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Informasi Spesifikasi 
Program Studi  
di Lingkungan  
Universitas Airlangga 

 

PROGRAM SARJANA  DAN PROFESI 
Fakultas Kedokteran: Kedokteran, 
Pendidikan Profesi Dokter, Kebidanan, 
Pendidikan Profesi Bidan; Fakultas 
Kedokteran Gigi: Kedokteran Gigi, 
Pendidikan Profesi Dokter Gigi; 
Fakultas Hukum: Ilmu Hukum; 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis: 
Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, 
Manajemen, Ekonomi Islam, 
Pendidikan Profesi Akuntan; Fakultas 
Farmasi: Farmasi, Pendidikan Profesi 
Apoteker; Fakultas Kedokteran 
Hewan: Kedokteran Hewan, 
Pendidikan Profesi Dokter Hewan; 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: 
Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu 
Hubungan Internasional, Ilmu 
Administrasi Negara, Antropologi, Ilmu 
Informasi Dan Perpustakaan, Ilmu 
Politik; Fakultas Sain dan Teknologi: 
Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, 
Teknik Lingkungan, Sistem Informasi, 
Teknik Biomedis, Statistika; Fakultas 
Kesehatan Masyarakat: Kesehatan 
Masyarakat, Gizi; Fakultas Psikologi: 
Psikologi; Fakultas Ilmu Budaya: 
Bahasa Dan Sastra Indonesia, Bahasa 
Dan Sastra Inggris, Ilmu Sejarah, Studi 
Kejepangan; Fakultas Keperawatan: 
Keperawatan, Pendidikan Profesi 
Ners; Fakultas Perikanan dan 
Kelautan: Akuakultur, Teknologi Hasil 
Perikanan  

DIPLOMA III 
Fakultas Vokasi: Teknologi 
Laboratorium Medis, Fisioterapi, 
Pengobat Tradisional, Teknik Gigi, 
Manajemen Perbankan, Administrasi 
Perkantoran, Akuntansi, Perpajakan, 
Manajemen Pemasaran, Manajemen 
Perhotelan, Paramedik Veteriner, 
Perpustakaan, Kepariwisataan / Bina 
Wisata, Otomasi Sistem Instrumentasi, 
Sistem Informasi, Keselamatan Dan 
Kesehatan Kerja, Bahasa Inggris, 
Keperawatan 

DIPLOMA IV 
Fakultas Vokasi: Pengobat Tradisional, 
Fisioterapi, Teknologi Radiologi 
Pencitraan 
 

PROGRAM SARJANA DAN PROFESI 
Fakultas Kedokteran: Kedokteran, 
Pendidikan Profesi Dokter, Kebidanan, 
Pendidikan Profesi Bidan; Fakultas 
Kedokteran Gigi: Kedokteran Gigi, 
Pendidikan Profesi Dokter Gigi; 
Fakultas Hukum: Ilmu Hukum; 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Akuntansi, 
Ekonomi Pembangunan, Manajemen, 
Ekonomi Islam, Pendidikan Profesi 
Akuntan; Fakultas Farmasi: Farmasi, 
Pendidikan Profesi Apoteker; Fakultas 
Kedokteran Hewan: Kedokteran 
Hewan, Pendidikan Profesi Dokter 
Hewan; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik: Sosiologi, Ilmu Komunikasi, 
Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu 
Administrasi Negara, Antropologi, 
Ilmu Informasi Dan Perpustakaan, Ilmu 
Politik; Fakultas Sain dan Teknologi: 
Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, 
Teknik Lingkungan, Sistem Informasi, 
Teknik Biomedis, Statistika; Fakultas 
Kesehatan Masyarakat: Kesehatan 
Masyarakat, Gizi; Fakultas Psikologi: 
Psikologi; Fakultas Ilmu Budaya: Bahasa 
Dan Sastra Indonesia, Bahasa Dan Sastra 
Inggris, Ilmu Sejarah, Studi Kejepangan; 
Fakultas Keperawatan: Keperawatan, 
Pendidikan Profesi Ners; Fakultas 
Perikanan dan Kelautan: Akuakultur, 
Teknologi Hasil Perikanan; Sekolah 
Teknologi Maju Dan Multidisiplin: 
Teknologi Sains Data, Robotika 
dan Kecerdasan Buatan, Rekayasa 
Nanoteknologi, Teknik Elektro, Teknik 
Industri

DIPLOMA III 
Fakultas Vokasi: Teknologi Laboratorium 
Medis, Fisioterapi, Pengobat 
Tradisional, Teknik Gigi, Manajemen 
Perbankan, Administrasi Perkantoran, 
Akuntansi, Perpajakan, Manajemen 
Pemasaran, Manajemen Perhotelan, 
Paramedik Veteriner, Perpustakaan, 
Kepariwisataan / Bina Wisata, Otomasi 
Sistem Instrumentasi, Sistem Informasi, 
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, 
Bahasa Inggris, Keperawatan 

DIPLOMA IV 
Fakultas Vokasi: Pengobat Tradisional, 
Fisioterapi, Teknologi Radiologi 
Pencitraan
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FAKULTAS  

KEDOKTERAN 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021 C3



 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021PC 4



PROGRAM STUDI KEDOKTERAN 
 
Status akreditasi beserta 
Badan Akreditasi e.g. BAN-PT, 
LAM 

 
Akreditasi Program Sarjana dan Profesi oleh LAMPT-KES, Berdasarkan Surat 
Keputusan BAN-PT No. SK 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 (tanggal 29 
Desember 2014) dengan nilai A. 
Berlaku sampai dengan 28 Desember 2019 
 
ISO 9001:2015; 
International Workshop Agreement (IWA) 2:2007 ;  
Education Criteria For Performance Excellent Based On MBNQA 2011 
 
Sertifikasi Internasional oleh ASEAN University Network Quality Assurance 
(AUN QA) pada Januari 2014 
 

Capaian Pembelajaran A. PENGETAHUAN 
I. Dalam melakukan praktik kedokteran, seorang dokter melakukan poin 

dibawah ini untuk dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang 
baik: 
1. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
promosi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.  

2. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
prevensi masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.  

3. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas untuk menentukan prioritas 
masalah kesehatan pada individu, keluarga, danmasyarakat.  

4. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
terjadinya masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.  

5. Menggunakan data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional 
untuk menegakkan diagnosis.  

6. Menggunakan alasan ilmiah dalam menentukan penatalaksanaan 
masalah kesehatan berdasarkan etiologi, patogenesis, dan 
patofisiologi. 

7. Menentukan prognosis penyakit melalui pemahaman prinsip-prinsip 
ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu 
Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran 
Komunitas.  

8. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
rehabilitasi medik dan social pada individu, keluargadanmasyarakat.  

9. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
kepentingan hukum dan peradilan.  

10. Mempertimbangkan kemampuan dan kemauan pasien, bukti ilmiah 
kedokteran, dan keterbatasan sumber daya dalam pelayanan 
kesehatan untuk mengambil keputusan. 
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II. Dalam mengelola masalah kesehatan, seorang dokter melakukan 
kegiatan tersebut dibawah ini dengan baik: 
1. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan 

berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan.  
2. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan 

kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing 
di Indonesia 

 
B. KETERAMPILAN KHUSUS 
I. Dalam setiap praktik kedokteran, setiap dokter dapat menunjukkan 

tindakan dibawah ini yang sesuai dengan nilai yang dianut secara luas: 
1. Berke-Tuhan-an (Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa) 
2. Bermoral, beretika, dan berdisiplin 
3. Sadar dan taat hukum 
4. Berwawasan social budaya 
5. Berperilaku professional 

II. Dalam setiap praktik kedokteran, setiap dokter dapat menunjukkan 
tindakan dibawah ini yang sesuai kaidah keilmuan: 
1. Menerapkan mawas diri 
2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat 
3. Mengembangkan pengetahuan baru 

III. Dalam melakukan praktik kedokteran, sesuai dengan kaidah komunikasi, 
seorang dokter mampu melakukan: 
1. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya 
2. Berkomunikasi dengan mitra kerja (sejawat dan profesi lain) 
3. Berkomunikasi dengan masyarakat 

IV. Dalam melakukan praktik kedokteran, dokter dapat melakukan 
serangkaian tindakan di bawah ini untuk meningkatkan derajat 
kesehatan: 
1. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan 
2. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada 

profesi kesehatan lain, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk 
peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

V. Dalam mengelola masalah kesehatan, seorang dokter melakukan 
kegiatan tersebut dibawah ini dengan baik: 
1. Melaksanakan promosi kesehatan pada individu, keluarga dan 

masyarakat 
2. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah 

kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat 
3. Melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga 

dan masyarakat 
4. Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan 
5. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan 

berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan 
6. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan 

spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di 
Indonesia 

VI. Seorang dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran, melakukan 
keterampilan klinis dengan baik pada saat: 
1. Melakukan prosedur diagnosis 
2. Melakukan prosedur penatalaksanaan masalah kesehatan secara 

holistic dan komprehensif 
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VII. Dokter lulusan Universitas Airlangga memiliki tambahan kemampuan 
sebagai berikut dengan baik dan diterapkan dalam praktik kedokteran: 
1. Melakukan pengelolaan penyakit tropis infeksi maupun non infeksi 

dengan pendekatan genetik, perilaku, sosial-budaya, disamping 
factor inang, agen dan lingkungan 

2. Melakukan pertolongan pertama pada kondisi kegawatdaruratan 
dan merencanakan penanganan musibah secara terpadu 

3. Menerapkan alur piker ilmiah penelitian menggunakan berbagai 
konsep dengan pendekatan Kedokteran Dasar, Klinik maupun 
Masyarakat. 

 
*Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Ketrampilan Umum (KU) 
bias dilihat pada lampiran permenristekdikti No.44 tahun 2015. 
 

Lama studi dan jumlah kredit 

yang diperoleh 

Tahap Sarjana Kedokteran : 7 semester = 155 sks, terdiri dari: 
1. sub program I   : 3 Semester = 68sks 
2. sub program  II : 2 semester = 44sks 
3. sub program III : 2 semester = 43sks 
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Struktur Kurikulum, strategi 

pembelajaran, metode 

penilaian. 

Struktur Kurikulum: 
Prodi Kedokteran mempunyai total 52 mata kuliah. 
Total beban studi lulus Prodi Kedokteran adalah 155 sks.  
Pada tahap sarjana, kurikulum hybrid dilaksanakan dengan mengkombinasikan 
26 mata kuliah (75 sks) subject based dan 26 mata kuliah (80 sks) integrase).  
Jumlah beban studi mata kuliah wajib 155 sks. 
 
Program Sarjana Kedokteran 
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B. Program Profesi 
Kepaniteraan Klinik I 
 
*sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum prodi. 
 
Strategi pembelajaran: 
1. Kuliah 
2. Tutorial PBL dan metode kelompok kecil lain 
3. Praktikum di laboratorium 
4. Praktikum keterampilan medis 
5. Kepaniteraan di sarana pelayanan kesehatan 
6. Tugas jaga di rumah sakit 
7. Survey dan field training 
 
Media Pembelajaran: 
1. Kelas besar 
2. Furniture yang sesuai untuk kelengkapan luar 
3. Media untuk presentasi (komputer, proyektor, dsb.) 
4. Kelengkapan kelas untuk mendukung diskusi kelompok kecil (furniture dll.) 
5. Teknologi informasi yang mendukung proses belajarmengajar. 
6. Instrumen dan bahan praktikum di laboratorium 
7. Kelengkapan dalam praktikum keterampilan medis (manekin, pasien 

simulasi, intrumen medik, bahan habis pakai, dll.) 
8. Sarana pelayanan kesehatan dalam pendidikan klinis 
9. Masyarakat dalam community based education (termasuk dalam 

kepaniteraan, survey dan field training, dll.) 
10. Rumah sakit dengan berbagai media yang sesuai (pasien, rekam medik, 

gambar, animasi, video, ruangan, alatmedik, dll.) 
 
Metode penilaian: 
1. Ujian Tulis 

a. Essay 
b. MCQ 
c. Ujian praktikum 

2. Ujian berbasis teknologi informasi 
a. E-exam membuat essay pendek 
b. Simulasi berbasis IT 

3. Ujian lisan terstruktur 
4. Penilaian selama proses pembelajaran 

Kedisiplinan, interpersonal skill, kontribusi kepada kelompok, empati dan 
humaniora akan dinilai. 

5. Ujian performance 
a. Isolated skill exam 
b. OSCE (Objective structured clinical examination) 
c. Mini-CEX (Mini clinical examination) 

 
Penilaian menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah 
ditetapkan. 
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PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER 
 
Status akreditasi beserta 
Badan Akreditasi e.g. BAN-PT, 
LAM 

 
Akreditasi Program Sarjana dan Profesi oleh LAMPT-KES, Berdasarkan Surat 
Keputusan BAN-PT No. SK 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 (tanggal 29 
Desember 2014) dengan nilai A. 
Berlaku sampai dengan 28 Desember 2019 
 
ISO 9001:2015; 
International Workshop Agreement (IWA) 2:2007 ;  
Education Criteria For Performance Excellent Based On MBNQA 2011 
 
Sertifikasi Internasional oleh ASEAN University Network Quality Assurance 
(AUN QA) pada Januari 2014 
 

Capaian Pembelajaran A. PENGETAHUAN 
I. Dalam melakukan praktik kedokteran, seorang dokter melakukan poin 

dibawah ini untuk dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang 
baik: 
1. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
promosi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.  

2. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
prevensi masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.  

3. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas untuk menentukan prioritas 
masalah kesehatan pada individu, keluarga, danmasyarakat.  

4. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
terjadinya masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.  

5. Menggunakan data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional 
untuk menegakkan diagnosis.  

6. Menggunakan alasan ilmiah dalam menentukan penatalaksanaan 
masalah kesehatan berdasarkan etiologi, patogenesis, dan 
patofisiologi. 

7. Menentukan prognosis penyakit melalui pemahaman prinsip-prinsip 
ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu 
Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran 
Komunitas.  

8. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
rehabilitasi medik dan social pada individu, keluargadanmasyarakat.  

9. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
kepentingan hukum dan peradilan.  

10. Mempertimbangkan kemampuan dan kemauan pasien, bukti ilmiah 
kedokteran, dan keterbatasan sumber daya dalam pelayanan 
kesehatan untuk mengambil keputusan. 
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II. Dalam mengelola masalah kesehatan, seorang dokter melakukan 
kegiatan tersebut dibawah ini dengan baik: 
1. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan 

berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan.  
2. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan 

kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing 
di Indonesia 

 
B. KETERAMPILAN KHUSUS 
I. Dalam setiap praktik kedokteran, setiap dokter dapat menunjukkan 

tindakan dibawah ini yang sesuai dengan nilai yang dianut secara luas: 
1. Berke-Tuhan-an (Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa) 
2. Bermoral, beretika, dan berdisiplin 
3. Sadar dan taat hukum 
4. Berwawasan social budaya 
5. Berperilaku professional 

II. Dalam setiap praktik kedokteran, setiap dokter dapat menunjukkan 
tindakan dibawah ini yang sesuai kaidah keilmuan: 
1. Menerapkan mawas diri 
2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat 
3. Mengembangkan pengetahuan baru 

III. Dalam melakukan praktik kedokteran, sesuai dengan kaidah komunikasi, 
seorang dokter mampu melakukan: 
1. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya 
2. Berkomunikasi dengan mitra kerja (sejawat dan profesi lain) 
3. Berkomunikasi dengan masyarakat 

IV. Dalam melakukan praktik kedokteran, dokter dapat melakukan 
serangkaian tindakan di bawah ini untuk meningkatkan derajat 
kesehatan: 
1. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan 
2. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada 

profesi kesehatan lain, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk 
peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

V. Dalam mengelola masalah kesehatan, seorang dokter melakukan kegiatan 
tersebut dibawah ini dengan baik: 
1. Melaksanakan promosi kesehatan pada individu, keluarga dan 

masyarakat 
2. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah 

kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat 
3. Melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga 

dan masyarakat 
4. Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan 
5. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan 

berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan 
6. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan 

spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia 
VI. Seorang dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran, melakukan 

keterampilan klinis dengan baik pada saat: 
1. Melakukan prosedur diagnosis 
2. Melakukan prosedur penatalaksanaan masalah kesehatan secara 

holistic dan komprehensif 
VII. Dokter lulusan Universitas Airlangga memiliki tambahan kemampuan 

sebagai berikut dengan baik dan diterapkan dalam praktik kedokteran: 
1. Melakukan pengelolaan penyakit tropis infeksi maupun non infeksi 

dengan pendekatan genetik, perilaku, sosial-budaya, disamping 
factor inang, agen dan lingkungan 
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2. Melakukan pertolongan pertama pada kondisi kegawatdaruratan 
dan merencanakan penanganan musibah secara terpadu 

3. Menerapkan alur piker ilmiah penelitian menggunakan berbagai 
konsep dengan pendekatan Kedokteran Dasar, Klinik maupun 
Masyarakat. 

 
*Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Ketrampilan Umum (KU) 
bias dilihat pada lampiran permenristekdikti No.44 tahun 2015. 
 

Lama studi dan jumlah kredit 

yang diperoleh 

Tahap Profesi Dokter: 4 semester = 57 sks, terdiri dari: 
1. Kepaniteraan Klinik I  : 2 semester (53minggu) = 27 sks 
2. Kepaniteraan Klinik II : 2 semester (54minggu) = 30 sks 
 

Struktur Kurikulum, strategi 

pembelajaran, metode 

penilaian. 

Struktur Kurikulum: 
Prodi Pendidikan Profesi Dokter, dilaksanakan15 Kepaniteraan (48 sks) dan 4 
matakuliah (9 sks) integrasi.  
 
 
Kepaniteraan Klinik I 

PATKLIN 1 SKS ELEKTIF 1 

I. Penyakit Dalam 7 Kedaruratan Medik 

I. Kesehatan Anak 6 Cardiac Emengency 

Neurologi 3 Kedaruratan Pediatri 

I. Kedokteran Jiwa 3 Paternitas dan 
Medikolegal 

Farmakologi dan Terapi 1 Palliative Care 

Kedokteran Forensik dan 
Medikolegal 2 HIV – AIDS  

Ilmu Kesehatan Kulit dan 
Kelamin 2  

Radiologi 1 

Rehabilitasi Medik 1 

26 SKS 1 SKS 

 
 
Kepaniteraan Klinik II 

PATKLIN 2 SKS ELEKTIF 2 

Com
prehensive 

M
edical Know

ledge 
and

ClinicalSkills

SKS 

Ilmu Bedah 6 Managemen 
Bencana 

5 
Obsteri & 
Ginekologi 6 Obstetri Sosial + KB 
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Ilmu Kesehatan 
Mata 2 Kedaruratan 

Obstetri 

Ilmu Kesehatan 
THT – KL  2 Primary Trauma 

Care 

Anestesiologi  & 
Reanimasi 2 Dokter Keluarga 

IKM – KP  4 

Community 
Medicine 2  

24 SKS 1 SKS 5 SKS 

 
*sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum 
prodi. 
 
Strategi pembelajaran: 
1. Kuliah 
2. Tutorial PBL dan metode kelompok kecil lain 
3. Praktikum di laboratorium 
4. Praktikum keterampilan medis 
5. Kepaniteraan di sarana pelayanan kesehatan 
6. Tugas jaga di rumah sakit 
7. Survey dan field training 
 
 
Media Pembelajaran: 
1. Kelasbesar 
2. Furniture yang sesuai untuk kelengkapan luar 
3. Media untuk presentasi (komputer, proyektor, dsb.) 
4. Kelengkapan kelas untuk mendukung diskusi kelompok kecil (furniture 

dll.) 
5. Teknologi informasi yang mendukung proses belajarmengajar. 
6. Instrumen dan bahan praktikum di laboratorium 
7. Kelengkapan dalam praktikum keterampilan medis (manekin, pasien 

simulasi, intrumen medik, bahan habis pakai, dll.) 
8. Sarana pelayanan kesehatan dalam pendidikan klinis 
9. Masyarakat dalam community based education (termasuk dalam 

kepaniteraan,survey dan field training, dll.) 
10. Rumah sakit denga nberbagai media yang sesuai (pasien, rekam 

medik,gambar, animasi, video, ruangan, alatmedik, dll.) 
 
Metode penilaian: 
1. Ujian Tulis 

a. Essay 
b. MCQ 
c. Ujian praktikum 

2. Ujian berbasis teknologi informasi 
a. E-exam membuat essay pendek 
b. Simulasi berbasis IT 

3. Ujian lisan terstruktur 
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4. Penilaian selama proses pembelajaran 
 Kedisiplinan, interpersonal skill, kontribusi kepada kelompok, empati 

dan humaniora akan dinilai. 
5. Ujian performance 

a. Isolated skill exam 
b. OSCE (Objective structured clinical examination) 
c. Mini-CEX (Mini clinical examination) 

Penilaian menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah 

ditetapkan. 

  

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021PC 14



PROGRAM STUDI KEBIDANAN 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT,LAM 

 
Akreditasi Program Studi Sarjana Kebidanan oleh LAMPT-KES, Berdasarkan 
Surat Keputusan BAN-PT no.SK 0063/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 (tanggal 
29 September 2018) dengan nilai A. 
Berlaku sampai dengan 28 September 2023 
 
Sertifikasi Internasional oleh ASEAN University Network Quality Assurance 
(AUN QA) pada 15 Maret 2018 
 

Jenis (misalnya penuh/paruh  
waktu, Pembelajaran 
residensial/jarak jauh, 
program ganda dan intensif) 
 

Full-time 

Nama gelar Sarjana : Sarjana Kebidanan (S.Keb) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

A. PENGUASAAN PENGETAHUAN 
1. Menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan 

kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi 
secara mendalam. 

2. Menguasai konsep teoritis ilmu obstetri dan ginekologi, serta ilmu 
kesehatan anak secara umum  

3. Menguasai konsep teoritis ilmu anatomi, fisiologi, mikrobiologi, fisika 
kesehatan, dan biokimia, parasitologi, imunologi, farmakologi, genetika, 
biologi reproduksi dan biologi perkembangan yang terkait dengan siklus 
kesehatan reproduksi perempuan dan proses asuhan yang dibutuhkan 
secara mendalam; 

4. Menguasai konsep teoritis ilmu ekonomi kesehatan, politik kesehatan, 
kebijakan publik di bidang kesehatan, sosiologi dan antropologi 
kesehatan, epidemiologi dan biostatistik, kesehatan masyarakat secara 
mendalam; 

5. Menguasai konsep teoritis ekologi manusia secara umum dan konsep 
teoritis psikologi perkembangan dan ilmu perilaku secara mendalam 
dalam memberikan  asuhan kebidanan sepanjang siklus reproduksi 
perempuan dan proses adaptasi menjadi orangtua; 

6. Menguasai konsep teoritis gizi dalam siklus reproduksi perempuan 
secara umum; 

7. Menguasai konsep dasar, prinsip, dan teknik bantuan hidup dasar (Basic 
Life Support) dan pasien safety; 

8. Menguasai konsep teoritis keterampilan dasar dalam praktik kebidanan 
secara mendalam ; 

9. Menguasai konsep teoritis ilmu kesehatan masyarakat secara umum;  
10. Menguasai konsep teoritis patofisiologi secara umum yang mendasari  

asuhan kebidanan; 
11. Menguasai konsep teoritis hukum peraturan dan perundang-undangan 

yang terkait dengan pelayanan kebidanan secara umum 
12. Menguasai konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, 

promosi kesehatan dan konseling serta penggunaan teknologi dan 
sistem informasi dalam pelayanan kebidanan secara  mendalam;  

13. Menguasai konsep teoritis manajemen dan kepemimpinan secara 
umum. 

14. Menguasai konsep teoritis penelitian dan  evidence based practice 
dalam praktik kebidanan secara mendalam    

15. Mampu menguasai konsep teoritis obstetri, ginekologi, patofisiologi, 
patobiologi yang terkait dengan asuhan kebidanan 
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B. KETERAMPILAN KHUSUS 
1. Mampu menerapkan ilmu Biologi reproduksi dan perkembangan, ilmu 

sosial, perilaku dan ekologi manusia, serta keilmuan kebidanan serta 
kompleksitasnya pada masa pranikah dan masa prakonsepsi, kehamilan, 
persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, 
kesehatan reproduksi (remaja, perempuan usia subur dan 
perimenopause), serta pelayanan keluarga berencana sesuai model 
praktik bidan 

2. Mampu menerapkan teori dan praktik pengambilan keputusan dan  
manajemen dalam  pelayanan kebidanan sesuai kode etik 

3. Mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan/kelainan pada 
kasus pranikah dan  prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru 
lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi (remaja, 
perempuan usia subur dan perimenopause), serta akseptor KB 

4. Mampu mendemonstrasikan tatalaksana konsultasi, kolaborasi dan 
rujukan 

5. Mampu mendemonstrasikan penanganan awal kegawatdaruratan 
maternal neonatal  sesuai standar mutu  yang berlaku 

6. Mampu menerapkan berbagai teori kontrasepsi termasuk AKDR dan 
AKBK 

7. Mampu mendemonstrasikan  pencegahan infeksi, pasien safety dan 
upaya bantuan hidup dasar 

8. Mampu mendemonstasikan  pendokumentasian asuhan kebidanan 
sesuai  standar yang berlaku 

9. Mampu mengembangkan KIE dan promosi kesehatan yang 
berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan 
siklus reproduksinya  dengan menggunakan hasil riset dan teknologi 
informasi 

10. Mampu menerapkan teori manajemen kebidanan komunitas yang 
berbasis pada partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah 
melalui pendekatan interprofesional; 

11. Mampu mendemonstrasikan langkah–langkah manajemen pelayanan 
kebidanan 

12. Mampu pengembangakan pelayanan bidan dengan menggunakan 
konsep mata ajar pilihan (Psikoneuroimunologi, Pelayanan Kebidanan 
Inovatif, Teknobiomedik Pelayanan Kebidanan, Desain dalam Pelayanan 
Kebidanan) 

 
Lama studi dan jumlah kredit Tahap Sarjana Kebidanan : 7 Semester = 148 sks, terdiri dari: 

Semester I  : 22 sks 
Semester II : 21 sks 
Semester III: 24 sks 
Semester IV: 21 sks 
Semester V : 21 sks 
Semester VI : 22 sks 
Semester VII: 17 sks 

 
Persayaratan Calon 
Mahasiswa Baru dan 
mekanisme seleksi, e.g. 
SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, 
dll 
 

Terdapat 3 mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk Prodi 
Kebidanan FK Unair. Persyaratan lengkap masing-masing jalur dapat dilihat 
di http://www.ppmb.unair.ac.id 
1. SNMPTN 
2. SBMPTN 
3. MANDIRI 
 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 
 

Menyesuaikan dengan Kalender Akademik Universitas Airlangga tahun 
2019/2020 
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Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

STRUKTUR KURIKULUM 
Prodi Kebidanan mempunyai 47 mata kuliah wajib dan 4 mata kuliah pilihan. 
Total Beban studi lulus Prodi Kebidanan adalah 148 sks. 
 
 
Program Sarjana Kebidanan 

 

No 
Mata Ajar Beban Studi pada Kegiatan: (148 sks) 

Kode Nama Kuliah Tutorial Praktikum Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 

Semester 1     
Wajib      
1 NOP103 Pancasila 2 - - 2 
2 NOP104 Kewarganegaraan 2 - - 2 
3 PHO101 Filsafat Ilmu  2 - - 2 
4 BUU101 Ilmu Sosial Budaya 

dan Humaniora 
2 - - 2 

5 AGI101 Agama Islam I 2 - - 2 
 AGP101 Agama Protestan I     
 AGK101 Agama Katolik I     
 AGB101 Agama Budha I     
 AGH101 Agama Hindhu I         
 AGC101 Agama Konghucu I         

6 BIA110 Anatomi 2 - 1 3 
7 BIF213 Fisiologi 2 - 1 3 
8 FIK205 Fisika Kesehatan dan 

Biokimia 
2 - 1 3 

9 KBK111 Konsep Kebidanan  2 - 1 3 
Jumlah Beban Studi pada Semester 1 22 

Semester 2:      
Wajib       
1 BIG203 Genetika dan 

Imunologi 2 - - 2 

2 FAT101 Farmakologi 2 - 1 3 
3 KDM206 Mikrobiologi dan 

Parasitologi  1 - 1 2 

4 BAI101 Bahasa Indonesia 2 - - 2 
5 SOK108 Komunikasi dan 

Konseling 2 - 1 3 

6 KBK102 Evidence Based 
Practice (EBP) 2 1 - 3 

7 KBK103 Profesionalisme 1 - 1 2 
8 ETK302 Etika Profesi dan 

Hukum Kesehatan 2 - - 2 

9 BAE111 Bahasa Inggris I 2 - - 2 
Jumlah Beban Studi pada Semester 2 21 

Semester 3:       
Wajib       
1 KBI203 Praktik Dasar 

Kebidanan 3 - 3 6 

2 KBP201 Pemeriksaan Fisik 
dan Penunjang 
Diagnostik 

1 - 1 2 

3 KDO205 Obstetri 3 - - 3 
4 KBA309 Asuhan Remaja dan 

Pranikah 
 

1 1 1 3 

5 KBA324 Asuhan Prakonsepsi 
dan Perencanaan 
Keluarga 

1 1 1 3 

6 KBA325 Asuhan Kehamilan 4 1 2 7 
Jumlah beban Studi pada Semester 3 24 
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Semester 4      
Wajib       
1 KBA326 Asuhan Persalinan 4 1 3 8 
2 KBA327 Asuhan Nifas 2 1 2 5 
3 MNM305 Kepemimpinan 2 - - 2 
4 EDM308 Promosi Kesehatan 

dan Teknologi 
Informasi  

2 - 2 4 

5 KMP103 Ilmu Kesehatan 
Masyarakat  

2 - - 2 

Jumlah Beban Studi pada Semester 4 21 
Semester 5      
Wajib      
1 KBA328 Asuhan Neonatus, 

Bayi, dan Balita 
3 1 1 5 

2 KBL311 Pelayanan 
Kontrasepsi 

2 1 1 4 

3 BIF102 Patofisiologi 3 - - 3 
4 KBL302 Kebijakan dan 

Pengembangan 
Profesi 

2 - - 2 

5 PNO497 Metodologi 
Penelitian dan 
Biostatistik 

3 - 1 4 

6 KNT401 Kuliah Kerja Nyata-
Belajar Bersama 
Masyarakat 

- - 3 3 

Jumlah Beban Studi pada Semester 5 21 
Semester 6      
Wajib      
1 EKH401 Ekonomi Kesehatan 

dan Kewirausahaan 
2 - - 2 

2 KBA331 Asuhan Kesehatan 
Reproduksi  

1 1 1 3 

3 KBA333 Ginekologi  3 - - 3 
4 AGI401 Agama Islam II 2 - - 2 
 AGP401 Agama Protestan II         
 AGK401 Agama Katolik II         
 AGB401 Agama Budha II         
 AGH401 Agama Hindhu II         
 AGC401 Agama Konghucu II         

5 KBK304 Ilmu dan Seni dalam 
Kebidanan 2 1 - 3 

6 KBA308 Kebidanan 
Komunitas 2 1 2 5 

7 BAE112 Bahasa Inggris II 2 - - 2 
8 PNX401 Proposal Penelitian - - 2 2 

Jumlah Beban Studi pada Semester 6 22 
Semester 7      
Wajib      
1 PNX499 Skripsi - - 4 4 
2 KBA332 Asuhan Kasus 

Kompleks 
2 1 2 5 

3 KDG403 Kegawatdaruratan 
Maternal dan 
Neonatal 

1 - 1 2 

4 MNS410 Manajemen 
Pelayanan 
Kebidanan 

2 - - 2 

Pilihan     4 
1 KBK401 Psikoneuroimunologi  2 - -   
2 KBL402 Pelayanan 

Kebidanan Inovatif 
1 - 1  
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3 KBL403 Teknobiomedik 
Pelayanan 
Kebidanan 

2 - -  

4 KBL404 Desain dalam 
Pelayanan 
Kebidanan 

2 - - 
  

Jumlah Beban Studi pada Semester 7 17 
Jumlah Beban Studi Prodi 148 

 
Strategi Pembelajaran: 
1. Kuliah 
2. Diskusi 
3. Metode PBL 
4. Simulasi dan debrief 
5. Presentasi 
6. Role Play/Berbagi Peran 
7. Tutorial 
8. Bed Side Teaching 
9. Praktikum 
 
Media Pembelajaran: 
1. LCD, Wite Board, video dan multimedia paling sering dipakai dalam 

proses pembelajaran 
2. Peralatan Laboratorium Kesehatan, kedokteran  dan Kebidanan, 

Phantom, Boneka 
3. Media cetak 
4. Media elektronik 
5. Model, Phantom, Boneka 
6. Masyarakat, pasien 

 
Metode Evaluasi: 
1. Evaluasi Perkuliahan 

Evaluasi perkuliahan meliputi : 
a. Ujian Tulis (UTS dan UAS) 
b. Tugas baik individu dan kelompok 
c. PBL ( Problem Based Learning) 
d. Praktik klinik  
Proporsi nilai tercantum pada tiap deskripsi mata kuliah.  

2. Evaluasi Praktikum 
a. Ujian 
b. Presentasi Kasus 
c. Laporan Komprehensif 

 
Standar Biaya e.g. per tahun/ 
mahasiswa (UKT) 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor : 21 Tahun 2019 tentang 
satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalir seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga 
 

Tanggal Spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 

6 Februari 2019 
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PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya 

 
Akreditasi Program Studi Sarjana Kebidanan oleh LAMPT-KES, Berdasarkan 
Surat Keputusan BAN-PT no.SK 0064/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 (tanggal 
29 September 2018) dengan nilai A. 
Berlaku sampai dengan 28 September 2023 

 
Sertifikasi Internasional oleh ASEAN University Network Quality Assurance 
(AUN QA) pada 15 Maret 2018 
 

Jenis (misalnya penuh/paruh 
waktu, pembelajaran 
residensial/jarak jauh, 
program ganda dan intensif) 
 

Full-time 

Nama gelar 
 

Profesi : Bidan (Bd) 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

A. PENGETAHUAN  
Dalam melakukan Praktik Kebidanan, seorang bidan melakukan poin 
dibawah ini untuk dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik. 
1. Menguasai teori aplikasi ilmu kebidanan (midwifery science) dan praktik 

asuhan kebidanan (midwiferypractice) yang berfokus pada perempuan 
selama siklus kehidupannya; 

2. Menguasai teori aplikasi keterkaitan antara normal and physiological 
life cycle of women dengan lingkungan instrinsik dan ekstrinsik (human 
ecology, social and behavioural sciences, reproductive and 
developmental biology); 

3. Menguasai teori aplikasi keterampilan dasar dalam praktik kebidanan 
4. Menguasai teori aplikasi pemberdayaan perempuan, keluarga dan 

masyarakat serta kemitraan dengan lintas sektoral dan lintas program 
untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu dan anak, perencanaan 
keluarga sehat, dan antisipasi masalah, pencegahan komplikasi dan 
kegawatdaruratan 

5. Menguasai teori aplikasi hukum peraturan dan perundang-undangan 
yang terkait dengan praktik kebidanan; 

6. Menguasai teori aplikasi komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, 
promosi kesehatan dan konseling serta penggunaan teknologi dan 
sistem informasi dalam pelayanan kebidanan; 

7. Menguasai teori aplikasi manajemen dan kepemimpinan dalam 
pengelolaan praktik kebidanan. 
 

 B. KETERAMPILAN KHUSUS 
1. Mampu melakukan asuhan kebidanan secara holistik, komprehensif dan 

berkesinambungan (informasi, relasi, dan proses asuhan) sepanjang 
siklus reproduksi perempuan yang di dukung kemampuan berpikir kritis, 
reflektif dan rasionalisasi klinis dengan pertimbangan filosofi, 
keragaman budaya, keyakinan, sosial ekonomi, keunikan individu  

2. Mampu membuat keputusan secara tepat dalam asuhan kebidanan 
berdasarkan pemikiran logis, kritis, inovatif sesuai dengan kode etik 

3. Mampu mengelola pertolongan persalinan fisiologis atas tanggung 
jawab sendiri 

4. Mampu melakukan deteksi dini, pada masa pranikah dan masa 
prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak 
balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi (remaja, perempuan usia 
subur dan perimenopause), serta akseptor KB di dukung kemampuan 
berpikir kritis dan rasionalisasi klinis 
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5. Mampu melakukan konsultasi, kolaborasi dan rujukan. 
6. Mampu melakukan penanganan awal kegawatdaruratan maternal 

neonatal  sesuai standar mutu  yang berlaku 
7. Mampu melakukan pelayanan kontrasepsi alamiah, sederhana, 

hormonal, dan jangka panjang (AKDR dan AKBK) dan konseling 
kontrasepsi mantap sesuai dengan standar dan  memperhatikan aspek 
budaya setempat 

8. Mampu melakukan manajemen pengelolaan pencegahan infeksi, pasien 
safety dan upaya bantuan hidup dasar 

9. Mampu melakukan  pendokumentasian asuhan  dan pelaporan 
pelayanan kebidanan sesuai  kode etik profesi 

10. Mampu melakukan KIE, promosi kesehatan dan konseling tentang 
kesehatan reproduksi, kehidupan berkeluarga sehat antara lain;  
perilaku reproduksi sehat, perencanaan keluarga, persiapan menjadi 
orang tua dan pengasuhan anak, pemenuhan hak azasi manusia, 
keadilan dan kesetaraan gender, serta  pandangan tentang kehamilan 
dan persalinan sebagai proses fisiologis. 

11. Mampu melakukan manajemen kebidanan komunitas termasuk upaya 
negosiasi,  advokasi, dan kolaborasi interprofesional  dalam upaya 
meningkatkan status kesehatan ibu dan anak   

12. Mampu melakukan upaya pemberdayaan perempuan sebagai mitra 
untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu dan anak, perencanaan 
keluarga sehat, dan antisipasi masalah, pencegahan komplikasi dan 
kegawatdaruratan. 

13. Mampu mengelola pelayanan kebidanan di tempat praktik mandiri 
bidan dan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam lingkup 
tanggung jawabnya. 

 
Lama Studi dan Jumlah Kredit 
 

Tahap Profesi Bidan : 3 Semester = 49 sks 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi 
 

Mahasiswa tahap profesi Bidan merupakan mahasiswa yang telah 
dinyatakan lulus pada Yudisium Sarjana. 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik  
 

Menyesuaikan dengan kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 
2019/2020 

Struktus kurikulum, Strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

Struktur Kurikulum 
Program Pendidikan Profesi Bidan, dilaksanakan VI Modul Kepaniteraan, 
terdiri dari : 
Pra Profesi : 2 sks 
MODUL I : Keterampilan Dasar Kebidanan 
Mata ajar : Keterampilan dasar kebidanan (4 sks) 
 
MODUL II : COC dan artikel 
Mata Ajar : Continuity of care dan artikel ilmiah (4sks) 
 
MODUL III : Anak-Kesehatan Reproduksi 
Mata Ajar :  
- Asuhan kebidanan bayi, balita dan Anak Prasekolah (2 sks) 
- Pelayanan Kontrasepsi (3 sks) 
- Asuhan kesehatan reproduksi (2 sks) 
- Asuhan kebidanan remaja dan pranikah (2 sks) 
- Asuhan Kebidanan Prakonsepsi (2 sks) 

 
MODUL IV : Maternal Neonatal Fisiologis 
Mata Ajar : 
- Asuhan Kebidanan Kehamilan (5 sks) 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021 C21



- Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi baru lahir (6 sks) 
- Asuhan Kebidanan Nifas dan Bayi (4 sks) 
 
MODUL V : Kasus Kompleks 
Mata Ajar : Asuhan Kebidanan Kasus Kompleks dan kegawatdaruratan 
maternal Neonatal (5 sks) 
 
MODUL VI : Manajemen Pelayanan Kebidanan Profesional I dan II (MPK) 
Mata Ajar : Manajemen Pelayanan Kebidanan Profesional dan Kebidanan 
Komunitas (8 sks)  
 
Strategi Pembelajaran : 
1. Kuliah 
2. Tutorial PBL dan metode kelompok kecil lain 
3. Praktikum di labiratorium 
4. Kepaniteraan di sarana pelayanan kesehatan ( Praktik Mandiri Bidan, 

Puskesmas dan wilayah binaan, Rumah Sakit) 
5. Pendampingan pasien (homevisit) 
6. Survey dan field training 
 
Media Pembelajaran : 
1. Kelas 
2. Media untuk presentasi (LCD, Lembar Balik, dsb.) 
3. Kelengkapan kelas untuk mendukung diskusi kelompok kecil (furniture, 

dll) 
4. Teknologi informasi yang mendukung proses belajar mengajar 
5. Instrumen dan bahan praktikum laboratorium 
6. Sarana pelayanan kesehatan dengan pendidikan klinis 
7. Masyarakat dalam community based education 
8. Praktik Mandiri Bidan, Puskesmas, Rumah sakit dengan berbagai media 

yang sesuai (Pasien, rekam medis, gambar, ruangan, alat medik, dll) 
 
Metode Penilaian :  
1. Knowledge Assessment (40%) 

- Menggunakan laporan reflektif 
- Laporan komprehensif pada kasus ujian 
- Ujian Tulis pada tiap rotasi 
- Ujian Lisan terstruktur 

2. Skill Assessment  
- Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 
- ujian phantoom  
- OSCE (Objective Structured Clinical Examination) 

3. Penilaian selama Proses pembelajaran ,diantaranya :  
- Seminar (Presentasi Kasus/Diseminasi laporan kegiatan) 
- Penyuluhan 
- Pembelajaran Reflektif  
- DOPS /Direct Observe Procedural Skill (oleh klinik) 
- Laporan  

4. Attitude : Kedisiplinan, kejujuran, kerjasama, dll 
 

Standar Biaya  Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor : 21 Tahun 2019 tentang 
satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalir seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga 
 

Tanggal Spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 

6 Februari 2019 
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FAKULTAS  

KEDOKTERAN GIGI 
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PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI DAN 
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI 

 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 

 
Akreditasi A SK LAM-PTKES 
No. 0506/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 
No. 0507/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2019 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

1. Ketrampilan Khusus 
a. Profesionalisme : Melakukan praktik di bidang kedokteran gigi 

sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan 
hukum yang berlaku. 

b. Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem Stomatognatik : 
Melakukan pemeriksaan, mendiagnosis dan menyusun rencana 
perawatan untuk mencapai kesehatan gigi mulut yang prima 
melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

c. Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik : Melakukan 
tindakanpemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui 
penatalaksanaan klinik 

d. Kesehatan Gigi Mulut Masyarakat : Menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi mulut yang prima 

e. Manajemen Praktik Kedokteran Gigi : Menerapkan fungsi 
manajemen dalam menjalankan praktik kedokteran gigi 
 

2. Pengetahuan 
a. Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran Gigi : 

Memahami ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinik yang 
relevan, ilmu kedokteran gigi dasar, ilmu kedokteran gigi terapan 
dan ilmu kedokteran gigi klinik sebagai dasar profesionalisme 
serta pengembangan ilmu kedokteran gigi. 

 
*Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Ketrampilan Umum 
(KU) bisa dilihat pada lampiran permenristekdikti No.44 tahun 2015.  
 

Lama Studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh dalam ECTS 

Lama pendidikan : program pendidikan dokter gigi ditempuh 11 semester 
beban studi 184 sks dengan rincian : 
1. Program sarjana kedokteran gig : 148 sks ditempuh 7 semester 

Program profesi dokter gigi  : 36 sks ditempuh 4 semester 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

Prodi Pendidikan Dokter Gigi mempunyai total 104 mata kuliah, terdiri dari: 

Program Sarjana Kedokteran Gigi mempunyai 94 mata kuliah 

Program Profesi Dokter Gigi mempunyai 10 mata kuliah 

Total beban studi lulus prodi  Pendidikan Dokter Gigi adalah  184 sks 

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib  182 sks 

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan  2 sks 

Jumlah beban studi Kuliah  89 sks (48,37%) 

Jumlah Beban studi Tutorial 26 sks (14,13%) 

Jumlah Beban studi Praktikum 69 sks (37,5%) 

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa  dilihat di dokumen kurikulum 
prodi. 
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 Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah,Tutorial (diskusi), 
Praktikum, Skills lab, Demonstrasi, Role play, kepaniteraan klinik, seminar.  

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, Manikin, video, 
Teleconference 

 Metode penilaian : MCQ, DOPS, Mini Cex, OSCE, SOCA 

dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah 
ditetapkan.  
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FAKULTAS  

HUKUM 
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PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
 
Status Akreditasi  

 
A 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan Pengetahuan: 
a. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis 

bidang hukum positif Indonesia yang paling sedikit mencakup Hukum 
Perdata,  Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum 
Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek materiil dan 
substansial maupun formal atau prosedural; 

b. Prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui 
penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar 
perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling 
sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk 
beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang 
berfungsi regulatif, seperti peraturan perusahaan dan beschiking; 

c. Metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis 
dan kritis; dan 

d. Konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum dan 
perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, 
sistemik dan utuh. 

 
Ketrampilan Khusus: 
a. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum 

melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan 
teoritis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai 
bidang hukum positif Indonesia yang merupakan keahlian dasar untuk 
menjalankan profesi hukum; 

b.  Mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang 
Hukum Posistif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan 
dan/atau tertulis khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai 
dengan etika akademik; 

c. Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan 
bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, 
serta mampu bekerjasama dengan sejawat; dan 

d. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka dan peduli terhadap 
lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum. 

 
Lama Studi Minimal 7 semester  (144 – 160 SKS) 

 
Struktur kurikulum,strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

Struktur Kurikulum 
 
Mata Kuliah Wajib 124 SKS 
 
Mata Kuliah Wajib Minat 14 SKS  
Mata kuliah wajib minat dan pilihan ditempuh oleh mahasiswa sesuai 
dengan bidang minat yang dipilih, yang terdiri dari: Minat Pemerintahan, 
Minat Peradilan, Minat Hukum Bisnis, Minat Bisnis Syariah, Minat Hukum 
Internasional. 
 
