2 Manajemen 
Program Pascasarjana dan disertai alasan yang dapat diterima. 

6) Permohonan cuti Akademik diajukan pada masa pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). 
7) Mahasiswa yang mengambil cuti Akademik tidak diperkenankan mengikuti kegiatan 

akademik. 
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8) Cuti Akademik secara khusus bisa dipertimbangkan untuk diberikan diluar butir 2, bila terjadi 
hal-hal khusus seperti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter), pindah tugas 
yang tidak memungkinkan mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu. 

b. Tidak Aktif dan Tidak cuti Akademik. 
Mahasiswa yang tidak aktif mengikuti kegiatan akademik tanpa cuti akademik, masa tidak aktif 
diperhitungakan  sebagai masa studi sehingga tetap harus memenuhi kewajiban keuangan.  

c. Cuti Akademik Berakhir Dan Aktif kembali. 
1) Bila masa cuti akademik berakhir, maka mahasiswa S-2 Manajemen diwajibkan aktif 

kembali dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Program Pascasarjana pada 
masa KRS. 

2) Mahasiswa S-2 Manajemen yang akan memperpanjang masa cuti studi dapat dberikan 
maksimum satu kali dari masa cuti akademik sebelumnya. 

3) Mahasiswa yang cuti akademik kemudian berakhir cutinya dan tidak mengajukan 
permohonan aktif kembali atau tidak mengajukan permohonan perpanjangan cuti akademik, 
maka masa studi diperhitungkan. 

 
16.Etika Dosen Dan Mahasiswa 

Pengelola Program Pascasarjana Universitas Stikubank  menyadari bahwa budaya 
organisasi merupakan faktor penting dalam pembentukan komitmen, integritas dan profesionalime 
bagi dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, etika tingkah laku harus dijunjung tinggi dalam 
lingkungan Program Pascasarjana Universitas Stikubank Semarang. Dosen wajib memberikan 
teladan dilingkungan akademik dan mahasiwa mentaatinya. 
a. Dosen S-2 Manajemen Universitas Stikubank. 

1) Dosen S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Stikubank adalah seorang 
pengajar yang memenuhi kualifikasi dan kewenangan mengajar pada jenjang Strata dua (S-
2) Pascasarjana serta aktif menjalankan kegiatan akademik pada Program S-2 Manajemen 
Universitas Stikubank. 

2) Kualifikasi Dosen adalah minimal memiliki jenjang pendidikan setingkat S-2 hingga doctoral 
yang relevan dan memiliki kompetensi akademik. 

3) Kewenangan akademik melekat pada jabatan akademik yang setingkat minimal lektor kepala 
untuk S-2, Lektor untuk S-3 bagi para akademisi dan berpengalaman di bidangnya bagi para 
praktisi. 

4) Penilaian kompetensi sepenuhnya menjadi hak pengelola Program Pascasarjana Universitas 
Stikubank dengan memperhatikan kebutuhan dan masukan dari struktural terkait, kelompok 
dosen dan peserta program S-2 Manajemen. 

b. Etika Berpakaian Dosen S-2 Manajemen Universitas Stikubank 
Ajining Rogo Soko Busono, pakaian mencerminkan citra profesionalisme. Oleh karena itu 
seorang dosen yang mengajar pada Program Pascasarjana harus memperhatikan pakaian 
sebagai berikut: 
1) Pakaian dosen S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Stikubank harus 

disesuaikan dengan peran profesional yang disandangnya sebagai dosen. 
2) Pakaian dosen S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Stikubank 

khususnya di kelas untuk peran sebagai dosen adalah pakaian formal bisnis yang 
mencerminkan profesionalisme. 

3) Pakaian formal bisnis bagi dosen pria adalah celana panjang (non Jeans) dan hem lengan 
panjang berdasi dengan sepatu formal serta disarankan mengenakan jas. 
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4) Pakaian formal bisnis untuk dosen wanita adalah pakaian yang mencerminkan wanita 
profesional yaitu rok atau celana panjang (non jeans) dan blouse yang santun atau bleser 
atau busana muslimah dengan sepatu formal. 