Pilihan Minat 6 SKS: 
Mata kuliah pilihan minat adalah mata kuliah penunjang keahlian dimana 
mahasiswa dapat memilih mata kuliah sesuai dengan bidang minatnya.   
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Strategi Pembelajaran: 
Ceramah, diskusi, analisis kasus, latihan beracara. 

Metode penilaian : 
Hard skill : ujian, tugas, ketrampilan praktik hukum. 
Soft skill  : kemampuan berargumentasi, berpikir secara runtut, disiplin, 
sungguh-sungguh. 
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FAKULTAS   
EKONOMI DAN BISNIS 
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PROGRAM STUDI PENDIDIKAN STRATA 1 (S1) MANAJEMEN 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 

 
Nomor : 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 
Program Studi Sarjana Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Airlangga, Surabaya terakreditasi dengan peringkat “Akreditasi A”. 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Sikap 
a. Mahasiswa memiliki integritas sebagai manusia yang beragama yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etika 
b. Mahasiswa mampu mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, 

kerjasama, dan mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan 
Negara berdasarkan Pancasila 

c. Mahasiswa mampu melakukan refleksi diri secara kritis terkait dengan 
pemahaman atas diri, keterbukaan dan kepekaan terhadap perbedaan 
dan perubahan dalam pribadi maupun  lingkungan organisasi 

d. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap sebagai warga negara yang 
mandiri dan berjiwa wirausaha 

 
Keterampilan Umum 
a. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman atas 

pengelolaan organisasi, termasuk analisis lingkungan, proses, prosedur, 
dan praktik manajemen yang efektif 

b. Mahasiswa mampu menghasilkan purwarupa produk secara individu 
atau berkelompok berdasarkan teori dan konsep kewirausahaan yang 
relevan dengan tetap mengacu pada kaidah dan prosedur ilmiah serta 
menjunjung tinggi etika akademis 

c. Mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi dalam 
menerapkan kepakaran mereka 

d. Mahasiswa mampu menghasilkan keputusan  manajemen dengan baik 
berdasarkan analisis data yang kritis dan sistematis baik secara individu 
maupun melalui pengelolaan tim kerja yang efektif 

e. Mahasiswa mampu merancang jejaring sosial yang baik dengan pihak-
pihak internal dan eksternal dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka 

 
Keterampilan Khusus 
a. Mahasiswa mampu menerapkan metode kualitatif dan kuantitatif 

dalam analisis, intrepretasi, dan evaluasi data yang sesuai dengan 
permasalahan manajemen yang dihadapi 

b. Mahasiswa mampu menciptakan ide baru atau cara pandang yang kritis 
dalam melihat konsep manajemen maupun permasalahan organisasi 
bisnis 

c. Mahasiswa mampu merancang perencanaan pengembangan organisasi 
dan bisnis 

d. Mahasiswa mampu menerapkan ketrampilan komunikasi efektif dalam 
rangka penyampaian argumentasi empiris dan teoritis di bidang 
manajemen 

 
Pengetahuan 
a. Mahasiswa mampu mengidentifikasi teori-teori, konsep-konsep, dan 

praktik dasar manajemen 
 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021 C33



b. Mahasiswa mampu menggunakan alat-alat untuk praktik-praktik 
manajemen 

c. Mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar untuk 
pengembangan karakter 
 

Lama Studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh  

Lama Studi Mahasiswa S1 Manajemen: 4 tahun 
Jumlah Kredit sebanyak 145 sks 
 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

No 
Mata Kuliah  Beban 

Studi Kode Nama 
(1) (2) (3) (4) 

Semester 1 
1.  AGI101 Agama Islam I 2 

AGP101 Agama Kristen Protestan I 
AGK101 Agama Katholik I 
AGH101 Agama Hindu I 
AGB101 Agama Budha I 

2.  MNU106 Berpikir Kritis dan Kreatif 2 
3.  EKT101 Pengantar Teori Ekonomi Makro 3 
4.  EKT102 Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3 
5.  MAS228 Statistik Bisnis I 3 
6.  AKK101 Akuntansi Dasar 3 
7.  MNU101 Pengantar Bisnis 3 
8.  PHE101 Filsafat Ilmu 2 
9.  BAI101 Bahasa Indonesia 2 

Sub Jumlah 23 
Semester 2 

10.  NOP103 Pancasila  2 
11.  SOK334 Komunikasi Bisnis 3 
12.  AKK208 Pengantar Akuntansi II 3 
13.  MNU108 Pengantar Manajemen 3 
14.  MNU207 Kewirausahaan 3 
15.  EKM101 Ekonomi Moneter I 3 
16.  MAS229 Statistik Bisnis II 3 
17.  NOP104 Kewarganegaraan 2 

Sub Jumlah 22 
Semester 3 

18.  MNK101 Manajemen Keuangan I 3 
19.  AKM201 Akuntansi Biaya 3 
20.  MNO102 Manajemen Kuantitatif 3 
21.  MNO202 Manajemen Operasi dan Rantai Pasok 3 
22.  MNM201 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 
23.  MNP201 Manajemen Pemasaran 3 
24.  PSI405 Perilaku Keorganisasian 3 

Sub Jumlah 21 
Semester 4 

25.  MNK201 Manajemen Keuangan II 3 
26.  MNU301 Bisnis Internasional 3 
27.  PSI302 Teori Organisasi 3 
28.  AKM301 Akuntansi Manajemen 3 
29.  MNU206 Peramalan Bisnis 3 
30.  MNK315 Keuangan Personal * 

3 
 31.  MNG205 Manajemen Usaha Kecil dan Menengah* 

32.  MNH351 Manajemen Bank Syariah* 
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33.  PJK201 Perpajakan* 
34.  MNP203 Manajemen Pemasaran Jasa* 

Sub Jumlah 21 
  

Semester 5 
35.  MNU311 Perencanaan Bisnis 3 
36.  SII203 Sistim Informasi Manajemen 3 
37.  MNK329 Analisis Laporan Keuangan dan 

Penganggaran 
3 

38.  MNM305 Kepemimpinan 3 
39.  MNG305 Manajemen Proses Bisnis 3 
40.  MNU322 Manajemen Pengambilan Keputusan* 

3 
 41.  MNG304 Pengukuran Kinerja* 

42.  MNP306 Manajemen Pemasaran Bisnis* 
Sub Jumlah 21 

Semester 6  
1. Konsentrasi Manajemen Keuangan 
43.  MNU307 Manajemen Strategik 3 
44.  PNE497 Metodologi Penelitian 3 
45.  MNK401 Seminar Manajemen Keuangan** 3 
46.   MNK304 Pasar Modal** 3 
47.  MNK303 Manajemen Investasi** 3 
48.  MNK327 Perbankan dan Lembaga Keuangan 

Lainnya*** 
3 

49.  MNK301 Manajemen Keuangan Internasional*** 3 
50.  MNK330 Manajemen Keuangan Usaha Kecil dan 

Menengah***  3 

51. MNK313 Manajemen Risiko dan Keuangan 
Derivatif*** 3 

Sub Jumlah 21 
2. Konsentrasi Manajemen Pemasaran 
43. MNU307 Manajemen Strategik 3 
44. PNE497 Metodologi Penelitian 3 
52. MNP301 Pemasaran Strategik** 3 
53. PSI305 Perilaku Konsumen** 3 
54. MNP401 Seminar Manajemen Pemasaran** 3 
55. MNP302 Manajemen Produk dan Merk*** 3 
56. SOK336 Komunikasi Pemasaran Terpadu*** 3 
57. SIS303 E-marketing*** 3 
58. MNP304 Pemasaran Internasional*** 3 
59. MNO310 Manajemen Rantai Pasok dan Logistik*** 3 

Sub Jumlah 21 
3. Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia 
43. MNU307 Manajemen Strategik 3 
44. PNE402 Metodologi Penelitian 3 
60. MNM306 Manajemen Perubahan** 3 
61. MNM303 Manajemen Kompensasi** 3 
62. MNM401 Seminar MSDM** 3 
63. PSI301 Desain Organisasi*** 3 
64. MNU205 Manajemen Lintas Budaya-Perspektif 

Asia*** 
3 

65. MNU304 Manajemen Kinerja*** 3 
66. MNM302 MSDM Internasional*** 3 

Sub Jumlah 21 
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4. Konsentrasi Manajemen Operasi dan Rantai Pasok 
43. MNU307 Manajemen Strategik 3 
44. PNE402 Metodologi Penelitian 3 
67. MNO310 Manajemen Rantai Pasok dan Logistik** 3 
68. MNO305 Strategi Operasi** 3 
69. MNO306 Seminar Manajemen Operasi dan Rantai 

Pasok** 
3 

70. MNK204 Manajemen Proyek*** 3 
71. MNS305 Perencanaan dan Pengendalian 

Produksi*** 3 

72. MNO204 Manajemen Operasi  Jasa*** 3 
73. MNO302 Manajemen Kualitas*** 3 

Sub Jumlah 21 
5. Konsentrasi Kewirausahaan 
43. MNU307 Manajemen Strategik 3 
44. PNE497 Metodologi Penelitian 3 
74. MNK330 Manajemen Keuangan Usaha Kecil dan 

Menengah** 3 

75. MNG308 Pengembangan Bisnis** 3 
76. MNG309 Praktek Bisnis dan eksibisi** 3 
77. EKI304 Ekspor Impor*** 3 
78. MNU305 Manajemen Inovasi*** 3 
79. MNU313 Manajemen Bisnis Keluarga*** 3 
55. PSI305 Perilaku Konsumen*** 3 

Sub Jumlah 21 
Semester 7 
80. ETE301 Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial 2 
81. HKT416 Aspek Hukum Dalam Bisnis 3 

82. 

AGI401 Agama Islam II 

2 
AGP401 Agama Kristen Protestan II 
AGK401 Agama Katholik II 
AGH401 Agama Hindu II  
AGB401 Agama Budha II 

Sub Jumlah 7 
Semester 8 
83. PNE499 Skripsi 6 
84. KNE401 KKN 3 

Sub Jumlah 9 
JUMLAH TOTAL 145 

 

 
Strategi pembelajaran yang digunakan berupa :  
1. Instruksi Langsung (Direct Instruction) 
2. Instruksi Tidak langsung (Indirect Instruction) 
3. Pembelajaran nyata (Experiental Learning) 
4. Interaktif (Interactive Instruction) 
5. Studi mandiri (Independent Study) 

 
Metode penilaian : Nilai mata kuliah ini dinyatakan dalam penyebaran 0-
100. Nilai diperoleh dari hasil ujian tertulis dan metode penilaian lainnya 
(tugas, diskusi, dll). 
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PORGRAM STUDI S1 AKUNTANSI 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 
 

 
Terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 
berdasarkan SK BAN-PT No. 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 
Untuk periode mulai dari 14-11-2015 sampai dengan 14-11-2020 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Sikap (S): 
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 
2. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara,   
3. dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila  
4. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,   
5. moral, dan etika 
6. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme  serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa  

7. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta  pendapat atau temuan orisinal orang lain  

8. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

9. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara  
10. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik  
11. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara  mandiri  
12. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan 
13. menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. 
 
Ketrampilan Umum (KU): 
1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
yang sesuai dengan bidang keahliannya  

2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur  
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

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

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

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

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

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

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

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021 C37



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

10. mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian 
profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja  

11. mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan 
jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan  

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

pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan 
entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan  

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

3 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 ETAP yang berlaku. 

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

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

6 Mampu dibawah supervisi menyusun laporan investasi dan pendanaan, 
yang meliputi laporan kebutuhan kas dan modal kerja, proforma 
laporan keuangan, laporan penganggaran modal, yang relevan untuk 
pengambilan keputusan keuangan dan investasi dengan 
mengaplikasikan teknik manajemen keuangan dan investasi.  

7 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. 

8 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) 

9 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. 

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

 
Pengetahuan (P) :  
1 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, 

prosedur, dan pelaporan audit.  
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2 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang: Kerangka dasar 
penyajian dan penyusunan laporan keuangan; Kebijakan dan prinsip-
prinsip akuntansi; Siklus Akuntansi; Pengakuan, pengukuran, penyajian, 
dan pengungkapan elemen-elemen   laporan keuangan; Analisis laporan 
keuangan 

3 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang:Penghitungan dan 
pengendalian biaya produk dan jasa; Perencanaan dan penganggaran; 
Manajemen berbasis aktivitas; Pengukuran dan pengendalian kinerja  

4 Menguasai konsep teoritis secara umum manajemen kualitas  
5 Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi  
6 Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang 

meliputi:Keputusan keuangan; Nilai waktu uang; Penganggaran modal; 
Struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan; Kebutuhan modal kerja; 
Analisis arus kas  

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

informasi untuk pengambilan keputusan 
9 Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang 

penggunaan teknologi informasi.  
10 Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis  
11 Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi  
12 Menguasai konsep dan prinsip tentang: Organisasi; Tata kelola; 

Manajemen risiko; Manajemen strategi; Pengendalian internal; dan 
Lingkungan bisnis 

 
Lama Studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh 

Masa Studi      : 8 semester (4 tahun) 
Jumlah Kredit : 144 sks 
 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

a. Prodi S1 Akuntansi mempunyai total 45 mata kuliah 
b. Total beban studi lulus prodi S1 Akuntansi adalah 144 sks 
c. Jumlah Beban studi mata kuliah Wajib 129 sks (89.6%) 
d. Jumlah Beban studi mata kuliah Pilihan 6 sks (4.2%) 
e. Jumlah Beban studi KKN 3 sks (2.1%) 
f. Jumlah Beban studi Skripsi 6 sks (4.2%) 
 
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa  dilihat di dokumen kurikulum 
prodi. 
 
Metode pembelajaran yang digunakan ditekankan pada proses belajar 
mandiri. Metode-metode tersebut antara lain: klasikal dalam bentuk kuliah, 
presentasi & diskusi, dan skripsi. 
 
Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard  
 
Metode penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS, proyek akhir, karya tulis ilmiah 
dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah 
ditetapkan.  

 

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Airlangga : http://www.akuntansi.feb.unair.ac.id/ 
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PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g BAN-
PT, LAM 
 

 
Terakdreditasi A oleh BAN-PT 
(SK BAN-PT No. 0606/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016) 
 

Capaian Pebelajaran 1. Sikap (sesuai Permenristekdikti No. 44/ 2015) 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius; 
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral dan etika; 
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

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

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

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

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;dan 
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 
k. mewujudkan  keunggulan yang berlandaskan moral agama (excellence 

with morality). 
 
2. Pengetahuan 

a. Menganalisis berbagai elemen teori, paradigma, prinsip, dan konsep 
ekonomi dengan  benar;  

b. Menganalisis masalah, fenomena dan kebijakan ekonomi melalui 
interpretasi data dan informasi yang relevan sesuai dengan teori dan 
metodologi ekonomi 

 
3. Ketrampilan Umum (sesuai Permenristekdikti No. 44/ 2015) 

a. Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaudah, tata cara 
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni, menyususn deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 

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

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data. 
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f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya. 

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

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

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

 
4. Ketrampilan Khusus 

a. Mampu mengaplikasikan alat-alat kuantitatif untuk analisis ekonomi 
sekaligus mampu Mendemonstrasikan keterampilan numerasi, 
komputer, dan teknologi informasi lainnya dalam rangka pemecahan 
masalah sesuai dengan perkembangan teknologi 

b. Mampu menghasilkan karya ilmiah yang teruji sekaligus mampu 
mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian baik lisan maupun tulisan 

 
Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh 
 

4 Tahun; sekurang-kurangnya 144 sks 

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilian 

1. Struktur Kurikulum 
 
Semester I 21 sks  
Agama I 2  
Pengantar Teori Ekonomi Makro 3  
Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3  
Matematika Ekonomi I 3  
Pengantar Akuntansi I 3  
Pengantar Bisnis 3  
Bahasa Indonesia 2  
Filsafat Ilmu 2  
Semester II 19 sks  
Teori Ekonomi Makro I 3  
Teori Ekonomi Mikro I 3  
Ekonomi Moneter I 3  
Statistika I 3  
Matematika Ekonomi Ii 3  
Pancasila 2  
Kewarganegaraan 2  
Semester III 21 sks  
Ekonomi Pertanian 3  
Ekonomi Perkotaan 3  
Statistika II 3  
Ekonomi Internasional I 3  
Ekonomi Pembangunan I 3  
Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan 3  
Bahasa Inggris 3  
Semester IV 21 sks  
Ekonomi Publik I 3  
Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan I 3  
Ekonomi Internasional II 3  
Ekonomi Pembangunan II 3  
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Ekonomi Regional 3  
Ekonometrika I 3  
Sejarah Pemikiran Ekonomi 3  
Semester V 21 sks  
Teori Ekonomi Makro II 3  
Teori Ekonomi Mikro II 3  
Perekonomian Indonesia 3  
Ekonomi Kependudukan 3  
Ekonometrika II 3  
Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan II 3 Pilihan:  

2 MK @ 
3 sks = 
6 sks 

Ekonomi Keuangan Internasional 3 
Ekonomi Transportasi 3 
Ekonomi Moneter II 3 
Ekonomi Publik II 3 
Semester VI 21 sks  
Evaluasi Proyek Pembangunan 3  
Ekonomi Industri 3  
Metodologi Penelitian 3  
Teori Ekonomi Terapan 3  
Ekonomi Ketenagakerjaan 3  
Ekonomi Kelembagaan 3 

Pilihan:  
2 MK @ 
3 sks = 
6 sks 

Kebijakan Perdagangan Internasional 3 
Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 3 
Ekonomi Energi 3 
Ekonomi Perencanaan 3 
Ekonomi Informasi 3 
Kebanksentralan  3 
Ekonomi Politik 3 
Ekonomi Maritim 3 
Ekonomi Kesehatan 3 
Ekonomi Strategi 3 
Semester VII 14 sks  
Agama II 2  
Perbandingan Sistem Ekonomi 3  
Ekonomi Pemodelan 3  
Kuliah Kerja Nyata 3  
Ekonomi Publik III 3 Pilihan:  

1 MK @ 
3 sks = 
3 sks 

Ekonomi Internasional III 3 
Ekonomi Moneter III 3 
Ekonomi Perenc. & Pemb. III 3 
Ekonomi Sumberdaya Alam& Lingkungan III 3 
Semester VIII 6 sks  
Praktik Kerja Lapangan (Magang) 0  
Skripsi 6  
   

 

 2. Strategi Pembelajaran 
Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered 
learning (SCL). Pendekatan ini mewajibkan setiap mahasiswa untuk aktif 
dan bertanggungjawab dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, setiap 
mata kuliah memiliki komponen penilaian non-ujian. Metode 
pembelajaran meliputi kuliah (konvensional dan e-learning), diskusi 
berbasis problem atau kasus, seminar dan tutorial. 
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3. Metode Penilaian 

Ujian Mata Kuliah 

Komponen Penilaian Bobot 
Ujian Tengah Semester (UTS) + Penugasan 50% 
Ujian Akhir Semester (UAS) + Penugasan 50% 

 
Penugasan mencakup quiz, membuat rangkuman/ ringkasan, makalah, 
proposal penelitian, menjawab question for review dan problem 
application, dan lain-lain. 
 
 
Ujian Tugas Akhir (Skripsi) 
◦ Bobot penilaian: format penulisan (30%), teknik penulisan (30%), dan 

kemampuan beragumentasi (40%) 
◦ Ujian skripsi dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimal BC 
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PROGRAM STUDI S1 EKONOMI ISLAM 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 

 
Terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 
berdasarkan SK BAN-PT No. 2233/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 sampai 
dengan 13 Oktober 2021 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

SIKAP : 
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika;  
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa;  

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

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

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara;  

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik ; 
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri ; 
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 
k. berakhlak karimah dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan bisnis 
 
PENGETAHUAN: 
a. menguasai konsep teoritis ekonomi makro - mikro Islam dan keuangan 

Islam serta konsep ekonomi pembangunan Islam; 
b. menguasai prinsip dasar ilmu manajemen Islam, fikih Ziswaf (zakat, 

infak, sedekah, dan wakaf) serta konsep pemberdayaan ekonomi dan 
sosial ziswaf; 

c. menguasai konsep bisnis lembaga keuangan Islam, prinsip-prinsip 
analisis keuangan dan investasi Islam, serta tata kelola lembaga 
keuangan Islam; 

d. menguasai konsep dasar bisnis dan kewirausahaan Islam, teknik dasar 
pemodelan dan perencanaan bisnis Islam serta konsep dasar 
penyusunan strategi bisnis Islam, dan dasar-dasar etika bisnis dalam 
Islam; 

e. menguasai pengetahuan dasar pemanfaatan teknologi informasi untuk 
membantu proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi, 
keuangan, dan bisnis Islam; 

f. menguasai konsep dasar metodologi penelitian di bidang ekonomi 
Islam; 

g. menguasai konsep teoritis keuangan Islam, prinsip manajemen 
portofolio dan investasi Islam, serta fikih keuangan Islam; 

h. mengusai konsep bisnis dan prinsip-prinsip manajemen bank dan 
lembaga keuangan Islam serta kerangka dasar pengembangan produk 
keuangan Islam dan konsep tata kelola bank dan lembaga keuangan 
Islam. 
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KETRAMPILAN KHUSUS 
a. mampu mengaplikasikan model ekonomi mikro - makro Islam, dan 

keuangan Islam untuk menganalisis permasalahan ekonomi dan 
keuangan Islam pada tingkat dasar; 

b. mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen zakat, infak, sedekah, 
dan wakaf (ziswaf) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat; 

c. mampu mengkaji informasi keuangan pada sistem dan lembaga 
keuangan Islam sesuai dengan prinsip - prinsip Islam dan standar tata 
kelola yang ditentukan oleh regulator; 

d. mampu membuat desain model bisnis Islam untuk pemberdayaan 
ekonomi masyarakat; 

e. mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu proses 
pengambilan keputusan di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam; 

f. mampu mengaplikasikan metodologi penelitian dalam bidang ekonomi, 
keuangan, dan bisnis Islam; 

g. mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen portofolio dan 
investasi Islam untuk menyusun perencanaan investasi yang mampu 
menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang optimal; 

h. mampu menerapkan prinsip - prinsip manajemen bank Islam dan 
lembaga keuangan Islam untuk pengelolaan aset, liabiliti, dan resiko 
serta pengembangan produk keuangan Islam sesuai dengan standar 
tata kelola yang ditentukan oleh regulator. 

 
KETRAMPILAN UMUM 
a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 
c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi; 

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

e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah dibidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data; 

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

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

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

i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 
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Lama Studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh  

Masa Studi : 8 semester (4 tahun) 
Jumlah Kredit : 144 sks 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian 

a. Jumlah matakuliah total 51 matakuliah 
b. Total beban studi lulus prodi S1 Ekonomi Islam adalah 144 sks 
c. Memiliki 27 matakuliah pilihan  
d. Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 135 sks 
e. Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 9 sks 
f. Jumlah beban studi Kuliah 141 sks (97,92%) 
g. Jumlah Beban studi Praktikum 3 sks (2,08%) 
 
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa  dilihat di dokumen kurikulum 
prodi. 
 
Strategi pembelajaran yang digunakan berbasis pada student center learning 
(SCL) berupa : problem based learning, role play, project based learning, 
cooperative learning dan game based learning. Dan metode pembelajaran 
dengan pendekatan flipped classroom. 
Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, Lab. Bank Syariah, 
Lab.Komputer 
Tatap muka on line (e-learning) dan tatap muka kelas  
Metode penilaian : Tugas, Kuis, Ujian Tulis, ujian praktikum, proyek akhir, 
karya tulis ilmiah dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian 
(PAP) yang telah ditetapkan.  

 

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Airlangga : www.syariah.feb.unair.ac.id  
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PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK) 
 
Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM 

 
A – BAN PT (0093/SK/BAN-PT/Akred/PPAk/II/2016) 
(berlaku sd 2021-02-26) 
 

Pembelajaran Penuh 
Waktu/Paruh Waktu 
 

Penuh Waktu 

Nama Gelar Akuntan (Ak.) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

1. SIKAP  
a. menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu 

menunjukkan sikap religius; 
b. memerhatikan nilai kemanusiaandalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama,moral,dan etika profesi; 
c. memberi kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
d. menunjukkan peran sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah 

air, memerlihatkan nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara 
dan bangsa; 

e. memerhatikan keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

f. melaksanakan kerja sama dan menunjukkan kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

g. menaati hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

h. menjalankan nilai, norma, dan etika akademik dan profesi; 
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
j. memerlihatkan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

dan 
k. menunjukkan komitmen untuk terus belajar. 

 
2. KETERAMPILAN UMUM  

a. mampu mengerjakan tugas di bidang akuntansi pokok untuk jenis 
pekerjaan yang spesifik dan memerlihatkan kompetensi kerja yang 
minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesi akuntan; 

b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan 
pekerjaan profesi akuntan berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan kreatif;  

c. mampu membuat laporan keuangan dan atau kertas kerja pemeriksaan 
berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang 
dapat diakses oleh masyarakat akademik; 

d. mampu memertahankan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang 
bermanfaat bagi pengembangan profesi akuntan dan kewirausahaan, 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, 
kepada masyarakat terutama masyarakat profesi akuntan;  

e. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan 
keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya 
sendiri dan oleh sejawat;  

f. mampu menyempurnakan keahlian keprofesian akuntan pada bidang 
yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;  

g. mampu memerbaiki mutu sumber daya untuk pengembangan program 
strategis organisasi;  

h. mampu menunjukkan kepemimpinan suatu tim kerja untuk memecahkan 
masalah pada bidang profesi akuntan;  
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i. mampu melaksanakan kerja sama dengan profesi lain yang sebidang 
dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesi akuntan;  

j. mampu memertahankan dan memerbaiki jaringan kerja dengan 
masyarakat profesi dan kliennya;  

k. mampu menunjukkan tanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesi 
akuntan sesuai dengan kode etik profesi;  

l. mampumemerbaiki kapasitas pembelajaran secara mandiri;  
m. mampu membuat kontribusi dalam evaluasi atau pengembangan 

kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi 
atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesi akuntan; dan 

n. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, 
dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan 
pengembangan hasil kerja profesinya. 

 
3. KETERAMPILAN KHUSUS 

a. Mampu menyusun, menyajikan dan mengevaluasi laporan keuangan grup 
entitas dan laporan perusahaan sesuai dengan standar global yang 
berlaku; 

b. mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan. 
c. mampu memerlihatkan nilai-nilai etika individu dan profesional; 
d. mampu mengevaluasi praktik-praktik akuntansi manajemen guna 

meningkatkan nilai organisasi;  
e. Mampu mengevaluasi tata kelola korporat, peran dan tanggungjawab 

sosial dan lingkungan korporat; 
f. mampu mengevaluasi strategi dan keputusan bisnis menggunakan  

multidisiplin yang terintegrasi, serta dapat membuat masukan kepada 
para eksekutif dalam berbagai penerapan strategi dan keputusan bisnis 
dalam lingkup global; 

g. mampu membuat kebijakan dan pengelolaan perpajakan yang taat pada 
aturan perpajakan dan optimal bagi perusahaan dalam lingkungan global; 

h. Mampu mengevaluasi sistem informasi dan pengendalian internal basis 
teknologi informasi yang dapat menghasilkan sistem pelaporan 
perusahaan yang relevan dan andal, dan dapat mengidentifikasi dan 
mengomunikasikan risiko pengendalian dan konsekuensinya untuk 
membuat rekomendasi; 

 

4. PENGUASAAN PENGETAHUAN 
a. menguasai teori aplikasi pelaporan korporat; 
b. menguasai teori aplikasi manajemen stratejik dan kepemimpinan 
c. menguasai teori aplikasi etika profesi dan tata kelola korporat;  
d. menguasai teori aplikasi akuntansi manajerial;  
e. menguasai teori aplikasi manajemen keuangan;  
f. menguasai teori aplikasi manajemen perpajakan; 
g. menguasai teori aplikasi sistem informasi dan pengendalian internal.  

 

Lama Studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh 
 

1 Tahun (2 semester)  / 28 SKS  

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, Mandiri, dll 

Lulusan Program Studi S1 Akuntansi yang terakreditasi oleh BAN PT (bisa 
sertifikat akreditasi yang diperoleh pada saat kelulusan atau sertifikat akreditasi 
yang terbaru dari program studi). 

Ijazah asli S1. 
Transkrip asli S1 
Sertifikat akreditasi (BAN-PT) Program Studi S1 Asal (Wajib bagi lulusan 
tahun 2015 dan sebelumnya). 
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Sertifikat akreditasi Institusi (BAN PT) (Wajib bagi lulusan tahun 2015 
dan sesudahnya). 
 

Bagi WNI Lulusan jenjang Sarjana atau yang setara  dari luar negeri maka 
penyetaraannya mengikuti peraturan Kemenristek dikti RI. 

Surat Penyetaraan Ijazah dari Kemenristekdikti RI bagi WNI lulusan luar 
negeri. 
 

Pendaftar yang berstatus masih aktif bekerja, harus memperoleh ijin, dengan 
bukti berupa Surat Persetujuan/Ijin Belajar dari Atasan Langsung (pada saat 
registrasi harus menunjukkan surat ijin tersebut). 

Surat Ijin Atasan Bagi berstatus PNS dari Rektor bila berasal dari 
Perguruan Tinggi / Surat Ijin dari Atasan Langsung bagi yang Aktif 
Bekerja. 

Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran 
proses pembelajaran di program studinya. (dibuktikan dengan Surat keterangan 
kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau 
instansi kesehatan). 

Surat Keterangan Sehat dari Dokter. 
 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 
 

Februari & September 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

Prodi PPAk mempunyai total 9 mata kuliah 
Total beban studi lulus prodi adalah 28 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 21 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 6 sks 
Jumlah beban studi Kuliah 28 sks (100%) 
Jumlah Beban studi Tutorial 0 sks (…%) 
Jumlah Beban studi Praktikum 0 sks (…%) 
 
Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Diskusi, Presentasi, dll.. 
Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, skill  lab., dll  
Metode penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS,dll 
dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah 
ditetapkan.  
 

Standar Biaya e.g. per 
tahun/mahasiswa (UKT, UKS, 
SPP, SOP) 
 
 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 
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FAKULTAS  
FARMASI 
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PROGRAM STUDI FARMASI 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 

 
Program studi Farmasi terdiri dari 2 (dua) level pendidikan yaitu level 
Sarjana (S1) dan level Profesi secara terintegrasi.  
 
Level Sarjana (S1) terakreditasi A oleh LAMPTKES (Lembaga Akreditasi 
Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan), berdasarkan Surat Keputusan LAM-
PTKes No. 0231/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015, berlaku 20 Desember 2015 
sampai dengan  19 Desember 2020. 
 
Level Profesi terakreditasi A oleh LAMPTKES (Lembaga Akreditasi Mandiri 
Pendidikan Tinggi Kesehatan), berdasarkan Surat Keputusan LAM-PTKes No. 
0598/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2017, berlaku sampai dengan  29 September 
2022. 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

KETRAMPILAN KHUSUS : 
a. Mampu menjunjung tinggi profesionalisme, moral, etika, dan aspek 

legal, dalam melakukan praktek kefarmasian 
b. Mampu melakukan pelayanan kesehatan preventif dan promotif untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 
c. Mampu melakukan pengembangan diri sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian 
d. Mampu melakukan asuhan kefarmasian kepada pasien dengan 

mempertimbangkan aspek legal, etik, profesional, sosiobudaya, dan 
ekonomi untuk menjamin mutu, keamanan dan efikasi terapi  

e. Mampu melayani permintaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, baik 
dengan resep atau non resep secara akurat dan aman  

f. Mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar 
yang berlaku  

g. Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan pasien, sejawat 
farmasis dan tenaga profesi kesehatan lain terkait terapi obat dalam 
rangka tercapainya peningkatan kesehatan dan kualitas hidup  

h. Mampu melakukan formulasi, pembuatan, dan penjaminan mutu 
sediaan farmasi atas dasar ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian 

 
PENGETAHUAN : 
a. Menguasai teori, metode, dan aplikasi ilmu dan teknologi farmasi 

(farmasetika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi), prinsip dasar 
biomedik, prinsip pharmaceutical calculation, farmakoterapi dan 
pharmaceutical care 

b. Menguasai konsep komunikasi, pengetahuan tentang sosio farmasi, 
farmasi klinik, manajemen farmasi, hukum dan etik farmasi. 

 
Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh  

Level Sarjana (S1) ditempuh dalam waktu 4 tahun (8 semester) dengan 
beban studi 156 sks. 
 
Level Profesi ditempuh dalam waktu 1 tahun (2 semester) dengan beban 
studi 35 sks. 
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Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll.  

Level Sarjana (S1) ditempuh dalam waktu 4 tahun (8 semester) dengan 
beban studi 156 kredit, dengan struktur kurikulum sbb : 
 
                                Studies                      Credit      Credit (%)   
A General Scientific Skill 62 39.7  
B Specific Scientific Skill 92 59.0  
C Elective courses (min 2 cr) 2 1.3  
 Total (min)                 156 100  
 
Level Profesi ditempuh dalam waktu 1 tahun (2 semester) dengan beban 
studi 35 kredit, dengan struktur kurikulum sbb : 
 
                                Studies                       Credit      Credit (%)    
A Compulsary courses 25 71,43        
B Elective courses          10 28,57  
 Total (min)                   35             100  
 
Keterangan lengkap tentang Struktur kurikulum dapat dilihat pada website 
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (ff.unair.ac.id). 
 
Pembelajaran dilakukan dengan metode kuliah, tutorial, praktikum dan 
praktek kerja profesi untuk level profesi. 
Metode evaluasi atau penilaian diperoleh melalui : tugas, kuis, pre and post 
test, laporan, Ujian tangah Semester dan Ujian Akhir Semester, seminar, 
penilaian soft skills, produk dan Praktek Kerja Profesi. 
 
 

Penjelasan lebih lengkap Spesifikasi Prodi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dapat dilihat pada 
website: www.ff.unair.ac.id 
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PROGRAM STUDI FARMASI DAN PROFESI APOTEKER 

Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM 

 
Program studi Pendidikan Apoteker terdiri dari 2 (dua) level pendidikan yaitu 
level Sarjana (S1) dan level Profesi secara terintegrasi.  
 
Level Sarjana (S1) terakreditasi A oleh LAMPTKES (Lembaga Akreditasi Mandiri 
Pendidikan Tinggi Kesehatan), berdasarkan Surat Keputusan LAM-PTKes No. 
0231/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015, berlaku 20 Desember 2015 sampai dengan  
19 Desember 2020. 
 
Level Profesi terakreditasi A oleh LAMPTKES (Lembaga Akreditasi Mandiri 
Pendidikan Tinggi Kesehatan), berdasarkan Surat Keputusan LAM-PTKes No. 
0598/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2017, berlaku sampai dengan  29 September 2022. 
 

Fulltime Full-time 
 

Nama Gelar S.Farm., Apt. 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

KETERAMPILAN KHUSUS : 
a. Mampu menjunjung tinggi profesionalisme, moral, etika, dan aspek legal, 

dalam melakukan praktek kefarmasian 
b. Mampu melakukan pelayanan kesehatan preventif dan promotif untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 
c. Mampu melakukan pengembangan diri sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kefarmasian 
d. Mampu melakukan asuhan kefarmasian kepada pasien dengan 

mempertimbangkan aspek legal, etik, profesional, sosiobudaya, dan ekonomi 
untuk menjamin mutu, keamanan dan efikasi terapi  

e. Mampu melayani permintaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, baik 
dengan resep atau non resep secara akurat dan aman  

f. Mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar yang 
berlaku  

g. Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan pasien, sejawat farmasis dan 
tenaga profesi kesehatan lain terkait terapi obat dalam rangka tercapainya 
peningkatan kesehatan dan kualitas hidup  

h. Mampu melakukan formulasi, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan 
farmasi atas dasar ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian 

 
PENGETAHUAN : 
a. Menguasai teori, metode, dan aplikasi ilmu dan teknologi farmasi (farmasetika, 

kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi), prinsip dasar biomedik, prinsip 
pharmaceutical calculation, farmakoterapi dan pharmaceutical care 

b. Menguasai konsep komunikasi, pengetahuan tentang sosio farmasi, farmasi 
klinik, manajemen farmasi, hukum dan etik farmasi. 

 
Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh dalam ECTS 

Level Sarjana (S1) ditempuh dalam waktu 4 tahun (8 semester) dengan beban 
studi 156 sks. 
 
Level Profesi ditempuh dalam waktu 1 tahun (2 semester) dengan beban studi 
35 sks. 
 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, 
Mandiri, dll 

Penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara terpusat oleh PPMB Universitas, 
melalui 3 mekanisme yaitu :  

1. SNMPTN 
2. SBMPTN 
3. Mandiri 
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Keterangan lengkap terkait penerimaan mahasiswa baru melalui ketiga 
mekanisme dapat dilihat di website ppmb.unair.ac.id. 
 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 

Kalender akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan 
Agustus 
 
Program studi pertama kali menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada 
tanggal 17  Agustus 1963, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas 
Airlangga No. Um.2034/10/1963. 
 

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll.  

Level Sarjana (S1) ditempuh dalam waktu 4 tahun (8 semester) dengan beban 
studi 156 kredit, dengan struktur kurikulum sbb : 
                                Studies                      Credit      Credit (%)   
A General Scientific Skill 62 39.7  
B Specific Scientific Skill 92 59.0  
C Elective courses (min 2 cr) 2 1.3  
 Total (min)                 156 100  
 
Level Profesi ditempuh dalam waktu 1 tahun (2 semester) dengan beban studi 
35 kredit, dengan struktur kurikulum sbb : 
                                Studies                       Credit      Credit (%)    
A Compulsary courses 25 71,43        
B Elective courses          10 28,57  
 Total (min)                   35             100  
 
Keterangan lengkap tentang Struktur kurikulum dapat dilihat pada website 
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (ff.unair.ac.id). 
 
Pembelajaran dilakukan dengan metode kuliah, tutorial, praktikum dan praktek 
kerja profesi untuk level profesi. 
Metode evaluasi atau penilaian diperoleh melalui : tugas, kuis, pre and post test, 
laporan, Ujian tangah Semester dan Ujian Akhir Semester, seminar, penilaian 
soft skills, produk dan Praktek Kerja Profesi. 
 

Standar Biaya e.g. per tahun / 
mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP) 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkon/direvisi 

2018 

Penjelasan lebih lengkap Spesifikasi Prodi Pendidikan Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dapat 
dilihat pada website: www.ff.unair.ac.id 
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FAKULTAS  

KEDOKTERAN HEWAN 
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PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 
 

 
Sarjana : Terakreditasi “A”023/SK/ BAN PT/Akred/PSPKH/I/2015 
Profesi :  Terakreditasi “A” 023/SK/ BAN PT/Akred/PSPKH/I/2015 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

[KETERAMPILAN KHUSUS] 
1. Memiliki ketrampilan melakukan tindakan medis yang legeartis 

dalam menangani sejumlah penyakit berdasarkan diagnosis perubahan 
patologis dan penyebab penyakit (bakteri,viral dan parasit)  pada hewan 
besar, hewan kecil, unggas, hewan eksotik, satwa liar, satwa aquatik, 
dan hewan laboratorium  

2. Memiliki ketrampilan dalam melakukan diagnosa klinik, laboratorik, 
patologik dan epidemiologik penyakit hewan, penyusunan nutrisi untuk 
kesehatan dan gangguan medik, Pemeriksaan antemortem dan 
postmortem, Pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan 
reproduksi dan aplikasi teknologi reproduksi. Pengawasan dan 
pengendalian mutu pangan asal hewan. pengukuran (assesment) dan 
penyeliaan kesejahteraan hewan 

3. Memiliki ketrampilan dalam komunikasi professional (Professional 
Comunication/ Dialogue) 

4. Memiliki   kemampuan  manajemen   pengendalian   dan   
penanggulangan   penyakit strategis  dan   zoonosis,  keamanan  hayati 
(biosafety-biosecurity), serta pengendalian lingkungan. 

5. Memiliki  ketrampilan  dalam  transaksi terapeutikum melakukan 
anamnesa, rekam medik, persetujuan  tindakan medik (informed 
consent), penulisan resep, surat keterangan dokter  dan edukasi klien. 

6. Memiliki ketrampilan dalam melakukan analisis ekonomi veteriner dan 
kewirausahaan  (entrepreneurship).  
 

[PENGETAHUAN] 
1. Memiliki pengetahuan terhadap penguasaan konsep, teori, metode dan 

atau filsafat bidang tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui 
penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja  mahasiswa, 
penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 
pembelajaran 
 

Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh  

Sarjana Kedokteran Hewan : Lama studi 4 tahun / 8 semester   
Jumlah kredit   : 148 sks 
Profesi Dokter Hewan  : lama studi 1 tahun /2 semester  
Jumlah kredit   : 37 sks 
 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

Struktur   Kurikulum   Program   Studi   Sarjana   dan   Profesi  Kedokteran  
Hewan Fakultas Kedokteran Hewan adalah sebagai berikut  
1. Tingkat Sarjana Kedokteran Hewan mempunyai:  

Total  mata  kuliah: 67  
Total beban studi lulus Sarjana Kedokteran Hewan: 148 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah wajib : 144 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah pilihan : 4 sks 
Jumlah beban studi kuliah: 101 sks ( 68.24%) 
Jumlah beban studi praktikum: 36 sks (24.32%) 
Jumlah beban KKN dan Seminar skripsi: 11 sks (7.43%) 

2. Tingkat profesi Dokter Hewan 
Total beban studi lulus Profesi Dokter Hewan: 37 sks 
Jumlah beban studi program wajib umum 4 mata kuliah: 8 sks  (21.62 %) 
Jumlah beban studi program wajib profesi 7 kegiatan: 29 sks (78.38%) 
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Strategi Pembelajaran:  
Metode Pembelajaran:  
[SARJANA] 
1. Kuliah kelas pararel dan Kuliah pakar 
2. Journal reading, presentasi, diskusi 
3. Praktikum (Demonstrasi, Praktek terbimbing) 

 
 [PROFESI] 
1. Kuliah kelas kecil dan Kuliah pakar 
2. Journal reading, presentasi, diskusi, bed side teaching. 
3. Praktek (Demonstrasi, Praktek terbimbing dan jaga, serta praktek 

mandiri) 
 

Media Pembelajaran : Media cetak dan Media elektronik, Model 
(phantom, boneka, dummy dan mannequin) 

Metode Penilaian:  
[SARJANA] 
Ujian  
Dapat berbentuk, tugas terstruktur, kuis dan softskill, ujian UTS, 
praktikum dan UAS 
Penilaian menggunakan Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah 
ditetapkan. 
 
[PROFESI] 
Ujian komprehensif dan keahlian 
Penilaian menggunakan Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah 
ditetapkan. 
 
 

Untuk mengetahui lebih lengkap dapat dibuka pada Website Prodi S1 dan Profesi 

S1: http://s1.fkh.unair.ac.id dan Profesi: http://profesi.fkh.unair.ac.id 
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FAKULTAS  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
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PROGRAM STUDI S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 
 
Status Akreditasi  

 
A 
SK No. 0485/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 
 

Pembelajaran Penuh Waktu Penuh Waktu 
 

Nama Gelar S.Hub.Int. 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Sikap 
1. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
4. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan 
bangsa 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradapan berdasarkan Pancasila 

7. Bekerjasama dan memiliki kepekaan soial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan 
10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 
 
Pengetahuan 
1. Menguasai konsep dan teori dasar dalam ranah kajian Hubungan 

Internasional. 
2. Menguasai konsep dan teori tentang diplomasi, politik luar negeri, 

organisasi internasional, hukum internasional, dan kajian kawasan Asia 
Tenggara. 

3. Menguasai kaidah dan prinsip mengenai politik dan keamanan 
internasional, ekonomi politik internasional, organisasi dan bisnis 
internasional, serta globalisasi & strategi 

4. Menguasai kecakapan dasar dalam sekurangnya dua bahasa 
internasional secara lisan atau tulisan 

 

Ketrampilan Umum 
1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya 
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan 
solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi 
saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir 

3. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap 
informasi dan data 

4. Mengelola pembelajaran secara mandiri 
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5. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, 
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 
 

Ketrampilan Khusus 
Analis Global 
1. Mampu mendeskripsikan peta perkembangan global secara 

komprehensif. 
2. Mampu mengidentifikasi pola-pola hubungan internasional secara 

sistematik 
3. Mampu mengenali dinamika persoalan global secara tepat. 
4. Mampu menelaah perkembangan hubungan internasional di tingkat 

regional secara komparatif. 

Artikulator Strategis 
1. Mampu memdeskripsikan posisi dasar dan jati diri bangsa maupun 

aktor-aktor hubungan internasional lain secara tepat. 
2. Mampu mengidentifikasi tujuan dan nilai-nilai dasar bangsa maupun 

aktor-aktor hubungan internasional lain dengan akurat. 
3. Mampu merumuskan kepentingan dan prioritas terkait tujuan dan nilai 

dasar bangsa maupun aktor-aktor hubungan internasional lain secara 
koheren. 

4. Mampu mengemukakan gagasan dan mengembangkan strategi 
artikulasi kepentingan terkait tujuan dan nilai dasar bangsa maupun 
aktor-aktor hubungan internasional lain 
 

Negosiator Global 
1. Mampu menentukan posisi dan cara-cara mempertahankan posisi 

terkait isu-isu perundingan antar negara, korporasi global, dan aktor 
transnasional lainnya berdasarkan informasi dan data yang akurat dan 
valid 

2. Mampu mengaplikasikan strategi-strategi perundingan dan metode-
metode mencapai kesepakatan terkait isu-isu perundingan antar 
negara, korporasi global, dan actor transnasional lainnya secara tepat 
dan efektif 

3. Mampu mengenali siasat dan manuver-manuver yang diperlukan terkait 
isu-isu perundingan antar negara, korporasi global, dan aktor 
transnasional lainnya secara komprehensif 

4. Mampu mengaplikasikan teknik-teknik persuasi dalam perundingan 
secara tepat. 

Manajer Transnasional 
1. Mampu mengambil keputusan terkait tatakelola persoalan lintas batas 

secara strategis 
2. Mampu menjelaskan perbedaan lintas budaya dan mengembangkan 

strategi-strategi tata kelola persoalan lintas budaya secara 
interdisipliner 

3. Mampu mengenali dan mengaplikasikan metode-metode penyelesaian 
konflik lintas-batas secara tepat. 

4. Mampu mengembangkan kapabilitas adaptasi, agregasi, dan arbitrase 
dalam penyelesaian masalah secara bijak/prudent. 

Lama Studi dan jumlah kredit  4 tahun  
Jumlah kredit 144 – 160 SKS 
 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, Mandiri, dll 

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru 
a. Lulus SMA/SMK/MA dan yang sederajat 
b. Lulus Seleksi/Test Penerimaan Mahasiswa Baru 
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Mekanisme Seleksi : 
a. Jalur SNMPTN 
b. Jalur SBMPTN 
c. Jalur Mandiri 
 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 

a. Semester Gasal  : Agustus 
b. Semester Genap : Pebruari 

 
Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

Prodi S-1 Ilmu Hubungan Internasional menawarkan 97 mata kuliah yang 
terdiri dari 57 mata kuliah keilmuan hubungan internasional dan 40 mata 
kuliah dari prodi lain di FISIP Unair.  
Total beban studi lulus prodi S1 Ilmu Hubungan Internasional adalah 144 
sks.  
Jumlah beban studi terbagi ke dalam Mata Kuliah Wajib Pengembangan 
Kepribadian 12 sks, Keilmuan dan Keterampilan 21 sks, Keahlian Berkarya 45 
sks, Perilaku Berkarya 12 sks, Berkehidupan Bermasyarakat 9 sks, dan Mata 
Kuliah Pilihan 45 sks. 
Distribusi beban studi pembelajaran: 
Beban studi Kuliah 100 sks (69,45%) 
Beban studi Tutorial 38 sks (26,39%) 
Beban studi Praktikum 6 sks (4,16%) 
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa  dilihat di dokumen kurikulum 
prodi. 
 
Strategi pembelajaran yang digunakan berupa: Kuliah,  Diskusi, Seminar, 
Kuliah Lapangan, Self-Learning, Tutorial, Role-Play, E-Learning.  
 

Media yang digunakan antara lain: Laptop, PC, Tablet, LCD, white board, 
audio visual, dan LMS berbasis Moodle (aula.unair.ac.id).   
 
Metode penilaian : UTS, UAS, tugas-tugas seperti review, paper, jurnal 
mingguan, presentasi kelas, kuis, serta penguasaan soft skill dengan 
menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah 
ditetapkan.  
 

Standar Biaya e.g. per 
tahun/mahasiswa (UKT, UKS, 
SPP, SOP) 

SNMPTN dan SBMPTN: UKT Rp. 500.000 – Rp 9.000.000 (SBMPTN dan 
SNMPTN),  
Mandiri : UKS Rp. 6.000.000 dan UKA Rp.30.000.000   
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 
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PROGRAM STUDI SOSIOLOGI 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 
 

 
Akreditasi BAN-PT dengan nilai peringkat A, No.1190/SK/BAN-
PT/Akred/S/VII/2016, berlaku mulai 21 juli 2016 sampai dengan  21 Juli 2021 

Jenis (misalnya penuh/paruh 
waktu,Pembelajaran 
residensial/ jarak jauh, 
program ganda dan intensif)
 

Full time 

Nama gelar S.Sosio (Sarjana Sosiologi)
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Keterampilan Khusus (KK) : 
a. Menyusun disain, instrumen, menganalisis data dan menuliskan laporan 

penelitian. 
b. Merancang dan merencanakan strategi pelaksanaan program 

pengembangan masyarakat, serta membangun jejaring kerja. 
Pengetahuan (P) : 

a. Mampu menguasai konsep, teori, dan metodologi sosial 
b. Menganalisis dinamika perubahan dan masalah sosial dengan 

menggunakan metodologi penelitian dan teori sosial. 
Sikap (S): 
Mandiri, inovatf, kreatif, kritis dan dialogis, profesional, dan cakap dalam 
menghadapi dinamika perubahan dan kemajemukan masyarakat 

Lama studi dan jumlah kredit Minimal 3,5 tahun/ minimal 144 SKS 
 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, 
Mandiri dll 
 

a. Lulusan SMA atau sedrajat 
b. Lulus tes penerimaan mahasiswa baru 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 
 

a. Semester Gasal dimulai 1 September 
b. Semester Genap dimulai 1 Maret 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, 
metodepenilaian, dll 

Prodi Sosiologi mempunyai total 74 mata kuliah 
Total beban studi lulus prodi Sosiologi adalah minimal 144 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 109 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 35 sks 
Jumlah beban studi Kuliah 126 sks ( 87,5%) 
Jumlah beban studi Praktikum 18 sks (12,5%) 
 
Strategi pembelajaran yang digunakan berupa: Kuliah, Diskusi, Presentasi, 
Praktek Kuliah Lapangan. 
Media yang digunakan antara lain: 
Komputer, LCD, TV, Social Media, Whiteboard, dan e-learning. 
 
Metode penilaian:  
Tugas individu/ kelompok, Kuis, UTS, UAS, dan soft skill 
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Standar Biaya e.g. per 
tahun/mahasiswa (UKT) 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang 
satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional 
masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi 
negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 
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PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya  
e.g. BAN-PT, LAM 
 

 
A 
0653/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 

Jenis (misalnya penuh/paruh 
waktu,Pembelajaran 
residensial/ jarak jauh, 
program ganda dan intensif)
 

Penuh Waktu 

Nama gelar S.Ikom 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Keterampilan Khusus 
1. Mampu mengaplikasikan kemampuan komunikasi audio visual 

menggunakan teknologi termutakhir secara tepat. 
2. Mampu mengaplikasikan kemampuan fotografi menggunakan 

teknologi termutakhir secara tepat. 
3. Mampu mengaplikasikan kemampuan public speaking berdasar 

teori secara tepat. 
 
Pengetahuan 
a. Mampu menguraikan teori-teori komunikasi berdasar paradigmanya 

secara benar. 
b. Mampu menguraikan teori-teori media secara benar. 
c. Memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di bidang 

komunikasi dan media secara tepat. 
 

Lama studi dan jumlah kredit 4 tahun  
Jumlah kredit 144 – 160 SKS 
 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, 
Mandiri dll 

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru 
a. Lulus SMA/SMK 
b. Lulus Seleksi/Test Penerimaan Mahasiswa Baru 

Mekanisme Seleksi : 
a. Jalur SBMPTN 
b. Jalur SNMPTN 
c. Jalur Mandiri 
 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 

a. Semester Gasal : September 
b. Semester Genap : Pebruari 
 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, 
metodepenilaian, dll 
 

Metode penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS, dll 
dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah 
ditetapkan.  

StandarBiaya e.g. per 
tahun/mahasiswa (UKT) 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang 
satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional 
masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi 
negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 

2017 
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PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 
 

 
Akreditasi A 
SK Akreditasi BAN-PT  
No.0486/SK?BAN-PT/Akred/S/V/2016 

Jenis (misalnya penuh/paruh 
waktu,Pembelajaran 
residensial/ jarak jauh, 
program ganda dan intensif)
 

Penuh Waktu 

Nama gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.IAN) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Pengetahuan 
1. Menguasai Ilmu Administrasi Negara sesuai dengan perkembangan 

mutakhir secara komprehensif baik secara teoritis maupun praktis.  
2. Mampu menjelaskan kronologi sejarah perkembangan teori Ilmu 

Administrasi Negara secara runtut dan sistematis. 
3. Mampu menjelaskan permasalahan aktual administrasi negara 

dengan teori mutakhir secara jelas. 
4. Mampu menjelaskan berbagai solusi untuk mengatasi 

permasalahan aktual administrasi negara secara ilmiah. 
 
Keterampilan Khusus: 

Mampu menyusun perencanaan yang efektif untuk organisasi 
publik secara komprehensif.  
Mampu mengadvokasi implementasi kebijakan publik untuk 
memperbaiki tata kelola pemerintahan secara baik. 
Mampu menganalisis berbagai alternative solusi untuk mengatasi 
permasalahan aktual administrasi negara secara tepat. 
Mampu memberikan konsultasi kreatif-solutif atas permasalahan 
aktual administrasi negara secara tepat 
Mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan atas permasalahan 
aktual administrasi negara secara komprehensif. 
Mampu mengawasi implementasi atas solusi terbaik untuk 
mengatasi permasalahan aktual administrasi negara secara efektif. 
Mampu berfungsi sebagai pendamping dalam implementasi solusi 
terbaik untuk mengatasi permasalahan aktual administrasi Negara 
secara professional.
 

Lama studi dan jumlah kredit Minimal 3,5 tahun-, 144-160 SKS  
Secara keseluruhan, jumlah beban studi pada kompetensi utama sebanyak 
78 sks (54%), sedangkan beban studi untuk kompetensi pendukung 
sebanyak 54 sks (38%) dan kompetensi khusus 12 sks (8%). 
 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, 
Mandiri dll

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru: 
a. Lulus SMA/SMK 
b. Lulus Seleksi/Tes Penerimaan Mahasiswa Baru 
 
Mekanisme Seleksi: 
a. Jalur SBMPTN 
b. Jalur SNMPTN 
c. Jalur Mandiri 
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Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 

a. Semester Gasal = September 
b. Semester Genap = Februari 
 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, 
metodepenilaian, dll 

Prodi Ilmu Administrasi Negara mempunyai total 73 mata kuliah 
Total beban studi lulus prodi adalah 144 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 100 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 115 sks 
Jumlah beban studi kompetensi utama 78 sks (54%) 
Jumlah beban studi kompetensi pendukung 54 sks (38%) 
Jumlah beban studi kompetensi pendukung 12 sks (12%) 
Jumlah Beban studi Tutorial 0 sks (0%) 
Jumlah Beban studi Praktikum 0 sks (0%) 
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa  dilihat di dokumen kurikulum 
prodi. 
 
Strategi Pembelajaran 
Strategi pembelajaran yang digunakan pada Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara terdiri atas Metode Pembelajaran dan Media 
Pembelajaran. Metode dan Media Pembelajaran tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar dan mengajar agar 
kompetensi yang ditetapkan mampu diwujudkan. Acuan pemilihan metode 
pembelajaran adalah kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. 
Sedangkan media pembelajaran merupakan alat bantu yang dipergunakan 
oleh Dosen dan atau peserta didik/mahasiswa untuk menyampaikan pesan 
atau informasi kepada pihak lain. Beberapa media pembelajaran akan 
memberikan kontribusi yang sangat besar bagi tercapainya learning 
outcome. 
 
Metode Pembelajaran :  

Kuliah; 
Diskusi; 
Kerja Kelompok; 
Presentasi; 
Menyusun Makalah; 
Kuliah Lapangan;  

 
Media Pembelajaran: 

Papan tulis; 
LCD Proyektor; 

 
Metode Penilaian 
 
Sistem evaluasi harus dijalankan sesuai dengan kompetensi yang hendak 
dicapai. Penilaian meliputi :a) Penilaian hasil belajar mahasiswa dan b) 
Penilaian proses belajar-mengajar. 
 
Banyak tersedia model evaluasi hasil belajar namun yang paling penting 
adalah sistem evaluasi tersebut harus dipastikan memang menilai apa yang 
harus dinilai dan mempunyai validitas dan reliabilitas yang memadai. Terkait 
evaluasi, ada beberapa terminologi, diantaranya tes atau ujian, pengukuran 
dan penilaian. 
 
Tes atau ujian adalah suatu pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk 
memperoleh informasi tentang beberapa atribut pembelajaran yang 
ditetapkan dalam kompetensi. Dalam hal ini harus dinyatakan dengan jelas 
tujuan tes, bentuk tes, administrasi tes dan etika tes yang berlaku. Dalam hal 
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ini Program Studi Ilmu Administrasi Negara menggunakan Ujian Tengah 
Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). 
 

StandarBiaya e.g. per 
tahun/mahasiswa (UKT) 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang 
satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional 
masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi 
negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 

15 Mei 2017 
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PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 
 

 
Akreditasi A 
SK Akreditasi BAN-PT  
No. 0484/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 

Jenis (misalnya penuh/paruh 
waktu, Pembelajaran 
residensial/ jarak jauh, 
program ganda dan intensif)
 

Penuh Waktu 

Nama gelar Sarjana Antropologi (S. Ant) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Sikap 
1. Sikap 
2. Inovatif 
3. Cerdas 
4. Mandiri
5. Profesional 
6. Dialogis 
 
Pengetahuan 
1. Melakukan penelitian sosial budaya dan ragawi manusia secara benar 

dan profesional. 
2. Melakukan perencanaan  pembangunan dan pengembangan 

masyarakat yang komprehensif 
3. Memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan temuan-temuan yang 

diperoleh melalui penelitian dalam aspek antropologi ragawi secara 
tepat dan benar 

4. Melakukan praktek pengajaran tentang konsep, teori dan metodologi 
antropologi kepada peserta didik secara baik dan benar 

 
Keterampilan Umum dan Khusus: 
1. Merancang penelitian masalah sosial budaya dan ragawi manusia 

secara benar dan professional 
2. Melakukan analisis masalah sosial budaya dan ragawi manusia secara 

benar dan  komprehensif 
3. Menghasilkan pemecahan permasalahan masyarakat secara holistic. 
4. Membuat perencanaan yang komprehensif 
5. Melakukan analisis secara komprehensif, sehingga dapat  mengambil 

keputusan secara tepat serta mencarikan jalan keluar atas berbagai 
masalah social 

6. Mengidentifikasi temuan-temuan penggalian di lapangan 
7. Mempersiapkan masyarakat dalam tahap implementasinya  

berdasarkan kepekaan dan pengetahuan antropologi yang didukung 
oleh informasi dan data yang akurat 

8. Membangun jejaring kerja (networking) dengan berbagai pihak, dengan 
menggunakan prinsip-prinsip pengembangan komunitas untuk 
melaksanakan program-program yang telah direncanakan 

9. Mempersiapkan materi mengajaran   
10. Melaksanakan proses pengajaran
11. Melaksanakan evaluasi pengajaran 
 

Lama studi dan jumlah kredit Minimal 3,5 tahun-, 144-160 SKS  
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Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, 
Mandiri dll 

Persyaratan dan mekanisme seleksi dapat dilihat pada website 
www.ppmb.unair.ac.id  
 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 

a. Semester Gasal = September 
b. Semester Genap = Februari 
 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, 
metodepenilaian, dll 

Strategi Pembelajaran 
Strategi pembelajaran yang digunakan pada Program Studi Antropologi 
terdiri atas Metode Pembelajaran dan Media Pembelajaran. Metode dan 
Media Pembelajaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 
efektivitas proses belajar dan mengajar agar kompetensi yang ditetapkan 
mampu diwujudkan. Acuan pemilihan metode pembelajaran adalah 
kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Sedangkan media 
pembelajaran merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh Dosen dan 
atau peserta didik/mahasiswa untuk menyampaikan pesan atau informasi 
kepada pihak lain. Beberapa media pembelajaran akan memberikan 
kontribusi yang sangat besar bagi tercapainya learning outcome. 
 
Metode Pembelajaran :  

Kuliah; 
Diskusi; 
Kerja Kelompok; 
Presentasi; 
Menyusun Makalah; 
Kuliah Lapangan;  

 
Media Pembelajaran: 

Papan tulis; 
LCD Proyektor; 

 
Standar Biaya e.g. per 
tahun/mahasiswa (UKT) 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang 
satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional 
masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi 
negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 

15 Mei 2017 
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PROGRAM STUDI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 
 

 
Akreditasi: A. SK Akreditasi: 0483/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016, BAN-PT 

Jenis (misalnya penuh/paruh 
waktu,Pembelajaran 
residensial/ jarak jauh, 
program ganda dan intensif)
 

Full Time 

Nama gelar S.IIP (Sarjana Ilmu Informasi dan Perpustakaan) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

A.   Sikap 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius;  
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika;  
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila;  

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

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;  

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

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara;  

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; dan  
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
11. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (excellence 

with morality)  
 

B.   Pengetahuan (P) 
1. Mampu mengelola institusi perpustakaan maupun lembaga penyedia 

informasi, arsip dan dokumen yang ditunjang oleh kemampuan 
manajerial.(Manager) 
a. Membuat perencanaan strategis suatu organisasi perpustakaan, 

penyedia jasa informasi, arsip dan dokumen melalui tahapan yang 
mempertimbangkan analisa internal dan eksternal organisasi. 

b. Menyusun strategi peningkatan kualitas organisasi perpustakaan, 
jasa informasi, arsip dan dokumen. 

c. Menyusun strategi pengelolaan sumber daya manusia.
d. Membuat strategi pelayanan jasa informasi. 
e. Membuat strategi dan model pemasaran jasa informasi. 
f. Membuat perencanaan design tata ruang perpustakaan, jasa 

informasi, arsip dan dokumen berbasis user oriented. 
2. Mampu melakukan kajian dan penelitian ilmiah yang dapat 

dimanfaatkan untuk merancang sebuah sistem dan mengelola 
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lembaga perpustakaan maupun institusi penyedia informasi lainnya 
dengan landasan penguasaan teori-teori di bidang Ilmu Informasi dan 
Perpustakaan. (Researcher) 
a. Mampu membuat dan mengembangkan tulisan ilmiah dengan 

analisa teoritik yang kritis. 
b. Mampu menghasilkan kajian-kajian masalah di bidang Ilmu 

Informasi dan Perpustakaan. 
c. Mampu melakukan studi-studi perbandingan antar lembaga 

informasi, sistem pengelolaan perpustakaan maupun sistem 
informasi. 

d. Mampu menerapkan metode penulisan ilmiah dengan benar. 
e. Mampu menyusun proposal penelitian. 
f. Mampu menerapkan metode penelitian ilmiah dengan tepat sesuai 

masalah yang diteliti, melalui penelitian dan menyusun laporan 
penelitiannya. 

g. Mampu melakukan intervensi dalam bentuk pengabdian pada 
masyarakat dengan cara mengembangkan dan atau membenahi 
sistem perpustakaan, informasi, arsip, dokumen serta ruang-ruang 
publik di tingkat komunitas baik di wilayah perkotaan maupun 
daerah. 

 
c.   Keterampilan Umum 

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

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

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi;  

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

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

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

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;  

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

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi.  
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d.   Keterampilan Khusus 
1. Mampu mengelola sistem informasi, perpustakaan, arsip dan dokumen 

dengan menggunakan sistem pengumpulan, pengolahan, penyebaran 
dan pelayanan informasi, arsip dan dokumen secara konstruktif dan 
kreatif (Organizer). 
a. Menguraikan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan 

informasi, perpustakaan, arsip, dokumen serta sistem 
pengelolaannya. 

b. Menyeleksi berbagai sumber informasi sesuai dengan kebutuhan 
pengguna melalui metode yang tepat. 

c. Mengorganisasikan informasi, arsip dan dokumen dengan metode 
sehingga bisa dilakukan proses temu balik informasi. 

d. Merancang pengembangan koleksi perpustakaan, arsip dan 
dokumen. 

e. Menganalisis subyek-subyek koleksi, arsip dan dokumen sehingga 
memudahkan proses temu kembali. 

f. Mengelola koleksi perpustakaan, arsip dan dokumentasi dalam 
sebuah sistem penyimpanan dan temu kembali. 

g. Mempersiapkan pengelolaan sistem pelayanan perpustakaan, 
informasi, arsip dan dokumen kepada pengguna. 

h. Melakukan pemeliharaan sistem informasi, perpustakaan, arsip dan 
dokumen.  

2. Mampu merancang sistem informasi, perpustakaan, arsip dan 
dokumen secara profesional dengan berbasis teknologi informasi. 
(Designer) 
a. Melakukan proses pengelolaan data menjadi informasi. 
b. Mendesain sebuah data base.  
c. Merancang sebuah jejaring informasi. 
d. Merancang sebuah sistem informasi komersial (e-commerce). 
e. Merancang sebuah aplikasi pemograman dengan melibatkan data 

base. 
f. Merancang perpustakaan digital. 
g. Merancang sebuah portal informasi dengan menggunakan suatu 

aplikasi. 
h. Merancang suatu DSS (Decision Support System) 
i. Melakukan proses penelusuran dengan menggunakan sistem temu 

kembali. 
j. Merancang sebuah program aplikasi perpustakaan, kearsipan dan 

lembaga informasi. 
 

Lama studi dan jumlah kredit Lama Studi: 3,5 sampai 4 tahun (7 sampai 8 semester). Jumlah Kredit: 144-
160 sks 
 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, 
Mandiri dll 

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru: 
a. Lulus SMA/SMK 
b. Lulus Seleksi/Tes Penerimaan Mahasiswa Baru 
 
Mekanisme Seleksi: 
a. Jalur SBMPTN 
b. Jalur SNMPTN 
c. Jalur Mandiri 
* keterangan lebih lanjut bisa dilihat pada website: www.ppmb.unair.ac.id 
 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 

a. Semester Gasal: September-Januari 
b. Semester Genap: Februari-Agustus 
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Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, 
metodepenilaian, dll 

Prodi S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan mempunyai total 77 mata kuliah 
Total beban studi lulus Prodi S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan adalah 144 
sks 
a. Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 102 sks 
b. Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan Terbatas 20 sks 
c. Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan Bebas 22 sks 
d. Jumlah beban studi Kuliah 161 sks (87,98%) 
e. Jumlah beban studi Tutorial - sks (- %) 
f. Jumlah beban studi Praktikum 22 sks (12,02%) 
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa  dilihat di dokumen kurikulum 
prodi. 
 
Strategi pembelajaran yang digunakan berupa: Kuliah Tatap Muka, Diskusi, 
Presentasi, Seminar, Kuliah Lapangan (Penelitian), Praktikum, Studi Banding, 
Praktek Kerja (Magang). 

 
Media yang digunakan antara lain: LCD, Whiteboard, Video Player, Standar-
Standar Pengolahan Informasi (DDC, AACR, RDA, UDC, LCSH), E-Learning 
AULA (Airlangga University E-Learning Application) 
 
Metode penilaian  
1.Tugas Individu dan Kelompok,  
2. Kuis,  
3. Ujian: UTS dan UAS,  
4. Presentasi: Seminar, Proposal,  
5. Diskusi Kelas, 
6. Softskill 
dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah 
ditetapkan. Sesuai dengan SK Dekan No: 026/H3.1.7/KD/2009 tanggal 10 
Maret 2009, sistem penilaian yang berlaku : 
 

No Dalam bentuk huruf Score Bobot 
1 A     (Sangat baik) 75 – 100 4 
2 AB  (Baik) 70 – 74.9 3.5 
3 B     (Baik) 65 – 69.9 3 
4 BC  (Cukup) 60 – 64.9 2.5 
5 C     (Cukup) 55 – 59.9 2 
6 D     (Kurang) 40 – 54.9 1.5 
7 E     (Sangat Kurang)  40 0 

 
 

Standar Biaya e.g. per 
tahun/mahasiswa (UKT) 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang 
satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional 
masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi 
negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 

 
Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 

 

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di website : http://dip.fisip.unair.ac.id 
Program Studi (S1) Ilmu Informasi dan Perpustakaan (IIP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Airlangga 
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PROGRAM STUDI ILMU POLITIK 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 
 

 
Peringkat A Tahun 2016 

Jenis (misalnya penuh/paruh 
waktu, Pembelajaran 
residensial/ jarak jauh, 
program ganda dan intensif)
 

Full time 

Nama gelar Sarjana Ilmu Politik (SIP) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Aspek Pengetahuan: 
Mampu  menjelaskan dan menganalisis masalah-masalah  politik dan 
pemerintahan  berlandaskan konsep, teori dan metode ilmu politik. 
Aspek Keterampilan : 
a. Mampu  mengidentifikasi dan mendesain  kerangka  konseptual atas 

permasalahan politik lokal dan nasional ;   
b. Mampu menerapkan  konsep dan teori untuk solusi kebijakan politik 

lokal dan nasional 
c. Mampu mendesain instrumen penelitian  masalah-masalah kepolitilan 

lokal dan nasional  
 

Lama studi dan jumlah kredit Min 3,5  dengan perolehan SKS min 144 SKS 
 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, 
Mandiri dll 
 

a. Lulusan SMA/ sederajat 
b. Dinyatakan lulus tes yang ditentukan Univ. Airlangga 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 

Semester Gasal / sesuai kalender akademiki yang ditetapkan Univ. Airlangga  

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, 
metodepenilaian, dll 

8.1. Mahasiswa menempuh minimum  144 SKS dengan beban sebagai 
berikut  : 

a. mata kuliah wajib : 98 SKS 
b. mata kuliah pilihan bebas :  46  SKS 

8.2.  Strategi pembelajaran : 
a. kuliah/ ceramah (50 %); diskusi (30%) dan kuliah lapangan (20%). 
b. Memanfaatkan media pembelajaran LCD, Media Sosial, Whteboard, 

Handout, Buku Ajar, E learning.   
8.3. Metoda penilaian : UTS, UAS, Tugas Paper Individual/ kelompok, Kuis, 
Laporan Tugas Lapangan 

Standar Biaya e.g. per 
tahun/mahasiswa (UKT) 
 
 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang 
satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional 
masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi 
negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 
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FAKULTAS  
SAINS DAN TEKNOLOGI 
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PROGRAM STUDI S1 FISIKA 
 
Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinga eg. BAN-PT, LAM 
 

 
Akreditasi A, BAN-PT (1385/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016) 
Terakreditasi oleh ASIIN 

Pembelajaran penuh waktu 
 

 

Nama gelar 
 

S.Si. (sarjana sains) 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

1. Mempunyai pengetahuan fisika klasik dan modern beserta 
permasalahannya 

2. Menerapkan metode matematis dalam menyelesaikan persoalan fisika 
3. Memecahkan permasalahan dengan menerapkan konsep dan prinsip 

fisika untuk analisis teori, pemodelan dan simulasi 
4. Mampu menggunakan metode ilmiah dan menerapkannya dalam 

masalah fisika dan mengembangkan masalah interdisipliner 
5. Mampu  melakukan pengukuran dan eksperimen dalam masalah fisika 

dan terapannya 
6. Terbiasa dengan teknologi informasi dan mampu memanfaatkan pada 

masalah fisika yang terkait 
7. Mampu menerapkan pengetahuan dan prinsip fisika dibidang industri 

dan medis serta bidang interdisiplin lainnya untuk kemandirian bangsa 
8. Mampu memecahkan persoalan secara mandiri secara kontinu dan 

terbiasa dengan strategi pembelajaran untuk studi lanjut 
9. Mampu  mengelola dan memecahkan masalah dasar  serta 

bekerjasama dalam tim dengan prinsip saling menghargai 
10. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan serta 

mempresentasikan hasilnya 
Capaian pembelajaran Prodi S1 Fisika sudah sesuai dengan komponen sikap, 
Keterampilan umum, Keterampilan khusus dan pengetahuan sebagaimana 
tertulis pada lampiran Permenristekdikti No.44 tahun 2015. 
 

Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh 
 

4 tahun (8 semester), 144 sks 

Persyaratan calon mahasiswa 
baru dan mekanisme seleksi, 
eg. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri 
 

Lulusan SLTA atau sederajat melalui mekanisme seleksi SNMPTN, SBMPTN, 
Mandiri 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 
 

Juli 1982 

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran dan metode 
penilaian, dll 

Prodi S1 Fisika mempunyai total 79 mata kuliah 
Total beban studi lulus prodi : 144 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah wajib 126 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 60 sks 
Jumlah beban studi kuliah tersedia 186 sks 

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi 
 
Struktur kurikulum:  dapat dilihat di dokumen kurikulum prodi 
 
Strategi pembelajaran: 

1. CBL (Concept Based Learning) 
2. PJBL (Project Based Learning) 
3. SBL (Skill Based Learning) 
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Metode penilaian:  
1. Quiz 
2. Pre or post test 
3. Working report 
4. Mid and end semester examination 
5. Seminars 
6. Soft skill assessment 
7. Product quality 

 
Standart biaya e.g. per 
tahun/mahasiswa (UKT, UKS, 
SPP, SOP) 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan 

07 September 1982 
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PROGRAM STUDI S1-KIMIA 
 
Status Akreditasi  

BAN-PT 
AUN 
ASIIN 

 
 
2 Juni 2016 -2 Juni 2021 
5 juli 2015 –  4 Juli 2019 
23 Maret 2018 – 19 April 2019 (proses perpanjangan)  
 

Pembelajaran penuh waktu Penuh waktu 
 

Nama Gelar Sarjana Sains (S.Si) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Sikap: 
1. Memiliki moral, etika, dan karakter yang baik dalam menyelesaikan 

masalah, serta menjadi warga negara yang baik dan cinta perdamaian 
2. Memiliki jiwa sosial yang tinggi dan peduli terhadap lingkungan serta 

penegakkan hukum yang berlaku di negara dan masyarakat  
Pengetahuan:  

1. Menguasai konsep dan teori keilmuan pada berbagai cabang ilmu kimia 
2. Menguasai cara-cara analisis kimia dengan berbagai instrumen kimia, 

sintesis dan transformasi  kimia, dan percobaan kimia lainnya, serta 
menuangkannya dalam bentuk laporan hasil praktek 

3. mendiseminasikan kajian penelaahan masalah kimia yang akurat dalam 
bentuk laporan atau kertas kerja 

Keterampilan Umum:  
1. memecahkan masalah IPTEK dalam bidang kimia melalui pendekatan 

prosedural dan standar keilmuan 
2. menyiapkan, menangani, dan mengelola bahan kimia di bidang 

lingkungan dan proses manufaktur pada institusi pemerintah dan 
swasta  

3. menghasilkan simpulan dan pemecahan yang tepat dalam pengambilan 
keputusan dengan berdasarkan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan 
penerapan konsep kimia analisis, kimia organik dan anorganik, kimia 
fisika dan biokimia.  

Keterampilan Khusus:  
1. bertanggungjawab pada pekerjaan bidang kimia secara mandiri dan 

dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja institusi atau 
organisasi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja  

2. mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri secara 
efektif, mengkomunikasikan informasi dan ide dalam berbagai bentuk 
media kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya atau 
masyarakat umum  
 

Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh 

lama studi : 8 - 16 semester 
jumlah kredit : 18-24 sks/ semester  

 
Persyaratan calon mahasiswa 
baru dan mekanisme seleksi

Persyaratan: 
tidak buta warna dan tuli  

Seleksi: 
SNMPTN, SBMPT dan jalur mandiri 

 
Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode penilaian 
dll 

Prodi S1 Kimia mempunyai total 89 mata kuliah 
Total beban studi lulus prodi : 144 – 160 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah wajib : 127 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah pilihan : 17 - 33 sks 
Jumlah beban studi kuliah tersedia 189 sks 
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Standar biaya e.g. per tahun/ 
mahasiswa  
(UKT, UKS, SPP, SOP) 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal Spesifikasi program 
studi 

Juni 2016 
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PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI 
 
Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM 

 
- BAN-PT No.0355/S/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 terakreditasi A (Skor: 383 dari 

maksimum skor 400) sampai tanggal 28 April 2021 
- AUN 112 UNAIR JUN 15 periode 5 Juli  2015 sampai 4 Juli 2019  
- ASIIN: terakreditasi 23 Maret 2018 sampai 19 April 2019 

 
Full-time Full-time 

 

Nama Gelar S.Si. (Sarjana Sains)  

 

Capaian Pembelajaran PENGUASAAN PENGETAHUAN 
1. Mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi dalam bidang biologi 
2. Mampu beradaptasi    terhadap situasi yang dihadapi dalam 

menyelesaikan masalah.  
3. Mampu menguasai konsep teoritis biologi secara umum dan menguasai 

konsep teoritis spesifik bidang biologi secara mendalam.  
4. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara procedural 
5. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan 

informasi  
6. Mempu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative 

pemecahan masalah/solusi  
7. Mampu bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri dan kelompok  
8. Mampu diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi baik 

sendiri maupun kelompok  
 

SIKAP 
1. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasakan 

agama, moral, dan etika; 
3. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain; 
6. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 
7. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
8. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;  
9. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 
10. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri.  
 

KETERAMPILAN KHUSUS 
1. mampu memecahkan masalah iptek di bidang pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya hayati melalu prinsip-prinsip pengorganisasian 
sistematika, memprediksi, menganalisis data informasi dan bahan hayati 
sera memodulasi struktur dan fungsi sel (organizing principle, predicting, 
anlyzing and modulating), serta penerapan teknologi relevan;  
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2. mampu mengaplikasikan keilmuan biologi agar bermanfaat bagi diri sendiri 
dan masyarakat dalam kehidupan sehar-hari;  

3. mampu menyajikan alternatif solusi terhadap masalah bidang pengelolaan 
dan pemanfaatan sumberdaya hayati dalam lingkup spesifik, yang dapat 
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat;  

4. mampu menyiapkan, menangani, dan mengelola sumber daya hayati 
dalam lingkup spesifik.  
 

KETERAMPILAN UMUM
1. menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 
sesuai dengan bidang keahliannya;  

2. mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, 
teknologi, atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 
kritik seni? serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir  

3. mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 
di bidang keahlian biologi, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi 
dan data;  

4. mengelola pembelajaran secara mandiri;  
5. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat, baik di dalam maupun luar lembaganya.  
 

Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh dalam ECTS 

144 Kredit = 187 ECTS 

144-160 kredit 

Min IPK  2.0 

Minim passing grade D 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNPTN, SBMPTN, Mandiri 

- SNMPTN 
- SBMPTN 
- Mandiri 
 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 

Agustus setiap tahunnya 

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll. 

Struktur kurikulum: dapat diselesaikan dalam 8 semester (normal); bagi 
mahasiswa unggul dapat diselesaikan dalam 7 semester. Semester 1 menempuh 
18 sks, semester 2 dan seterusnya pengambilan jumlah mata kuliah tergantung 
capaian Indeks Prestasi Semester. 

Strategi pembelajaran: teaching center learning, student center learning, 
research based learning; Metode penilaian:Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian 
Akhir Semester (UAS), tugas, kuis, dan presentasi.  

Standar biaya e.g. per 
tahun/mahasiswa  
(UKT, UKS, SPP, SOP) 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan  

13 Mei  2013 
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PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI 
 
Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya 
 

 
A / BAN-PT  

Pembelajaran Penuh Waktu Penuh Waktu 
 

Nama Gelar Sarjana Komputer (S.Kom) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Sikap 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila 

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

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

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

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
 
Pengetahuan 
1. Menguasai  konsep  teoritis  bidang  pengetahuan Sistem Informasi 

secara umum dan konsep teoritis bagian  khusus  dalam  bidang  
pengetahuan  tersebut secara  mendalam,  serta  mampu  
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural 

2. Menguasai  konsep  teoritis  yang  mengkaji, menerapkan  dan  
mengembangkan  serta  mampu memformulasikan  dan  mampu  
mengambil  keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah. 

3. Mempunyai  pengetahuan dalam  penyusunan algoritma  
pemrograman  yang  efektif  dan  efisien serta dapat merancang, 
membangun dan mengelola aplikasi  sistem  informasi  secara  tepat  
dan akurat untuk pendukung pengambilan keputusan 

4. Menerapkan konsep-konsep probabilitas dan statistik untuk 
menganalisis data guna mendukung pemecahan masalah 

5. Menjelaskan  konsep  dan  teori  dasar  logika  dan struktur  diskrit  
untuk  mendukung  permodelan  dan penganalisaan masalah 

6. Menginterpretasikan  dan  menyajikan  hasil  analisis data  dalam  bentuk  
dan  format  yang  dimengerti  oleh pihak yang berkepentingan 

7. Menerapkan  konsep  dan  teori  dasar  pemrograman komputer 
untuk membantu memecahkan masalah 
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8. Mengidentifikasi  beberapa  bahasa  pemrograman beserta 
karakteristiknya 

9. Menjelaskan tahapan pengembangan perangkat lunak 
10. Menjelaskan  prinsip-prinsip  dasar  dalam  pengembangan basis data 
11. Mengidentifikasi  dan  merancang  basis  data  sesuai dengan 

kebutuhan organisasi 
12. Mengimplementasikan  rancangan  basis  data  pada suatu DBMS 
13. Menjelaskan  prinsip-prinsip  dasar  dari  integritas, keamanan  dan  

tingkat  kerahasiaan  data  pada  suatu basis data  
 

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

15. Menjelaskan  arsitektur  dasar  dari  suatu  sistem  komputer 
16. Mengidentifikasi kebutuhan sistem operasi dari suatu sistem 

komputer 
17. Mengidentifikasi  kebutuhan  jaringan  dari suatu organisasi 
18. Merancang topologi dari suatu jaringan komputer. 
19. Mengidentifikasi dan menformulasikan kebutuhan keamanan sistem 

informasi dari suatu organisasi 
20. Mengidentifikasi  prinsip-prinsip  dan  konsep  dasar pengelolaan 

suatu bisnis organisasi 
21. Mengidentifikasi  regulasi,  kebijakan  dan  prosedur bisnis  yang  

berdampak  pada  implementasi  sistem informasi 
22. Menjelaskan  bagaimana  informasi dapat  digunakan untuk  

membantu  dalam  perencanaan  operasi  dan pengendalian suatu 
bisnis organisasi 

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

24. Menggunakan ICT untuk mendukung bisnis proses 
25. Melakukan pengukuran kinerja sebuah proses bisnis. 
26. Menjelaskan  komponen  organisasi,  teknologi  dan manusia dari 

sistem informasi 
27. Menjelaskan  bagaimana  organisasi  dapat  menggunakan  sistem  

informasi  untuk  kepentingan  kompetitif 
28. Menjelaskan  bagaimana sistem  informasi  dapat mendukung  

proses  pengambilan  keputusan  dalam suatu organisasi 
29. Mengidentifikasi  dampak  sistem  informasi  terhadap organisasi,  

aktivitas  bisnis,  masyarakat  maupun individu 
30. Menjelaskan  berbagai  metodologi  pengembangan sistem informasi 
31. Menggunakan  berbagai  perangkat  dan  metoda  untuk 

menganalisis  aliran  dan  struktur  informasi  dalam proses organisasi 
32. Menggunakan  UML  untuk  memodelkan  rancangan konseptual dari 

suatu sistem informasi 
33. Merancang  sistem  informasi  sesuai  dengan  prinsip prinsip user 

centred design
34. Menjelaskan  pentingnya  keterkaitan  antara  strategi bisnis dan 

sistem informasi dalam menunjang efisiensi dan efektifitas investasi 
organisasi 

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

 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021PC 88



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

37. Mengidentifikasi dan memformulasikan ruang lingkup proyek sistem 
informasi

38. Mengidentifikasi  dan mendokumentasikan  risiko risiko proyek, serta 
menawarkan alternatif solusinya 

39. Menjelaskan  aspek-aspek  quality  assurance  pada suatu 
pengelolaan proyek sistem informasi 

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

41. Menjelaskan dasar-dasar sistem enterprise dan isu-isu dalam 
penerapannya 

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

43. Menjelaskan  bagaimana  peranan  sistem  enterprise dalam 
mengintegrasikan area fungsional bisnis 

44. Mengidentifikasi,  mendeskripsikan  dan  mengevaluasi perangkat 
lunak sistem enterprise. 

 
Keterampilan Umum (KU) 
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya 

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

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

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

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

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

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 

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

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

 
Keterampilan Khusus (KK) 
1. mampu mengunakan kerangka kerja/standar manajemen layanan TI 

tertentu untuk pengelolaan layanan teknologi informasi  
2. mampu membuat rancangan sistem untuk mendapatkan informasi 

yang relevan dari koleksi informasi berdasarkan prinsip temu kembali 
informasi 

3. mampu menerapkan metode dalam sistem berbasis pengetahuan 
untuk memecahkan dan memodelkan permasalahan dunia nyata  
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4. mampu mengaplikasikan teknik optimasi untuk menyelesaikan 
permasalahan organisasi 

5. menerapkan konsep statistika untuk menganalisis berbagai macam 
teori dan model yang digunakan dalam riset sistem informasi  

6. mampu menerapkan prinsip desain interaksi yang tepat untuk 
system E-Health  

7. mampu membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhan enterprise
8. mampu menerapkan prinsip pengelolaan proyek sistem informasi di 

suatu proyek sistem informasi  
9. mampu menggunakan alat-alat kuantitatif dalam pengambilan 

keputusan manajemen dengan tepat  
10. mampu memilih metode yang tepat untuk mendapatkan 

pengetahuan dari sekumpulan data besar  
11. mampu menerapkan metode-metode pada bidang biomedis dari 

telaah artikel jurnal ilmiah pilihan 
12. mampu melakukan analisis data pada kasus bisnis terutama pada 

domain marketing, production, human resource, dan financial 
13. mampu menerapkan konsep audit untuk melakukan pengendalian 

dan audit Sistem Informasi dalam organisasi  
14. mampu memilih metode yang tepat untuk memecahkan dan 

memodelkan permasalahan dunia nyata dari sekumpulan data image 
15. mampu melakukan pengujian perangkat lunak secara tepat dapat 

melakukan pengelolaan resiko teknologi informasi di organisasi 
berdasarkan kasus tertentu. 

 
* Info lebih lengkap dapat diakses pada http://si.fst.unair.ac.id  
 

Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh  

Lama Studi 
8 semester (4 tahun)
 
Jumlah kredit yang diperoleh minimal 
146 sks 
 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan Mekanisme seleksi 

Persyaratan calon mahasiswa baru 
Lulusan SMA sederajat (3 tahun terakhir) 
 
Mekanisme seleksi  

SNMPTN 
SBMPTN  
Mandiri 

 
Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 
 

Agustus 2019 

Struktur Kurikulum dan strategi 
pembelajaran, dll 

Struktur kurikulum 
Sks yang ditawarkan  :  170 sks 
Sks yang wajib ditempuh  :  146 sks (minimal) 
Sks mata kuliah wajib  :  122 sks 
Sks mata kuliah pilihan yang ditawarkan :  48 sks 
 
Strategi pembelajaran 
1. Teacher Centered Learning  
2. Student Centered Learning (TCL seperti: small group discussion 

(SGD), simulasi, discovery learning, cooperative learning, problem 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021PC 90



based learning (PBL), case-study learning (CSL), dan project based 
learning (PBL).  

 
Metode pembelajaran 
1. Kuliah,  
2. Tutorial,  
3. Praktikum 
4. Seminar 
 
Metode penilaian 
Nilai akhir hasil belajar mahasiswa didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan 
(PAP). 
 

Standar Biaya 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 

1 November 2018  
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PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA 
 
Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya e.g. BAN-PT,LAM 
 

 
BAN-PT : A 
No. SK: 1411/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018

Pembelajaran Penuh Waktu 
 

Penuh Waktu 

Nama Gelar 
 

S.Stat. (Sarjana Statistika) 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Sikap  
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius; 
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral dan etika; 
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

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

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

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

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
k. mewujudkan  keunggulan yang berlandaskan moral agama (excellence 

with morality) 
 
Pengetahuan 

Menguasai konsep teori statistika dan matematika sesuai definisi 
dengan benar. 
Menggunakan konsep teori statistika sesuai dengan konsep statistik, 
baik dengan atau tanpa software. 
Membuat algoritma penyelesaian masalah statistika sesuai alur 
permasalahan dengan benar  
Merancang tahapan analisis data sesuai prosedur statistik dengan 
benar. 
Merancang kerangka bisnis baru yang sesuai kebutuhan masyarakat 
dengan benar, berdasarkan hasil analisis statistika. 

 
Keterampilan Umum 

a. Mampu menyusun dan atau memilih rancangan 
pengumpulan/pembangkitan data yang efisien dan menerapkannya 
dalam bentuk survei, percobaan, atau simulasi.   
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b. Menguasai minimal dua perangkat lunak, termasuk perangkat lunak 
yang berbasis open source. 

c. Mampu menyelesaikan permasalahan nyata secara statistika dan 
mampu menyajikan serta mengkomunikasikan dalam bentuk yang 
mudah dipahami baik secara tertulis maupun lisan. 

d. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dalam tim serta 
bertanggungjawab terhadap pekerjaan. 

e. Memiliki etika profesi dalam penerapan statistika. 
f. Mampu melakukan inovasi secara mandiri, terkemuka, dan 

bermoralitas agama. 
 
Keterampilan khusus 

a. Menguasai konsep dasar keilmuan statistika dan metode-metode 
analisis statistika yang dapat diaplikasikan pada berbagai bidang 
terapan. 

b. Menguasai minimal dua perangkat lunak statistika, termasuk perangkat 
lunak yang berbasis open source. 

c. Mampu menyelesaikan persoalan khusus di bidang kehayatan, 
ekonomi, dan sosial dengan menggunakan metode statistika yang 
sesuai dengan tepat. 

d. Mengumpulkan data dengan metode yang sesuai dengan benar. 
e. Menentukan metode statistika yang tepat sesuai permasalahan yang 

ada. 
 

Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh 
 

4 tahun (8 semester) dan Jumlah kredit yang diperoleh : 144-160 kredit 

 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri 

Telah lulus SMA/ Sederajat dan dinyatakan lulus seleksi melalui: 
- SNMPTN 
- SBMPTN 
- Mandiri 
Persyaratan dapat dilihat di website www.ppmb.unair.ac.id  
 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 
 

Agustus setiap tahunnya 

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll. 

Kurikulum mempunyai 75 mata kuliah, 125 sks untuk mata kuliah wajib dan 64 
sks untuk mata kuliah pilihan.  

Total sks lulus S1 Statistika adalah 144 – 160. 

 

Struktur kurikulum: 

Kurikulum terpetakan dalam delapan semester dengan distribusi setiap 
semester sebagai berikut: 

Semester I : 20 sks, Semester II : 19 sks, Semester III : 29 sks, Semester IV : 32 
sks, Semester V : 29 sks, Semester VI : 31 sks, Semester VII : 29  sks, dan 
Semester VIII : 6 sks. Kurikulum dapat diselesaikan dalam 8 semester (normal); 
bagi mahasiswa unggul dapat menyelesaikan dalam 7 semester.  
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Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Diskusi, Presentasi, 
Penugasan. 

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, skill  laboratorium. 