5) Dandanan wajah, rambut dan perhiasan hendaknya disesuaikan dengan pakaian. 
6) Dosen S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana yang memelihara kumis dan jenggot 

dan atau godeg harap dijaga kerapihannya. 
7) Rambut kepala tidak diperkenankan gondrong dan selalu harus menjaga kerapihannya. 
8) Dosen harus senantiasa menjaga kondisi badan agar tetap segar sehingga tidak 

mengganggu suasana proses belajar mengajar di kelas maupun lingkungan kerja. 
9) Bila terjadi pelanggaran etika diatas, pengelola berhak melarang masuk kelas pada Program 

Pascasarjana. 
c.  Etika Dosen Dalam Proses Belajar Mengajar Di Kelas 

1) Dosen dalam mengajar di kelas harus tepat waktu, tepat memulai dan tepat mengakhiri 
kuliah sesuai jadwal yang ditugaskan. 

2) Dosen wajib memberikan salam pembukaan pada saat kuliah dimulai dengan 
Assalamu’alaikum atau selamat pagi/sore. 

3) Sapaan untuk sesama dosen atau dengan mahasiswa adalah bapak, pak, ibu atau bu” 
4) Sebelum kuliah dimulai, pada kuliah perdana dosen wajib memberikan materi kuliah atau 

silabus.  
5) Dosen S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana yang sedang mengajar di kelas dilarang 

merokok dan atau makan. 
6) Dosen S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana terbuka untuk menerima pertanyaan 

mahasiswa mengenai materi kuliah yang diajukan baik di kelas maupun di luar kelas. 
Perbedaan pendapat antara dosen dengan mahasiswa dapat terjadi, dosen harus terbuka 
terhadap hal ini. 

7) Dosen S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana memiliki komitmen tinggi terhadap mutu 
materi dan metode mengajar sebagai bentuk kepeduliannya terhadap peningkatan mutu 
proses belajar mengajar dan mutu lulusan. 

8) Dosen S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana memiliki integritas dan komitmen yang 
tinggi dalam mengevaluasi hasil ujian mahasiswa atau penugasan yang lain. 

9) Dosen S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana harus menyediakan waktu konsultasi di 
luar tatap muka sesuai komitmen yang disepakati dengan mahasiswa. 

d. Etika Dosen Dalam Membimbing Tesis 
1) Dosen pembimbing tesis harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap selesainya studi 

mahasiswa. 
2) Dosen pembimbing tesis harus memiliki komitmen waktu yang tinggi terhadap waktu yang 

dijanjikan kepada mahasiswa dalam memberikan layanan bimbingan tesis. 
3) Dosen pembimbing harus menyediakan waktu bimbingan yang terjadwal dan ditentukan oleh 

pengelola Program Pascasarjana . 
4) Pembimbingan diluar jadwal yang ditentukan oleh pengelola dimungkinkan sesuai waktu, 

tempat dan ruang yang dijanjikan, tanpa mengurangi layanan yang dijadwal pengelola. 
5) Pembatalan waktu yang dijanjikan harus ada pemberitahuan sebelumnya terhadap mahasiswa 

melalui telpon, fax atau sarana yang lain yang memungkinkan pesan pembatalan sampai pada 
mahasiswa. 

6) Seorang Dosen pembimbing wajib memiliki handphone, menerima telepon dari mahasiswa 
dalam kerangka komitmen waktu dan atau layanan bimbingan tesis. Oleh karena itu dosen 
pembimbing harus menginformasikan ke pengelola S-2 Manajemen pada Program 
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Pascasarjana mengenai nomor telpon rumah, kantor atau handphone untuk menciptakan 
kepastian dalam kontaks komunikasi.  

7) Bimbingan tesis adalah bukan ujian, sehingga seorang pembimbing dengan kompetensi yang 
dimilikinya harus memberikan input, mengarahkan dan memberi advis untuk selesainya tesis. 

8) Selama proses pembimbingan, dosen diwajibkan memenuhi etika berpakaian sebagaimana 
dosen S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana yang mencerminkan citra profesional. 

 
e.  Mahasiswa S-2 Manajemen Stikubank Semarang 

Yang termasuk Mahasiswa S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Stikubank 
adalah sebagai berikut: 
1) Mereka yang terdaftar sebagai peserta program S-2 Manajemen pada Program 

Pascasarjana. 
2) Mereka yang berlatang pendidikan minimal S-1 atau DIV dan telah memenuhi kewajiban dan 

persyaratan yang ditentukan Pengelola Program Pascasarjana Universitas Stikubank. 
3) Mereka yang tidak dalam keadaan dicabut haknya sebagai mahasiswa. 

 
f. Etika Berpakaian Mahasiswa S-2 Manajemen Universitas Stikubank 

1) Pakaian Mahasiswa S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Stikubank 
harus disesuaikan dengan peran profesional yang disandangnya sebagai mahasiswa. 