Metode penilaian:Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), 
Tugas, kuis, Softskill ,dan presentasi. dengan menggunakan skala pada Patokan 
Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan. 

 

Standar biaya e.g. per 
tahun/mahasiswa  
(UKT, UKS, SPP, SOP) 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan  

14 Pebruari  2018
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PROGRAM STUDI S1 TEKNIK BIOMEDIS 
 
Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya seperti BAN-PT, 
LAM 
 

 
BAN-PT (Status Akreditas  A)  
2421/SK/BAN-PT/Aked/S/IX/2018 

Tipe (misal penuh waktu / paruh 
waktu, jarak jauh, ganda, 
program intensif) 
 

Penuh Waktu  

Nama Gelar 
 

S.T. (Sarjana Teknik) 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Sikap : 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan   agama,moral dan etika; 
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
f. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan; 
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

dan 
k. mewujudkan  keunggulan yang berlandaskan moral agama (excellence with 

morality). 
 

Keterampilan Umum : 
a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi kesehatan; 

b. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi kesehatan sesuai dengan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik serta 
menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir; 

c. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidangteknologi kesehatan, berdasarkan hasil analisis terhadap 
informasi dan data;  

d. mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 
e. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 
 
Keterampilan Khusus : 
a. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk 

menyelesaikan masalah rekayasa komplek terkait dengan peralatan dan 
sistem teknologi medis untuk layanan kesehatan, yang meliputi preventif, 
kuratif, deteksi dini, diagnosis, terapi dan rehabilitasi; 
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b. Mampu menemukan sumber masalah (trouble shooting) rekayasa Teknik 
Biomedis melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan 
informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa; 

c. Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis 
masalah rekayasa Teknik Biomedis; 

d. Mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah 
rekayasa Teknik Biomedis yang kompleks dengan memperhatikan faktor-
faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, budaya, sosial dan 
lingkungan; 

e. Mampu merancang sistem, proses, dan komponen Teknik Biomedis dengan 
pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, 
keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan 
faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 
dan lingkungan; 

f. Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan 
dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang 
sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa Teknik Biomedis. 
 

Pengetahuan : 
a. Menguasai konsep teoretis sains alam, anatomi & fisiologi manusia, 

biokimia, biofisika, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, 
sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis 
dan perancangan sistem, produk atau komponen terkait dengan aplikasi 
teknik biomedis; 

b. Mampu mendiskripsikan secara matematis dan fisis gejala-gejala 
makroskopik dan mikroskopis yang terkait dengan prinsip medical and 
bioinformatics, rehabilitation engineering, medical imaging, biomedical 
intrumentation, dan medical biomaterials; 

c. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem, proses, atau komponen 
terkait dengan Teknik Biomedis; 

d. Menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi terkait 
dengan Teknik Biomedis; 

e. Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan 
perkembanganTeknik Biomedis terbaru dan terkini. 

 
Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh dalam ECTS 
 

4 Tahun (145 SKS/Minimum) 
~227.5 ECTS 

Persyaratan calon mahasiswa 
baru dan mekanisme seleksi 
misal SNMPTN, SBMPTN, 
Mandiri dll 
 

Seleksi Nasional (SNMPTN, SBMPTN) dan Seleksi Universitas (Mandiri) 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 
 

September setiap tahun  

Struktur kurikulum , strategi  
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

Struktur Kurikulum 
Sks yang ditawarkan :  170 sks 
Sks yang wajib ditempuh :  145 sks (minimal) 
Sks mata kuliah wajib :  133 sks 
Sks mata kuliah pilihan yang ditawarkan :  37 sks 
 
Strategi Pembelajaran 
1. Teacher Centered Learning  
2. Student Centered Learning (TCL seperti: small group discussion (SGD), 

simulasi, discovery learning, cooperative learning, problem based learning 
(PBL), case-study learning (CSL), dan project based learning (PBL)).  
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Metode Pembelajaran 
1. Kuliah,  
2. Tutorial,  
3. Praktikum 
4. Seminar 
 
Metode Evaluasi Hasil Belajar 
Nilai akhir hasil belajar mahasiswa didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan 
(PAP). 
 

Standar biaya misal pertahun/ 
mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP) 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan / direvisi 

Tanggal Pengesahan : Oktober 2018 
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PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN 

Status Akreditasi 
 
A dari BAN-PT 

Pembelajaran Penuh waktu Full time 

Nama gelar Sarjana Teknik (S.T.) 

Capaian Pembelajaran Lulusan PENGETAHUAN: 
a. Menguasai konsep teoretis sains-rekayasa (engineering sciences), prinsip-

prinsip rekayasa (engineering principles), dan perancangan rekayasa yang 
diperlukan untuk analisis permasalahan lingkungan dan perancangan sistem 
pengelolaan lingkungan minimal pada satu aspek yaitu proteksi masyarakat 
dari lingkungan hidup yang berbahaya, proteksi lingkungan, pelestarian 
lingkungan, atau pemulihan lingkungan; 

b. Menguasai konsep sains alam dan prinsip aplikasi matematika rekayasa 
untuk analisis permasalahan sistem pengelolaan lingkungan; 

c. Menguasai prinsip, metodologi, dan teknik perancangan sistem pengelolaan 
lingkungan dengan pendekatan system secara terintegrasi;

d. Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara 
umum; dan 

e. Menguasai teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan 
terkini. 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu menerapkan matematika, statistika, fisika, kimia, bilogi, 

mikrobiologi, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk 
menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks minimal pada satu aspek 
yaitu proteksi masyarakat dari lingkungan hidup yang berbahaya, proteksi 
lingkungan, pelestarian lingkungan, atau pemulihan lingkungan 

b. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa pada upaya pengelolaan 
lingkungan untuk menyelesaikan masalah rekayasa minimal pada satu aspek 
yaitu: proteksi masyarakat dari lingkungan hidup yang berbahaya, proteksi 
lingkungan, pelestarian lingkungan, atau pemulihan lingkungan 

c. Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis 
masalah rekayasa minimal pada satu aspek yaitu:  proteksi masyarakat dari 
lingkungan hidup yang berbahaya, proteksi lingkungan, pelestarian 
lingkungan, atau pemulihan lingkungan 

d. Mampu merumuskan alternatif solusi untuk masalah rekayasa yang 
kompleks minimal pada satu aspek yaitu: proteksi masyarakat dari 
lingkungan hidup yang berbahaya, proteksi lingkungan, pelestarian 
lingkungan, dan pemulihan lingkungan dengan memperhatikan faktor-faktor 
ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan

e. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan 
dan analisis rekayasa ling kungan berbasis teknologi informasi dan 
komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa dalam upaya 
penanganan masalah pengelolaan lingkungan.

 
Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh 

8 semester 
 
Jumlah kredit yang diperoleh minimal 
144 sks 
 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
dan mekanisme seleksi 

Persyaratan calon mahasiswa baru 
Lulusan SMA sederajat (3 tahun terakhir) 
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Mekanisme seleksi 
• SNMPTN 
• SBMPTN  
• Mandiri 
 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 

Agustus 2018 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode penilaian 

Struktur Kurikulum 
Sks yang ditawarkan : 178 sks 
Sks yang wajib ditempuh                              : 144 sks (minimal) 
Sks mata kuliah wajib : 127 sks 
Sks mata kuliah pilihan yang ditawarkan :   51 sks 
 
Strategi Pembelajaran 
1. Teacher Centered Learning  
2. Student Centered Learning  
 
Metode Pembelajaran 
1. Kuliah,  
2. Tutorial,  
3. Praktikum 
4. Seminar 
 
Metode Evaluasi Hasil Belajar 
Nilai akhir hasil belajar mahasiswa didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan 
(PAP) 
 

Standar Biaya Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
  

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan 

1 Agustus 2018
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PROGRAM STUDI MATEMATIKA 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 
 

 
BAN-PT No.1059/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 terakreditasi A  sampai 23 
Juni  2021 

Jenis (misalnya penuh/paruh 
waktu,Pembelajaran 
residensial/ jarak jauh, 
program ganda dan intensif)
 

Pembelajaran Penuh Waktu 

Nama gelar S.Si. (Sarjana Sains)  
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Sikap  
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius;  
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika;  
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;  
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan  
bangsa;  

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

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

7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara;  

8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; dan  
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan.  
 
Pengetahuan 
1. Mampu mengelompokkan, mengenali, merumuskan, dan memecahkan 

masalah terkait bidang matematika 
2. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk mendukung penyelesaian 

masalah 
3. Mampu mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan 
4. Mampu berkomunikasi antar personal dengan baik serta dapat 

bekerjasama dalam tim 
 
 
Keterampilan Umum 
1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
yang sesuai dengan bidang keahliannya;  

2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;  
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 
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dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi;  

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

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

6. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;  

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;  

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

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

 
Keterampilan khusus 
1. Mampu menggunakan konsep matematika baik di bidang matematika 

maupun bidang ilmu lain yang relevan 
2. Mampu  mengenali analogi dan  pola dasar melalui kemampuan 

abstraksi 
3. Mampu memanfaatkan daya matematika yaitu kemampuan bernalar 

logis, kritis, dan sistematis yang dilakukan secara kreatif dan inovatif 
4. Mampu menggunakan prinsip matematika untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika secara luas 
5. Mampu mengidentifikasi permasalahan, menyusun model matematika, 

menentukan strategi penyelesaian, menyelesaikan dan 
menginterpretasikan hasilnya. 
 

Lama studi dan jumlah kredit 4 tahun (8 semester) dan Jumlah kredit yang diperoleh : 144-160 kredit 
 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, 
Mandiri dll 
 

Telah lulus SMA/ Sederajat dan dinyatakan lulus seleksi melalui: SNMPTN, 
SBMPTN, dan Mandiri 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 
 

Agustus setiap tahunnya 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, 
metodepenilaian, dll 

Prodi S1 Matematika mempunyai total 82 mata kuliah 
Total beban studi lulus prodi  : 144 sks 

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 119 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 25 sks 

Jumlah beban studi Kuliah tersedia 187 sks 
Mata kuliah matematika : 148 sks 

wajib :   84 sks 
pilihan :   64 sks 
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Mata kuliah non-matematika :  39 sks 
wajib :   35 sks 
pilihan :     4 sks 

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa  dilihat di dokumen kurikulum 
prodi. 
 
Struktur kurikulum: dapat diselesaikan dalam 8 semester (normal); bagi 
mahasiswa unggul dapat diselesaikan dalam 7 semester. 
 
Strategi pembelajaran: pembelajaran langsung, pembelajaran kelompok, 
pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek dan 
dilengkapi dengan media LCD dan perangkat lunak komputer dan ditunjang 
dengan laboratorium komputer yang memadai. 
 
Metode penilaian:Ujian tulis, ujian lisan, tugas berbasis masalah, tugas 
berbasis projek, pembuatan makalah, dan presentasi.  Penilaian 
menggunakan penilaian acuan patokan (PAP) 
 

StandarBiaya e.g. per 
tahun/mahasiswa (UKT) 
 
 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang 
satuan biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional 
masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi 
negeri, dan jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 

17 Nopember 2016 
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FAKULTAS  

KESEHATAN MASYARAKAT 
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PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT 
 
Status Akreditasi   

 
A (Keputusan LAM-PTKes (Decree) No.: 0332/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2019) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 
 

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

religius; 
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral 
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan 
bangsa; 

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

f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan; 

g. Taat hokum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (excellence 

with morality) 
 
Pengetahuan  
a. Memiliki   penguasaan  ilmu  kesehatan  masyarakat (Public  Health science 

skills)  
b. Mampu mengintegrasikan prinsip kesehatan masyarakat dalam 

pengelolaan upaya kesehatan di wilayah tropis 
 

Ketrampilan Umum 
a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 
c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi 

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

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

f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021 C105



2 
 

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

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

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

 
Keterampilan Khusus 
a. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi (analitic/assessement skills) 
b. Mampu  mengembangkan  kebijakan  dan  Perencanaan  Program (policy 

development/program planing skills)  
c. Mampu Berkomunikasi Secara Eefektif (communication skills)  
d. Mampu memahami budaya setempat (cultural competency skills) 
e. Mampu  melaksanakan  pemberdayaan  Masyarakat (Community  

Empowerment)  
f. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam  bidang 

manajemen (Financial Planning and Management Skills)  
g. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berfikir sistem (leadership and 

system thinking skills)  
 

Lama Studi dan Jumlah Kredit 146 sks dalam 8 semester akademik 
 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian 

Prodi S1 Kesehatan Masyarakat mempunyai 8 minat: 
1. Administrasi dan Kebijakan Kesehatan  
2. Biostatistika  
3. Kesehatan Reproduksi  
4. Epidemiologi  
5. Gizi Kesehatan  
6. Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
7. Kesehatan Lingkungan  
8. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku  
 
Total beban studi lulus prodi 146 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 136 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 10 sks 
 
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa  dilihat di dokumen kurikulum 
prodi. 
 

Strategi Pembelajaran Dalam rangka pencapaian target dan hasil akhir dari proses belajar mengajar 
di Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat diperlukan penyusunan strategi 
pembelajaran melalui pemilihan metode dan media pembelajaran peserta 
didik. 
1. Metode Pembelajaran 

a. Kuliah 
b. Diskusi 
c. Presentasi/Performance  
d. Praktikum 
e. Tutorial 
f. Metaplan 
g. E-learning 
h. Kuliah Lapang 
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2. Media Pembelajaran 
a. LCD, white board, video dan multimedia 
b. Laboratorium 

 
Metode Penilaian Tugas, Kuis, UTS, UAS dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan 

Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan. 
Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian 

Prodi S1 Kesehatan Masyarakat mempunyai 8 minat: 
9. Administrasi dan Kebijakan Kesehatan  
10. Biostatistika  
11. Kesehatan Reproduksi  
12. Epidemiologi  
13. Gizi Kesehatan  
14. Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
15. Kesehatan Lingkungan  
16. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku  
 
Total beban studi lulus prodi 146 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 136 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 10 sks 
 
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa  dilihat di dokumen kurikulum 
prodi. 
 

Strategi Pembelajaran Dalam rangka pencapaian target dan hasil akhir dari proses belajar mengajar 
di Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat diperlukan penyusunan strategi 
pembelajaran melalui pemilihan metode dan media pembelajaran peserta 
didik. 
1. Metode Pembelajaran 

a. Kuliah 
b. Diskusi 
c. Presentasi/Performance  
d. Praktikum 
e. Tutorial 
f. Metaplan 
g. E-learning 
h. Kuliah Lapang 
 

2. Media Pembelajaran 
a. LCD, white board, video dan multimedia 
b. Laboratorium 
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PROGRAM STUDI S1 GIZI 
 
Status Akreditasi  

 
A, Berdasarkan Keputusan Perkumpulan LAM- PTKes No 0362/LAM-
PTKes/Akr/Sar/V/2018 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan Sikap  
Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus  
memiliki sikap sebagai berikut:  
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika; 
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

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

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

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; dan 
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
 
Pengetahuan (P): 
1. Mampu berfikir luas (meta-kognitif) dengan landasan ilmiah.  
2. Mampu menjelaskan teori dasar, iptek gizi serta ilmu terkait (ilmu 

pangan, biomedik, humaniora, dan manajemen) secara terstruktur.  
3. Mampu melakukan penelitian di bidang gizi dan mendiseminasikan kajian 

penelaahan masalah gizi yang akurat dalam bentuk laporan penelitian.  
 
Keterampilan Umum (KU):  
Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 
a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya; 

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 
c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 
kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi; 

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

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

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

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

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

 
Keterampilan Khusus (KK):  
1. Mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam pemecahan masalah gizi 

perorangan, kelompok dan masyarakat melalui penilaian status gizi. 
2. Mampu berkomunikasi efektif dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, 

dan dietetik untuk menangani masalah gizi individu, kelompok dan 
masyarakat sesuai hasil kajiannya serta mempertimbangkan 
implikasinya. 

3. Mampu mengelola pelayanan gizi berdasarkan penilaian gizi yang sudah 
baku secara mandiri. 

4. Mampu mambuat keputusan dalam proses pemecahan masalah gizi 
perorangan, kelompok dan masyarakat melalui penilaian status gizi dan 
faktor terkait. 

5. Mampu mengembangkan pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya 
terbatas. 

6. Mampu bekerjasama dalam tim dan bertanggung atas hasil kerja mandiri 
atau kelompok dan memiliki sikap kritis, empati pada klien dan tim kerja 
pada tingkat internal serta eksternal organisasi.  

7. Mampu mendisain dan mengelola pendidikan gizi dengan menggunakan 
media dan metode sesuai karakteristik sasaran.  

8. Mampu mendesain dan mengelola penyelenggaraan makanan pada 
institusi dengan menerapkan konsep – konsep gizi dan manajemen.  

9. Mampu mengembangkan rencana bisnis untuk program, produk atau 
layanan, termasuk pengembangan anggaran, kebutuhan staf, 
persyaratan fasilitas, perlengkapan dan persediaan. 

 
Lama studi dan Jumlah Kredit 
yang diperoleh 
 

8 semester akademik dan 146 sks  
 

Struktur Kurikulum, Strategi 
Pembelajaran, Metode 
Penilaian 
 

Program studi mempunyai total 67 mata kuliah. 
Total beban studi lulus program studi adalah 146 sks. 
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 140 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 6 sks 
 
*Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di Dokumen Kurikulum 
Prodi. 
Strategi Pembelajaran yang digunakan berupa : 
a. Kuliah 
b. Diskusi 
c. Presentasi  
d. Praktikum 
e. Tutorial 
f. Metaplan 
g. E-learning 
h. Kuliah Lapangan 
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Media yang digunakan antara lain : 
a. LCD, white board, video dan multimedia 
b. Laboratorium: 

b.1. Laboratorium Antropometri 
b.2. Laboratorium Biokimia 
b.3. Laboratorium Pengolahan 
b.4. Laboratorium Organoleptik 
b.5. Laboratorium Komputer 
 

Metode Penilaian: 
Tugas, Kuis, UTS, UAS, dll. Dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan 
Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan. 
 
Pembakuan Nilai Mentah menjadi Nilai Huruf sebagai berikut : 

No Skor Nilai Huruf Bobot 

1 75 – 100 A 4 
2 70 – 74,9 AB 3,5 
3 65 – 69,9 B 3 
4 60 – 64,9 BC 2.5 
5 55 – 59,9 C 2 
6 40 – 54,9 D 1 
7 0 – 39,9 E 0 
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PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT PSDKU  
UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BANYUWANGI 

 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasi  
 

 
Terakreditasi B oleh LAM-PTKes 

Capaian Pembelajaran  
 

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

religius. 
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral. 
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. 
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kcpcrcayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 
f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
h. Mengintemalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekeijaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (excellence 

with morality). 
 
Pengetahuan 
a. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat (Public Health science 

skills). 
b. Mampu mengintegrasikan prinsip kesehatan masyarakat dalam 

pengelolaan upaya kesehatan di wilayah tropis. 
 
Keterampilan Umum 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya. 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 
kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi. 

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 
skripsi atau Iaporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi. 

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

f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 
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g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekeijaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok keija yang 
berada dibatvah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri. 

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

 
Keterampilan Khusus  
a. Ma mpu melakukan kajian dan analisis situasi (analitic/assessement 

skills) 
b. Mampu mengembangkan kebijakan dan Perencanaan Program (policy 

development/program planing skills) 
c. Mampu Berkomunikasi Secara Eefektif (communication skills) 
d. Mampu memahami budaya setempat (cultural competency skills) 
e. Mampu melaksanakan pemberdayaan Masyarakat (Community 

empowerment) 
f. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat (Public health science 

skills) 
g. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang 

manajemen (Financial Planning and Management Skills) 
h. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berfikir sistem (leadership and 

system thinking skills) 
 
Penciri 
“kesehatan berbasis budaya dan penguatan layanan kesehatan tingkat 
pertama”. 
 

Lama Studi Dan Jumlah Kredit 
yang Diperoleh 
 

146 sks dalam 8 semester akademik 

Struktur Kurikulum 
 
 

Prodi S1 Kesehatan Masyarakat mempunyai 8 minat: 
1. Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 
2. Biostatistika 
3. Kesehatan Reproduksi  
4. Epidemiologi  
5. Gizi Kesehatan  
6. Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
7. Kesehatan Lingkungan 
8. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 
 
Total beban studi lulus prodi 146 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 136 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 10 sks 
 
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa  dilihat di dokumen kurikulum 
prodi. 
 

Strategi Pembelajaran Dalam rangka pencapaian target dan hasil akhir dari proses belajar mengajar 
di Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat diperlukan penyusunan strategi 
pembelajaran melalui pemilihan metode dan media pembelajaran peserta 
didik. 
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1. Metode Pembelajaran 
a. Kuliah 
b. Diskusi 
c. Presentasi/Performance  
d. Praktikum 
e. Tutorial 
f. Metaplan 
g. E-learning 
h. Kuliah Lapang 
 

2. Media Pembelajaran 
a. LCD, white board, video dan multimedia 
b. Laboratorium 

 
Metode Penilaian Tugas, Kuis, UTS, UASdengan menggunakan skala pada Patokan Acuan 

Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan. 
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FAKULTAS  
PSIKOLOGI 
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PROGRAM STUDI S-1 PSIKOLOGI 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasi e.g. BAN-PT, 
LAM 

 
1. Akreditasi A oleh BAN-PT berdasarkan SK No. 1386/BAN-

PT/Akred/S/VII/2016 tertanggal 29 Juli 2016, berlaku hingga 29 Juli 
2021. 

2. Sertifikasi AUN-QA oleh Asean University Network berdasarkan 
sertifikat nomor AP233UNAIRAUG17, berlaku hingga 23 September 
2022. 
 

Capaian Pembelajaran 1. Sikap 
1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religious. 
1.2. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 
1.3. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila. 

1.4. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 
tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada 
negara dan bangsa. 

1.5. Mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 
agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal 
orang lain. 

1.6. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

1.7. Mampu mentaati hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 

1.8. Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
1.9. Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri. 
1.10. Mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
 
2. Pengetahuan 

2.1. Mampu menguasai konsep dasar dan teori psikologi untuk 
menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi pada 
individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. 

2.2. Mampu memahami dan menerapkan metode penelitian dasar 
psikologi, termasuk rancangan penelitian, analisis data dan 
interprestasinya. 

2.3. Mampu memahami konsep dasar asesmen psikologis dalam 
menganalisis gejala psikologis pada individu, kelompok, organisasi, 
dan komunitas. 

2.4. Mampu memahami konsep intervensi non-klinis berdasarkan 
prinsip-prinsip perubahan perilaku pada individu, kelompok, 
organisasi, dan komunitas. 

2.5. Mampu menguasai prinsip-prinsip literasi data, teknologi, dan 
humanitas. 

 
3. Ketrampilan Umum 

3.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya. 
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3.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
3.3. Mampu mengkaji implikasi, pengembangan atau implementasi 

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

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

3.5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 

 
4. Ketrampilan Khusus 

4.1. Mampu melakukan interview, observasi, tes psikologi yang 
diperbolehka sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik 
Psikologi Indonesia. 

4.2. Mampu mengembangkan instrument pengukuran psikologi 
berlandaskan pada kaidah-kaidah teori tes klasik dan modern. 

4.3. Mampu menganalisis persoalan psikologis non-klinis dan 
persoalan perilaku, serta menyajikan alternatif pemecahan 
masalahnya yang sudah ada. 

4.4. Mampu melakukan intervensi psikologi non-klinis untuk 
perubahan perilaku individu, kelompok, organisasi, dan 
masyarakat dengan menggunakan konseling, psikoedukasi, 
pelatihan, dan teknik intervensi lain yang diperbolehkan dengan 
mendasarkan diri pada konsep teoritis dalam psikologi dan Kode 
Etik Psikologi Indonesia. 

4.5. Mampu memperoleh informasi dari data dan melakukan analisis 
data secara bertanggungjawab. 

4.6. Mampu memperoleh serta mengolah informasi melalui 
penggunaan teknologi secara bertangggungjawab dalam konteks 
psikologi. 

4.7. Mampu melakukan penelitian psikologi dengan metodologi 
penelitian kuantitatif dan kualitatif generik. 

4.8. Mampu menuangkan pemikiran konseptual maupun hasil 
penelitian psikologi dalam bentuk tulisan ilmiah sesuai dengan 
kaidah etik dan profesionalisme. 

4.9. Mampu merencanakan dan mengembangkan karir dan 
pengembangan dirinya sendiri (career dan personal 
development). 

4.10. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja berdasarkan Kode 
Etik Psikologi Indonesia. 
 

Lama Studi dan Jumlah Kredit 
yang diperoleh 

Lama studi 4 tahun (8 semester) 
Jumlah kredit 144 sks 
 

Struktur Kurikulum, Strategi 
Pembelajaran, Metode 
Penilaian 

Struktur Kurikulum 
Prodi S-1 Psikologi mempunyai total 71 mata kuliah 
Total beban studi lulus adalah 144 sks. 
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 123 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan (yang ditawarkan) 76 sks 
 
Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi. 
 
Strategi pembelajaran 
Pendekatan pembelajaran yang diterapkan adalah active learning/teaching 
dengan strategi berupa: active listening, active writing, questioning session, 
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collaborative learning, peer teaching, role play & drama, simulation, problem-
based learning, case study, visual-based active learning. Adapun model 
pembelajaran berupa: kuliah, seminar, dan praktikum. 
 
Metode penilaian 
Metode penilaian meliputi tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian 
tengah semester. Ujian dapat berupa ujian tulis, ujian lisan, ujian praktik, dan 
seminar proposal penelitian. Adapun penilaian diberikan dengan 
menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah 
ditetapkan. 
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FAKULTAS  
ILMU BUDAYA 
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PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasi e.g BAN-PT, 
LAM 
 

 
Terakreditasi A, SK BAN-PT No.1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 tanggal 
29 Desember 2015 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Capaian pembelajaran Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia tidak 
hanya mengacu pada Visi, Misi, dan Profil Lulusan, tetapi juga mengacu 
tuntutan capaian pembelajaran yang ditentukan oleh KKNI (Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia) yang dikeluarkan oleh DIKTI, antara lain: 

A. SIKAP 
1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam 

menyelesaikan tugasnya. 
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian dunia. 
4. Siap bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang 

tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan 

agama serta pendapat/temuan original orang lain. 
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas. 
7. Memiliki kemampuan memimpin dan bekerja sama serta peduli 

terhadap masalah-masalah humaniora. 
8. Menghayati nilai, norma, dan etika akademik. 
9. Memiliki kemandirian dan berjiwa wirausaha. 
10. Excellence with morality 

 
B. KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran sistematis, kritis, kreatif, inovatif, 
dan humanis dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
3. Mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan hasil analisis 

bahasa dan sastra secara benar dalam bentuk skripsi, dan 
mengunggahnya di laman perguruan tinggi. 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

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

 
C. KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi 
masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan Indonesia yang 
berkembang di masyarakat. 

2. Mampu merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah dalam 
bidang kebahasaan dan kesastraan Indonesia sebagai dasar untuk 
memahami persoalan kemanusiaan. 
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3. Mampu melakukan komunikasi dengan menggunakan media bahasa 
dan sastra Indonesia. 

4. Mampu melakukan penelitian dengan menggunakan konsep teoretis 
dan metode penelitian. 

5. Mampu menganalisis masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan 
Indonesia dengan menggunakan berbagai teknik analisis bahasa dan 
sastra. 

6. Mampu berkreasi di bidang bahasa dan sastra Indonesia. 
 

D. PENGETAHUAN 
1. Menguasai konsep teoretis kebahasaan dan kesastraan Indonesia. 
2. Menguasai dasar-dasar pengetahuan untuk berkreasi di bidang 

kebahasaan dan kesastraan Indonesia. 
3. Menguasai dasar-dasar metode penelitian kebahasaan dan 

kesastraan Indonesia. 
4. Menguasai teknik-teknik penerapan konsep-konsep kebahasaan dan 

kesastraan untuk meningkatkan pemahaman mengenai identitas 
keindonesiaan. 

 
Lama Studi dan Jumlah Kredit 
dalam ECTS 
 

4 Tahun (8 Semester) dan Jumlah SKS minimal 144  

Struktur Kurikulum, Strategi 
Pembelajaran, Metode 
Penilaian, dll. 

a) Struktur kurikulum Program Ilmu Sejarah terdiri dari Mata  Kuliah Wajib 
Universitas (MKWU) sebanyak 15 SKS, Mata Kuliah Wajib Fakultas 
(MKWF) sebanyak 25 SKS, Mata  Kuliah Wajib Prodi sebanyak 59 SKS 
dan Mata Kuliah Terbatas (6 bahasa) sebanyak 12 sks , Mata Kuliah 
Pilihan Bebas  sebanyak 79 SKS. 

b) Strategi Pembelajaran mengacu pada Metode Pembelajaran: Tutorial, 
DiskusiKelas, PraktikKuliah Lapangan (PKL), Penugasan, KuliahTamu, 
Pemutaran Film dan Kuliah Online (E-Learning). Media Pembelajaran 
yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, Power Point. 

c) Metode Penilaian berupa Tugas, Kuis, UTS dan UAS mengikuti 
ketentuan Universitas dengan kriteria nilai huruf, yaitu A, AB, B, BC, C, 
D, dan E 
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PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasie.g BAN-PT, 
LAM 
 

 
Terakreditasi A, SK BAN-PT No 0961/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 tanggal 17 
Juni 2016 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

SIKAP 
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika; 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

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

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan 
11. Mewujudkan keunggulan berdasarkan moral agama 
 
KETRAMPILAN UMUM 
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya; 

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

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

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

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

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

7. Mandiri, Inovatif dan terkemuka berdasarkan moral agama 
 
KETRAMPILAN KHUSUS 
1. Mampu berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar dalam 

ranah akademik seperti presentasi, diskusi, seminar dan debat 
2. Mampu berbicara dalam bahasa Inggris dengan benar dan baik dalam 

ranah non-akademik baik formal maupun informal 
3. Mampu menulis berbagai jenis esai argumentatif dalam Bahasa Inggris 

dengan benar sesuai dengan  konvensi penulisan Bahasa Inggris 
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4. Mampu menulis artikel ilmiah akademik dalam Bahasa Inggris dengan 
benar sesuai dengan konvensi penulisan Bahasa Inggris 

5. Mampu menerapkan grammar bahasa Inggris yang kompleks secara 
verbal maupun non-verbal dengan benar. 

6. Mampu membuat surat-surat resmi dalam bahasa Inggris dengan baik 
dan benar 

7. Mampu menulis esai dan artikel ilmiah di bidang bahasa dalam Bahasa 
Inggris dengan mengangkat isu-isu yang berkembang saat ini 

8. Mampu menulis esai dan artikel ilmiah di bidang sastra dan budaya dalam 
Bahasa Inggris dengan mengangkat isu-isu yang berkembang saat ini 

9. Mampu menganalisis makna dari berbagai bentuk pembicaraan 
(percakapan, ceramah, pidato, dsb) dalam bahasa Inggris dengan benar 

10. Mampu berbicara dalam Bahasa Inggris pada ranah non-akademik dan 
memberikan argumentasi secara logis 

 
PENGETAHUAN 
1. Memanfaatkan teknologi sebagai metode analisis teks-teks bahasa dan 

budaya untuk menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan terpercaya 
2. Memanfaatkan teknologi dan dunia siber sebagai objek penelitian 

budaya kontemporer 
3. Mampu menulis kritik kebahasaan dalam Bahasa Inggris dengan 

menerapkan pendekatan, teori dan metode linguistik yang mutakhir 
4. Mampu menulis kritik kesusastraan dan kebudayaan dalam Bahasa 

Inggris dengan menerapkan pendekatan, teori dan metode kritik sastra 
yang mutakhir  

5. Mampu mengidentifikasi permasalahan bahasa dan menawarkan solusi 
pemecahan masalah  

6. Mampu mengidentifikasi permasalahan sastra dan budaya serta 
menawarkan solusi pemecahan masalah  

7. Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan teks bahasa yang 
telah ada sebelumnya serta menawarkan alternatif pemahaman dan 
penyelesaian masalah 

8. Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan teks sastra dan 
budaya yang telah ada sebelumnya serta menawarkan alternatif 
pemahaman dan penyelesaian masalah 

9. Mampu menulis kritik kebahasaan dalam Bahasa Inggris dengan 
menerapkan pendekatan, teori dan metode linguistik yang relevan 
dengan isu yang diangkat 

10. Mampu menulis kritik kesusastraan dan kebudayaan dalam Bahasa 
Inggris dengan menerapkan pendekatan, teori dan metode kritik sastra 
yang relevan dengan isu yang diangkat  

11. Mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi, 
serta sifat objek/fenomena bahasa, sastra, dan budaya yang dibahas 

12. Mampu mengidentikasi pesan dalam sebuah teks fiksi dan non-fiksi yang 
bersifat umum maupun khusus dan menghasilkan terjemahan yang baik 
dan berterima 

13. Mampu mengevaluasi artikel ilmiah dan menggunakannya dalam 
membuat karya ilmiah dengan baik 

14. Mampu melakukan kajian sastra dan budaya berbahasa Inggris secara 
mandiri dan membuat laporan dengan benar 

15. Mampu melakukan kajian bahasa berbahasa Inggris secara mandiri dan 
membuat laporan dengan benar 

16. Mampu menganalisis berbagai macam bacaan teks secara mandiri dan 
benar 

 
Lama Studi dan Jumlah Kredit 
dalam ECTS 

4 Tahun (8 Semester) dan jumlah sks minimal 144 
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Struktur Kurikulum, Strategi 
Pembelajaran, Metode 
Penilaian, dll. 

a. Struktur kurikulum Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris terdiri dari 
Mata Kuliah Wajib Universitas sebanyak 8  sks, Mata Kuliah Wajib 
Fakultas sebanyak 32 sks, Mata Kuliah Wajib Prodi sebanyak 123 sks, 
mata Kuliah Wajib Minat Prodi sebanyak 17-20 sks, mata Kuliah Pilihan 
Minat Prodi sebanyak 0-55 sks, mata Kuliah Pilihan Bebas Prodi 
sebanyak 0-18 sks,dan mata Kuliahan Terbatas Prodi sebangay 4-24 sks 

b. Strategi pembelajaran mengacu pada metode pembelajaran: ceramah 
klasikal, kuliah tamu, pemutaran film dokumenter 

c. Metode peniliaian mengikuti ketentuan Universitas dengan kriteria nilai 
huruf, yaitu A, AB, B, BC, C, dan E 
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PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasie.g BAN-PT, 
LAM 
 

 
Terakreditasi A, SK BAN-PT No.2255/SK/BAN-PT/Akred/5/X/2016 tanggal 13 
Oktober 2016 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada Visi, Misi, Profil Lulusan dan 
sesuai dengan ketentuan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), 
antara lain: 
 
SIKAP 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika. 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

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

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

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;  
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 
 

PENGETAHUAN 
1. Menguasai dasar-dasar ilmu sejarah (konsep metode dan metodologi 

sejarah) . 
2. Menguasai substansi sejarah Indonesia. 
3. Mengidentifikasi dan mengkaji peristiwa kemasyarakatan dengan critical 

thinking. 
4. Menuliskan hasil penelitian sejarah sesuai kaidah ilmiah. 

 
 

KETERAMPILAN UMUM 
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya. 

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

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 
kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi. 

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

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data. 
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6. Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

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. 

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

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

 
KETERAMPILAN KHUSUS 
1. Terampil melacak, menelusuri, dan menganalisa sumber-sumber sejarah 
2. Mampu menelaah bahasa sumber (Belanda) sebagai referensi dalam 

penulisan sejarah 

Lama Studi dan Jumlah Kredit 
dalam ECTS 
 

4 Tahun (8 Semester) dan Jumlah SKS minimal 144  

Struktur Kurikulum, Strategi 
Pembelajaran, Metode 
Penilaian, dll. 

a) Strukturkurikulum Program Ilmu Sejarah terdiri dari Mata Kuliah Wajib 
Universitas (MKWU) sebanyak 10 SKS, Mata Kuliah Wajib Fakultas 
(MKWF) sebanyak 25 SKS, Mata Kuliah Wajib Prodi sebanyak 77 SKS dan 
Mata Kuliah Pilihan Prodi sebanyak 52 SKS. 

b) Strategi Pembelajaran mengacu pada Metode Pembelajaran: Tutorial, 
Diskusi Kelas, Praktik Kuliah Lapangan (PKL), Penugasan, KuliahTamu, 
Pemutaran Film dan Kuliah Online (E-Learning). Media Pembelajaran 
yang digunakan antara lain: LCD, Whiteboard, Power Point. 

c) Metode Penilaian berupa Tugas, Kuis, UTS dan UAS mengikuti ketentuan 
Universitas dengan kriteria nilai huruf, yaitu A, AB, B, BC, C, D, dan E 
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PROGRAM STUDI KEJEPANGAN 
 
Status akreditasi beserta 
badan akreditasinya e.q. Ban-
PT, LAM 
 

 
Ter-akreditasi B oleh BAN-PT No. 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 

Capaian pembelajaran lulusan 
(CPL) 

Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada Visi, Misi, Profil Lulusan dan 
sesuai dengan ketentuan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), 
antara lain: 
 
SIKAP 
Setiap lulusan program pendidikan Program Studi  
Kejepangan harus memiliki sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan 
keterampilan khusus sebagai berikut: 
a Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 
b Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

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

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
d Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

e Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

f Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadapmasyarakat dan lingkungan; 

g Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

h Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
j Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 
k Mewujudkan keunggulan yang berdasarkan moral agama (excellent 

morality) 
 
PENGETAHUAN  

Setiap lulusan program pendidikan Program Studi Studi Kejepangan harus 
memiliki pengetahuan sebagai berikut: 
a Berkomunikasi dalam bahasa Jepang secara lisan dan tulisan dengan 

baik dan benar. 
b Memiliki kemampuan  bahasa Jepang baik secara lisan dan tulisan 

setara dengan N2. 
c Mampu mengkaji fenomena kebudayaan Jepang dengan menggunakan 

teori-teori budaya dan konsep-konsep kebudayaan Jepang,  serta 
menerapkan konsep-konsep tersebut untuk melakukan  penelitian 
tentang Jepang 
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d Mampu membuat tulisan ilmiah yang berhubungan dengan bidang 
budaya Jepang 

e Mampu mengkaji fenomena kebahasaan Jepang dengan menggunakan 
teori-teori linguistik, dan menerapkan metode-metode penelitian  
linguistik untuk melakukan  penelitian linguistik Jepang 

f Mampu membuat tulisan ilmiah yang berhubungan dengan bidang   
linguistik Jepang 

g Mampu mengkaji fenomena kesusastraan Jepang dengan 
menggunakan teori-teori sastra dan konsep-konsep kebudayaan 
Jepang,  serta menerapkan metode-metode penelitian tersebut untuk 
melakukan penelitian kesusastraan Jepang 

h Mampu membuat tulisan ilmiah yang berhubungan dengan bidang 
sastra Jepang 

 
KETERAMPILAN UMUM 
Setiap lulusan program pendidikan Program Studi Studi Kejepangan harus 
memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 
a Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

b Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 
c Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 
kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi; 

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

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

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

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

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

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

j Mandiri, inovatif dan terkemuka berdasarkan moral agama. 
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KETERAMPILAN KHUSUS  
Setiap lulusan program pendidikan Program Studi Studi Kejepangan harus 
memiliki keterampilan khusus sebagai berikut: 
a. Mampu menerjemahkan bahasa Indonesia ke  dalam bahasa Jepang  atau 

dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia dengan benar dalam bentuk lisan 
dan tulisan 

b. Mampu mengajarkan bahasa Jepang kepada orang Indonesia dengan 
menerapkan metode pengajaran bahasa Jepang 

c. Memahami kultur budaya perusahaan Jepang 
 

Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh dalam ECTS 
 

4 Tahun (8 Semester) dan jumlah sks minimal 144 sks 

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll. 

a. Struktur Kurikulum 
 Struktur kurikulum Program Studi Studi Kejepangan terdiri dari Mata 

Kuliah Wajib Universitas (MKWU) sebanyak 8 SKS, Mata Kuliah Wajib 
Fakultas (MKWF) sebanyak 18 SKS, Mata Kuliah Wajib Prodi sebanyak 
110  SKS dan Mata Kuliah Pilihan sebanyak  20 SKS. 

b. Strategi Pembelajaran 
  Metode yang diterapkan dalam Program Studi Studi Kejepangan adalah 1) 

Kuliah;  2) Tutorial; 3) Drill; 4) Role Play; 5) Presentasi; 6) Diskusi; 7) 
Praktek; 8) Mendengarkan Rekaman dan menonton video; 9) Tugas; 10) 
Latihan Soal  

c. Metode Penilaian 
Metode evaluasi yang digunakan dalam penilaian peserta didik meliputi 
beberapa macam, antara lain; Quiz, UTS, UAS,  Role Play, Interview, Ujian 
Proposal dan Ujian Skripsi dengan menggunakan skala pada Patokan 
Acuan Penilain (PAP) yang telah ditetapkan. 
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FAKULTAS  
KEPERAWATAN 
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PROGRAM STUDI  
KEPERAWATAN, DAN PENDIDIKAN PROFESI NERS 

 
Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya, BAN-PT, LAM 

 
Program Studi Keperawatan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners  telah 
terakreditasi A oleh LAMPT-Kes Tahun 2015  

Keputusan Nomor 0240/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015 untuk program 
sarjana dan 
Keputusan Nomor 0241/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2015 untuk program 
profesi 
 

Full Time Penuh Waktu 
 

Nama Gelar Program Akademik  : Sarjana Keperawatan (S.Kep) 
Program Profesi       : Ners (Ns) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

1. Sikap 
1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius;  
2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika;  
3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;  
4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa;  

5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;  

6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan;  

7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara;  

8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  
9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; dan  
10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
 

2. Pengetahuan 
1) Mendemonstrasikan teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan 

dan praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau 
berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan 
klinik, keperawatan komunitas, dan keperawatan bencana 

2) Mendemonstrasikan prinsip dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai 
bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, 
sekunder dan tertier 

3) Mendemonstrasikan prinsip dan prosedur bantuan hidup lanjut 
(advance life support) dan penanganan trauma (basic trauma cardiac 
life support/BTCLS) 

4) Mendemonstrasikan prinsip manajemen keperawatan secara umum 
dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai 
tatanan pelayanan kesehatan 

5) Mendemonstrasikan pengetahuan faktual tentang sistem informasi 
asuhan keperawatan dan kesehatan 

6) Mendemonstrasikan prinsip-prinsip K3, hak dan perlindungan kerja 
ners, keselamatan pasien dan perawatan berpusat atau berfokus pada 
pasien 
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7) Mendemonstrasikan metode penelitian ilmiah 
 

3. Keterampilan Umum 
1) Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang 

spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan 
standar kompetensi kerja profesinya;  

2) Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan 
pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan kreatif;  

3) Mampu mengomunikasi-kan pemikiran/argumen atau karya inovasi 
yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang 
dapat dipertang-gungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada 
masyarakat terutama masyarakat profesinya;  

4) Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan 
keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya 
sendiri dan oleh sejawat;  

5) Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang 
khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;  

6) Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan 
program strategis organisasi;  

7) Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada 
bidang profesinya;  

8) Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam 
menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;  

9) Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan 
masyarakat profesi dan kliennya;  

10) Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai 
dengan kode etik profesinya;  

11) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;  
12) Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan 

nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau 
pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan  

13) Mampu mendokumen-tasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-
kan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan 
pengembangan hasil kerja profesinya 

 
4. Keterampilan Khusus 

1) Mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan 
berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (patient safety) 
sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan 
keperawatan 

2) Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area keperawatan 
dasar, keperawatan klinik, keperawatan komunitas, sesuai dengan 
delegasi dari ners spesialis 

3) Mampu melaksanakan prosedur penanganan trauma dasar dan 
jantung (basic trauma and cardiac life support/BTCLS) pada situasi 
gawat darurat/bencana sesuai standar dan kewenangannya 

4) Mampu memberikan obat oral, topikal, nasal, parenteral, dan 
supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang 
didelegasikan 

5) Mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan 
keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian 
dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan 

6) Mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan 
keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik 
perawat, yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama dan 
faktor lain dari klien individu, keluarga dan masyarakat 
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7) Mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan 
kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat dan 
melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada penanggung jawab 
perawatan 

8) Mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan 
secara reguler dengan/atau tanpa tim kesehatan lain 

9) Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan 
memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga / 
pendamping/penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan 
yang menjadi tanggung jawabnya 

10) Mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi, 
telaah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang praktik 
keperawatan yang dilaksanakannya 

11) Mampu melaksanakan penanganan bencana sesuai SOP;  
12) Mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam 

praktik asuhan keperawatan 
13) Mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit 

ruang rawat dalam lingkup tanggungjawabnya;  
14) Mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan untuk 

menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi 
15) Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program 

promosi kesehatan, melalui kerjasama dengan sesama perawat, 
profesional lain serta kelompok masyarakat untuk mengurangi angka 
kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat 

 
Lama Studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh dalam ECTS 

1. Lama Studi : 
Program Reguler (Lulusan SMU) Program akademik ditempuh selama 8 
semester dan program profesi ditempuh selama 2 semester.  
Program alih jenis (Lulusan Akper/DIII Keperawatan) Program akademik 
ditempuh dalam 3 semester  dan Program profesi ditempuh dalam 2 
semester. 
 

2. Jumlah Kredit 
Program Sarjana Keperawatan (Reguler) : 146 sks 
Program Sarjana Keperawatan (Alih Jenis)  : 63 sks 
Program Profesi Ners  : 36 sks 
 

Jumlah total sks yang harus ditempuh program Reguler 182 sks 
Jumlah total sks yang harus ditempuh program Alih Jenis 99 sks 
 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan Mekanisme Seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri 

Dinyatakan lulus SMA/MA, lulus ujian masuk dan tes kesehatan berdasarkan 
standar yang ditetapkan PPMB UNAIR (detil lebih lanjut dapat diakses di 
http://ppmb.unair.ac.id/id/ . 
 
SNMPTN   (35%) Jenis Assesment 

Nilai rapor semester 1-5 untuk SMA/MA 
Nilai rapor semester 1-7 untuk SMK/MAK 
Portofolio akademik 
 

SBMPTN  (35%) Jenis Assesment: 
Ujian tertulis dan/atau Keterampilan dilaksanakan serentak di seluruh 
Indonesia 

 
Mandiri (30%) Jenis Assesment: 
Nilai diambil dari SBMPTN, tidak perlu ujian tulis di unair  

Tes Potensi Akademik (tes kemampuan verbal, numeric dan penalaran) 
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Tes Prestasi Akademik (tes kemampuan 
sesuai program yang dipilih) 
 

Tanggal Dimulainya Kegiatan 
Akademik 

Tahun akademik : September-Juni 
Awal Semester Gasal : Agustus 
Awal Semester Genap : Februari 
 

Struktur Kurikulum, Strategi 
pembelajaran, Metode penilaian 

Struktur Kurikulum 
Kurikulum disusun berdasarkan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia) atau IQF (Indonesia Qualification Network). 
Sistem manajemen dilaksanakan terintegrasi mengikuti Airlangga Integrated 
Management System (AIMS) yang mengacu pada standar internasional ISO 
9001:2008, IWA2:2007 dan MBNQA. 
Kurikulum PSPN FKp UNAIR mengacu pada Kurikulum Inti Pendidikan Ners 
Indonesia tahun 2010 yang dirilis oleh AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan 
Ners Indonesia). 
Struktur kurikulum Tahap Akademik program Reguler: 
Semester I        : 18 sks  
Semester II       : 19 sks 
Semester III      : 20 sks 
Semester IV      : 20 sks 
Semester V       ; 20 sks 
Semester VI      : 20 sks 
Semester VII     : 21 sks 
Semester VIII    : 8 sks 
Struktur kurikulum Tahap Akademik program Alih Jenis: 
Semester I        : 22 sks  
Semester II       : 23 sks 
Semester III      : 18 sks 
Stuktur kurikulum Tahap Profesi: 
Semester I          : 20 sks 
Semester II         : 16 sks

 
Strategi pembelajaran 
Strategi pembelajaran bebasis pada Student Centered Learning (SCL) dilakukan melalui 
kegiatan : 

Diskusi  dan simulasi di kelas;  
Praktik laboratorium;  
E-learning;  
Studi kasus;  
Tugas presentasi;   
Praktik di klinik; 
Praktik di komunitas; 
Riset;   
Project based learning; 
Seminar;  
Bed-side teaching; dan  
Roleplay 

 
Metode penilaian 
Metode penilaian yang digunakan antara lain: 

UTS   
UAS  
Ujian praktikum  
Tugas individu  
Tugas kelompok  
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Presentasi  
OSCE  

 
Standar Biaya e.g. per 
tahun/mahasiswa 
(UKT, UKS, SPP, SOP) 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi Program 
Studi disahkan/direvisi 

Surat Keputusan dari Dirjen Dikti No : 122/Dikti/Kep/1999, tanggal 7 April 
1999 untuk menyelenggarakan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan 
(Program Pendidikan Ners).  
Pada tanggal 20 Juni 2008 berdasarkan SK Rektor nomor 5404/J03/OT/2008 
ditetapkan bahwa PSIK FK Unair berubah status menjadi Fakultas 
Keperawatan 
Pada tanggal  28 Juni 2014 berdasarkan SK Rektor Universitas Airlangga 
Nomor 9626/UN3/KR/2013 nama  Program Studi  Ilmu Keperawatan  (PSIK) 
mengalami perubahan menjadi  Program Studi Pendidikan Ners 
Keputusan Rektor Universitas Airlangga No 898/UN3/2018 tentang Penataan 
Penamaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga, mengubah 
nama prodi menjadi Program Studi Keperawatan untuk level akademik dan 
Program Studi Pendidikan Profesi Ners untuk level profesi 
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FAKULTAS  
PERIKANAN DAN KELAUTAN 
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PROGRAM STUDI AKUAKULTUR (S1) 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasi 

 
Akreditasi A dari BAN-PT 
Sertifikasi AUN 
Akreditasi Internasional ASIIN 
 

Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL) 

A. Sikap 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika. 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila. 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 
bangsa. 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

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

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

8. Mengeinternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
11. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama 

(excellence with morality). 
 
B. Pengetahuan  

1. Mampu menguasai Ilmu Perikanan dan Kelautan 
2. Mampu menguasai kebijakan pembangunan perikanan dan 

kelautan. 
3. Mampu menguasai potensi yang mendukung pengembangan 

sumberdaya perikanan dan kelautan. 
 

C. Ketrampilan Umum  
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

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

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 
desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 
dalam laman pergruan tinggi. 

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

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

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. 

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

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

 
D. Ketrampilan Khusus 

1. Mampu memanfaatkan konsep akuakultur 
2. Mampu memanfaatkan teknologi pembenihan organisme akuatik 
3. Mampu memanfaatkan teknologi pembesaran organisme akuatik 
4. Mampu memanfaatkan teknologi pakan dan nutrisi organisme 

akuatik  
5. Mampu mengambil keputusan dalam pengelolaan kualitas air 

dengan memanfaatkan teknologi. 
6. Mampu menganalisis hama dan penyakit organisme akuatik 
7. Mampu menyelesaikan permasalahan penyakit organisme akuatik 

dan kesehatan lingkungan akuatik 
8. Mampu mengaplikasikan wirausaha di bidang akuakultur 
9. Mampu mengambil keputusan di bidang akuakultur berdasarkan 

logika dan analisa 
10. Mampu memanfaatkan teknologi akuakultur dalam kegiatan 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 
 

Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh 
 

8 semester, 144 SKS 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

Struktur Kurikulum* 

Prodi Budidaya Perairan mempunyai total 61 mata kuliah : 
- Total beban studi lulus prodi Budidaya Perairan adalah 144 sks 
- Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 140 sks 
- Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 4 sks 
- Jumlah beban studi Kuliah 106 sks (74 %) 
- Jumlah Beban studi Praktikum 38 sks (26 %) 

 
Strategi Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Small Group Discussion  
3. Role Play and Simulation 
4. Discovery Learning 
5. Self Direct Learning 
6. Comparative Learning 
7. Contextual Learning 
8. Problem Based Learning 
9. Project Based Learning  
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Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, Video, Multimedia, e-
learning, Laboratorium dalam dan luar ruangan 
 
Metode Penilaian 
1. Setiap ujian diberikan nilai mentah (raw score) mulai 0 – 100 dan untuk 

nilai akhir, penilaian diberikan dalam 7 grade yaitu A, AB, B, BC, C, D dan 
E. 

2. Nilai akhir suatu mata kuliah ditentukan dari gabungan hasil evaluasi 
semua nilai ujian yang diselenggarakan oleh tim pengajar 

3. Komponen Penilaian :  
a. Aspek Kognitif (UTS, UAS, Kuis, Tugas, Laporan Praktikum) 
b. Aspek Afektif (Rubrik Penilaian Soft skills) 
c. Aspek  Psikomotor (Rubrik Penilaian Praktikum)  

4. Nilai Mutu hasil ujian menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) 
 
*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga : 
http://fpk.unair.ac.id/ 
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PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN (S1) 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. 
BAN-PT, LAM 
 

 
Akreditasi B, BAN PT 

Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL) 

A. Sikap 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika. 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila. 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 
bangsa. 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

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

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

8. Mengeinternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
11. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama 

(excellence with morality). 
 
B. Pengetahuan  

1. Mampu menguasai kebijakan pembangunan perikanan dan 
kelautan khususnya dalam teknologi industri hasil perikanan 

2. Mampu mengambil keputusan dalam bidang perikanan dan 
kelautan berdasarkan logika dan analisis 

3. Mampu mengidentifikasi potensi yang mendukung pengembangan 
industri hasil perikanan dan kelautan 

4. Mampu menguasai konsep ilmu perikanan dan kelautan 
5. Mampu menguasai konsep teoritis industri hasil perikanan dan 

kelautan 
 
C. Ketrampilan Umum  

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

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

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 
desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 
dalam laman pergruan tinggi. 
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4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 

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

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

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. 

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

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

D. Keterampilan Khusus  
1. Mampu memanfaatkan teknologi pengolahan hasil perikanan dan 

kelautan 
2. Mampu memanfaatkan sumber pangan fungsional hasil perikanan 

dan kelautan. 
3. Mampu memanfaatkan sumber neutraceutical hasil perikanan dan 

kelautan 
4. Mampu mengaplikasikan prinsip kualitas dan keamanan produk 

olahan hasil perikanan dan kelautan 
5. Mampu menentukan keamanan produk olahan hasil perikanan dan 

kelautan. 
6. Mampu mengaplikasikan manajemen industri hasil perikanan dan 

kelautan 
 

Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh  
 

8 semester, 146 sks 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

Struktur Kurikulum*) 
Program Studi (S1) Teknologi Hasil Perikanan (TIHP) mempunyai: 
- Total mata kuliah 58 mata kuliah 
- Total beban studi 146 sks 
- Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 142 sks 
- Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 4 sks 
- Jumlah beban studi Kuliah 109 sks (74,66%) 
- Jumlah beban studi Praktikum 37 sks (25,34%) 
 
Strategi pembelajaran yang digunakan :  
1. Ceramah,  
2. Small Group Discussion,  
3. Role Play and Simulation,  
4. Discovery Learning 
5. Self Direct Learning 
6. Comparative Learning 
7. Contextual Learning 
8. Problem Based Learning 
9. Project Based Learning 
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Media pembelajaran yang digunakan antara lain :  
LCD, Whiteboard, e-learning, Video, Animasi, Laboratorium dalam dan luar 
ruang. 
 
Metode penilaian  
Nilai akhir ditentukan berdasarkan Tugas, Kuis, Praktikum, Ujian Tengah 
Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) yang dinilai dengan 
menggunakan skala Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan. 
 

 
*) Keterangan lengkap dapat dilihat di website : http://fpk.unair.ac.id 

Program Studi (S1) Teknologi Hasil Perikanan (THP) Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga 
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PPROGRAM STUDI AAKUAKULTUR PSDKU BANYUWANGI (S1)  
  
SStatus Akreditasi beserta Badan 
AAkreditasi  
  

 
Akreditasi B, BAN PT 

CCapaian Pembelajaran Lulusan 
((CPL)  

AA. SSikap  
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika. 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila. 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 
bangsa. 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

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

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

8. Mengeinternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
11. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama 

(excellence with morality). 
 
BB. PPengetahuan   

1. Mampu menguasai Ilmu Perikanan dan Kelautan 
2. Mampu menguasai kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan. 
3. Mampu menguasai potensi yang mendukung pengembangan 

sumberdaya perikanan dan kelautan. 
 

CC. KKetrampilan Umum   
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

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

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman pergruan tinggi. 

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

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan analisis 
informasi dan data. 
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6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya. 

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. 

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

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

 
DD. KKetrampilan Khusus  

1. Mampu memanfaatkan konsep akuakultur 
2. Mampu memanfaatkan teknologi pembenihan organisme akuatik 
3. Mampu memanfaatkan teknologi pembesaran organisme akuatik 
4. Mampu memanfaatkan teknologi pakan dan nutrisi organisme 

akuatik  
5. Mampu mengambil keputusan dalam pengelolaan kualitas air 

dengan memanfaatkan teknologi. 
6. Mampu menganalisis hama dan penyakit organisme akuatik 
7. Mampu menyelesaikan permasalahan penyakit organisme akuatik 

dan kesehatan lingkungan akuatik 
8. Mampu mengaplikasikan wirausaha di bidang akuakultur 
9. Mampu mengambil keputusan di bidang akuakultur berdasarkan 

logika dan analisa 
10. Mampu memanfaatkan teknologi akuakultur dalam kegiatan 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 
 

LLama studi dan jumlah kredit 
yyang diperoleh   
  

8 semester, 144 SKS 

SStruktur Kurikulum, strategi 
ppembelajaran, metode 
ppenilaian, dll  

SStruktur Kurikulum**  

Prodi Budidaya Perairan mempunyai total 61 mata kuliah : 
- Total beban studi lulus prodi Budidaya Perairan adalah 144 sks 
- Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 140 sks 
- Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 4 sks 
- Jumlah beban studi Kuliah 106 sks (74 %) 
- Jumlah Beban studi Praktikum 38 sks (26 %) 
 
SStrategi Pembelajaran  
1. Ceramah 
2. Small Group Discussion  
3. Role Play and Simulation 
4. Discovery Learning 
5. Self Direct Learning 
6. Comparative Learning 
7. Contextual Learning 
8. Problem Based Learning 
9. Project Based Learning  
Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, Video, Multimedia, e-
learning, Laboratorium dalam dan luar ruangan 
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MMetode Penilaian  
1. Setiap ujian diberikan nilai mentah (raw score) mulai 0 – 100 dan untuk 

nilai akhir, penilaian diberikan dalam 7 grade yaitu A, AB, B, BC, C, D dan 
E. 

2. Nilai akhir suatu mata kuliah ditentukan dari gabungan hasil evaluasi 
semua nilai ujian yang diselenggarakan oleh tim pengajar 

3. Komponen Penilaian :  
a. Aspek Kognitif (UTS, UAS, Kuis, Tugas, Laporan Praktikum) 
b. Aspek Afektif (Rubrik Penilaian Soft skills) 
c. Aspek  Psikomotor (Rubrik Penilaian Praktikum)  

4. Nilai Mutu hasil ujian menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) 
 
*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web Fakultas Perikanan dan Kelautan 
Universitas Airlangga : http://fpk.unair.ac.id/ 
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FAKULTAS  
VOKASI 
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PROGRAM STUDI D4 FISIOTERAPI 
 
Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya e.g. BAN-PT, 
LAMPT-Kes 
 

 
Belum Terakreditasi – LAMPT-Kes 

Pembelajaran Penuh Waktu 
 

Pembelajaran Penuh Waktu 8 Semester 

Nama Gelar 
 

S.Tr.Kes (Sarjana Terapan Kesehatan) 

Capaian Pembelajaran Lulusan Sikap 
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

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

nasionalisme serta rasa tanggung jawab negara dan bangsa; 
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
8. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik; 
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 
11. Mampu bersikap etis dan peka budaya dalam pemberian pelayanan fisioterapi 
12. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan 

martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan 
sendiri  pelayanan kesehatan khususnya pelayanan fisioterapi yang 
diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan 
informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas 
sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya 

13. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri. bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri. 

14. Mampu bersikap dalam tanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi 
kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan 
profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya, dan 
hokum/ peraturan perundangan 
 

 Pengetahuan 
 1. Menguasai  pengetahuan tentang konsep dasar, prinsip, dan teori yang 

meliputi anatomi, fisiologi, patologi, patofisiologi biomekanika , yang 
berkaitan dengan kesehatan manusia dalam lingkup  gerak dan fungsi;  

2. Mempunyai  pengetahuan konsep teoritis tentang sistem pelayanan 
kesehatan nasional  pada umumnya dan khususnya berkaitan dengan fungsi 
gerak manusia secara mendalam  serta mampu memformulasikan usulan  
prioritas penyelesaian masalah kesehatan; 

3. Menguasai prinsip, teknis, dan prosedur praktik fisioterapi yang meliputi 
fisioterapi muskuloskeletal, fisioterapi integumen, fisioterapi neuromuskular, 
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fisioterapi kardiovaskuler pulmonal, fisioterapi tumbuh kembang dan 
reproduksi, fisioterapi olahraga dan keselamatan kerja dan ilmu gerak 
sepanjang rentang kehidupan menggunakan  teknik  fisioterapeutik dan ilmu 
gerak manusia (human movement sciences)  yang dilakukan secara mandiri 
atau berkelompok;   

4. Mempunyai pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan 
kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit pada level primer, 
sekunder, dan tertier untuk mencegah terjadinya keterbatasan fungsi, 
disabilitas/ kecacatan akibat gangguan gerak manusia; 

5. Mempunyai pengetahuan tentang prinsip dan konsep tentang praktik 
fisioterapi berbasis bukti (evidence based practice); 

6. Menguasai pengetahuan tentang  teori dan  teknik  komunikasi terapeutik; 
7. Menguasai konsep dan prinsip manajemen dalam pengelolaan fisioterapi 

secara umum;  
8. Menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi pelayanan 

kesehatan dan fisioterapi ; 
9. Menguasai prinsip, teknik, dan prosedur K3, hak dan perlindungan kerja 

fisioterapi; 
10. Menguasai konsep umum, prinsip, pengetahuan teknik operasional tentang 

fisioterapi pada kasus geriatrik berbasis masyarakat (Penciri Prodi) 
 

 Keterampilan Umum 
 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur 

dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian serta sesuai 
dengan standar kompetensi kerja bidang bersangkutan; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 
3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang 
keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain 
atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, 
spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi;  

4. Mampu menyusun hasil kajiannya tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, 
spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi;  

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, 
spesifik desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam 
melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;  

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil 
kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 

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

8. Mampu melakukan proses evaluiasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawaab dan mampu mengelola pembelajaran secara 
mandiri;  

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

10. Mampu menyelesaikan pekerjaan beringkup luas dan menganalisis data 
dengan beragam metode yang sesuai, baik yang  belum  maupun yang sudah 
baku; 

11. Mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 
sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021PC 156



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

 Keterampilan Khusus 
 1. Mampu menyelesaikan masalah gerak dan fungsi pada praktik fisioterapi 

yang meliputi asesmen, menetukan diagnosis fisioterapi dan membuat 
rencana tindakan fisioterapi, melalui analisis data serta penerapan prinsip 
pelayanan fisioterapi sesuai Standar Pelayanan Fisioterapi dan International 
Classification Functioning, Disability and Health (ICF);   

2. Mampu menetapkan dan melaksanakan prosedur praktik fisioterapi dan 
atau modifikasinya secara sistematis dengan menggunakan prinsip, teknis, 
dan prosedur pelaksanaan praktik meliputi  fisioterapi muskuloskeletal, 
fisioterapi integumen, fisioterapi  neuromuskuler, fisioterapi kardiovaskuler 
pulmonal, fisioterapi tumbuh kembang dan reproduksi serta fisioterapi 
olahraga dan keselamatan kerja sepanjang rentang kehidupan;   

3. Mampu melakukan supervisi dan evaluasi  yang meliputi hasil praktik 
fisioterapi, identifikasi faktor resiko, melalui analisis masalah gerak dan 
fungsi; 

4. Mampu melakukan kegiatan promotif dan preventif pada masalah gerak dan 
fungsi dengan cara memberikan penyuluhan dan promosi kesehatan 
menggunakan teknologi tepat guna; 

5. Mampu bekerja dan berkomunikasi dengan efektif baik verbal maupun 
tertulis mengenai tindakan fisioterapi secara menyeluruh, akurat dan sahih 
dalam tim; 

6. Mampu mengikuti perkembangan profesi fisioterapi baik di dalam dan di luar 
negeri atau pun melakukan pembelajaran berkelanjutan (Continue 
Profesional Development); 

7. Mampu melakukan pencegahan dan penularan infeksi sesuai dengan 
Prosedur Operasional Bakiu (POB); 

8. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar (basic life support/BLS) 
pada situasi gawat darurat/bencana dengan memilih dan menerapkan 
metode yang tepat, sesuai standar dan kewenangannya; 

9. Mampu melakukan komunikasi terapeutik kepada klien dan/atau 
keluarga/pendamping tentang tindakan fisioterapi sesuai dengan 
kewenangan dan tanggung jawabnya. 

10.Mampu melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan 
kerja sesuai dengan standar prosedur K3; 

11.Mampu merancang dan pelaksanakan penelitian terapan yang berhubungan 
dengan studi kasus dan tindakan fisioterapi sesuai dengan kaidah-kaidah 
penelitian; 

12.Mampu melakukan tindakan fisioterapi dengan teknik yang tepat kepada 
individu, keluarga dan kelompok dengan menjamin keselamatan pasien 
sesuai dengan prosedur operasional baku (POB) dan standar pelayanan 
fisioterapi serta tindakan pelengkap berupa senam untuk kasus geriatri 
(Penciri Prodi) 

 
*Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) 
dapat dilihat pada lampiran PERMENRISTEKDIKTI No.44 tahun 2015. 

Lama Studi dan Jumlah kredit 
yang diperoleh 
 

4 (empat) tahun; 148 sks 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
baru dan mekanisme seleksi, e.g. 
SNMPTN, SBMPTN, Mandiri 

Rekrutmen mahasiswa baru dilakukan secara terpadu dengan penerimaan 
mahasiswa baru Program Diploma UNAIR secara keseluruhan melalui jalur 
Mandiri.  
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Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan:  
1. Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh PPMB UNAIR. 
2. Tes Bidang Studi Prediktif (TBSP) yang diselenggarakan oleh PPMB UNAIR. 
3. Seleksi calon mahasiswa dilakukan setiap semester (gasal) dengan 

mempertimbangkan daya tampung program studi.  
 Pendaftaran calon mahasiswa baru dilakukan secara online lewat 
www.ppmb.unair.ac.id. 
 

Tanggal Dimulainya kegiatan 
akademik 
 

Agustus 2018 

Struktur Kurikulum, Strategi, 
Pembelajaran, Metode Penilaian, 
dll 

Prodi D4 Fisioterapi mempunyai total 89 mata kuliah 

 Total Beban Studi Lulus Prodi : 149 sks 
 Jumlah Beban studi mata kuliah wajib 149 sks 
 Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 0 sks 
 Jumlah beban studi Kuliah tersedia 70 sks 
 *Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi 
  

Struktur kurikulum: 

No 

Mata Ajar Beban Studi Pada Kegiatan 

Kode Nama Kul
iah Durasi 

Prak 
tiku
m 

Durasi Jum
lah 

Semester 1 

1 

  Agama Islam  

2 100 0 0 2 

  Agama Kristen 
Prostestan 

  Agama Katolik 

  Agama Hindu 

  Agama Budha 

 

Agama 
Khonghucu 

2   
Dasar Kedokteran 
Fisik dan 
Rehabilitasi  

1 50 0 0 1 

3   Bahasa Indonesia 2 100 0 0 2 

4   Pancasila 2 100 0 0 2 

5   Kewarganegaraan 2 100 0 0 2 

6   Anatomi  
Muskuloskeletal 2 100 0 0 2 

7   Fisiologi Dasar 1 50 0 0 1 
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8   Fisiologi Dasar (P) 0 0 1 170 1 

9   Bahasa Inggris  2 100 0 0 2 

10 Fisika Dasar 
fisioterapi 2 100 0 0 2

11   
EtikaProfesiFisiot
erapi & Hukum 
Kesehatan 

2 100 0 0 2 

12   Komunikasi 
Fisioterapi 1 50 0 0 1 

13   Komunikasi  
Fisoterapi (P) 0  0 1 170 1 

Jumlah Beban Studi pada 
Semester 1 19 

950 mnt 

15,8 jam
2 

340mnt 

5,6 jam
21 

Semester 2  

14   Ide Kreatif dan 
Kewirausahaan 2 100 0 0 2 

15   Biomekanik Dasar 2 100 0 0 2 

16   Fisiologi  Latihan 1 50 0 0 1 

17   Fisiologi Latihan 
(P) 0 0 1 170 1 

18   Anatomi  Organ 2 100 0 0 2 

19   Psikologi 
Kesehatan 2 100 0 0 2 

20   
Pemeriksaan & 
Pengukuran 
Fisioterapi Dasar

1 50 0 0 1 

21   

Pemeriksaan & 
Pengukuran 
Fisioterapi Dasar 
(P)

0 0 1 170 1 

22   Promosi 
Kesehatan  1 50 0 0 1 

23   Promosi 
Kesehatan (P) 0 0 1 170 1 

24   Patologi Umum 2 100 0 0 2 

25   Terapi Aktino 1 50 0 0 1 

26   Terapi Aktino (P) 0 0 2 340 2 

27   Terapi Latihan  
Dasar 1 50 0 0 1 

28   Terapi Latihan 0 0 2 340 2 
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Dasar (P) 

Jumlah Beban Studi pada 
Semester 2 15 

750 mnt 

12,5 jam 
7 

1190 mnt 

19,83 jam 
22 

Semester 3 

29   Patologi 
Fsioterapi 3 150 0 0 3 

30   Biomekanik 
Fisioterapi 2 100 0 0 2 

31   
Pemeriksaan & 
Pengukuran 
Fisioterapi  

1 50 0 0 1 

32   
Pemeriksaan & 
Pengukuran  
Fisioterapi(P) 

0 0 2 340 2 

33   Terapi Latihan  1 50 0   1 

34   Terapi Latihan  (P) 0 0 2 340 2 

35   Massase + Traksi 1 50 0 0 1 

36   Massase + Traksi 
(P) 0 0 1 170 1 

37   Terapi Manipulasi 
Dasar 0 0 2 340 2 

38   Aktifitas 
Fungsional 1 50 0 0 1 

39   Aktifitas 
Fungsional (P) 0 0 1 170 1 

40   Terapi Elektro  1 50 0 0 1 

41   Terapi Elektro (P) 0 0 2 340 2 

Jumlah Beban Studi pada 
Semester 3 10 

500 mnt 

 8,3jam 
10 

1700 mnt 

28,3 jam 
20 

Semester 4 

42   Tram-fis 0 0 2 340 2 

43   Bahasa Inggris 
Profesi 2 100 0 0 2 

44   

Fisioterapi 
Neuromuskuler 
dan Perilaku  
Dasar 

1 50 0 0 1 

45   
Fisioterapi 
Neuromuskuler 
dan Perilaku 

0 0 2 340 2 
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Dasar (P) 

46   
Fisioterapi 
Kardiovaskuler 
Pulmonal Dasar 

1 50 0 0 1 

47   

Fisioterapi 
Kardiovaskuler 
Pulmonal Dasar 
(P) 

0 0 2 340 2 

48   Fisioterapi 
Integumen   1 50 0 0 1 

49   

Fisioterapi 
Muskuloskeletal 
dan Geriatri 
Dasar  

1 50 0 0 1 

50   

Fisioterapi 
Muskuloskeletal 
dan Geriatri 
Dasar (P) 

0 0 3 510 3 

51   

Fisioterapi 
Tumbuh 
Kembang &  
Reproduksi Dasar 

1 50 0 0 1 

52   

Fisioterapi 
Tumbuh 
Kembang &  
Reproduksi Dasar 
(P) 

0 0 2 340 2 

53   Fisioterapi Olah 
Raga Dasar 1 50 0  0 1 

Jumlah Beban Studi pada 
Semester 4 8 

400 mnt 

6,6 jam 
11 

1870 mnt 

31,16 jam 
19 

Semester 5 

54    Kedokteran Fisik 
dan Rehabilitasi  1 50 0 0 1 

55   Kselamatan Kerja 
dan Klien  1 50 0 0 1 

56   
Keselamatan 
Kerja dan Klien 
(P) 

0 0 1 170 1 

57   

Manajemen 
Pelayanan & 
Kewirausahaan 
Fisioterapi 

1 50 0 0 1 

58   Manajemen 
Pelayanan & 

0 0 1 170 1 
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Kewirausahaan 
Fisioterapi (P) 

59   
Fisioterapi 
Neuromuskuler 
dan Perilaku  (P) 

0 0 1 170 1 

60   
Fisioterapi 
Kardiovaskuler 
Pulmonal (P) 

0 0 1 170 1 

61   
Fisioterapi 
Muskuloskeletal 
dan Geriatri (P) 

0 0 1 170 1 

62   

Fisioterapi 
Tumbuh 
Kembang & 
Reproduksi (P) 

0 0 1 170 1 

63   Fisioterapi Olah 
Raga (P) 0 0 2 340 2 

64   PKL I  0 0 4 680 4 

Jumlah Beban Studi pada 
Semester 5 3 

150 mnt 

2,5jam 
12 

2040 mnt 

34 jam 
15 

Semester 6 

65  Farmakologi 
Fisioterapi 2 100 0 0 2 

66  Filsafat Ilmu 2 100 0 0 2 

67  Agama II 1 50 0 0 1 

68  

Fisioterapi 
Muskuloskeletal 
dan Geriatri 
Lanjut  

1 50 0 0 1 

69 

  

Fisioterapi 
Muskuloskeletal 
dan geriatri 
Lanjut (P) 

0 0 2 340 2 

70 
  

Fisioterapi 
Kardiovaskular 
Pulmonal Lanjut  

1 50 0 0 1 

71   

Fisioterapi 
Kardiovaskular 
Pulmonal Lanjut 
(P) 

0 0 1 170 1 

72   

Fisioterapi 
Tumbuh 
Kembang dan 
Reproduksi Lanjut 

1 50 0 0 1 
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73   

Fisioterapi 
Tumbuh 
Kembang dan 
Reproduksi Lanjut 
(P) 

0 0 1 170 1 

74   

Fisioterapi 
Neuromuskular 
dan Perilaku 
Lanjut 

1 50 0 0 1 

75   

Fisioterapi 
Neuromuskular 
dan Perilaku 
Lanjut (P) 

0 0 1 170 1 

76   Terapi manual  
(P) 0 0 2 340 2 

77   
Metodologi 
penelitian dan 
Statistik (K) 

2 100 0 0 2 

78   KKN 0 0 3 510 3 

79   Teknologi 
Fisioterapi 1 50 0 0 1 

80  Evidence-Based 
Practice 1 50 0 0 1 

Jumlah Beban Studi pada 
Semester 6 13 

650mnt 

10 jam 
10 

1700mnt 

28,3jam 
23 

Semester 7 

80   FT Komunitas 1 50 0 0 1 

81   FT Komunitas (P) 0 0 1 170 1 

82   
FT 
Kegawatdarurata
n  

1 50 0 0 1 

83   HidroTerapi 1 50 0 0 1 

84   Hidroterapi (P) 0 0 1 170 1 

85   Fisioterapi Paska 
Cedera Olahraga 1 50 0 0 1 

86   
Fisioterapi Paska 
Cedera Olahraga 
(P) 

0 0 1 170 1 

87   PKL II  0 0 8 1360 8 

Jumlah Beban Studi pada 
Semester 7 4 

200 mnt 

3,3 jam 
11 

1870 mnt 

31,2 jam 
15 
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Semester 8 

88   Kerja Praktek  0 0 10 1700 10 

89   Skripsi 0 0 4 680 4 

 Jumlah Beban Studi pada 
Semester 8 0 0 14 

2380mnt 

39,6 jam 
14 

Total Seluruhnya 72 

3500mnt 

= 58,3 
jamx  

14 mgg  

= 816,2 
jam 

77 

13260mnt 

= 221 
jamx 

 14 mgg 

 = 3094 
jam 

149 

 

 Strategi Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, simulasi praktik 
 Metode penelitian: Tugas, Kuis, UTS, UAS dengan menggunakan skala pada 

Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.
 

Standart biaya e.g.per 
tahun/mahasiswa (UKT, UKS, 
SPP, SOP) 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan 
tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di 
lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal Spesifikasi program studi 
disahkan 

................................................ 
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NAMA PROGRAM STUDI D4 PENGOBAT TRADISIONAL  
(TRADITIONAL MEDICINE THERAPIST) 

Status Akreditasi & Badan 
Akreditasi 

Status Akreditasi : B 
Badan Akreditasi : LAM-PT Kes 

Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL) 

Sikap : 
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika; 
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 
. Mampu berkomunikasi, bekerja mandiri maupun kelompok, 

menerapkan kode etik Pengobat Tradisional dan menunjukkan sikap 
profesionalisme serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan; 

. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri 

. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi 
kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan 
profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan 
hukum/peraturan perundangan; 

. Mampu melaksanakan pengobatan tradisional dengan prinsip etis dan 
peka budaya sesuai dengan Kode Etik Profesi Pengobat Tradisional 
Indonesia; dan 

. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan 
martabat pasien, menghormati hak pasien untuk memilih dan menentukan 
sendiri jenis pengobatan tradisional yang diberikan, serta bertanggungjawab 
atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik 
yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya. 
 
 Pengetahuan: 

Konsep teoritis  secara umum Anatomi dan fisiologi tubuh 
manusia; Biofisika; Botani; Biokimia; Patobiologi; Farmakologi; 
Farmakognosi serta Gizi makro dan mikro. 

Konsep teoritis secara mendalam, prinsip, dan memahami teknik  
dasar diagnosa tradisional akupunktur, pijat, herbal dan gizi. 

Konsep, prinsip, teknik serta prosedur operasional lengkap 
akupunktur dan pijat. 

Konsep mendalam, prinsip, serta teknik penerapan herbal dan 
gizi berdasarkan teori tradisional 

Konsep umum, prinsip, dan teknik penggunaan peralatan terapi 
di bidang Pengobatan Tradisional. 

Prinsip penjaminan mutu pelaksanaan Pengobatan Tradisional 
Konsep teoritis pelaksanaan Kesehatan, Keselamatan  Kerja dan  
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Lingkungan (K3L) pengobatan tradisional. 
Konsep umum, prinsip, teknik pengolahan data dan dokumen. 
Metode komunikasi efektif  dalam pelayanan pengobatan  

tradisional. 
. Konsep umum dan prinsip tentang Kode Etik Profesi Pengobat 

Tradisional  
. Pengetahuan faktual  aspek hukum di bidang Pengobatan  

Tradisional 
 
Keterampilan Khusus 
Mampu melakukan penatalaksanaan Pengobatan Tradisional kepada 
individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, serta kegawatdaruratan 
dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial kultural, dan spiritual yang 
menjamin keselamatan pasien (patient safety), sesuai standar 
penatalaksanaan Pengobatan Tradisional. 
Mampu mengumpulkan informasi melalui 4 metode pemeriksaan yang 
meliputi: pengamatan, pendengaran-penciuman, perabaan dan anamnesa 
sesuai standar pelayanan pengobat tradisional. 
Mampu mencatat dan menyajikan informasi terkait penatalaksanaan 
Pengobatan Tradisional sesuai standar pembuatan rekam medis. 
Mampu menganalisa informasi dan mendiagnosa sesuai standar pelayanan 
pengobatan tradisional. 
Mampu memilih, dan menjelaskan jenis kebutuhan pengobatan tradisional 
komplementer    (akupunktur, herbal, pijat dan nutrisi) yang diperlukan 
penderita sesuai standar pelayanan pengobatan tradisional. 
Mampu melakukan tatalaksana terapi akupunktur pada titik akupunktur 
tubuh yang sesuai standar WHO dengan menggunakan teknik penusukan 
dan perangsangan tradisional dalam menterapi pasien. 
Mampu melakukan tatalaksana pijat tradisional dalam menterapi pasien. 
Mampu membuat obat herbal dalam bentuk jamu untuk digunakan dalam 
pengobatan. 
Mampu melakukan  budidaya tanaman obat sebagai bahan pembuatan obat 
herbal berbentuk jamu. 

. Mampu membuat makanan tradisional sesuai prinsip pengolahan gizi untuk 
digunakan dalam terapi. 

. Mampu  merencanakan dan melakukan usaha promotif, preventif kuratif 
dan rehabilitatif pada penderita sesuai standar pelayanan pengobat 
tradisional. 

. Mampu membangun komunikasi efektif dengan pasien, dokter, pengobat 
tradisional, maupun pimpinan serta informasi yang akurat mengenai 
metode dan persiapan pengobatan tradisional kepada pasien dan/atau 
keluarga/pendamping/penasehat tentang rencana pengobatan tradisional 
yang menjadi tanggungjawabnya. 

. Mampu menjelaskan gejala penyakit secara tradisional komplementer 
berdasarkan kaidah tradisional biomedis dan biokultural kepada pasien 
dan/atau keluarga/pendamping/penasehat.  

. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap 
hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung (support workers) yang menjadi 
tanggung jawab pengawasan di lingkup bidang kerjanya. 

. Mampu melakukan desinfeksi, sterilisasi sederhana dan upaya pencegahan 
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penularan infeksi  sesuai dengan SOP. 
. Mampu melakukan penyuluhan dan promosi kesehatan (komunikasi 

edukasi kesehatan) berkenaan dengan Pengobatan Tradisional kepada 
masyarakat. 

. Mampu menggunakan aplikasi sistem manajemen berbasis teknologi 
informasi  untuk menyimpan, mengolah  dan mengamankan data  pasien di 
lingkup kerja. 

. Mampu mengelola (managing) pelayanan pengobatan tradisional 
komplementer meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang 
akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pimpinan di 
lingkungan kerja sesuai dengan standar Pengobatan Tradisional. 

. Mampu membuat rencana kewirausahaan baik di dalam maupun di luar 
bidang pengobatan tradisional. 

. Mampu melakukan penelitian di bidang Pengobat Tradisional pada tatanan 
klinik atau komunitas dengan melibatkan kelompok atau unit kerja terkait. 
 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dalam Pengobatan 
Tradisional 
Mampu merencanakan, melakukan, menyelesaikan/memecahkan masalah 
pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian 
terapannya didasarkan pada pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, 
terukur dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri; serta 
melaporkan metode Pengobatan Tradisional secara ilmiah  
Mampu menggunakan teori/konsep Pengobatan Tradisional untuk 
mendeskirpsikan gejala penyakit  
Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 
dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku; 
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 
Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih 
serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang 
membutuhkan; 
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Lama Studi dan Jumlah Kredit 
yang diperoleh  

Lama Studi              : 4 tahun / 8 semester 
Jumlah kredit : 154 sks 

Struktur Kurikulum, Strategi 
Pembelajaran, dan Evaluasi 
Pembelajaran 

Prodi D-IV Battra mempunyai total 80 mata kuliah 
Total beban studi lulus prodi 154 sks  

- Jumlah beban studi kuliah 71 sks 
- Jumlah beban studi praktikum 83 sks 

*sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum 
program studi/website fakultas vokasi www.vokasi.unair.ac.id 
Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : 
Kuliah, Diskusi, Presentasi. 
Praktikum/Praktek 
Praktek Kerja Lapangan/ Magang 
Media yang digunakan antara lain : LCD, Boneka Phantom, Skill Lab. 
Metode penilaian  : Tugas, Kuis, UTS, UAS, dengan menggunakan Skala pada 
Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku. 
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PROGRAM STUDI D4  TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN  
(RADIOLOGIC IMAGING TECHNOLOGY) 

 
Status Akreditasi & Badan 
Akreditasi 

 
Status Akreditasi : C (proses re akreditasi)
Badan Akreditasi : LAM-PT Kes 
 

Pembelajaran Penuh Waktu Penuh Waktu 
 

Nama Gelar S. Tr. Kes (Sarjana Terapan Kesehatan) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Penguasaan Pengetahuan 
1. konsep teoritis fisika dan matematika radiologi secara umum ; 
2. konsep teoretis ilmu kesehatan secara umum minimal meliputi :  

a. kesehatan masyarakat,  
b. psikologi pasien,  
c. pencegahan penularan infeksi,  
d. tindakan septik dan non aseptik, 
e. promosi kesehatan ; 

3. konsep teoritis secara mendalam meliputi : 
a. anatomi dan fisiologi tubuh manusia,   
b. anatomi imejing, 
c. radiobiologi,  
d. patologi, 
e. fisika radiasi,  
f. instrumentasi imejing 
g. bahasa inggris ; 

4. konsep umum, prinsip dan pengetahuan operasional lengkap meliputi: 
a. teknik radiografi konvensional,  
b. teknik radiografi alat Computed Tomography (CT), MRI, Ultrasound, 

Kedokteran Nuklir, dan Radiologi Intervensi
c. teknik pemrosesan citra radiograf, 
d. quality assurance and quality control, 
e. proteksi radiasi, 
f. keselamatan pasien, 
g. komputer, 
h. manajemen pelayanan radiologi, 
i. pemberian obat, bahan kontras dan alat bantu, 
j. sistem informasi medis, 
k. komunikasi efektif dalam pelaksanaan pelayanan radiologi ; 

5. konsep umum dan prinsip mengenai Kode Etik profesi Radiografer dan 
Standar profesi Radiografer ; 

6. prinsip dan tatakerja laboratorium radiologi serta pelaksanaan 
Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L); 

7. pengetahuan faktual tentang perkembangan teknologi mutakhir dalam 
bidang radiologi; 

8. pengetahuan faktual hukum di bidang radiologi, meliputi: prinsip-prinsip 
otonomi, malpraktek, dan etik yang terkait pelayanan radiologi; 

9. konsep umum, prinsip dan metode penelitian; 
 
Keterampilan Khusus 

1. Mampu menyelesaikan masalah pada pelaksanaan pemeriksaan 
radiografi pencitraan, meliputi prosedur, proses, sistem pencitraan, 
proteksi radiasi, melalui analisis data dan penerapan prinsip radiografi 
pencitraan sesuai standar dan kewenangannya dengan memperhatikan 
keselamatan pasien, petugas, dan lingkungan; 
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2. Mampu melaksanakan dan mengevaluasi prosedur persiapan 
pemeriksaan radiologi yang meliputi persiapan pasien, alat bantu, 
ruangan pemeriksaan, dan pemindahan pasien ke dan dari ruangan 
radiologi sesuai dengan kondisi fisik, psikologi dan usia sesuai dengan 
standar profesi radiografer yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; 

3. Mampu melakukan pemeriksaan pencitraan radiografi sesuai permintaan 
dokter dengan memperhatikan  kondisi medis, psikologi dan usia yang 
menjamin keselamatan pasien dan petugas terhadap paparan radiasi 
berdasarkan standar profesi radiografer yang ditetapkan Kementerian 
Kesehatan, meliputi : 

a. Pemeriksaan menggunakan pesawat sinar X dengan memperhatikan 
faktor eksposi, posisi tabung, posisi dan proyeksi pemeriksaan, obyek 
yang akan diekspose,alat bantu dan bahan kontras, 

b. Pemeriksaan menggunakan alat computed tomography (CT) dengan 
memperhatikan faktor posisi, area yang di-scan (areascanning), protokol, 
parameter, faktor eksposi, alat bantu dan bahan kontras, 

c. Pemeriksaan menggunakan Alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
dengan memperhatikan faktor posisi, area yang di-scan (areascanning),  
sekuens, akuisisi data, parameter, alat bantu dan bahan kontras, 

d. Pemeriksaan menggunakan alat Ultrasound dengan memperhatikan faktor 
tranduser, frekuensi, posisi pada organ hati, empedu,ginjal, pankreas, limpa, 
aorta abdominalis, pelvis, aorta abdominalis, vena cava inferior, pelvis, organ 
reproduksi, appendik, payudara, dan kelenjar thyroid; 

e. Pemeriksaan Radiologi Intervensi (Interventional Radiology) dengan 
memperhatikan faktor posisi, area yang di-scan (areascanning),  faktor 
eksposi, akuisisi data, parameter, alat bantu dan bahan kontras. 

f. Pemeriksaan radiografi Kedokteran Nuklir dengan memperhatikan 
radiofarmaka, area yang di-scan (areascanning),  energi radioisotope 
yang digunakan, waktu paruh, akuisisi data, parameter, dan alat bantu. 

4. Mampu memberikan masukan untuk metode pemeriksaan radiografi 
yang tepat berdasarkan analisis kesesuaian klinis, hasil citra, dan 
keselamatan pasien ; 

5. Mampu meningkatkan kinerja atau mutu pemrosesan citra radiografi 
dengan cara konvensional, radiografi komputer (computerized 
radiography) maupun radiografi digital (digital radiography) melalui 
pengujian dan analisis berdasarkan standar profesi radiografer yang 
ditetapkan Kementerian Kesehatan ; 

6. Mampu mengolah, menyajikan dan menganalisis rekonstruksi citra 
(image reconstruction) radiograf dari alat CT dan MRI sesuai dengan 
indikasi klinis pasien; 

7. Mampu  menerapkan sistem penjaminan mutu dan pengendalian mutu 
(quality assurance and quality control) terhadap hasil citra dan alat 
radiologi yang digunakan sesuai dengan standar penjaminan mutu dan 
standar profesi radiografer yang ditetapkan Kementerian Kesehatan; 

8. Mampu mengelola pelayanan radiologi meliputi perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi yang akuntabel dan dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan radiologi yang 
ditetapkan Kementerian Kesehatan; 

9. Mampu membangun komunikasi efektif dengan pasien, rekan sejawat 
(dokter, sesama radiografer, dan tenaga medis lain) serta menyampaikan 
informasi yang akurat mengenai teknik dan persiapan pemeriksaan 
radiologi kepada pasien dan/atau keluarga/pendamping/penasehat 
tentang rencana pemeriksaan radiologi yang menjadi tanggung jawabnya ; 

10. Mampu  menerapkan  teknologi mutakhir yang relevan dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai radiografer; 

11. Mampu menerapkan sistem informasi medis berbasis teknologi informasi 
dan komunikasi; 
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12. Mampu melakukan penanganan bahan dan alat steril maupun non steril 
untuk pelayanan radiologi berdasarkan standar pelayanan kefarmasian 
yang ditetapkan Kementerian Kesehatan ; 

13. Mampu melaksanakan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
dilingkungan kerja sesuai dengan standar prosedur K3 ; 

14. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian terapan di bidang 
teknologi radiologi pencitraan  sesuai dengan  kaidah-kaidah penelitian; 

 
Lama Studi dan Jumlah Kredit 
yang diperoleh  

Lama Studi   : 4 tahun / 8 semester 
Jumlah kredit  : 150 sks
 

Persyaratan Calon Mahasiswa  
Baru dan Mekanisme Seleksi 

Persyaratan : 
Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing 
Lulusan dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK atau 
yang setara 2 tahun terakhir sebelum tahun pendaftaran 
Lulus Tes tulis. 
Memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang memadai sehingga tidak 
mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan pekerjaan sesuai 
kompetensi program studi yang dipilih. 
Bagi Warga Negara Asing wajib memiliki sertifikat Bahasa Indonesia bagi 
Penutur Asing (BIPA) dari Pusat Bahasa Universitas Airlangga. 
Tinggi badan untuk laki-laki 160 cm, Tinggi badan untuk perempuan 155 cm 

Mekanisme Seleksi : 
Seleksi Mandiri Program Diploma Universitas Airlangga 
 

Tanggal dimulainya Kegiatan 
Akademik 

Perkuliahan semester gasal dimulai pada  bulan agustus, semester genap dimulai 
bulan februari.  
 

Struktur Kurikulum, Strategi 
Pembelajaran, dan Metode 
Penilaian 

Prodi D-IV Radiologi mempunyai total 80 mata kuliah dengan sistem paket 
(semua mata kuliah wajib). 
 