2) Pakaian Mahasiswa S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Stikubank baik 
di kelas maupun diluar kelas dalam lingkungan Universitas Stikubank adalah pakaian formal 
bisnis yang mencerminkan profesionalisme. 

3) Pakaian formal bisnis bagi Mahasiswa adalah celana panjang dan hem lengan panjang 
dengan sepatu formal. Pemakaian dasi disarankan pada kuliah reguler dan diwajibkan ketika 
kuliah dosen tamu. 

4) Pakaian formal bisnis untuk Mahasiswi adalah pakaian yang mencerminkan wanita 
profesional yaitu rok atau celana panjang (non Jeans) dan blouse yang santun atau bleser 
atau busana muslimah dengan sepatu formal. 

5) Dandanan wajah, rambut dan perhiasan hendaknya disesuaikan dengan pakaian. 
6) Mahasiswa S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana yang memelihara kumis dan 

jenggot dan atau godeg harap dijaga kerapihannya. 
7) Rambut kepala tidak diperkenankan gondrong dan selalu harus menjaga kerapihannya. 
8) Mahasiswa harus senantiasa menjaga kondisi badan agar tetap segar sehingga tidak 

mengganggu suasana proses belajar mengajar di kelas maupun lingkungan kampus. 
9) Pakaian Mahasiswa untuk wisuda adalah toga 
10) Pakaian Mahasiswi untuk wisuda adalah kebaya, sanggul dan toga  
11) Pakaian Mahasiswa atau mahasiswi S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana pada 

waktu penglepasan adalah bebas dan rapi. 
12) Bila terjadi pelanggaran etika diatas, pengelola berhak melarang masuk kelas S-2 

Manajemen pada Program Pascasarjana. 
g. Etika Mahasiswa Dalam Memenuhi Komitmen Waktu Dan Proses belajar mengajar. 

1) Mahasiswa harus mempunyai komitmen tinggi terhadap waktu. 
2) Mahasiswa senantiasa mulai kuliah tepat waktu dan mengakhiri tepat waktu. 
3) Mahasiswa dan mahasiswi hadir penuh pada setiap kuliah tatap muka sesuai jadwal, serta 

mengikuti ujian secara tepat waktu. 
4) Mahasiswa menjunjung tinggi integritas akademik dan senantiasa mengikuti proses 

akademik secara benar di S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana. Integritas akademik 
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ditunjukan melalui kejujuran intelektual, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan 
pencontekan, tidak melakukan duplikasi karya orang lain, tidak melakukan penjimplakan. 

5) Mahasiswa tidak diperkenankan merokok/makan dalam kelas, tidak diperkenankan 
mengaktifkan handphone ketika mengikuti kuliah. 

6) Mahasiswa tidak menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan narkoba. 
7) Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan upaya memperoleh nilai dengan cara apapun 

selain melalui proses akademik. 
8) Mahasiswa S-2 Manajemen pada Program Pascasarjana senantiasa memelihara kerapihan, 

kebersihan kampus, lingkungan dan senantiasa memelihara sportifitas. 
h. Etika Mahasiswa Dalam Proses Bimbingan Tesis 

1) Mahasiswa harus menempatkan diri sebagai mahasiswa yang sedang mengikuti proses 
pembimbingan dibawah dosen pembimbing. 

2) Mahasiswa harus menggunakan waktu atau jadwal bimbingan secara optimal yang 
dijadwalkan oleh pengelola Program Pascasarjana agar studi dapat selesai tepat waktu. 

3) Mahasiswa harus menepati komitmen waktu yang disepakati antara mahasiswa dengan 
dosen pembimbing, bila ada komitmen diluar jadwal yang ditentukan pengelola Program 
Pascasarjana. 

4) Mahasiswa dalam mengajukan proposal harus dalam bentuk yang rapih dan mencerminkan 
citra profesional. 

5) Proposal dimaksud harus dikemas dalam ketikan yang rapih sesuai pedoman penulisan 
proposal/tesis, dijilid sementara, diberi cover dan dimasukan dalam map. 

6) Mahasiswa harus mengikuti advis dosen pembimbing sepanjang bisa diterima secara 
akademik. 

7) Selama proses pembimbingan, mahasiswa tidak merokok/makan dan mentaati etika 
berpakaian. 

8) Mahasiswa senantiasa menyelesaikan tesis secara terjadwal termasuk mengikuti workshop 
penelitian. 

9) Mahasiswa memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tesis agar studi selesai 
tepat waktu. 

 