Total beban studi lulus prodi 150 sks  

Jumlah beban studi kuliah 70 sks 
Jumlah beban studi tutorial 10 sks 
Jumlah beban studi praktikum 70 sks 

*sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum 
program studi/website fakultas vokasi www.vokasi.unair.ac.id 
 
Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : 

Kuliah, Diskusi, Presentasi, Seminar, active learning, e-learning 
Praktikum/Praktek 
Praktek Kerja Lapangan/ Magang 

Media yang digunakan antara lain : LCD, Boneka Phantom, Skill Lab (X-Ray, 
Computed/Digital Radiografi, CT-Scan, MRI, CathLab), Rumah Sakit jejaring. 
 
Metode penilaian  : Tugas, Kuis, UTS, UAS, dengan menggunakan Skala pada 
Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku. 
 

Standar Biaya e.g per 
tahun/mahasiswa (UKT,UKS, 
SPP,SOP) 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal Spesifikasi 
Program Studi disahkan 
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PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERKANTORAN 
 
Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya 
 

 
B (BAN- PT) 

Fulltime Fulltime 
 

Nama Gelar A.Md.A.Pkt. 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan  Sikap 
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius  
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, mo-ral dan etika  
3. Berperan sebagai warganegara yang bang-ga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalis- me serta rasa tanggung jawab pada negara dan 
bangsa serta turut menjaga perdamai-an dunia 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu ke-hidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan ber- negara berdasarkan Pancasila  

5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan, serta kelompok kerja. 

6. Menghargai keanekaragaman budaya, pan-dangan, agama, dan 
kepercayaan serta pen-dapat atau temuan orisinal orang lain   

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara  
8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri  
9. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik  
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan  
11. menginternalisasi etika profesi administra- tif profesional, sehingga 

dapat menjalan-kan tugas secara profesional, bertanggung jawab, 
tidak memanfaatkan profesinya un-tuk kepentingan di luar dari 
lingkup peker-jaannya.  
 

Keterampilan Umum 
1. mampu menyelesaikan pekerjaan secara u-mum di bidang keahliannya, 

dengan mutu dan kuantitas yang dapat diukur dengan standar 
kompetensi kerja bidang yang ber-sangkutan. 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, ber-mutu dan terukur. 
3. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 

yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya dida-sarkan pada 
pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara 
mandiri; 

4. mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam 
pekerjaannya; 

5. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan su-pervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya;  

6. mampu melakukan proses evaluasi diri ter-hadap kelompok kerja yang 
berada di ba-wah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan 
kompetensi kerja secara mandiri;  

7. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur 
baku, serta persyarat-an kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja 
dalam melakukan supervisi dan eva-luasi terhadap pekerjaannya. 
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8. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan 
sahih serta mengo- munikasikannya secara efektif kepada pi-hak lain 
yang membutuhkan; 

9. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan 
hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; dan 

10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan men-cegah 
plagiasi. 

 
Keterampilan Khusus 
1. mampu membuat berbagai jenis surat bis-nis atau dinas secara ringkas, 

tepat, leng-kap, dan menggunakan bahasa yang san-tun sesuai dengan 
kebutuhan organisasi bisnis maupun pemerintahan; 

2. mampu mengelola dokumen meliputi ke-giatan mengumpulkan, 
mengelompokkan, menyimpan, memelihara dan menyediakan 
informasi dengan cepat dan akurat sesuai dengan Standard Operation 
Procedure (SOP) meliputi: 
1) arsip dalam bentuk hardcopy dan soft-copy; 
2) surat elektronik dan surat konvensional; 
3) informasi bisnis lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber 

(media cetak, elektronik, internet) sesuai kebutuhan organisasi;  
3. mampu mengelola kegiatan pimpinan, me-liputi:  

1) perjalanan dinas pimpinan yang memuat informasi lengkap dan 
terkini meliputi perjalanan dinas domestik maupun luar negeri; 

2) jadwal kegiatan pimpinan yang memuat informasi lengkap dan 
terkini baik secara konvesional maupun dengan menanfaat-kan 
teknologi secara efektif; 

4. mampu mengidentifikasi, merencanakan, dan menyediakan berbagai 
kebutuhan da-lam penyelenggaraan rapat secara akurat dan terperinci 
sesuai dengan jenis rapat/ pertemuan yang dilakukan; 

5. mampu menerjemahkan instruksi pimpinan menjadi naskah surat, 
dokumen, dan bentuk informasi yang lengkap dan akurat; 

6. mampu berkomunikasi secara lisan dan tu-lisan dalam pekerjaan 
administrasi perkan-toran dengan menggunakan bahasa Indo-nesia 
yang baik dan benar dan minimal satu bahasa internasional dengan 
kemampuan pada tingkat menengah; 

7. mampu berbicara di depan publik sesuai dengan tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab yang diberikan untuk menciptakan citra dan reputasi 
yang baik di masyarakat; 

8. mampu memberikan pelayanan terbaik (la-yanan prima) dengan sikap, 
perhatian, dan tindakan yang tepat dalam lingkup peker-jaan dan 
tanggungjawabnya sesuai dengan Standard Operation Procedure (SOP) 

9. mampu mengelola dan membuat laporan kas kecil (petty cash) secara 
periodik sesuai dengan SOP organisasi; 

10. mampu menyusun laporan kegiatan/proyek secara tepat atas 
permintaan pimpinan; 

11. mampu mempersiapkan bahan presentasi dan menyajikannya secara 
menarik dan ber- kualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi; 

12. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan memanfaatkan: 
1) sarana komunikasi (telepon, faksimili, email, dan perangkat lunak 

komunikasi terkini) 
2) peralatan kantor sesuai jenis dan fungsi-nya untuk menjalankan 

tugas profesi- nya 
3) program aplikasi berbasis teknologi in-formasi dengan 

mengoperasikan prog-ram aplikasi komputer seperti perangkat 
lunak pemroses kata, pengolah angka, pengolah data, pengolah 
bahan presen-tasi, desktop publishing, dan pengolah arsip digital  
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13. mampu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 
perkantoran sesuai dengan SOP 
 

Penguasaan Pengetahuan 
1. mampu menguasai konsep teoritis admi-nistrasi dan manajemen 

secara umum. 
2. mampu menguasai konsep, prinsip dan teknik kegiatan administrasi 

perkantoran meliputi:  
1) manajemen kearsipan untuk menyelesai- kan  masalah yang 

berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian dokumen.  
2) korespondensi serta mampu memfor-mulasikan penerapan secara 

prosedural di dalam organisasi bisnis maupun pemerintahan.  
3) Pelayanan prima dan public speaking 

3. Mampu menguasai prinsip dan teknik ko-munikasi yang baik dan 
efektif baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan ba-hasa 
Indonesia dan minimal 1 bahasa Internasional atau minimal 1 bahasa 
asing lainnya. 

4. Mampu menguasai konsep dan teknik tek-nologi informasi 
termutakhir yang me-nunjang kegiatan administrasi perkantoran  dan 
komunikasi. 

5. Mampu menguasai konsep umum kepe-mimpinan, kehumasan, 
dasar-dasar perpa-jakan, dasar-dasar pemasaran perusahaan, dasar-
dasar akuntansi, dan manajemen sumber daya manusia 

6. Mampu memahami prinsip-prinsip kepri-badian, aplikasi etiket dan 
etika profesi dalam menjalankan aktivitas kerja di bidang administrasi 
perkantoran 

7. Mampu menguasai pengetahuan faktual tentang: 
(a)   peran lembaga keuangan bank 
(b)  aktivitas ekspor-impor yang berkaitan dengan perusahaan dalam 

menjalankan bisnis serta alur kerja, dan dokumen yang terlibat 
  8.  Mampu menguasai prinsip dan pengetahu-an operasional lengkap 

standar keselamat-an dan kesehatan kerja (K3) di perkantor-an;  
 

 

Lama Studi dan Jumlah Kredit 
yang diperoleh dalam ECTS 
 

3 tahun (110 sks) 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi. 
E.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri 
dll 
 

Jalur D3 Mandiri 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 
 

Agustus  

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode penilaian 
dll 

Struktur Kurikulum: Kurikulum Prodi D3 Administrasi Perkantoran ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. …………………………..  
 
Strategi Pembelajaran: 
Metode Pembelajaran:  
Untuk mencapai tujuan perkuliahan digunakan be- berapa metode pembelajaran
Untuk membentuk pengetahuan pemahaman akan konsep/teori admi-nistrasi dan
manajemen maka metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah klasik.  
Metode pembelajaran studi kasus, seminar, prakti-kum/simulasi, penugasan
lapangan kan digunakan  untuk meningkatkan keterampilan kognitif dan ke
terampilan praktis mahasiswa.  
Akhirnya untuk mengembangkan soft skill maha-siswa metode pembelajaran yang
digunakan adalah diskusi kasus/problem dan tugas kelompok. 
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Media pembelajaran yang digunakan adalah sistem evaluasi, evaluasi 
pembelajaran sesuai dengan buku panduan.   
 

Standar Biayaan e.g. per 
tahun/mahasiswa (UKT, UKS, 
SPP, SOP) 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 
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PROGRAM STUDI D3 PARAMEDIK VETERINER 
 
Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya e.g. BAN-PT, 
LAMPT-Kes 
 

 
Akreditasi “A” oleh BAN-PT 
SK No. 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015 

Pembelajaran Penuh Waktu Pembelajaran Penuh Waktu 
 

Nama Gelar Ahli Madya Veteriner (Amd.Vet) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan Sikap 
 a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

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

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

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

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

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

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

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; dan 
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
k. Mampu berkomunikasi, bekerja mandiri maupun kelompok di bawah 

penyeliaan Dokter Hewan, menerapkan kode etik Paramedik Veteriner 
dan menunjukkan sikap profesionalisme serta memiliki jiwa 
kepemimpinan dan kewirausahaan. 
 

 Pengetahuan 
 a. Mampu mengimplementasikan konsep teoritis secara umum di bidang 

veteriner dan peternakan yang berlingkup luas yang meliputi: 
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Legislasi Veteriner, Ilmu Penyakit 
Infeksius /Non Infeksius, Anatomi Hewan, Biokimia Veteriner, Fisiologi 
Veteriner.  

b. Mampu mengimplementasikan konsep teoritis, teknik mengenai 
metode menangani penyakit zoonotik (emerge dan reemerge diseases) 
yang meliputi: Epizootik pada hewan besar, Epizootik hewan kecil, 
Epizootik hewan laboratorium, Epizootik hewan eksotik, unggas, satwa 
akuatik dan satwa liar, Mikrobiologi Veteriner 

c. Mampu mengimplementasikan konsep umum, prinsip dan operasional 
dalam bidang: Reproduksi Veteriner, Manajemen Bedah Veteriner, 
Patologi Veteriner, Patologi Klinik Veteriner, Farmakologi dan Obat 
Tradisional, Statistika dasar 

d. Mampu mengimplementasikan konsep umum, prinsip dan teknik 
dalam bidang: Teknologi Pakan Hewan, Kewirausahaan, Teknologi 
reproduksi Hewan, Teknologi Hasil Peternakan, Teknologi 
laboratorium hewan coba 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021 C175



 Keterampilan Umum 
 a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis 

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

b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 
c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 

yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada 
pemikiran logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara 
mandiri;

d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan 
sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain 
yang membutuhkan; 

e. Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam 
pekerjaannya; 

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

g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan 
kompetensi kerja secara mandiri; dan 

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

 Keterampilan Khusus 
 a. Mampu melakukan pelayanan Medik Veteriner yang meliputi 

Kesehatan Masyarakat Veteriner, Sistem Kesehatan Hewan (terrestrial 
dan aquatic) dan Kesejahteraan Hewan sesuai kode etik paramedik 
veteriner, dibawah supervisi dokter hewan sesuai undang-undang 
peternakan dan kesehatan hewan.  

b. Mampu melakukan budidaya hewan yang meliputi: hewan penghasil 
pangan/ternak, dan hewan kesayangan berazaskan Kesejahteraan 
Hewan dengan metode konvesional yang sesuai dengan undang-
undang peternakan dan kesehatan hewan 

c. Mampu melakukan pemeliharaan satwa liar/konservasi, atau satwa 
akuatik, atau hewan laboratorium berazaskan Kesejahteraan Hewan; 

d. Mampu melakukan tindakan teknis dalam bidang biomedik, medik 
reproduksi, produksi ternak, atau karantina hewan (terrestrial dan 
aquatic), atau penyuluhan dan promosi kesehatan hewan, atau 
teknologi limbah ternak dan sanitasi lingkungan, atau farmakologi dan 
obat tradisional, atau menyiapkan pakan hewan dan atau dietetik 
klinik sesuai dengan pedoman operasi baku; 

e. Mampu bekerja sebagai teknisi di laboratorium zooteknis (anatomi, 
atau histologi, atau fisiologi, atau biokimia, atau embriologi, atau 
reproduksi, atau patologi klinik, atau patologi, atau mikrobiologi, atau 
parasitologi, atau imunologi, atau farmakologi, atau toksikologi) atau 
kesmavet, atau bedah veteriner; 

f. Mampu melakukan prosedur biosecurity sesuai dengan program 
Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dilingkungan kerja sesuai 
dengan standar prosedur K3. 
 

Lama Studi dan Jumlah kredit 
yang diperoleh 
 
 
 

3 tahun dengan 116 SKS 
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Persyaratan Calon Mahasiswa 
baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri 

Persyaratan mahasiswa baru bagi program studi dapat dilihat pada situs 
www.ppmbunair.ac.id. Dengan mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa 
secara mandiri yang dilaksanakan oleh universitas 
 

Tanggal Dimulainya kegiatan 
akademik 
 

Setiap semester ganjil (Bulan Agustus) 

 Struktur kurikulum: (terlampir) 
Struktur Kurikulum, Strategi, 
Pembelajaran, Metode 
Penilaian, dll 

Prodi Paramedik Veteriner mempunyai total 67 mata kuliah 
Total Beban Studi Lulus Prodi : 116 sks 

Jumlah Beban studi mata kuliah wajib 116 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 0 sks 

 Jumlah beban studi Kuliah tersedia 116 sks 
 

 Strategi Pembelajaran: (terlampir) 
1. Kuliah Tatap Muka (Ceramah) 
2. Tutorial (Diskusi) 
3. Praktikum (Skill) 
4. E-learning 
5. Demonstrasi  
6. Praktek kerja lapangan 

 
 Metode penilaian: (terlampir) 

1. Ujian Tengah Semester 
2. Ujian Akhir Semester 
3. Kuis 
4. Tugas  
5. Softskill 

 
Standart biaya e.g.per 
tahun/mahasiswa (UKT, UKS, 
SPP, SOP) 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal Spesifikasi program 
studi disahkan 

27 Desember 2018 
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PROGRAM STUDI D3 FISIOTERAPI 
 
Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya e.g. BAN-PT, 
LAMPT-Kes 
 

 
B, LAMPT-Kes 

Pembelajaran Penuh Waktu 
 

Pembelajaran Penuh Waktu 6 Semester 

Nama Gelar 
 

A.Md 

Capaian Pembelajaran Lulusan Sikap 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika; 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

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

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

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 
11. Menginternalisasi sikap dan perilaku sesuai dengan kode etik fisioterapi; 
12. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan 

martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan 
sendiri pelayanan kesehatan khususnya pelayanan fisioterapi yang 
diberikan, serta bertanggungjawab atas kerahasiaan dan keamanan 
informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas 
sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. 

 
Pengetahuan 
1. Konsep teoritis anatomi, fisiologi, biomekanik, patologi, patofisiologi yang 

berhubungan dengan gerak dan fungsi  
2. Konsep teoritis fisika dasar yang berhubungan dengan peralatan fisioterapi  
3. Konsep umum, prinsip, teknik dan pengetahuan operasional lengkap: 

a. Pelaksanaan tindakan fisioterapi muskuloskeletal, fisioterapi 
neuromuskular, dan fisioterapi kardiorespirasi, sepanjang rentang 
kehidupan menggunakan teknik fisioterapi dan ilmu gerak manusia 
(movement sciences)  yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok; 

b. Pencegahan penularan infeksi sebelum dan setelah tindakan fisioterapi 
sesuai dengan POB. 

c. Keselamatan, keamanan dan kesehatan klien, pelaksanaan Bantuan 
Hidup Dasar (basic life support/BLS pada situasi darurat dan atau 
bencana; 
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d. Dokumentasi dan penyajian laporan tindakan fisioterapi 
e. Jenis, manfaat, dan prosedur penggunaan peralatan; 

4. Konsep umum, prinsip dan teknik tentang : 
a. Komunikasi terapeutik serta hambatannya yang sering ditemui dalam 

pelaksanaan tindakan fisioterapi; 
b. Sistem pelayanan kesehatan nasional; 
c. Penyuluhan kesehatan berupa promotif dan preventif yang berhubungan 

dengan masalah gerak dan fungsi; 
5. Prinsip-prinsip K3, hak, dan perlindungan kerja fisioterapi; 
6. Pengetahuan faktual tentang hukum dalam bidang fisioterapi dan batasan-

batasan kewenangan, prinsip-prinsip otonomi dan malpraktik yang terkait 
pelayanan fisioterapi; 

7. Pengetahuan faktual dan metode aplikasi etika profesi dalam menjalankan 
aktivitas kerja di bidang pelayanan fisioterapi. 

8. Menguasai prinsip dan pengetahuan teknik operasional tentang fisioterapi 
kardiorespirasi berbasis industri dan masyarakat (Penciri Prodi) 

 
Keterampilan Umum
1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang  belum maupun yang sudah 
baku;

2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 
3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri; 

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

5. Mampu bekerjasama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya; 
6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;  

7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan 
kompetensi kerja secara mandiri; dan 

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

 
Keterampilan Khusus 
1. Mampu melakukan identifikasi masalah gerak dan fungsi dengan melakukan 

asesmen meliputi komunikasi awal dengan klien (anamnesis), 
menterjemahkan keinginan klien, dan pemeriksaan fisioterapi serta 
menyimpulkan hasil asesmen fisioterapi (diagnosis fisioterapi). 

2. Mampu membuat perencanaan tindakan fisioterapi dengan memilih metode 
tindakan (intervensi) fisioterapi yang sesuai dengan hasil assesmen, 
berdasarkan Standar Pelayanan Fisioterapi dan International Classification 
Functional and disability (ICF). 

3. Mampu melakukan tindakan fisioterapi dengan teknik yang tepat kepada 
individu, keluarga dan kelompok dengan menjamin keselamatan pasien 
sesuai dengan prosedur operasional baku (POB) dan standar pelayanan 
fisioterapi.

 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021 C179



4. Mampu mendokumentasikan, dan menyajikan laporan penanganan 
fisioterapi secara akurat sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya. 

5. Mampu melakukan komunikasi terapeutik kepada klien dan/atau 
keluarga/pendamping tentang tindakan fisioterapi sesuai dengan 
kewenangan dan tanggung jawabnya. 

6. Mengidentifikasi dan melaporkan situasi perubahan yang memperburuk 
kondisi  pasien kepada kepada pihak yang berwenang 

7. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar (basic life support/BLS) 
pada situasi gawat darurat/bencana dengan memilih dan menerapkan 
metode yang tepat, sesuai standar dan kewenangannya 

8. Mampu melakukan pencegahan penularan infeksi sebelum dan setelah 
tindakan fisioterapi sesuai dengan POB 

9. Mampu melakukan kegiatan promotif dan preventif kesehatan berhubungan 
dengan masalah gerak dan fungsi untuk menurunkan masalah gerak dan 
fungsi kepada klien. 

10. Mampu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai 
dengan POB. 

11. Mampu melakukan tindakan fisioterapi dengan teknik yang tepat kepada 
individu, keluarga dan kelompok dengan menjamin keselamatan pasien 
sesuai dengan prosedur operasional baku (POB) dan standar pelayanan 
fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi berbasis industri dan masyarakat 
(Penciri Prodi). 

 
*Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) 
dapat dilihat pada lampiran PERMENRISTEKDIKTI No.44 tahun 2015. 
 

Lama Studi dan Jumlah kredit 
yang diperoleh 
 

3 (tiga) tahun; 111 sks 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
baru dan mekanisme seleksi, e.g. 
SNMPTN, SBMPTN, Mandiri 

Rekrutmen mahasiswa baru dilakukan secara terpadu dengan penerimaan 
mahasiswa baru Program Diploma UNAIR secara keseluruhan melalui jalur 
Mandiri. 
Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan: 
1. Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh PPMB UNAIR. 
2. Tes Bidang Studi Prediktif (TBSP) yang diselenggarakan oleh PPMB UNAIR. 
3. Seleksi calon mahasiswa dilakukan setiap semester (gasal) dengan 

mempertimbangkan daya tampung program studi. 
 
Pendaftaran calon mahasiswa baru dilakukan secara online lewat 
www.ppmb.unair.ac.id. 

Tanggal Dimulainya kegiatan 
akademik 
 

Agustus 2018 
 
 

Struktur Kurikulum, Strategi, 
Pembelajaran, Metode Penilaian, 
dll 
 

Prodi D3 Fisioterapi mempunyai total 66 mata kuliah
Total Beban Studi Lulus Prodi : 111 sks 

Jumlah Beban studi mata kuliah wajib 111 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 0 sks 

Jumlah beban studi Kuliah tersedia 55 sks 
*Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi 
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 Struktur Kurikulum: 

No 

Mata Ajar Beban Studi Pada Kegiatan

Kode Nama Kuliah Durasi Prakti
kum Durasi Jum

lah 

Semester 1 

1 

  Agama Islam  

2 100 0 0 2 

  Agama Kristen 
Prostestan 

Agama Katolik

  Agama Hindu 

  Agama Budha 

 
Agama Khonghucu 

2   
Dasar Kedokteran 
Fisik dan 
Rehabilitasi  

1 50 0 0 1 

3   Bahasa Indonesia 2 100 0 0 2 

4   Pancasila 2 100 0 0 2 

5   Kewarganegaraan 2 100 0 0 2 

6   Anatomi  
Muskuloskeletal 2 100 0 0 2 

7   Fisiologi Dasar 1 50 0 0 1 

8   Fisiologi Dasar (P) 0 0 1 170 1 

9   Bahasa Inggris  2 100 0 0 2 

10   Fisika Dasar 
fisioterapi 2 100 0 0 2 

11   
EtikaProfesiFisioter
api & Hukum 
Kesehatan 

2 100 0 0 2 

12   Komunikasi 
Fisioterapi 1 50 0 0 1 

13   Komunikasi  
Fisoterapi (P) 0  0 1 170 1 

Jumlah Beban Studi pada 
Semester 1 

 

 

 

19 950 
mnt 

15,8 
jam 

2 340 
mnt 

5,6 
jam 

21 
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Semester 2  

14   Idea Kreatif dan 
Kewirausahaan 2 100 0 0 2 

15   Biomekanik Dasar 2 100 0 0 2 

16   Fisiologi  Latihan 1 50 0 0 1 

17   Fisiologi Latihan (P) 0 0 1 170 1 

18   Anatomi  Organ 2 100 0 0 2 

19   Psikologi 
Kesehatan 2 100 0 0 2 

20   
Pemeriksaan & 
Pengukuran 
Fisioterapi Dasar 

1 50 0 0 1 

21   

Pemeriksaan & 
Pengukuran 
Fisioterapi Dasar 
(P) 

0 0 1 170 1 

22   Promosi Kesehatan  1 50 0 0 1 

23   Promosi Kesehatan 
(P) 0 0 1 170 1 

24   Patologi Umum 2 100 0 0 2 

25   Terapi Aktino 1 50 0 0 1 

26   Terapi Aktino (P) 0 0 2 340 2 

27   Terapi Latihan  
Dasar 1 50 0 0 1 

28   Terapi Latihan 
Dasar (P) 0 0 2 340 

2 

 

 

 

Jumlah Beban Studi pada 
Semester 2 

15 750 
mnt 

 
12,5 
jam 

7 1190 
mnt 

 
19,83 

jam 

22 

Semester 3 

29   Patologi Fsioterapi 3 150 0 0 3 

30   Biomekanik 
Fisioterapi 2 100 0 0 2 

31   
Pemeriksaan & 
Pengukuran 
Fisioterapi  

1 50 0 0 1 
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32   
Pemeriksaan & 
Pengukuran  
Fisioterapi(P) 

0 0 2 340 2 

33   Terapi Latihan  1 50 0   1 

34   Terapi Latihan  (P) 0 0 2 340 2 

35   Massase + Traksi 1 50 0 0 1 

36   Massase + Traksi 
(P) 0 0 1 170 1 

37   Terapi Manipulasi 
dasar 0 0 2 340 2 

38   Aktifitas Fungsional 1 50 0 0 1 

39   Aktifitas Fungsional 
(P) 0 0 1 170 1 

40   Terapi Elektro  1 50 0 0 1 

41   Terapi Elektro (P) 0 0 2 340 2 

Jumlah Beban Studi pada 
Semester 3 

10 500 
mnt 

 
8,3jam 

10 1700 
mnt 

28,3 
jam 

20 

 

 

 

Semester 4 

42   Tram-fis 0 0 2 340 2 

43   Bahasa Inggris 
profesi 2 100 0 0 2 

44   
Fisioterapi 
Neuromuskuler 
dan Perilaku  Dasar 

1 50 0 0 1 

45   

Fisioterapi 
Neuromuskuler 
dan Perilaku Dasar 
(P) 

0 0 2 340 2 

46   
Fisioterapi 
Kardiovaskuler 
Pulmonal Dasar 

1 50 0 0 1 

47   
Fisioterapi 
Kardiovaskuler 
Pulmonal Dasar (P) 

0 0 2 340 2 

48   Fisioterapi 
Integumen   1 50 0 0 1 

49   
Fisioterapi 
Muskuloskeletal 
dan Geriatri Dasar  

1 50 0 0 1 
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50   

Fisioterapi 
Muskuloskeletal 
dan Geriatri Dasar 
(P) 

0 0 3 510 3 

51   
Fisioterapi Tumbuh 
Kembang &  
Reproduksi Dasar 

1 50 0 0 1 

52   

Fisioterapi Tumbuh 
Kembang &  
Reproduksi Dasar 
(P) 

0 0 2 340 2 

53   FisioterapiOlah 
Raga Dasar 1 50 0 0  1 

Jumlah Beban Studi pada 
Semester 4 

8 400 
mnt 

6,6 
jam 

11 1870 
mnt 

31,16 
jam 

19 

Semester 5 

54    Kedokteran Fisik 
dan Rehabilitasi  1 50 0 0 1 

55   Kselamatan Kerja 
dan Klien  1 50 0 0 1 

56   Keselamatan Kerja 
dan Klien (P) 0 0 1 170 1 

57   

Manajemen 
Pelayanan & 
Kewirausahaan 
Fisioterapi 

1 50 0 0 1 

58   

Manajemen 
Pelayanan & 
Kewirausahaan 
Fisioterapi (P) 

0 0 1 170 1 

59   
Fisioterapi 
Neuromuskuler 
dan Perilaku  (P) 

0 0 1 170 1 

60   
Fisioterapi 
Kardiovaskuler 
Pulmonal (P) 

0 0 1 170 1 

61   
Fisioterapi 
Muskuloskeletal 
dan Geriatri (P) 

0 0 1 170 1 

62   
Fisioterapi Tumbuh 
Kembang & 
Reproduksi (P) 

0 0 1 170 1 
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63   Fisioterapi Olah 
Raga (P) 0 0 2 340 2 

64   PKL I  0 0 4 680 4 

Jumlah Beban Studi pada 
Semester 5 3 

150 
mnt 

2,5jam 

12 

2040 
mnt 

34 jam 

15 

Semester 6 

65   Kerja Praktek 0 0 10 1700 10 

66   Tugas Akhir 0 0 4 680 4 

Jumlah Beban Studi pada 
Semester 6 0 0 14 

2380 
mnt 

39,6 
jam 

14 

Total Seluruhnya 55 

2750 
mnt 

= 45,8 
jamx 

14 
mgg  

= 
461,7 
jam 

56 

9520 
mnt 

= 
158,7 
jamx  

14 
mgg  

= 
2221,3 

jam 

111 

 

  

 Strategi Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, simulasi praktik 
 Metode penelitian: Tugas, Kuis, UTS, UAS dengan menggunakan skala pada 

Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan. 
 

Standart biaya e.g.per 
tahun/mahasiswa (UKT, UKS, 
SPP, SOP) 
 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan 
tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan jalur mandiri di 
lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal Spesifikasi program studi 
disahkan 

................................................ 
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Program Studi D3 Sistem Informasi 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 
 

 
B (akreditasi BAN PT) 

Fulltime 
 

Fulltime 

Nama Gelar 
 

Amd.Kom 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Sikap:  
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius; 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika; 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

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

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

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

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 
11. Menjunjung tinggi martabat dan integritas sesuai dengan kode etik 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 
 
Pengetahuan: 
1. Menguasai konsep teori dasar logika, algoritma, dan pemrograman 

untuk mendukung penyelesaian masalah secara umum; 
2. Menguasai konsep teoritis tentang class, obyek, dan penggunaannya 

secara umum pada perograman berorientasi obyek; 
3. Menguasai konsep teoritis framework yang dipakai dalam 

pemrograman berbasis web; 
4. Menguasai pengetahuan factual tentang perkembangan teknologi 

mutakhir dalam bidang teknologi system informasi dan komunikasi 
unutk mengingkatkan produktivitas dan daya saing organisasi secara 
umum; 

 
Ketrampilan Khusus: 
1. Mampu mengimplementasi rancangan system informasi berbasis 

desktop, web, atau mobile dengan bahasa pemrograman yang sesuai, 
dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang 
sesuai; 

2. Mampu membuat program yang mengakses basis data suatu sistem 
manajemen basis data dengan benar; 

3. Mampu melakukan konfigurasi perangkat lunak sesuai dengan 
lingkungan yang ada (deployment) sehingga dapat digunakan dengan 
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baik dan benar; 
 
Ketrampilan umum: 
1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis 

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

2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 
3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 

yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada 
pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya 
secara mandiri; 

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

5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam 
pekerjaannya; 

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

7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola 
pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan 

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

*CPL lengkap dapat dilihat pada dokumen kurikulum prodi 
 

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, 
metodepenilaian, dll.  

Prodi mempunyai total 56 mata kuliah 
Total beban studi lulus prodi adalah 114 sks 
Jumlah beban studi mata Kuliah Wajib 114 sks 
Jumlah beban studi Kuliah 66 sks (58 %) 
Jumlah beban studi Praktikum 48 sks (42%) 
*sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum 
prodi 
 
Strategi pembelajaran yang digunakan berupa: Kuliah, Diskusi, Presentasi, 
Praktikum 
Media yang digunakan antara lain: LCD, Whiteboard, Laboratorium 
komputer 
 
Metode penilaian: Skill Pasport, Tugas, Kuis, UTS, UAS  
Dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah 
ditetapkan 
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PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN 
 
Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM 

 
Status akreditasi A 
BAN PT 
 

Full time Full time 
 

Nama gelar A.Md Pjk
 

Capaian Pembelajaran Lulusan Sikap: 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

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

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

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

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

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

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

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; dan 
k. Menginternalisasi sikap dan prilaku sesuai dengan etika profesi 

pajak serta tidak menyalahgunakan wewenang dan tanggungjawab 
yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan 
perpajakan yang  berlaku  di Indonesia. 

 
Penguasaan Pengetahuan: 

Konsep teoritis manajemen/ administrasi secara umum 
Konsep umum dan prinsip Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 
OP), Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pemotongan dan 
Pemungutan Pajak (Pot/Put),  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Daerah 
meliputi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan 
(PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 
serta Restribusi Daerah.  
Konsep umum akuntansi meliputi siklus akuntansi, penyusunan 
laporan keuangan dan akuntansi perpajakan; 
Konsep umum, prinsip dan teknik penentuan Dasar Pengenaan 
Pajak (DPP) dan perhitungan pajak terutang atas Pajak Penghasilan 
Orang Pribadi (PPh OP), Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), 
Pemotongan dan Pemungutan Pajak (Pot/Put), Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021PC 188



Pajak Daerah  meliputi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan 
dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB), serta Restribusi Daerah  
Menguasai prinsip dan prosedur operasional lengkap, minimal 
meliputi: 

1) Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP/NPWPD), 
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), 
perubahan data, penghapusan dan pencabutan NPWP/ 
NPWPD/ NPPKP; 

2) Bukti potong, surat setoran pajak (SSP), pembayaran atau 
penyetoran pajak 

3) Pemeriksaan pajak 
4) Peninjauan kembali 
5) Pengajuan permohonan angsuran pajak, penundaan 

pembayaran pajak, perpanjangan penyampaian  SPT, 
pembetulan Surat Pemberi-tahuan (SPT), kompensasi, 
restitusi, fasilitas perpajakan, pengurangan, keringanan, 
pembatalan, penghapusan sanksi administrasi, pembebasan 
penggunaan Bill Porporasi/ Legalisasi atas PPh 21, 26, PPh 
OP, PPh Badan, PPN dan PPn BM, Pajak Daerah (Pajak Bumi 
dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan 
Retribusi Daerah.  

Konsep umum dan prinsip rekonsiliasi laba fiskal dan laba akuntansi 
sebagai penyesuaian perundangan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia 
Konsep umum perencanaan pajak (tax planning), pemeriksaan 
pajak, sengketa pajak, keberatan dan banding; 
Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia secara lisan dan 
tulisan dengan baik dan benar; 
Konsep umum kepabeanan, ekspor impor dan cukai 
Prinsip dan teknik mengoperasikan perangkat lunak perpajakan 
meliputi alat pengolah data yang tersambung ke dalam sistem 
pembayaran pajak (secara daring/online), pengolah angka dan 
pengolah kata 
Konsep umum komunikasi dalam Bahasa Indonesia secara lisan dan 
tulisan dengan baik dan benar; 
Pengetahuan faktual minimal meliputi:  
1) Kebijakan dan regulasi yang relevan dengan bidang perpajakan 

dan pemaknaannya, minimal meliputi hukum perpajakan, dan 
peraturan perpajakan yang relevan untuk orang pribadi dan 
badan non-multinasional; 

2) Ekonomi, bisnis dan manajemen. 
Pengetahuan faktual dan metode aplikasi etika profesi/kode etik 
dalam menjalankan aktivitas kerja di bidang perpajakan. 

 
Keterampilan Khusus: 
a. Mampu mengidentifikasi, menghitung dan melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT Masa dan SPT  Tahunan) atas:  
1) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP);
2) Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan),  
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3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang 
Mewah (PPn BM),  

4) Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh pasal 21, 
22, 23, 26, PPh final)   

Untuk entitas PT Terbuka (go-public) dan non-multinasional sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan 
memanfaatkan teknologi informasi (e-SPT dan e-filling) atau 
manual; 

b. Mampu mengidentifikasi dan menghitung  pajak daerah, meliputi 
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi 
daerah dan Bea Materai sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia; 

c. Mampu menyiapkan dan mengisi bukti potong dan surat setoran 
pajak (SSP) atas PPh pasal 21, 22, 23, 26 dan PPh Final, pembuatan 
faktur PPN dan PPnBM, serta surat setoran cukai (SSC) secara 
manual dan elektronik (e-faktur dan e-billing) sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia serta melakukan 
pembayaran/ penyetoran pajak; 

d. Mampu menghitung dan melakukan  pembayaran/penyetoran pajak 
daerah,  (Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan 
(PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)), 
dan retribusi daerah; 

e. Mampu menyiapkan dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD);   

f. Mampu dibawah supervisi menyiapkan proses pemeriksaan pajak, 
meliputi: 
1) Menyiapkan dokumen, dan pembu-kuan atau pencatatan pada 

saat pemeriksaan pajak 
2) Menyiapkan dan memberikan keterangan pada saat 

pemeriksaan pajak 
3) Membuat dan menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat 

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) 
4) Menyiapkan  penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan 
5) Memastikan menerima atau menolak untuk dilakukan 

pemeriksaan pajak dan memastikan menerima SPHP, 
6) Menyiapkan sanggahan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan 

pajak 
7) Mengajukan permohonan untuk pembahasan atas hasil 

temuan yang belum disepakati kepada tim Quality Assurance. 
8) Mendampingi petugas pajak dalam cash opname dan 

menandatangani berita acara hasil cash opname; 
g. Mampu mengajukan permohonan angsuran pajak, penundaan 

pembayaran pajak, perpanjangan penyampaian  SPT, pembetulan 
Surat Pemberitahuan (SPT) kompensasi, restitusi, fasilitas 
perpajakan, pengurangan, keringanan, pembatalan, penghapusan 
sanksi administrasi, pembebasan penggunaan Bill 
Porporasi/Legalisasi atas PPh 21,26, PPh OP, PPh Badan, PPN dan 
PPn BM, Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan 
dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB)), dan Retribusi Daerah.  
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h. Mampu mengidentifikasi dan menghitung Penghasilan Kena Pajak 
(PKP) melalui rekonsiliasi laba fiscal dan laba akuntansi sebagai 
penyesuaian perundangan-undangan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia; 

i. Mampu melakukan pencatatan atas transaksi perpajakan sesuai dengan 
standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk 
entitas PT Terbuka (go-public) dan non multinasional; 

j. Mampu memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP/NPWPD), 
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP),  mengajukan 
perubahan data, penghapusan dan pencabutan NPWP/ NPWPD/ 
NPPKP; 

k. Mampu mengidentifikasi laporan keuangan untuk kepentingan 
perhitungan perpajakan; 

l. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia secara lisan dan 
tulisan dengan baik dan benar; 

m. Mampu mengoperasikan dan memanfaatkan perangkat lunak 
perpajakan meliputi alat pengolah data yang tersambung ke dalam 
sistem pembayaran pajak (secara daring/ online),  dan pengolah 
angka serta pengolah kata. 

 
Keterampilan Umum: 

a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis 
data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang  belum 
maupun yang sudah baku; 

b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 
c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 

yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada 
pemikiran logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya 
secara mandiri; 

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

e. Mampu bekerjasama, berkomunikasi dan berinovatif dalam 
pekerjaannya; 

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

g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola 
pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan 

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

 

Lama studi dan jumlah kredit Lama pendidikan: 6 semester 
Jumlah kredit: 110 sks 
 

Persyaratan calon mahasiswa 
baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, 
dll

Persyaratan calon mahasiswa : 
a. Lulus satuan pendidikan setingkat SMA dan sederajat, maksimal 2 tahun 

sebelum tahun pendaftaran 
b. Memiliki ijasah SMA/MA/SMK atau yang setara

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021 C191



 
Seleski penerimaan mahasiswa baru : 
Mandiri (seleksi universitas) 
 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 

Semester pertama tahun akademik dimulai bulan Agustus 
Semester genap dimulai bulan Februari 
 

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

Kurikulum Prodi D-III Perpajakan terdiri dari 25 mata kuliah dengan beban 68 sks 
dan 19 mata praktikum mempunyai beban 42 sks. Jumlah beban keseluruhan 
sebesar 110 sks 
Strategi Pembelajaran: 
Ceramah, Diskusi, Praktek, Praktek Kerja Lapangan 
Media yang digunakan: 
LCD, Komputer/Laptop, Modul, Textbook 
Metode Penilaian: 
Tugas, Kuis, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) 
dengan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku. 
 

Standar biayaan e.g. per 
tahun/mahasiswa (UKT, UKS, 
SPP, SOP) 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 
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PROGRAM STUDI D3 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (D3K3) 
 
Status akreditasi beserta 
Badan Akreditasi e.g. BAN-PT, 
LAM 
 

 
Status Akreditasi BANPT “A” 

Capaian Pembelajaran 1. Sikap 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

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

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan 
bangsa; 

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

f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

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

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;dan 
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama 

(excellence with morality) 
 

2. Pengetahuan 
a. Konsep teoretis sains, matematika, higiene industri, kesehatan dan 

keselamatan kerja, manajemen risiko, teknik komunikasi, tanggap 
darurat, psikologi industri,  manajemen K3, toksikologi, penyakit 
akibat kerja, dan ergonomi secara umum; 

b. Konsep, prinsip, dan cara pengujian, pengukuran serta penyusunan 
laporan; 

c. Konsep, prinsip, dan cara pertolongan pertama pada kecelakaan 
kerja; 

d. Prinsip dan metode  pembuatan dan penggunaan media 
komunikasi K3; 

e. Peraturan/perundangan, standar yang berlaku, dan perkembangan 
teknologi termutakhir di bidang K3. 

 
3. Ketrampilan Umum 

a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dibidang K3 
dengan  metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang 
sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data; 

b. Mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang 
terukur; 

c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 
yang sesuai dengan bidang K3, didasarkan pada pemikiran logis dan 
inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara 
mandiri; 
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d. Mampu menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan 
akurat dan sahih, mengomunikasikan secara efektif kepada pihak 
lain yang membutuhkannya; 

e. Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 
pekerjaanya; 

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

g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola 
pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan 

h. Mampu mendokumnetasikan, menyimpan, mengamanan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi. 

 
4. Ketrampilan Khusus 

a. Mampu melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan 
pengendalian risiko faktor bahaya keselamatan dan kesehatan 
kerja sesuai dengan hirarki pengendalian meliputi: eliminasi, 
subtitusi, teknik, administrasi, dan alat pelindung diri; 

b. Mampu memahami dan melaksanakan kebijakan, pedoman, 
program dan prosedur operasi standar (SOP) K3, dan 
mensosialisasikan kepada karyawan di tempat kerja; 

c. Mampu memberikan edukasi kesehatan dan keselamatan kerja 
kepada tenaga kerja/semua pihak yang berada di tempat kerja 
sesuai dengan standar dan metode yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia, meliputi:  
c.1 memberikan safety induction kepada semua pihak yang akan 

memasuki tempat kerja; 
c.2 memberikan safety meeting, safety talk, dan safety briefing, 

sebelum pekerjaan dimulai; 
c.3 melakukan promosi K3 di tempat kerja; 
c.4 membantu pelaksanaan pelatihan dan penyegaran 

Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) pada 
petugas P3K di perusahaan; 

d. Mampu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan 
bencana sesuai dengan prosedur tanggap darurat; 

e. Mampu memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja 
(P3K); 

f. Mampu berkolaborasi dengan layanan kesehatan kerja dalam 
pelaksanaan tugas pokok kesehatan kerja berdasarkan peraturan 
yang berlaku; 

g. Mampu membuat pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program 
K3 sesuai dengan format yang dikeluarkan pemerintah Republik 
Indonesia; 

h. Mampu mengelola praktik mandiri di bidang K3 dalam bentuk 
perusahaan jasa pembinaan/pelatihan; 

i. Mampu mengidentifikasi kebijakan terkait K3 sesuai dengan 
kebutuhan audit sistem manajemen K3 yang berlaku;  

j. Mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan pihak 
terkait  meliputi tenaga kerja,manajemen, pengunjung,kontraktor 
dan pihak lain yang berurusan dengan perusahaan;dan 

k. Membantu melaksanakan audit internal K3 di tempat kerja; 
 

Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh 

3 tahun/ 118 SKS 
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Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian. 

No Mata Ajar Beban Studi pada Kegiatan  
Kode Nama Kuliah Praktikum Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5)  
Semester 1 
Wajib  Sks Jam Sks Jam Sks Jam 

 
 
 
 
 

1 

AGI001 Agama Islam  
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
  

1.400 

 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
  

1.400 

AGP001 Agama Kristen 
Protestan 

AGK001 Agama Kristen 
Katolik 

AGB001 Agama Budha 

AGH001 Agama Hindu 

2  BIA021 
Anatomi dan  
Fisiologi Tubuh 
Manusia (K) 

1 700 - - 1 700 

3 BIA022 
Anatomi dan  
Fisiologi Tubuh 
Manusia (P) 

- - 1 2.380 1 2.380  

4  AE032 Bahasa Inggris I 2 1.400 - - 2  1.400 
5 BAE032 Bahasa Indonesia 2 1.400 - - 2 1.400 
6 FID003 Fisika Teknik  2 1.400 - - 2 1.400 
7 NOP002 Pancasila 2 1.400 - - 2 1.400 
8 NOP003 Kewarganegaraan 2 1.400 - - 2 1.400 

9 FAT007 Toksikologi Umum 
(K) 2 1.400 - - 2 1.400 

Sub-Jumlah 15 
 

10.500   1 2.380 16 
 

12.880  

Semester 2  
Wajib        

10 MNS006 Dasar Manajemen 
Kesehatan kerja (K) 2 1.400 - - 2 1.400 

11 MMD001 
Ide Kreatif dan 
kewiraausahaan 
(K) 

2 1.400 - - 2 1.400 

12 NUO003 Gizi Kerja (K) 1 700 - - 1 700 
13 NUO004 Gizi Kerja (P) - - 1 2.380 1 2.380 

14 KNU001 Ilmu Kesehatan 
Dasar 2  1.400 - - 2 1.400 

15 KMK030 
Dasar Hiperkes 
Dan Keselamatan 
Kerja (K) 

1 700 - -  - 700 

16 KMK031 
Dasar Hiperkes 
Dan Keselamatan 
Kerja (P) 

- - 1 2.380 1 2.380 

17 KMK032 Komunikasi K3 (K) 1 700         -           - 1 700 
18 KMK033 Komunikasi K3 (P) - - 2 4.760 2 4.760 

19 HKA011 
Hukum 
Perlindungan 
Kesehatan Kerja (K) 

1 700 - - 1 700 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian. 
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No Mata Ajar Beban Studi pada Kegiatan  
Kode Nama Kuliah Praktikum Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5)  

20 HKA012 
Hukum 
Perlindungan 
Kesehatan Kerja (P) 

- - 1 2.380 1 2.380 

21 KME011 Dasar Epidemiologi 
(K) 1 700 - - 1 700 

22 KME012 Dasar Epidemiologi 
(P) - - 1 2.380 1 2.380 

23 LKM011 Dasar Kesehatan 
Lingkungan (K) 1 700 - - 1 700 

24 LKM012 Dasar Kesehatan 
Lingkungan (P) - - 1 2.380 1 2.380 

Sub Jumlah 12 
 

8.400 7 
 

16.660 
 

19 25.060 

Semester 3 
Wajib        

25 KMK034 
Pencegahan 
Kecelakaan Kerja 
(K) 

1 700 - - 1 700 

26 KMK035 
Pencegahan 
Kecelakaan Kerja 
(P) 

- - 2 4.760 2 4.760 

27 FAT015 Toksikologi Industri 
(K) 1 700 - - 1 700 

28 FAT016 Toksikologi Industri 
(P) - - 2 4.760 2 4.760 

29 KMK002 Praktikum 
Hiperkes - - 3 7.140 3 7.140 

30 KMK036 
Ergonomi & 
Perancangan Kerja 
(K) 

1 700 - - 1 700 

31 KMK037 
Ergonomi & 
Perancangan Kerja 
(P) 

- - 2 4.760 2 4.760 

32 LKM0134 Sanitasi Industri (K) 1 700 - - 1 700 
33 LKM014 Sanitasi Industri (P) - - 2 4.760 2 4.760 

34 KMK024 Penyakit Akibat 
Kerja (K) 3 2.100 - - 3 2.100 

35 KMK038 Kesehatan Kerja (K) 2 1.400 - - 2 1.400 
36 KMK039 Kesehatan Kerja (P) - - 1 2.380 1 2.380 
Sub jumlah 9 6.300 12 28.560 21 

  
34.860 

Semester 4 

37 MNS003 
Perencanaan & 
Evaluasi Program 
Kesehatan (K) 

2  1.400 - - 2 1.400 

38 LKM015 
Monitoring dan 
Evaluasi Faktor 
Kimia (K) 

1 700 - - 1 700 

39 LKM016 
Monitoring dan 
Evaluasi Faktor 
Kimia (P) 

- - 2 4.760 2 4.760 

40 LKM017 Monitoring dan - - 2 4.760 2 4.760 
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No Mata Ajar Beban Studi pada Kegiatan  
Kode Nama Kuliah Praktikum Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5)  
Evaluasi Faktor 
Fisika (P) 

41 KMK040 
Higiene Industri 
bidang Manufaktur 
(K) 

1 700 - - 1 700 

42 KMK041 
Higiene Industri 
bidang Manufaktur 
(P) 

- - 2 4.760 2 4.760 

43 KMK042 K3 Listrik, mekanik 
dan Konstruksi (K) 1 700 - - 1 700 

44 KMK043 K3 Listrik, mekanik 
dan Konstruksi (P) - - 2 4.760 2 4.760 

45 MAS010 Dasar Biostatistik 
(K) 1 700 - - 1 700 

46 MAS020 Dasar Biostatistik 
(P) - - 1 2.380 1 2.380 

47 PSI004 Psikologi Industri 
(K) 1 700 - - 1 700 

48 PSI005 Psikologi Industri 
(P) - - 1 2.380 1 2.380 

49 KMK044 Process Safety (K) 1 700 - - 1 700 
50 KMK045 Process Safety (P) - - 2 4.760 2 4.760 
51 KMK046 K3 Migas (K) 1 700   1 700 
52 KMK047 K3 Migas (P) - - 1 2.380 1 2.380 

Sub Jumlah 9 
 

6.300 
 

13 
 

30.940 22 
 

37.240 

Semester 5 
52 KMK048 P3K (K) 2 1.400 - - 2 1.400 
53 KMK049 P3K (P) - - 2 4.760 2 4.760 

54 MNS012 Audit sistem 
manajemen K3 (K) 2 1.400 - - 2 1.400 

55 MNS013 Audit sistem 
manajemen K3 (P) - - 1 2.380 1 2.380 

56 LKM018 
Monitoring dan 
Evaluasi Faktor 
Biologi (K) 

2 1.400 - - 2 1.400 

57 LKM019 
Monitoring dan 
Evaluasi Faktor 
Biologi (P) 

- - 1 2.380 1 2.380 

58 LKM020 
Teknik 
Pengendalian B3 
(K) 

2 1.400 - - 2 1.400 

59 LKM021 
Teknik 
Pengendalian B3 
(P) 

- - 1 2.380 1 2.380 

60 KMK050 

Higiene Sanitasi 
Penyelenggaraan 
Makanan  di 
Tempat Kerja (K) 

1 700 - - 1 700 
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No Mata Ajar Beban Studi pada Kegiatan  
Kode Nama Kuliah Praktikum Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5)  

61 KMK051 

Higiene Sanitasi 
Penyelenggaraan 
Makanan  di 
Tempat Kerja (P) 

- - 1 2.380 1 2.380 

62 KMK052 

Pencegahan & 
Penggulangan 
Kebakaran dan 
Bencana (K) 

1 700 - - 1 700 

63 KMK053 

Pencegahan & 
Penggulangan 
Kebakaran dan 
Bencana (P) 

- - 2 4.760 2 4.760 

64 MND002 Kewirausahaan K3 - - 2 4.760 2 4.760 
65 BAE041 Bahasa Inggris II (P) -  -  2 4.760  

2 
4.760 

66 KLD001 Praktek Kerja 
Lapangan - - 2 4.760 2 4.760 

  Sub Jumlah 10 
 

7.000 14 
 

33.320 24 
  

40.320 

Semester 6 
67 KLM001 Praktik Kerja   - - 12 28.560 12 28.560 
68 PNM099 Tugas Akhir - - 4 9.520 4 9.520 

Sub Jumlah  - - 16  38.080 
 

16 
   

38.080 
 

Total 55 sks 38.500 
(20,4%) 

63 sks 149.940 
(79,6%) 

118 188.440 

 

STRATEGI PEMBELAJARAN 
Strategi pembelajaran yang digunakan pada prodi D3  Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas 

metode pembelajaran dan media pembelajaran.  
 

METODE PEMBELAJARAN 
Metode yang diterapkan prodi D3  Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut ; 
1. Ceramah/Kuliah ;  
2. Diskusi ;  
3. Praktek 
Metode ini merupakan metode utama yang digunakan dalam pembelajaran mahasiswa prodi D3  

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Praktek yang dimaksud terdiri atas: 
a. Praktikum di dalam laboratorium  

Praktek di laboratorium meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan kerja menggunakan alat yang 
tersedia di laboratorium K3. 

b. Praktikum di dalam kelas  
Praktek di dalam kelas meliputi praktek yang terkait dengan kegiatan administrasi K3 (pencatatan-
pelaporan, audit, studi kasus, dll). 

c. Praktek di  lapangan  
Praktek di lapangan meliputi kegiatan pemeriksaan lingkungan fisik (bising, getaran, pencahayaan, 
iklim kerja),  kimia (debu, gas) dan biologi. 

d. Praktek Kerja Lapangan 
Praktek kerja lapangan dilakukan di industri untuk mendapatkan pengalaman kerja di bidang K3. 
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e. Praktek Kerja  
Praktek kerja dilakukan pada semester VI. Pada kegiatan ini mahasiswa melakukan kegiatan setara 
dengan magang 3 bulan untuk menerapkan ilmunya di Industri.  

 
MEDIA PEMBELAJARAN 

Media pembelajaran yang digunakan di prodi D3  Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai 
berikut: 

1. Laptop, LCD, white board, video dan multimedia,  
2. Peralatan laboratorium K3,  
3. Mahasiswa,  
4. Industri,   

 
SISTEM EVALUASI HASIL BELAJAR 

1. Kuliah 
2. Praktikum 
3. PKL 
4. Praktek Kerja 
5. TA  

 
METODE EVALUASI  

Metode evaluasi yang digunakan dalam penilaian peserta didik meliputi beberapa macam. Dengan 
berbagai macam metode diharapkan dapat menilai seluruh aspek kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta 
didik   

Beberapa jenis evaluasi hasil belajar antara lain : 
1. Kuliah 

Metode yang digunakan adalah :  
1. UTS 40% 
2. UAS 40 % 
3. Penugasan 10% 
4. Seminar dan/ kuis 10% 

Metode penilaian tersebut tidak mutlak harus dilaksanakans emua, namun metode 1 dan 2 
merupakan metode wajib. Jika dalam evaluasi dosen tidak memakai metode 3 dan 4, maka 
presentase bobot nilai hanya UTS dan UAS (masing-masing 50%). Jika selain UTS dan UAS dosen 
memberi penugasan atau seminar saja, maka bobot item 3 dan 4 menjadi 20% (digabung). 

2. Praktikum 
Metode yang digunakan adalah: 

1. UTS (ujian teori dan Praktik) 30% 
2. UAS (ujian teori dan Praktik) 50% 
3. Tugas 20% 

Metode penilaian tersebut mutlak harus dilaksanakan semua, karena peserta didik diharapkan 
terlatih/ mampu melakukan pemeriksaan kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta membuat 
laporan hasil pemeriksaan tersebut dengan benar.  
i. PKL 

Metode yang digunakan adalah : 
1. Praktek 60% 

Nilai PKL dari komponen praktek diberikan oleh pembimbing dari perusahaan tempat 
dilaksanakannya PKL 

2. Tugas Kelompok (40%) 
Tugas kelompok berupa penyusunan laporan PKL yang akan dipertanggungjawabkan 
dalam seminar PKL 
Metode penilaian tersebut mutlak harus dilaksanakan semua, karena peserta didik 
diharapkan mampu melaksanakan program kesehatan dan keselamatan kerja di industri. 

ii. Praktik Kerja  
Metode yang digunakan adalah 100% Praktek. Evaluasi dilakukan oleh pihak pembimbing 
perusahaan (60%) dan pembimbing dari prodi D3K3 (40%). Penilaian dilakukan melalui : 
a. Penilaian laporan praktek kerja 
b. Seminar  
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3. Tugas Akhir   
Tugas akhir berupa penelitian sederhana dan akan dinilai melalui suatu proses yang terdiri atas 
penilaian: 
1. Sistematika penulisan 
2. Konsistensi penggunaan istilah 
3. Kemampuan presenatsi 
4. Kemampuan menjawab pertanyaan penguji 

Mahasiswa boleh mengajukan ujian TA jika nilai D tidak lebih dari 10% dan/ tidak ada nilai E, 
serta lulus ujian TOEFL dengan nilai 425.  
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PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERBANKAN (BANKING MANAGEMENT) 
 
Status Akreditasi & Badan 
Akreditasi 
 

 
Status Akreditasi : Terakreditasi A 
Badan Akreditasi : BAN-PT 

Pembelajaran Penuh Waktu Penuh Waktu 
 

Nama Gelar A.Md (Ahli Madya) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

Sikap dan Tata Nilai 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

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

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 
k. Menginternalisasi sikap dan perilaku sesuai dengan etika profesi perbankan dan 

keuangan serta tidak menyalahgunakan wewenang dan tanggungjawab yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

l. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (excellence with 
morality). 
 

Penguasaan Pengetahuan 
a. Konsep teoritis Perbankan dan Keuangan (Banking and Finance Theory) 

secara umum 
b. Konsep umum, prinsip dan pengetahuan prosedural lengkap:  

1. Penghimpunan dana dan jasa perbankan (Funding and Services) 
2. Pengelolaan kredit/pembiayaan 
3. Operasional back office bank 
4. Pemasar produk keuangan non bank 

c. Konsep umum, prinsip dan teknik: 
1. Komunikasi yang efektif menggunakan bahasa Indonesia dan atau 

bahasa internasional 
2. Pelayanan prima 
3. Dokumentasi dan pelaporan transaksi 
4. Perangkat lunak 
5. Teknik penulisan ilmiah terapan 

d. Prinsip-prinsip: 
1. Prinsip dasar Akuntansi 
2. Prinsip dasar Akuntansi Bank 
3. Standar dan Etika Profesi Bank dan non Bank 

e. Penguasaan faktual: 
1. Kebijakan Bank dan non Bank 
2. Regulasi dan aspek hukum perkreditan/pembiayaan 
3. Undang-undang dan peraturan terkait perbankan 
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f. Penguasaan wawasan: 
1. Perkembangan ekonomi mikro dan makro 
2. Lembaga keuangan yang ada di Indonesia 

 
Keterampilan Umum 
a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang 
sudah baku; 

b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 
c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran 
logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri; 

d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang 
membutuhkanya; 

e. Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; 
f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi  dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya,  dan mengelola pengembangan 
kompetensi kerja secara mandiri; 
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 
 

Keterampilan Khusus 
a. Mampu melakukan kegiatan penghimpunan dana dan jasa perbankan 

(Funding and Services) berdasarkan standar prosedur bank yaitu: 
1. Mempersiapkan proses awal hari meliputi mengidentifikasi 

transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah dan mempersiapkan 
kebutuhan dana transaksi harian.  

2. Melakukan transaksi dengan nasabah meliputi mengidentifikasi 
transaksi, sumber dana, layanan tunai dan non tunai dengan 
melakukan verifikasi tanda tangan, mengenali uang asli, 
mengenali warkat, menghitung uang tunai dengan akurat dan 
cepat. 

3. Mengoperasikan sistem teknologi informasi perbankan. 
4. Melakukan proses akhir hari meliputi menyerahkan uang tunai 

dan dokumen transaksi serta menutup transaksi harian. 
5. Memberikan informasi produk dan jasa bank kepada 

nasabah/calon nasabah. 
6. Menangani keluhan nasabah dan melaporkan hasil penanganan 

keluhan nasabah. 
7. Melakukan proses pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan 

rekening. 
8. Menyusun rencana kerja pemasaran produk Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dengan metode tatap muka, pertemuan kelompok, 
promosi umum dengan pertimbangan target, skala prioritas, 
manfaat, dan biaya berdasarkan kebijakan, strategi dan target 
serta basis data bank  dibawah supervisi. 

9. Memasarkan produk/layanan kepada nasabah/calon nasabah 
untuk menghimpun DPK Bank. 

10. Memantau perkembangan dana pihak ketiga meliputi 
pemantauan penghimpunan dan perkembangan bisnis terkait 
DPK. 
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b. Mampu melakukan kegiatan pengelolaan kredit/pembiayaan, yaitu: 
1. Mengidentifikasi potensi nasabah dan menawarkan produk 

kredit/pembiayaan. 
2. Melakukan penilaian atas permohonan kredit/pembiayaan ritel 

berdasarkan data dan informasi untuk mengusulkan keputusan 
kredit/pembiayaan,  

c. Pada fungsi operasional back office bank memiliki kemampuan: 
1. Menerapkan operasional back office bank meliputi verifikasi, 

konfirmasi, otorisasi terhadap transaksi bank sesuai dengan 
standar operasional prosedur. 

2. Melakukan proses akhir periode yaitu menyiapkan dan melakukan 
proses penyelesaian transaksi akhir periode bagian dari laporan 
keuangan. 

3. Melakukan proses pencairan kredit meliputi verifikasi dokumen 
pendukung sesuai sistem dan prosedur bank. 

d. Pada fungsi pemasar produk keuangan non bank memiliki kemampuan: 
1. Melakukan penawaran produk keuangan non bank yang meliputi 

produk pasar modal, asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan multi 
finance. 

2. Melaksanakan instruksi penjualan/pembelian produk keuangan 
non bank untuk kepentingan pelanggan. 

e. Pada fungsi staf keuangan memiliki kemampuan: 
1. Menerapkan pembukuan dan menyusun laporan keuangan sesuai 

dengan prinsip dasar akuntansi.  
2. Menghitung, mengisi, dan melaporkan minimal PPh pasal 21 dan 

SPT tahunan. 
f. Pada fungsi komunikasi memiliki kemampuan ; 

1. Menyampaikan informasi secara efektif, benar dan jelas dengan 
mengunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa internasional.  

2. Menyakinkan nasabah/calon nasabah sesuai dengan tujuan bank 
dan lembaga non bank. 

3. Menyusun tulisan/kalimat bahasa indonesia dan bahasa 
internasional dalam dokumen bank dan non bank dengan makna 
yang benar dan jelas. 

g. Menampilkan performa dengan standar yang berlaku : 
1. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah bank dan non bank 
2. Bersih dan rapi dengan menggunakan ciri atribut perusahaan.  
3. Terampil menggunakan sarana/alat dan fasilitas pendukung layanan dan 

keselamatan kerja sesuai aturan perbankan dan non perbankan 
 

Lama Studi dan Jumlah Kredit 
yang diperoleh  

Lama Studi              :  3 tahun / 6 semester 
Jumlah kredit :  112 sks 

 
Persyaratan Calon Mahasiswa  
Baru dan Mekanisme Seleksi 

Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing 
Lulusan dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK  
Lulus Tes tulis. 
Memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang memadai sehingga tidak 
mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan pekerjaan sesuai 
kompetensi program studi yang dipilih. 
Bagi Warga Negara Asing wajib memiliki sertifikat Bahasa Indonesia bagi 
Penutur Asing (BIPA) dari Pusat Bahasa Universitas Airlangga. 

Mekanisme Seleksi : 
Melalui http://ppmb.unair.ac.id 
 

Tanggal dimulainya Kegiatan 
Akademik 
 

01 September 2019 
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Struktur Kurikulum, Strategi 
Pembelajaran, dan Evaluasi 
Pembelajaran 

Prodi D-III Manajemen Perbankan mempunyai total 44 mata kuliah 
Total beban studi lulus prodi 112 sks 

Jumlah beban studi kuliah 67 sks, dengan jumlah jam 53,3333 (29,5%) 
Jumlah beban studi praktikum 45 sks, dengan jumlah jam 127,5 (70,5%) 

 
*sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum 
program studi/website fakultas vokasi www.perbankan.vokasi.unair.ac.id 
Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : 

Kuliah, Diskusi, Presentasi. 
Praktikum/Praktek 
Praktek Kerja Lapangan/ Magang 

Media yang digunakan antara lain : LCD, Boneka Phantom 
Metode penilaian  : Tugas, Kuis, UTS, UAS, dengan menggunakan Skala pada 
Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku. 
 

Standar Biaya Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal Spesifikasi Program 
Studi disahkan 
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NAMA PROGRAM STUDI D3 PENGOBAT TRADISIONAL 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. 
BAN-PT, LAM 

Status Akreditasi : A  
Badan Akreditasi : LAM-PT KES 

Capaian Pembelajaran 1. Sikap : 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

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

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

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

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

f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

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

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 
k. Mampu berkomunikasi, bekerja mandiri maupun kelompok, 

menerapkan kode etik Pengobat Tradisional dan menunjukkan 
sikap profesionalisme serta memiliki jiwa kepemimpinan dan 
kewirausahaan; 

l. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri 

m. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi 
kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan 
tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah 
tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan; 

n. Mampu melaksanakan pengobatan tradisional dengan prinsip etis 
dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Profesi Pengobat 
Tradisional Indonesia; dan 

o. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut 
dan martabat pasien, menghormati hak pasien untuk memilih dan 
menentukan sendiri jenis pengobatan tradisional yang diberikan, 
serta bertanggungjawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi 
tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas 
sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya. 

 
2. Pengetahuan: 

a. Konsep teoritis  secara umum Anatomi dan fisiologi tubuh 
manusia; Biofisika; Botani; Biokimia; Patobiologi; Farmakologi; 
Farmakognosi serta Gizi makro dan mikro. 

b. Konsep teoritis secara mendalam, prinsip, dan memahami teknik 
dasar diagnosa tradisional akupunktur, pijat, herbal dan gizi. 

c. Konsep, prinsip, teknik serta prosedur operasional lengkap 
akupunktur dan pijat. 

d. Konsep mendalam, prinsip, serta teknik penerapan herbal dan 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021 C205



gizi berdasarkan teori tradisional 
e. Konsep umum, prinsip, dan teknik penggunaan peralatan terapi 

di bidang Pengobatan Tradisional. 
f. Prinsip penjaminan mutu pelaksanaan Pengobatan Tradisional 
g. Konsep teoritis pelaksanaan Kesehatan, Keselamatan  Kerja dan 

Lingkungan (K3L) pengobatan tradisional. 
h. Konsep umum, prinsip, teknik pengolahan data dan dokumen. 
i. Metode komunikasi efektif  dalam pelayanan pengobatan 

tradisional. 
j. Konsep umum dan prinsip tentang Kode Etik Profesi Pengobat 

Tradisional  
k. Pengetahuan faktual  aspek hukum di bidang Pengobatan 

Tradisional 
 

3. Ketrampilan Khusus  :  
a. Mampu melakukan penatalaksanaan Pengobatan Tradisional 

kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, serta 
kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial 
kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien (patient 
safety), sesuai standar penatalaksanaan Pengobatan Tradisional. 

b. Mampu mengumpulkan informasi melalui 4 metode pemeriksaan 
yang meliputi: pengamatan, pendengaran-penciuman, perabaan 
dan anamnesa sesuai standar penatalaksanaan Pengobatan 
Tradisional. 

c. Mampu menjelaskan gejala penyakit secara tradisional 
komplementer berdasarkan kaidah tradisional biomedis dan 
biokultural kepada pasien dan/atau keluarga/ pendamping/ 
penasehat.  

d. Mampu memilih jenis kebutuhan dan metode pengobatan 
tradisional komplementer yang meliputi akupunktur, herbal, pijat 
dan nutrisi sesuai standar pelayanan Pengobatan Tradisional. 

e. Mampu melakukan pengobatan tradisional komplementer pada 
penderita berdasarkan diagnosa yang telah tersedia sesuai standar 
pelayanan pengobatan tradisional.  

f. Mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam melakukan 
pengobatan sesuai dengan standar Pengobatan Tradisional; 

g. Mampu mencatat dan menyajikan informasi terkait 
penatalaksanaan Pengobatan Tradisional sesuai standar pembuatan 
rekam medis. 

h. Mampu melakukan tatalaksana terapi akupunktur pada titik 
akupunktur tubuh yang sesuai standar WHO dengan menggunakan 
teknik penusukan dan perangsangan tradisional dalam menterapi 
pasien. 

i. Mampu melakukan tatalaksana pijat tradisional dalam menterapi 
pasien. 

j. Mampu membuat obat herbal dalam bentuk jamu untuk digunakan 
dalam pengobatan. 

k. Mampu melakukan  budidaya tanaman obat sebagai bahan 
pembuatan obat herbal berbentuk jamu. 

l. Mampu membuat makanan tradisional sesuai prinsip pengolahan 
gizi untuk digunakan dalam terapi. 

m. Mampu melakukan usaha promotif, preventif (berupa penyuluhan) 
pada masyarakat, serta kuratif dan rehabilitatif pada penderita 
sesuai standar pelayanan pengobat tradisional (YanKesTrad) 
Kemenkes. 

n. Mampu membangun komunikasi efektif dengan pasien, dokter, 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021PC 206



pengobat tradisional, maupun pimpinan serta informasi yang 
akurat mengenai metode dan persiapan pengobatan tradisional 
kepada pasien dan/atau keluarga/pendamping/penasehat tentang 
rencana pengobatan tradisional yang menjadi tanggungjawabnya. 

o. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur 
terhadap hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung (support 
workers) yang menjadi tanggung jawab pengawasan di lingkup 
bidang kerjanya. 

p. Mampu melakukan desinfeksi, sterilisasi sederhana dan upaya 
pencegahan penularan infeksi  sesuai dengan SOP. 

q. Mampu melakukan penyuluhan dan promosi kesehatan 
pengobatan tradisional 

r. Mampu menggunakan aplikasi sistem manajemen berbasis 
teknologi informasi  untuk menyimpan, mengolah  dan 
mengamankan data  pasien di lingkup kerja. 

s. Mampu membuat rencana kewirausahaan baik di dalam maupun di 
luar bidang pengobatan tradisional. 
 

4. Keterampilan Umum : 
a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis 

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

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 
c. Mampu menyelesaikan/memecahkan masalah pekerjaan dengan 

sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya 
didasarkan pada pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, terukur 
dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri; 

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

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

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

 
*Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Ketrampilan Umum 
(KU) bisa dilihat pada web vokasi 
 

Lama Studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh  

Lama Studi  : 3 tahun 
Jumlah Kredit  :   114    sks   
 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian. 

Prodi D3 Battra mempunyai total   65 mata kuliah 
Total beban studi lulus prodi 114 sks  

- Jumlah beban studi kuliah 53 sks 
- Jumlah beban studi praktikum 59 sks 
- Jumlah beban studi tutorial 2 sks 

*sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum 
program studi/website fakultas vokasi www.vokasi.unair.ac.id 
Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : 

- Kuliah, Diskusi, Presentasi. 
- Praktikum/Praktek 
- Praktek Kerja Lapangan/ Magang 
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Media yang digunakan antara lain : LCD, Boneka Phantom 
Metode penilaian  : Tugas, Kuis, Softskill, Keterampilan, Praktikum, UTS, 
UAS, dengan menggunakan Skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang 
berlaku. 

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web Fakultas Vokasi : www.vokasi.unair.ac.id 
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PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERHOTELAN 

Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya 

A (BAN- PT) 

Capaian Pembelajaran Lulusan  SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius  

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan nilai agama, moral dan etika  

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

memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 

bangsa serta turut menjaga perdamaian dunia 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila  

5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan  

6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain   

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan 

bernegara  

8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri  

9. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik  

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan  

11. Menginternalisasi nilai-nilai integritas, dan sikap responsif, 

terpercaya, professional (Global Code of Ethic of Tourism), 

berkepribadian Indonesia dalam menjalankan tugasnya. 

KETRAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam 

melakukan jenis pekerjaan secara umum, di bidang keahliannya, 

dengan mutu dan kuantitas yang dapat diukur dengan standar 

kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 

3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi atau 

seni sesuai dengan bidang keahliannya untuk menghasilkan 

prototype, prosedur baku, desain atau karya seni. 

4. Mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, 
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spesifikasi desain, atau esai seni yang mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi. 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur 

baku, spesifikasi desain serta persyaratan keselamatan dan 

keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 

pekerjaannya. 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan 

hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya 

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskkan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya. 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 

yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

 

KETRAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu secara mandiri melaksanakan sistem operasional hotel 

berskala kecil (hotel tidak berbintang) yang mencakup kebijakan, 

regulasi, dan diagram proses bisnis.  

2. Mampu secara mandiri mengoperasikan hotel berskala kecil yang 

dapat dibuktikan dengan bertambahnya tingkat kepuasan tamu hotel 

khususnya pada aspek jumlah tamu, reliabilitas dan responsibilitas 

layanan, kebersihan, dan efisiensi harga.  

3. Mampu menggunakan metode manajemen hasil (yield management) 

dalam operasional hotel di bidang divisi kamar dan tata hidang.  

4. Mampu menjalankan prosedur operasional pada bidang divisi kamar 

dan divisi tata hidang yang efektif dan efisien.  

5. Mampu menerapkan hasil pelatihan Sumber Daya Manusia hotel 

berskala kecil yang dibuktikan dengan peningkatan kompetensi 

karyawan di bidang divisi kamar dan tata hidang.  

6. Mampu menjelaskan dan mengimplementasikan produk dan layanan 

hotel berskala kecil dan dapat memodifikasi produk dan layanan di 

hotel berskala besar (hotel berbintang) yang berkualitas sesuai 

dengan kerangka acuan kerja yang ditetapkan dan diakui oleh 

Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2020/2021PC 210



pemberi kerja.  

7. Mampu mengimplementasikan rancangan kegiatan promosi atas 

produk dan layanan hotel yang dapat menunjukan potensi nyata dari 

produk dan layanan yang dipromosikan pada aspek penambahan 

jumlah tamu. 

8. Mampu menganalisis laporan keuangan yang sesuai dengan standar 

laporan keuangan hotel yang meliputi pendapatan divisi kamar dan 

divisi tata hidang di hotel berskala besar.  

9. Mampu mengkoordinasikan pengadaan, pencatatan, penyimpanan 

dan pendistribusian bahan dan supplies untuk kegiatan operasional 

pada bidang divisi kamar dan divisi tata hidang yang memenuhi 

standar kualitas yang dapat dibuktikan dengan peningkatan efisiensi 

biaya operasional.  

10. Mampu mengkoordinasikan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, 

perkiraan perawatan dan penghapusan aset untuk kegiatan 

operasional hotel yang memenuhi standar kualitas di hotel berskala 

kecil maupun hotel berskala besar yang dapat dibuktikan dengan 

peningkatan efisiensi biaya operasional.  

 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

1. Menguasai konsep teoritis pariwisata dan manajemen usaha 

perhotelan secara umum, seperti: manajemen perencanaan, 

pemasaran, pengendalian mutu, serta manajemen Sumber Daya 

Manusia, aset, dan keuangan.  

2. Menguasai konsep teoritis antropologi budaya wisatawan, kesehatan 

lingkungan dan kesehatan masyarakat secara umum. 

3. Menguasai secara umum konsep teoritis baur pemasaran, penjualan 

serta penentuan segmentasi, target dan penentuan posisi pasar 

untuk produk dan layanan hotel.  

4. Menguasai secara umum konsep, prinsip-prinsip, teknik, dan metode: 

5. penyusunan anggaran biaya operasional hotel di bidang tata hidang 

dan divisi kamar.   

6. perencanaan pengadaan, pencatatan, penyimpanan dan 

pendistribusian bahan dan supplies untuk kegiatan operasional pada 

bidang divisi kamar dan divisi tata hidang. 

7. perencanaan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, perkiraan 

perawatan dan penghapusan aset untuk kegiatan operasional hotel.  
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8. Mampu menguasai dan menggunakan  secara umum konsep 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam operasional hotel dan 

kebersihan makanan (food hygiene). 

9. Mampu menguasai dan menggunakan secara umum konsep teoritis 

kepemimpinan, teamwork dan perilaku organisasi. 

10. Mampu menguasai dan menggunakan  prinsip dan teknik komunikasi 

persuasif dan lintas budaya.  

11. Mampu menguasai dan menggunakan  Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris dan satu bahasa internasional atau bahasa asing lainnya. 
 

Lama Studi dan Jumlah Kredit 
yang diperoleh dalam ECTS 

3 tahun (115 sks) 

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian dll 

Struktur Kurikulum: Kurikulum Prodi D3 Manajemen Perhotelan ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1710/UN3/2018  
 
Strategi Pembelajaran: 
Metode Pembelajaran: Untuk mencapai tujuan perkuliahan digunakan 
beberapa metode pembelajaran. Untuk membentuk pengetahuan 
pemahaman akan konsep/teori manajemen maka metode pembelajaran 
yang digunakan adalah kuliah klasik maupun tutorial. Sedangkan metode 
pembelajaran studi kasus, seminar, praktikum/simulasi, penugasan lapangan 
kan digunakan  untuk meningkatkan keterampilan kognitif dan keterampilan 
praktis mahasiswa. Akhirnya untuk mengembangkan soft skill mahasiswa 
metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi kasus/problem dan 
tugas kelompok. 
Media Pembelajaran, Sistem Evaluasi, Evaluasi Pembelajaran sesuai dengan 
buku panduan.   
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PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS 
 
Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM 

 
Status Akreditasi Program Studi Diploma-III Teknologi Laboratorium Medis: B 
dari LAMKes 
 

Full Time Full time 
 

Nama Gelar Ahli Madya (A.Md,) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

SIKAP: 
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religious; 
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika; 
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

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

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

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

7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan;
11. mampu melaksanakan praktik diagnosa laboratorium dengan prinsip 

etis dan peka budaya sesuai dengan kode etik ahli teknologi 
laboratorium kesehatan indonesia. 
 

PENGUASAAN PENGETAHUAN: 
1. konsep teoretis phlebotomi; bakteriologi, virologi, patologi klinik, 

immunoserologi, parasitologi, patologi anatomi secara mendalam; 
2. konsep teoretis spermatologi,mikologi, toksikologi, anatomi dan 

fisiologi, biologi molekuler, kimia farmasi, biokimia, biologi, kimia, 
kesehatan masyrakat dan komunikasi secara umum; 

3. konsep umum, prinsip, operasional lengkap meliputi: 
4. pre analitik meliputi persiapan pasien, pengambilan spesimen dan 

penanganan spesimen; penyimpangan keadaan spesimen, 
5. analitik meliputi persiapan alat dan bahan/reagen, metode analisis, 
6. post analitik meliputi penyusunan laporan hasil pemeriksaan 

laboratorium, verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium untuk 
menjamin kesahihan hasil pemeriksaan; 

7. konsep umum dan prosedur mengenai kesehatan dan keselamatan 
kerja (K3); 

8. prinsip kode etik profesi dan standar profesi ahli teknologi 
laboratorium kesehatan; 
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9. metodologi laboratorium klinik dan operasional penjaminan mutu 
hasil laboratorium;  

10. pengetahuan faktual teknologi informasi dan sistem manajemen 
basis data terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan data 
laboratorium 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
1. mampu melakukan prosedur operasional lengkap pre analitik 

meliputi pengambilan spesimen darah, cairan dan jaringan tubuh 
yang meliputi penilaian kualitas spesimen, penanganan spesimen 
(labeling, penyimpanan, pengiriman) dengan minimal menggunakan 
teknik phlebotomy untuk sampel darah, sesuai dengan prosedur 
standar pelayanan kesehatan, aman dan nyaman untuk 
mendapatkan sampel yang representatif untuk pemeriksaan 
laboratorium; 

2. mampu melakukan prosedur operasional lengkap pre analitik  
meliputi persiapan bahan/reagensia, pemilihan reagen yang akan 
dipergunakan untuk pemrosesan sampel medis sesuai dengan 
prosedur standar pelayanan kesehatan; 

3. mampu melakukan prosedur operasional lengkap persiapan alat, 
pemilihan/penentuan alat, pemeliharaan alat, pengkalibrasian alat, 
pengujian kelaikan alat sesuai dengan prosedur standar pelayanan 
kesehatan; 

4. mampu mengevaluasi keadaan spesimen yang berubah, alat/reagen 
yang berubah dengan minimal metode visual sesuai dengan 
prosedur yang tepat; 

5. mampu melakukan prosedur operasional lengkap untuk 
menganalisa sampel menggunakan metode yang antara lain 
meliputi serologi sederhana hingga pemeriksaan lebih tinggi seperti 
pemeriksaan molekuler sesuai dengan standar profesi ahli teknologi 
laboratorium kesehatan menurut Kementrian Kesehatan; 

6. mampu mengumpulkan, mendokumentasikan, mengolah dan 
menyimpan data dengan menggunakan teknologi informasi sesuai 
lingkup kerja serta menyusun laporan tertulis tentang hasil 
pemeriksaan laboratorium sesuai dengan standar profesi ahli 
teknologi laboratorium kesehatan; 

7. mampu menyusun laporan hasil pemantapan mutu internal harian 
sesuai dengan standar pelayanan laboratorium kesehatan; 

8. mampu memverifikasi hasil pemeriksaan laboratorium sesuai 
dengan prosedur tetap setiap tahapan pemeriksaan; 

9. mampu menyampaikan informasi pelayanan laboratorium medik 
melalui komunikasi secara efektif baik interpersonal maupun 
profesional terhadap pasien, teman sejawat, klinisi dan masyarakat 
dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai lingkup kerja; 

10. mampu melakukan program pencegahan dan penanganan 
kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja sesuai dengan 
standar prosedur K3. 
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KETERAMPILAN UMUM 
1. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis 

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

2. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 
3. mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 

yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada 
pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya 
secara mandiri; 

4. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan 
sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain 
yang membutuhkan; 

5. mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam 
pekerjaannya; 

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

7. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola 
pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan 

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

*Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) 
bisa dilihat pada lampiran permenristekdikti No.44 tahun 2015
 

Lama Studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh  

Prodi Diploma 3 Analis Medis mempunyai total 57 mata kuliah  
Total beban studi lulus Prodi Diploma 3 Analis adalah 114 SKS- 
Jumlah beban studi Kuliah 58 sks = 48.3 jam (23%) 
Jumlah Beban studi Praktikum 56 sks =158.7 jam (77%)
Lama studi adalah 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) 
semester 
 
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi 
 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, Mandiri, dll 

1. Warga Negara Indonesia  
2. Warga Negara Asing yang telah mendapatkan ijin belajar dari 

Pemerintah Republik Indonesia sesuai kewenangan dan wajib 
memiliki sertifikat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dari 
Pusat Bahasa Universitas Airlangga 

3. Lulusan dari satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK 
atau yang setara 

4. Lulus tes tulis yang meliputi tes potensi akademik dan tes prestasi 
akademik 

5. Memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang memadai sehingga tidak 
mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan pekerjaan  
 

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 

Perkuliahan akademik dimulai dua kali dalam satu tahun, yakni pada bulan 
Januari dan Juli 
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Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian, dll 

Strategi pembelajaran  
Strategi pembelajaran yang digunakan pada prodi Diploma-III Teknologi 
Laboratorium Medis selain menggunakan kuliah, diskusi, demonstrasi, dan 
praktikum, strategi lainnya adalah Experience Learning dalam pembelajarannya, 
mahasiswa terjun langsung dalam dunia laboratorium. Mahasiswa juga diajarkan 
mengaplikasikan peralatan laboratorium sehingga mahasiswa mempunyai skill 
sebagai bekal nantinya di dunia kerja.  
 
Metode pembelajaran  
Media pembelajaran yang digunakan pada prodi diploma 3 Analis Medis adalah 
sebagai berikut: 

a. Kegiatan perkuliahan 
b. Kegiatan praktikum 
c. Praktikum lapangan 
d. Tugas akhir karya tulis ilmiah
 

Media Pembelajaran 
Media pembelajaran yang digunakan prodi analis media adalah sebagai berikut: 

a. AVA 
b. Hands out 
c. Alat lab 

Metode penilaian : 
Penilaian hasil pembelajaran peserta didik yang ditinjau  dari aspek kognitif 
(knowledge), afektif (attitude), dan psikomotor (skill).  
Sistem evaluasi terdiri dari: 
 
Jenis evaluasi yang diterapkan di prodi D3 Teknologi laboratorium medis, 
antara lain: 

5.1.1 Evaluasi Perkuliahan 
Dalam pelaksanaannya, evaluasi perkuliahan dilakukan memalui pemberian 
tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester 
(UAS). Evaluasi perkuliahan berupa ujian tulis yang bertujuan untuk mengukur 
keahlian mahasiswa dalam menyampaikan informasi secara tertulis sebagai 
sarana mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap teori yang diberikan 
selama pembelajaran.  
 
5.1.2 Evaluasi Praktikum 
Dalam pelaksanaanya, evaluasi praktikum dilakukan dengan media pre-test, pos 
test praktikum, pengumpulan laporan dan ujian praktikum akhir semester. serta 
ujian pebaikan yang diperuntukkan kepada mahasiswa yang ingin memperbaiki 
nilainya. 
 
5.1.3 Evaluasi PKL 
Dalam pelaksanaannya, evaluasi PKL dilakukan oleh rekanan-rekanan yang 
bekerjasama dengan kami dan pada akhirnya kami mendapatkan laporan hasil 
evaluasinya sebagai penilaian hasil PKL mahasiswa. Rekanan yang bekerja 
dengan kami juga memberikan penilaian kepada mahasiswa yang melakukan 
PKL meliputi penilaian terhadap kompetensi yang ingin dicapai dengan 
mengikuti PKL tersebut.  
 
5.1.4 Ujian Tugas Akhir 
Dalam pelaksanaannya ujian Tugas Akhir dilakukan mahasiswa dengan media 
seminar tugas akhir yang dihadiri oleh mahasisawa, dosen pembimbing dan 
dosen penguji. 
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Proporsi/ komponen penilaian dari setiap mata kuliah diberikan pada kontrak 
perkuliahan oleh PJMK dan disetujui oleh mahasiswa. Hasil pengolahan nilai 
komponen penilaian ini akhirnya akan diperoleh nilai mutu, sebagaimana 
terlihat pada tabel 1.  
Tabel 1. Nilai Mutu 
 
 

Nilai Angka Nilai Huruf Nilai Mutu 

 75,0 A 4 

70,0-74,9 AB 3,5 

65,0-69,9 B 3 

60,0-64,9 BC 2,5 

55,0-54,9 C 2 

40,0-54,9 D 1 

<40,0 E 0 

 
Evaluasi Studi: 
Tahapan evaluasi mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi 1 tahun pertama 
2. Evaluasi 3 tahun 
3. Evaluasi batas waktu studi 
4. Evaluasi keberhasilan studi 

 

Standar Biaya e.g. per 
tahun/mahasiswa (UKT, UKS, 
SPP, SOP) 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal spesifikasi program 
studi disahkan/direvisi 
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PROGRAM STUDI D3 BAHASA INGGRIS 
 

Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasi, misal: BAN-PT, LAM 

 

 

Terakreditasi B, SK BAN-PT No 442/SK/BAN-PT/Akred/ 

Dipl-III/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 

Full Time Full Time 
 

Nama Gelar A.Md. Li (Ahli Madya Linguistik) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan KETERAMPILAN KHUSUS (KK): 
1. mampu berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris untuk berbagai macam 

topik dengan menggunakan frasa-frasa standar yang memenuhi kaidah tata 
bahasa Inggris dengan lancar dan spontan; 

2. mampu berkomunikasi secara tertulis dalam bahasa Inggris untuk berbagai 
macam topik dan tata bahasa Inggris yang kompleks; 

3. mampu menerapkan metode penerjemahan lisan yang berterima (accepted) 
dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya secara simultan 
(simultaneous) dan berurutan (consecutive) dalam berbagai topik; 

4. mampu menerapkan metode penerjemahan tulis yang komunikatif dan 
berterima (accepted)  dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maupun 
sebaliknya untuk berbagai jenis teks; 

5. mampu melakukan komunikasi bisnis serta beberapa proses 
pengadministrasian dan korespondensi baik untuk surat manual maupun 
surat elektronik dalam bahasa Inggris secara tepat dan berterima 
(accepted); 

6. mampu melakukan komunikasi dua arah dalam bahasa Inggris formal dan 
non-formal pada konteks lintas budaya dalam bidang layanan dan 
pemasaran; dan 

7. mampu mengembangkan ide, gagasan dan Keterampilan kewirausahawan 
dalam bidang usaha yang memanfaatkan komunikasi bisnis berbahasa 
Inggris terutama dalam penyusunan rencana bisnis untuk skala nasional 
dan/atau internasional. 

 
PENGETAHUAN (P): 
a. konsep teoretis bahasa Inggris lisan yang meliputi tata bahasa (grammar), 

menyimak (listening), berbicara (speaking), pelafalan (pronunciation), dan 
interpreting yang memenuhi level B2 CEFR (The Common European 
Framework of Reference for Languages); 

b. konsep teoretis bahasa Inggris tulis yang meliputi tata bahasa (grammar), 
membaca (reading), menulis (writing), dan menerjemahkan yang memenuhi 
level B2 CEFR (The Common European Framework of Reference for 
Languages); 

c. konsep teoretis komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris, baik verbal maupun 
non verbal;  

d. konsep teoretis korespondensi internal dan eksternal dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggris serta pengetahuan dasar administrasi 
korespondensi yang meliputi penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, 
pengiriman, dan penyimpanan; 

e. konsep teoretis komunikasi lintas budaya dengan memperhatikan konteks 
budaya, gaya komunikasi, nilai-nilai sosial, peran dan status, model 
pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak, bahasa tubuh, perilaku 
sosial, etika perilaku, dan perbedaan budaya perusahaan; dan 
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f. kewirausahaan yang meliputi pembuatan ide bisnis, perencanaan bisnis, 
analisis pasar, persiapan usaha, hingga memulai usaha. 

 
Note: untuk CPL Prodi lengkap dapat dilihat di website Fakultas Vokasi 

www.vokasi.unair.ac.id  
Lama Studi dan Jumlah Kredit 
dalam ECTS 
 

3 Tahun (6 Semester) dan jumlah sks 115  

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan Mekanisme Seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, 
dll 

Persyaratan Calon Mahasiswa: 
- Lulus satuan pendidikan setingkat SMA dan sederajat, maksimal 2 

tahun sebelum tahun pendaftaran. 
- Memiliki ijazah SMA/MA/SMK atau yangn setara 

 
Mekanisme Seleksi Mahasiswa Baru:  

- Mandiri (seleksi Universitas) 
- Wawancara  

 
Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik 

Semester Gasal setiap Tahun Ajaran 

Struktur Kurikulum, Strategi 
Pembelajaran, Metode 
Penilaian, dll 

a. Prodi mempunyai total 59 mata kuliah 
Total beban studi lulus prodi 115 sks. 
Jumlah beban studi mata kuliah wajib (Universitas, Fakultas, Departemen) 
22 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah wajib prodi 93 sks 
Jumlah beban studi Kuliah 50 sks 
Jumlah beban studi Praktikum 65 sks 
*sebaran mata kuliah lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi 

b. Strategi pembelajaran yang digunakan berupa ceramah klasikal, diskusi 
kelas, praktik kerja lapangan (PKL), penugasan, tutorial, kuliah tamu. 
Media yang digunakan antara lain LCD, whiteboard, speaker. 

c. Metode Penilaian Tugas, Kuis, UTS, UAS dengan menggunakan skala pada 
Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan. 

 

Standar Biaya e.g. per tahun/ 
mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP) 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal Spesifikasi Program 
Studi disahkan/ direvisi … 
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NAMA PROGRAM STUDI D3 PERPUSTAKAAN 

Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditas e.g BAN-PT, 
LAM 
 

Ter-Akreditasi “A” oleh BAN-PT 

Capaian Pembelajaran 1. Sikap 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

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

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

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

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

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

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

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
j. Menginternalisasi semangat kemandirian; 
k. kejuangan, dan kewirausahaan 
l. Menjunjung tinggi martabat dan nilai nilai kemanusiaan sesuai 

dengan kode etik pustakawan yang berwawasan kebangsaan dan 
kesejahteraan umat manusia. 

m. Menjunjung nilai utama pustakawan yang unggul dengan moralitas 
berbasis integritas, profesionalisme, team work, dan inovatif. 
 

2. Pengetahuan 
A. Konsep Teoritis secara umum: 

1. perpustakaan secara umum 
2. manajemen secara umum 
3. manajemen sumber daya secara umum 
4. kepuasan pengguna 
5. sistem informasi manajemen secara umum 
6. perilaku organisasi 
7. organisasi informasi secara umum 
8. akses informasi 

  B. Prinsip, Metode, Tehnik 
1. manajemen database secara umum 
2. penulisan Laporan 
3. statistik sederhana 
4. katalog deskriptif dan katalog subyek 
5. preservasi dasar  
6. layanan perpustakaan 
7. teknologi informasi dan komunikasi secara sederhana 
8. jaringan Komputer 
9. pemrograman sederhana 
10. komunikasi secara umum 
11. bahasa Inggris 
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12. literasi informasi 
13. penelusuran informasi 
14. pengembangan minat baca 
15. Standar dan Guidelines dalam bidang perpustakaan. 

 
3. Ketrampilan Umum 

a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan 
menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik 
yang  belum  maupun yang sudah baku; 

b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 
c. 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; 

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

e. Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam 
pekerjaannya; 

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

g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok 
kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola 
pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan 

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

i. Mampu mengkomunikasikan hasil kajiannya ke dalam laman 
(web) perguruan tinggi, atau situs lainnya yang bersifat umum. 

 
4. Ketrampilan Khusus 

1. Mampu melakukan pengelolaan perpustakaan dengan menerapkan 
teori manajemen untuk menghasilkan perpustakaan yang sesuai 
standar nasional perpustakaan pada semua jenis perpustakaan 
sebagai pustakawan sesuai aturan yang berlaku diwilayah kerjanya, 
meliputi :  

a. Pembuatan rencana kerja bulanan sederhana dan 
implementasinya untuk menghasilkan perpustakaan yang 
beroperasi sesuai dengan standar operasional prosedur 
menggunakan database untuk menjalankan program kerja  
perpustakaan. 

b. Pembuatan laporan kerja rutin perpustakaan menggunakan 
prinsip, metode, dan teknik penulisan laporan 

c. Melakukan pengambilan keputusan menggunakan prinsip, 
metode, teknik sistem informasi manajemen untuk 
menghasilkan perpustakaan yang sesuai dengan visi dan misi. 

2. Mampu mengelola sumber informasi menggunakan prinsip 
pengelolaan perpustakaan dan informasi untuk menghasilkan 
produk informasi yang siap layan sesuai standar nasional 
perpustakaan sebagai pustakawan sesuai aturan yang berlaku 
diwilayah kerjanya, meliputi: 

a. Mengolah sumber informasi dengan menggunakan prinsip-
prinsip pengolahan informasi untuk menghasilkan sistem temu 
kembali. 

b. Melayankan sumber informasi kepada pengguna menggunakan 
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konsep teoritis secara umum layanan untuk menghasilkan 
kepuasan pengguna.  

c. Menyebarluaskan sumber informasi kepada pengguna 
menggunakan konsep teoritis pemasaran untuk menghasilkan 
peningkatan pemanfaatkan perpustakaan. 

d. Melakukan preservasi dasar sumber informasi menggunakan 
metode pemeliharaan koleksi untuk menghasilkan sumber 
informasi yang terpelihara baik fisik maupun isinya. 

e. Membuat produk informasi (kemas ulang) sesuai dengan 
kebutuhan pengguna menggunakan teori pemasaran untuk 
menghasilkan sumber informasi terseleksi. 

3. Mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di bidang 
perpustakaan sebagai pustakawan sesuai aturan yang berlaku 
diwilayah kerjanya, yang meliputi:   

a. Melakukan pengolahan sumber informasi 
b. Melakukan pelayanan sumber informasi 
c. Melakukan desiminasi sumber informasi 

 
4. Mampu melakukan komunikasi yang tepat dan efektif (dengan 

kolega dan pengguna), dengan menerapkan prinsip, metode, dan 
teknik komunikasi  untuk menghasilkan  harmonisasi dalam 
organisasi sebagai pustakawan sesuai aturan yang berlaku 
diwilayah kerjanya, meliputi: 
a. Kemampuan komunikasi lisan dan tulisan 
b. Kemampuan komunikasi menggunakan bahasa Inggris 

5. Mampu melakukan bimbingan informasi dengan menerapkan 
prinsip, metode, dan teknik literasi informasi untuk menghasilkan 
pemustaka yang literat terhadap informasi sebagai pustakawan 
sesuai aturan yang berlaku diwilayah kerjanya, meliputi  : 

a. Memberikan pelatihan program literasi informasi 
menggunakan pendekatan model literasi informasi 

b. Pembuatan media literasi informasi dan bimbingan 
pemakai dengan teknologi informasi secara kreatif 
 

Lama Studi dan Jumlah 
Angka Kredit yang diperoleh 

6 semester,  
112 sks (61 sks Kuliah, 51 sks Praktikum) 

Struktur Kurikulum, Strategi 
Pembelajaran, Metode 
Penilaian 

 

 

5.1 Struktur Kurikulum 

No Kode Nama 
Beban Studi pada Kegiatan : (sks) 

Kuliah Jam Praktikum Jam Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Semester 1 
 
1 BAE032 Bahasa Inggris I  2 100’ - - 2 
2 SIP059 Kajian Pengguna 2 100’ - - 2 
3 SOK012 Komunikasi Antar persona 2 100’ - - 2 
4 SIP001 Pengantar Ilmu Perpustakaan 2 100’ - - 2 
5 NOP002 Pancasila 2 100’ - - 2 
6 NOP003 Kewarganegaraan 2 100’ - - 2 
7 BAI001 Bahasa Indonesia 2 100’ - - 2 
8 SII013 Teknologi Informasi &Komunikasi  1 50’ - - 1 
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9 SIP060 Teknologi Informasi & Komunikasi 
(Praktikum) - - 1 170’ 1 

10 SIP061 Sistem Informasi Perpustakaan  2 100’ -  2 
11 SIP017 Polling dan Pengolahannya 2 100’ -  2 

12 

 

AGB001 Agama Budha  

2 100’ -  - 2 

AGC001 Agama Kong Hu Chu  
AGH001 Agama Hindu  
AGI001 Agama Islam  
AGK001 Agama Katolik  
AGP001 Agama Protestan  

Jumlah 21 1050 
menit 1 170 menit 

2.8 jam 
22 

Semester 2       

13 SIP062 Katalogisasi 1 50’ - - 1 
14 SIP063 Katalogisasi (Praktikum) - - 2 340’ 2 
15 SIP064 Referensi  1 50’ - - 1 
16 SIP065 Referensi (Praktikum) - - 2 340’ 2 
17 SIP068 Pelayanan sumber- 1 50’ - - 2 
18 SIP069 Pelayanan sumber-

sumberInformasi (Praktikum)
- - 2 340’ 1 

19 SIP066 Metode Pencarian Informasi  1 50’ - - 1 
20 SIP067 Metode Pencarian Informasi - - 2 340’ 2 
21 MNW20 Ide kreatif dan Kewirausahaan  2 100’ - - 2 
22 SIP089 Otomasi Perpustakaan 1 50’ - - 2 
23 SIP090 Otomasi Perpustakaan 

(Praktikum) 
- - 2 340’ 1 

24 SIP070 Minat Baca  2 100’ - - 2 
25 SIP073 Pembinaan Koleksi  1 50’ - - 2 
26 SIP074 Pembinaan Koleksi (Praktikum) - - 2 340’ 1 

Jumlah 10 
500 menit 
8.3 Jam 

12 
2040 
menit 22 

Semester 3 
27 SIP0118 Klasifikasi Perpustakaan 1 50’ - - 1 
28 SIP083 Klasifikasi Perpustakaan -  2 340’ 2 
29 SIP084 Perpustakaan Umum & 1 50’ - - 1 
30 SIP085 Perpustakaan Umum & 

Komunitas (Praktikum)
- - 1 170’ 1 

31 SIP086 Perpustakaan Sekolah 1 50’ - - 1 
32 SIP087 Perpustakaan Sekolah - - 1 170’ 1 
33 SIP0117 Jejaring Informasi Perpustakaan  1 50’ - - 1 
34 SIP088 Jejaring Informasi Perpustakaan 

(Praktikum)
- - 1 170’ 1 

35 SIP071 Perancangan Sistem 
P t k

1 50’ - - 1 
36 SIP072 Perancangan Sistem 

Perpustakaan  (Praktikum) 
- - 2 340’ 2 

37 SIP091 Desain Grafis  1 50’ - - 1 
38 SIP092 Desain Grafis (Praktikum) - - 1 170’ 1 
39 MNU03 Manajemen Perpustakaan  3 150’ - - 3 
40 SIP326 Preservasi  1 50’ - - 1 
41 SIP093 Preservasi (Praktikum) -  1 170’ 1 
42 SIP094 Story Telling 1 50’ - - 1 
43 SIP095 Story Telling (Praktikum) - - 1 170’ 1 
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Jumlah 11 550 menit 
9.2 jam 

10 1700 
menit 

21 

Semester 4 
44 SIP0126 Tajuk Subjek 1 50’ - - 1 
45 SIP0127 Tajuk Subjek (Praktikum) - - 2 340’ 2 
46 BAE0120  Bahasa Inggris II 1 50’ - - 1 
47 BAE0121 Bahasa Inggris II (Praktikum) - - 1 170’ 1 
48 SIP0128 Perpustakaan Perguruan Tinggi 1 50’ - - 1 
49 SIP0129 Perpustakaan Perguruan Tinggi 

(Praktikum) 
- - 1 170’ 1 

50 SIP0131 Perpustakaan Khusus  1 50’ - - 1 
51 SIP0132 Perpustakaan Khusus (Praktikum) - - 1 170’ 1 
52 SIP0133 Literasi Informasi 1 50’ - - 1 
53 SIP0134 Literasi Informasi (Praktikum) - - 1 170’ 1 
54 SIP0135 Sistem Data Perpustakaan   1 50’ - - 1 
55 SIP0136 Sistem Data Perpustakaan 

(P ktik )
- - 2 340’ 2 

56 SIP0137 Desain Web 1 50’ - - 1 
57 SIP0138 Desain Web (Praktikum) - - 2 340’ 2 
58 SIP0121 Perencanaan Bisnis Informasi 1 50’ - - 1 
59 SIP0122 Perencanaan Bisnis Informasi - - 1 170’ 1 
60 SIP0123 Perpustakaan Digital 1 50’ - - 1 
61 SIP0124 Perpustakaan Digital (Praktikum) - - 1 170’ 1 

 9 450 menit 
7.5 jam 

12 2040 
menit 

21 

Semester 5 
62 KLD001 Praktek Kerja Lapangan - - 2 340’ 2 
63 SIP0111 Tata  Ruang Perpustakaan 2 100 - - 2 
64 SIP034 Kajian Masalah Perpustakaan  3 150’ - - 3 
65 SIP0112 Katalogisasi Non Buku 1 50’ - - 1 
66 SIP0113 Katalogisasi Non Buku - - 1 170’ 1 
67 SIP0110 Rekayasa Aplikasi Perpustakaan 1 50’ - - 1 
68 SIP0114 Rekayasa Aplikasi Perpustakaan 

(Praktikum)
- - 2 340’ 2 

69 SIP0115 Pembuatan Bibliografi Indeks 1 50’ -  1 
70 SIP0116 Pembuatan Bibliografi Indeks 

Abstrak (Praktikum)
- - 1 170’ 1 

71 ETS001 Etika Pelayanan 2 100’ - - 2 
Jumlah 10 500 menit 

8 3 jam
6 1020 

menit
16 

Semester 6 
72 KKD001 Magang - - 6 1020’ 6 
73 PNS009 Tugas Akhir - - 4 680’ 4 

Jumlah Beban Studi pada Semester  6 - - 10 1700 
menit

10 

Jumlah Beban Studi Prodi 61 50.8 jam 51 144.5 jam 11
2

 

5.2 Strategi Pembelajaran 

Untuk mencapai kompetensi yang diinginkan diperlukan strategi pembelajaran yang tepat agar 
hasil yang didapatkan memuaskan. Untuk itu diperlukan metode pembelajaran dan media 
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pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kompetensi yang ingin dibangun. Adapun metode dan 
media pembelajaran yang digunakan di Program studi Diploma 3 Perpustakaan adalah sebagai berikut: 
1.1 METODE PEMBELAJARAN 
Metode pengajaran pada Program studi Diploma 3 Perpustakaan disesuaikan dengan tujuan pengajaran 
yang telah diresmikan sebagai tujuan pengajaran pada program, dengan pokok-pokok bahasan mata 
ajaran yang telah dirumuskan sebagai bagian dari tujuan mata ajaran. Metode yang digunakan 
umumnya berupa: 
a.   Kuliah/Ceramah  
b.   Tutorial dan Seminar 
c.   Magang  
d.   Kunjungan Lapangan 
e.   Praktek 
1.2. MEDIA PEMBELAJARAN 

Media pembelajaran adalah terkait dengan media yang digunakan untuk mendukung tercapainya 
tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan di program studi Diploma 3 Perpustakaan 
antara lain: 
a. White board dan LCD 
b. E-learning AULA 
c. Media Jejaring Sosial (Facebook dan Blog Unair) 

 

5.3 Metode Penilaian 

A. Evaluasi Perkuliahan 
Evaluasi perkuliahan di program studi Diploma 3 Perpustakaan dilakukan secara formal 

dan wajib dilakukan sesuai dengan aturan pendidikan di Universitas Airlangga. Adapun bentuk-
bentuk evaluasi tersebut antara lain: 
1. Ujian Tengah Semester (setelah pertemuan ke-7) 
2. Ujian Akhir Semester (setelah pertemuan ke-14) 
3. Penilaian Tugas (baik tugas individu maupun tugas kelompok) 
4. Penilaian presentasi/seminar (hasil kuliah lapangan / magang / tugas akhir) 
5. Penilaian soft skills 
6. Penilaian praktek/praktikum 

 
B. Cara Evaluasi 

Kompetensi yang diharapkan pada tiap-tiap mata ajaran berbeda-beda, untuk itu 
diperlukan cara evaluasi yang berbeda pula sesuai dengan kompetensi yang ingin dihasilkan. 
Program studi Diploma 3 Perpustakaan memberlakukan beberapa cara evaluasi, antara lain: 

1. Ujian tulis (individu),  
2. Ujian lisan (individu),  
3. Ujian online,  
4. Ujian praktek/praktikum,  
5. Ujian bawa pulang / Take home exam (baik individu/kelompok),  
6. Nilai tugas individu / kelompok,  
7. Nilai diskusi (keaktifan dalam diskusi),  
8. Nilai praktikum,  
9. Nilai soft skills,  
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PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN 

Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya e.g. BAN-PT, 
LAMPT-Kes 

 
LAM PT Kes = Belum Terakreditas 

Pembelajaran Penuh Waktu Full Time 

Nama Gelar AMd. Kep 

Capaian Pembelajaran Lulusan Sikap 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius;  
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika;  
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa;  

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;  

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

8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara;  

9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan; 

10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri.  

11. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi 
kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan 
tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah 
tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan; 

12. Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan 
peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia;  

13. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan 
martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan 
sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta 
bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, 
verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan 
lingkup tanggungjawabnya 

 
Pengetahuan 

1. Menguasai konsep dasar anatomi fisiologi tubuh manusia , patologi  
dan patofisiologi kelainan struktur dan fungsi tubuh, gizi, mikrobiologi, 
parasitologi, dan farmakologi; 

2. Menguasai prinsip fisika, biokimia, dan psikologi;   
3. Menguasai pengetahuan faktual tentang antropologi sosial;  
4. Menguasai konsep  sentral keperawatan;   e. menguasai konsep dan 

prinsip “patient safety” ;  
5. Menguasai konsep teoritis  kebutuhan dasar manusia;  
6. Menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan  asuhan/ praktek 

keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok;  
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7. Menguasai konsep teoritis dan  prosedur pencegahan infeksi, 
pemberian obat oral dan obat topikal;  

8. Menguasai  jenis,manfaat, dan  manual penggunaan alat kesehatan;  
9. Menguasai konsep dan prinsip sterilitas dan desinfeksi alat;    
10. Menguasai konsep  dan prinsip pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar pada 

situasi gawat darurat dan atau bencana;  
11. Menguasai teknik pengumpulan, klasifikasi, dokumentasi, dan analisis 

data serta informasi asuhan  keperawatan;   
12. Menguasai konsep, prinsip dan teknik komunikasi terapeutik  serta 

hambatannya yang sering ditemui dalam pelaksanaan asuhan 
keperawatan;  

13. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai 
bagian dari upaya pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan bagi 
klien;  

14. Menguasai kode etik perawat indonesia, pengetahuan faktual tentang 
hukum dalam bidang keperawatan, prinsip prinsip otonomi, 
malpraktek, bioetik yang terkait pelayanan keperawatan; 

15. Menguasai konsep teoritis penjaminan mutu asuhan keperawatan , 
konsep teoritis praktek keperawatan berbasis bukti (evidence-based 
practice). 

 
Keterampilan Umum 

1. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data 
serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah 
maupun belum baku dan dengan menganalisis data;  

2. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;   
3. Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai 

dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis 
dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara 
mandiri;  

4. Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan 
sahih, mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang 
membutuhkannya;  

5. Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;   
6. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;  
7. Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 

dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan 
kompetensi kerja secara mandiri.  

 
Keterampilan Khusus 

1. Mampu memberikan asuhan keperawatan  kepada individu, keluarga 
dan masyarakat yang menjamin keselamatan klien (patient safety), 
sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan 
keperawatan yang telah tersedia;  

2. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar (basic life 
support/bls) pada situasi gawat darurat/bencana dengan  memilih  dan 
menerapkan metode yang tepat, sesuai standar dan kewenangannya;  

3. Mampu memberikan (administering) dan mencatat obat oral dan 
topikal sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang 
didelegasikan;  

4. Mampu memilih dan menggunakan peralatan  dalam memberikan 
asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan;    

5. Mampu mengkoleksi, menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan 
informasi asuhan keperawatan yang meliputi kemampuan dalam  (a) 
mengkoleksi dan mengkompilasi data kesehatan klien sebagai  dasar 
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rujukan bagi ners dalam menetapkan tindakan keperawatan;(b)  
mengidentifikasi dan melaporkan situasi  perubahan yang 
memperburuk kondisi pasien kepada ners; (c) mencatat rencana 
asuhan terkini secara akurat sesuai tanggung jawabnya;  

6. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan 
memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga 
/pendamping/penasehat tentang rencana tindakan keperawatan yang 
menjadi tanggung jawabnya; g. mampu memberikan saran untuk 
meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan;  

7. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur 
terhadap hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung (support workers) 
yang menjadi tanggung jawab pengawasan di lingkup bidang kerjanya;   

8. Mampu melakukan pencegahan dan penularan infeksi  sesuai dengan 
SOP (standard operating procedure). 

 
Lama Studi dan Jumlah kredit 
yang diperoleh 

Lama  pendidikan 6 semester 
Jumlah kredit 113 sks 
 

Persyaratan Calon Mahasiswa 
baru dan mekanisme seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri 

Persyaratan Calon Mahasiswa: 
Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing 
Lulusan dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK dan 
sederajat 
Lulus Tes tulis. 
Memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang memadai sehingga tidak mengganggu 
kelancaran proses pembelajaran dan pekerjaan sesuai kompetensi program 
studi  
Bagi Warga Negara Asing wajib memiliki sertifikat Bahasa Indonesia 
Tidak buta warna 
Tinggi badan laki-laki 155 Cm & Perempuan 150 Cm 
Lulus Tes Wawancara  

Mekanisme Seleksi : 
Seleksi penerimaan mahasiswa baru 
Mandiri (Seleksi Universitas) 
 

Tanggal Dimulainya kegiatan 
akademik 

Semester pertama tahun akademik dimulai bulan Agustus  
Semester genap dimulai bulan Februari 

Struktur Kurikulum, Strategi, 
Pembelajaran, Metode 
Penilaian, dll 

Struktur kurikulum: 
Kurikulum Prodi Keperawatan terdiri dari 34 mata kuliah termasuk tugas akhir 
mempunyai  beban 56 sks  dan 25 mata praktikum mempunyai beban 57 sks. 
Jumlah beban keseluruhan sebesar 113 sks       
 
Media yang digunakan: 
LCD, Komputer/laptop, Modul, Textbook, Phantom, Leaflet, Booklet, Flip Chard, 
radio, tape, recorder, lab bahasa, video. 

Total Beban Studi Lulus Prodi : 113 sks 
Jumlah Beban studi mata kuliah wajib 93 sks 
Jumlah beban studi mata kuliah institusi 20 sks 
Jumlah beban studi Kuliah tersedia 113 sks 

*Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi 
Strategi Pembelajaran:  
1. Inquiring Minds Want To Know 
2. Point-Counter-Point 
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3. Group Resume 
4. Practice-Rehearsal 
5. Active Knowledge Sharing 
6. Information Search 
7. Student Teams Achievement Divisions 
8. Problem Based Learning 
9. Articulacy 
10. Think Pair And Share 
11. Role Playing 
12. Student Facilitator And Explaining 
13. Cooperative Integrated Reading And Composition 
14. Snowball Throwing 
 
Metode Pembelajaran :

1. Lecture 
2. Small Group Discuss 
3. E-learning 
4. Discuss 
5. Problem solving 
6. Brainstorming 
7. Case study 
8. Debriefing 
9. Demonstration 
10. Role play 
11. Simulation 
12. Bed site teaching 
13. Pengalaman. 
14. Konferensi. 
15. Observasi. 
16. Media. 
17. Self-Directed 
18. Drill and practice.
19. Perceptorship.
20. Ronde keperawatan 

 
Metode penilaian: 
Tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 
dengan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku. 
 

Standart biaya e.g.per 
tahun/mahasiswa (UKT, UKS, 
SPP, SOP) 

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan 
jalur mandiri di lingkungan Universitas Airlangga. 
 

Tanggal Spesifikasi program 
studi disahkan 

Tanggal, 30 November 2018 
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PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PEMASARAN

Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya

A (BAN- PT)

Full  me Full  me

Nama Gelar A.Md.M (Diplome of marke  ng management)

Capaian Pembelajaran Lulusan PENGUASAAN PENGETAHUAN
1. Manajemen bisnis minimal melipu   fungsi manajemen, ekonomi makro dan 

mikro, dan dasar-dasar fungsi organisasi.
2. Konsep teori  s pemasaran minimal melipu   segmentasi, targe  ng, 

posi  oning, perilaku konsumen, produk, harga, distribusi, promosi, personel, 
buk    sik dan proses.

3. Konsep teori  s pemasaran jasa minimal melipu  : karakteris  k jasa, kualitas 
jasa, pelayanan, penanganan keluhan, loyalitas pelanggan, dan membina 
hubungan dengan konsumen.

4. Konsep teori  s penjualan tatap muka minimal melipu  : pengetahuan 
produk, merencanakan kegiatan, pendekatan dengan konsumen presentasi, 
negosiasi, menutup penjualan dan pelayanan purna penjualan

5. Konsep teori  s komunikasi ide bisnis dalam melakukan komunikasi 
perusahaan kepada perusahaan, perusahaan kepada konsumen, konsumen 
kepada perusahaan dan konsumen kepada konsumen.

6. Konsep teori  s komunikasi pemasaran minimal melipu   mengkomunikasikan 
produk maupun jasa kepada pasar berkaitan dengan periklanan, pemasaran 
langsung, humas, promosi penjualan, perhelatan (event) dan penjualan tatap 
muka.

7. Konsep teori  s supervisi minimal melipu   penjualan dan pelayanan dalam 
melakukan pengawasan, melaksanakan distribusi tugas, memo  vasi dan 
mengevaluasi.

8. Pemasaran global dan e-commerce.
9. Kewirausahaan minimal melipu   cara memulai usaha, cara mengelola sumber 

daya manusia, mengoperasionalkan produksi, perencanaan keuangan, 
perencanaan pemasaran dan prosedur operasional standar.

10. Akuntansi minimal meliput penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan 
sederhana.

11. Sta  s  ka deskrip  f minimal melipu   mengumpulkan, mengolah, menyajikan 
dan menginterpretasikan data (Tabulasi, Gra  k/diagram) untuk mendukung 
penjualan. 

12. Konsep teori  s minimal melipu   menjaga dan membina hubungan dengan 
pelanggan

13. Konsep teori  s minimal melipu   bauran penjualan eceran, membentuk 
suasana toko, keunggulan bersaing ritel, nilai pelanggan, loyalitas pelanggan 
untuk mendukung keunggulan bersaing retail.

14. Konsep teori  s perencanaan dan penyelenggaraan mee  ng, incen  ve, 
conference dan event.

KETERAMPILAN KHUSUS 
1. Mampu melakukan bauran pemasaran minimal 4P (product, price, place, 

promo  on) sehingga dapat menghasilkan pembelian sesuai dengan harapan 
konsumen

2. Mampu melakukan iden   kasi perilaku pasar dengan cara memetakan 
perilaku konsumen dari data lapangan, data instansi pemerintah, data 
perusahaan swasta dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk 
menetapkan target pasar sehingga sesuai dengan selera pasar.
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3. Mampu melakukan komunikasi bisnis melalui tatap muka dan telepon 
serta korespondensi melalui surat konvensional dan surat elektronik antara 
perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan konsumen, konsumen 
dengan perusahaan, dan konsumen dengan konsumen sehingga terjadi 
transaksi bisnis yang saling menguntungkan.

4. Mampu melakukan penjualan melalui tatap muka, melalui telepon dan 
melalui aplikasi online via internet dengan menggunakan metode AIDA 
(A  en  on, Interest, Desire, Ac  on) dan SPIN (Situa  on, Implica  on, Problem, 
and Need Payo  ) sehingga mampu menghubungkan manfaat produk dan 
jasa dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.

5. Mampu melakukan pelayanan prima dan menangani keluhan konsumen 
secara langsung (tatap muka), melalui telepon, dan melalui aplikasi online 
via internet sehingga dapat membangun loyalitas pelanggan.

6. Mampu merancang dan membuat komunikasi pemasaran terpadu, melipu  : 
1) periklanan melipu   media cetak dan media sosial elektronik 2) promosi 
penjualan 3) penjualan tatap muka 4) kehumasan 5) event 6) pemasaran 
langsung, sehingga menanamkan pesan promosi dalam benak konsumen 
(posi  oning) agar konsumen melakukan pembelian.

7. Mampu membuat rencana bisnis dengan menggunakan metode peta bisnis, 
prosedur operasional standar bisnis, dan perencanaan keuangan.

8. Mampu melaksanakan supervisi penjualan dan pelayanan dengan cara 
pengawasan, pengorganisasian dan pendelegasian tugas, memo  vasi dan 
pembimbingan sehingga terbentuk  m kerja yang dapat bekerja dengan 
produk  vitas  nggi.

9. Mampu mengiden   kasi data pelanggan dan membina hubungan sehingga 
menjaga loyalitas pelanggan.

10. Mampu mengelola dan mengoperasionalkan ritel konvensional dan modern 
yang mempunyai keunggulan bersaing.

11. Mampu merencanakan dan menyelenggarakan Mee  ng, Incen  ve, 
Conference dan Event secara profesional.

Lama Studi dan Jumlah Kredit 
yang diperoleh

3 tahun (113 sks)

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru 

Jalur D3 Mandiri

Mekanisme Seleksi Lulus Tes Tulis Jalur Mandiri

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik

Agustus

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode penilaian 
dll

Struktur Kurikulum: 
Semester 1 = 21 sks
Semester 2 = 22 sks
Semester 3 = 20 sks
Semester 4 = 20 sks
Semester 5 = 15 sks
semester 6 = 9 sks.

Strategi Pembelajaran Kuliah, diskusi kasus, tutorial, kuis, presentasi, serta prak  kum/simulasi, 
penugasan lapangan digunakan untuk meningkatkan keterampilan kognisi dan 
prak  s mahasiswa.

Metode Penilaian Tugas, Atribut So  skills, UTS, dan UAS; menggunakan Pedoman Acuan Penilaian 
(PAP)
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Standart Biayaan e.g. per tahun/
mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan 
 nggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan  nggi negeri, dan jalur mandiri di 

lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesi  kasi program studi 
disahkan/direvisi
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Program Studi D-3 Otomasi Sistem Instrumentasi (D-3 OSI) 
 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM 
 

 
Akreditasi B 
BAN-PT 

Capaian Pembelajaran 1. Sikap dan Tata Nilai 
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius. 
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam 

menyelesaikan tugasnya. 
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa. 

d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian 
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, 
dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 

f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat 
untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

g. Berkontribusi dalam meningkatkan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila. 

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

i. Mampu menginternalisasi nilai dan norma akademik berlandaskan 
kejujuran, etika, hak cipta, kerahasiaan, dan kepemilikan data serta 
semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. 

j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang 
keahliannya secara mandiri dan kelompok. 
 

2. Penguasaan Pengetahuan 
a. Konsep teoritis matematika terapan, sains alam dan rekayasa secara 

umum untuk mendukung perancangan komponen, sistem dan 
produk dibidang teknologi instrumentasi. 

b. Prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles) dan konsep teoritis 
sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan dalam 
teknologi bidang instrumentasi pada industri manufaktur skala 
industri menengah secara mendalam. 

c. Konsep, prinsip, metode dan teknik : 
i. Perancangan, pembuatan, perakitan sistem otomasi dan 

instrumentasi. 
ii. Pengujian dan pengukuran komponen dan obyek hasil kerja 

teknologi bidang instrumentasi pada industri manufaktur skala 
industri menengah. 

iii. Penggunaan perangkat komputer dan perangkat lunak aplikasi 
yang sesuai untuk menyelesaikan masalah teknologi bidang 
instrumentasi pada industri manufaktur skala industri 
menengah. 

d. Pengetahuan standar operasional secara lengkap meliputi 
perancangan, pembuatan, perakitan sistem otomasi pada teknologi 
bidang instrumentasi di industri manufaktur skala industri 
menengah. 

e. Prinsip-prinsip penjaminan mutu produk otomasi pada teknologi 
bidang instrumentasi di industri manufaktur skala industri 
menengah. 
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f. Pengetahuan faktual isu terkini dalam masalah ekonomi, sosial, 
ekologi secara umum pada bidang instrumentasi di industri 
manufaktur skala industri menengah 

g. Prinsip dan tata cara bengkel dan kegiatan laboratorium, serta 
pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan 
(K3L). 

h. Prinsip dan teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan. 
i. Pengetahuan faktual tentang perkembangan teknologi mutakhir 

dalam bidang instrumentasi pada industri manufaktur untuk 
meningkatkan produktivitas dan daya saing. 

 
3. Keterampilan Umum 

a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dibidang 
teknologi instrumentasi dengan menganalisa data serta memilih 
metode yang sesuai dari beragam metode yang sudah maupun 
belum baku dalam bentuk kertas kerja. 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam 
bidang teknologi instrumentasi. 

c. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum 
dalam rangka menghasilkan prototype, produk, dan desain dalam 
bidang teknologi instrumentasi. 

d. Mampu menyusun laporan hasil kerja sesuai dengan spesifikasi 
pekerjaannya secara akurat dan terstruktur, serta mampu 
mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang 
membutuhkannya. 

e. Mampu bekerjasama dalam tim dan bertanggungjawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok. 

f. Mampu melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
dibebankan kepada pekerja dan kelompok kerja dibawah 
tanggungjawabnya. 

 
4. Keterampilan Khusus 

a. Mampu menerapkan matematika, sains alam dan prinsip rekayasa 
ke dalam teknologi bidang instrumentasi untuk menyelesaikan 
masalah rekayasa umum pada industri manufaktur skala industri 
menengah 

b. Mampu menyelesaikan masalah rekayasa ke dalam teknologi bidang 
instrumentasi pada industri manufaktur skala industri menengah 
menggunakan analisis data yang relevan dari aturan database dan 
referensi serta memilih metode dengan memperhatikan factor-
faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan public, dan lingkungan 
meliputi kemampuan : 
1. Mengidentifikasi, menganalisa, menginterpretasi dan 

menerapkan prinsip dasar teknologi instrumentasi. 
2. Menerapkan aturan standar operasional prosedur yang berlaku 

di wilayah kerjanya. 
3. Merancang dan merealisasikan sistem otomasi yang terdiri dari 

komponen proses dan bagian-bagian rancangan sistem yang 
terdefinisi dengan jelas dan memenuhi kebutuhan spesifik yang 
meliputi : 
i. Pembuatan gambar teknik untuk mendukung proses 

perancangan dan pelaksanaan secara manual dan 
menggunakan perangkat lunak. 

ii. Mensimulasikan model menggunakan perangkat lunak 
aplikasi. 

iii. Pencetakan model pada media baku yaitu besi, kuningan, 
kayu, PLA (Polylactic Acid), dan fiberglass. 
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iv. Merakit komponen mekanik dan elektronik menjadi satu 

kesatuan sistem yang menghasilkan perangkat keras yang 
terintegrasi secara utuh. 

v. Merancang, membuat dan mengimplementasikan 
algoritma kontrol kedalam perangkat keras yang telah 
dihasilkan 

vi. Pengujian dan analisis pada tiap bagian komponen sistem. 
4. Menguji dan mengukur obyek hasil kerja berdasarkan prosedur 

dan standar yang berlaku serta membuat laporan pengujian 
serta kontrol mutu untuk keperluan produk industri 
manufaktur skala menengah. 

c. Mampu memilih sumber daya yang tepat mengacu pada metode 
dan standar industri manufaktur skala menengah yang berlaku 

d. Mampu menggunakan teknologi mutakhir dalam melaksanakan 
pekerjaan produksi pada industri manufaktur skala menengah 

e. Mampu mengkritisi prosedur operasional standar dalam 
penyelesaian masalah teknologi produk industri manufaktur skala 
menengah yang telah dan/atau sedang diterapkan yang dituangkan 
dalam kertas kerja. 

 
Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh 
 

6 Semester 
112 SKS 

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian 

1. Struktur Kurikulum 
Kurikulum Program Studi DIII Otomasi Sistem Instrumentasi terdiri atas 
mata kuliah teori (57 SKS), dan praktikum (55 SKS) 
 

2. Strategi Pembelajaran 
Kuliah, tutorial, praktik, e-learning, seminar 
 

3. Metode Penilaian 
Tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester 
(UAS) dengan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku. 
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PROGRAM STUDI D3 TEKNIK GIGI

Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM

Status akreditasi B
LAMPTKes

Full  me Full  me

Nama Gelar AMd Kes

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL)

PENGUASAAN PENGETAHUAN
a. konsep teore  s anatomi dan  siologi melipu   mulut, wajah, gigi dan oklusi;
b. konsep teore  s sifat  sik dan kimiawi, indikasi dan cara penggunaan material 

laboratorium gigi 
c. prinsip dan teknik penggunaan dan pemeliharaan alat-alat laboratorium 

gigi.
d. konsep umum desain pembuatan perangkat gigi (dental device), melipu  :

1) gigi  ruan lepasan,
2) gigi  ruan cekat,
3) peran   ortodon   lepas;

e. teknik pembuatan perangkat gigi (dental device), melipu  :
1] gigi  ruan lepasan,
2] gigi  ruan cekat,
3] peran   ortodon   lepas,
4] protesa maksilo fasial, sesuai masalah yang dihadapi, dengan mengiku   

perkembangan bahan dan metode termutakhir, sesuai fungsi dan 
este  k;

f. pengendalian mutu produk laboratorium gigi secara internal dan eksternal;
g. metode komunikasi efek  f untuk promosi bidang keteknisian dan produk 

yang dihasilkan oleh laboratorium gigi, serta kerjasama dengan mitra kerja 
atau konsumen;

h. prinsip manajemen untuk pengelolaan laboratorium gigi agar dapat 
memecahkan masalah yang terjadi di laboratorium gigi;

i. konsep teore  s Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan pencegahan penularan 
infeksi di laboratorium gigi;

j. konsep umum dan prinsip tentang Kode E  k Keteknisian gigi Indonesia;
k. pengetahuan faktual aspek hukum dibidang keteknisian gigi;

KETERAMPILAN KHUSUS
a. mampu membuat protesa gigi  ruan lepasan baik gigi  ruan lengkap maupun 

gigi  ruan sebagian menggunakan bahan akrilik dan logam, minimal dengan 
metode konvensional, sesuai fungsi dan este  k yang memenuhi standar 
pelayanan keteknisian gigi kementerian kesehatan;

b. mampu membuat restorasi gigi  ruan cekat menggunakan material logam, 
non logam, logam-keramik minimal dengan metode konvensional, sesuai 
fungsi dan este  k yang memenuhi standar pelayanan keteknisian gigi 
kementerian kesehatan;

c. mampu membuat berbagai macam peran   ortodon   lepas, minimal dengan 
metode konvensional, sesuai fungsi, dan memenuhi standar pelayanan 
keteknisian gigi kementerian kesehatan;

d. mampu membuat protesa maksilo fasial khususnya di dalam rongga mulut 
dan wajah, minimal menggunakan metode konvensional, sesuai fungsi dan 
este  k yang memenuhi standar pelayanan keteknisian gigi kementerian 
kesehatan;

e. mampu melakukan tata laksana pengendalian mutu laboratorium gigi baik 
internal dan eksternal melipu   penerimaan model dan pengendalian kualitas 
hasil produk yang dikerjakan;
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f. mampu melakukan komunikasi efek  f baik lisan maupun tulisan dengan 
konsumen maupun mitra kerja, untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan 
mutu layanan;

g. mampu melakukan pencegahan penyakit akibat kerja, sesuai standar 
pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, yang 
memenuhi standar pelayanan keteknisian gigi, serta standar operasional 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan

h. mampu melaksanakan pengelolaan laboratorium gigi sesuai standar 
pengelolaan Laboratorium gigi.

Note: untuk CPL prodi lengkap bisa dilihat di Web Site Fakultas Vokasi www.vokasi.
unair.ac.id

Lama studi dan jumlah kredit Lama pendidikan 6 semester
Jumlah kredit 117 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, e.g. 
SNMPTN, SBMPTN,
Mandiri, dll

Persyaratan Calon Mahasiswa:
Lulus satuan pendidikan se  ngkat SMA dan sederajat, maksimal 2 tahun sebelum 
tahun penda  aran
Memiliki ijasah SMA/MA/SMK atau yang setara

Seleksi penerimaan mahasiswa baru
Mandiri (Seleksi Universitas)

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik

Semester pertama tahun akademik dimulai bulan Agustus 
Semester genap dimulai bulan Februari 

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode penilaian, 
dll. 

Kurikulum Prodi Teknik Kesehatan Gigi terdiri dari 33 mata kuliah termasuk tugas 
akhir mempunyai beban 54 sks dan 20 mata prak  kum mempunyai beban 63 sks 
termasuk magang 7 sks,. Jumlah beban keseluruhan sebesar 117 sks 

Strategi Pembelajaran:
Ceramah, Diskusi,e learning, Praktek laboratorium, Kunjungan Industri, Praktek 
kerja lapangan, magang

Media yang digunakan:
LCD, Komputer/laptop, Model, Modul, Textbook 

Metode Penilaian: 
Tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan 
skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang berlaku.

Standar Biayaan e.g. per tahun/
mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan 
 nggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan  nggi negeri, dan jalur mandiri di 

lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesi  kasi program studi 
disahkon/direvisi
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PROGRAM STUDI D3 KEPARIWISATAAN/BINA WISATA

Status Akreditasi beserta Badan 
Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM

Status akreditasi A
BAN-PT

Full  me Full  me

Nama Gelar A.Md.Par

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL)

SIKAP
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius;
2. Menjunjung  nggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan e  ka;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

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

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

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan e  ka akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Menerapkan nilai-nilai hospitalitas (integritas, sempurna, terpercaya, 

profesional, berkepribadian);
12. Menerapkan Global Code Ethic of Tourism pada bidang usaha 

kepariwisataan.

PENGUASAAN PENGETAHUAN
1. Menguasai konsep kepariwisataan dan aplikasinya dalam perjalanan wisata.
2. Menguasai konsep teori  s secara umum tentang pengetahuan World 

Geography. 
3. Menguasai prinsip-prinsip dan teknik dalam perencanaan dan 

penyelenggaraan paket perjalanan wisata.
4. Menguasai prinsip-prinsip reservasi (computer reserva  on system) dalam 

perjalanan wisata.
5. Menguasai konsep umum tentang peraturan terkini dan prosedur meng-

issued  ket udara.
6. Menguasai teknik penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insen  f, 

konferensi dan pameran.
7. Menguasai prinsip dan teknik berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan 

dalam bahasa Inggris dan satu bahasa asing lainnya (Mandarin/Perancis/
Jepang/Jerman).

8. Menguasai prinsip-prinsip secara umum tentang pemasaran, promosi, dan 
teknik penjualan paket wisata.

9. Menguasai konsep secara umum tentang product knowledge baik yang 
domes  k maupun internasional.

10. Menguasai konsep teori  s secara umum tentang administrasi pembukuan 
yang berkaitan dengan usaha perjalanan wisata.

11. Menguasai konsep umum dan aplikasi terkini dari sistem informasi dan 
teknologi usaha perjalanan wisata.

12. Menguasai prinsip-prinsip umum sebagai tour leader dan tour guide.
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13. Menguasai teknik pembukuan, administrasi keuangan dan pengelolaan 
sumber daya yang berkaitan dengan usaha perjalanan wisata.

14. Menguasai prinsip-prinsip tentang kesehatan dan keselamatan kerja.
15. Menguasai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia dan biaya 

operasional di bidang perjalanan wisata.
16. Menguasai metode sta  s  k, melipu  : teori tentang teknik pengumpulan, 

pengolahan dan analisis data secara deskrip  f serta menyusun dan membaca 
laporan.

17. Mengusai konsep teori  s secara umum mengenai teknik pelaporan dan 
pelayanan prima

KETERAMPILAN KHUSUS
Pendidikan Program Studi D-III Kepariwisataan/Bina Wisata adalah menghasilkan 
ahli madya yang mampu :
1. Melaksanakan pekerjaan operasional pelayanan dan supervisi di bidang 

kepariwisataan secara profesional.
a) Mampu melaksanakan Prosedur kegiatan konvensi mulai dari 

perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pertemuan, konferensi dan 
perdagangan yang sesuai dengan permintaan konsumen.

b) Mampu Melakukan kegiatan pemanduan dalam perjalanan wisata 
yang melipu   bercerita tentang sejarah, objek dan budaya masyarakat 
sehingga wisatawan mengetahui kondisi suatu daerah tujuan wisata 
dan perjalanannya menyenangkan.

c) Mampu Membuat I  nerary dengan cara penempatan objek wisata, 
akomodasi, konsumsi, transportasi, perhitungan waktu dan komponen 
komponen wisata lainnya, sehingga menghasilkan harmonisasi antar 
komponen yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. 

d) Mampu menghitung harga paket wisata melalui perhitungan variabel 
dan  x cost sehingga menghasilkan harga paket wisata yang kompe   f 
dan sesuai dengan pasar.

e) Mampu melakukan kegiatan reservasi baik secara manual maupun 
computerized hingga menerbitkan  ket airline menggunakan aplikasi 
Galileo.

f) Mampu Memberikan informasi yang akurat mengenai ragam budaya 
sejarah terkait situs dan obyek daya tarik wisata kepada wisatawan 
dengan menggunakan komunikasi secara lisan menggunakan 
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan standar layanan 
pemanduan.

2. Mampu mengembangkan usaha secara mandiri di bidang kepariwisataan.
a) Mampu menjelaskan produk kepariwisataan yang ditawarkan, sekaligus 

melaksanakan transaksi penjualan produk kepariwisataan
b) Mampu membandingkan macam-macam produk dan segmen pasar 

bisnis kepariwisataan
c) Mampu menyusun proposal bisnis bidang kepariwisataan
d) Mampu melakukan pengaturan SDM dalam bisnis kepariwisataan
e) Mampu melakukan penghitungan pembiayaan bisnis yang akuntabel 

dengan menggunakan aplikasi akuntansi.
f)  Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya sesuai 

tuntutan industri pariwisata.
g) Mampu mengembangkan kemampuan ber  kir logis anali  s yang 

diwujudkan dalam penulisan Tugas Akhir
h) Mampu melaksanakan pekerjaan bidang pariwisata sesuai dengan e  ka 

pelayanan prima.

KETERAMPILAN UMUM
1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku;
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2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 
3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, 
inova  f, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;

4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan 
sahih, serta mengomunikasikannya secara efek  f kepada pihak lain yang 
membutuhkan; 

5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinova  f dalam pekerjaannya;
6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri;

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

Lama studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh dalam ECTS

6 semester
110 sks
Minimum IPK 2.0
Minimum passing grade C untuk mata kuliah
1. POW 1, 
2. POW Nasional, 
3. POW Internasional, 

Minimum nilai D untuk kelulusan 25%.

Persyaratan Calon Mahasiswa 
Baru dan mekanisme seleksi, e.g. 
SNMPTN, SBMPTN,
Mandiri, dll

Persyaratan Calon Mahasiswa:
Lulus satuan pendidikan se  ngkat SMA dan sederajat, maksimal 2 tahun sebelum 
tahun penda  aran
Memiliki ijasah SMA/MA/SMK atau yang setara
Seleksi penerimaan mahasiswa baru
Mandiri (Seleksi Universitas)

Tanggal dimulainya kegiatan 
akademik

Semester pertama tahun akademik dimulai bulan Agustus semester genap dimulai 
bulan Februari

Struktur kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode penilaian, 
dll. 

Kurikulum Prodi DIII Kepariwisaataan/Bina Wisata terdiri dari 25 mata kuliah 
termasuk tugas akhir dengan beban 69 sks dan 16 mata prak  kum dengan beban 
41 sks 
Strategi pembelajaran yang digunakan:
- kuliah, diskusi, presentasi
- prak  kum/praktek
- praktek kerja lapangan/magang

Media yang digunakan antara lain: LCD, komputer/lap top, kertas kerja dan modul, 
text book.
Metode Penilaian: tugas, kuis, UTS, UAS, dengan skala pada Patokan Acuan 
Penilaian (PAP) yang berlaku.

Standar Biayaan e.g. per tahun/
mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar biaya sesuai dengan SK Rektor Nomor: 21 Tahun 2019 tentang satuan 
biaya pendidikan program sarjana melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan 
 nggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan  nggi negeri, dan jalur mandiri di 

lingkungan Universitas Airlangga.

Tanggal spesi  kasi program studi 
disahkon/direvisi
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SEKOLAH TEKNOLOGI MAJU DAN 
MULTIDISIPLIN
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PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI SAINS DATA 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya 

Terakreditasi Minimum dari BAN-PT  
(No: 71/SK/BAN-PT/Min_Akred/S/XI/2019 berlaku tahun 2019-2021)  

Capaian Pembelajaran 1. Sikap (sesuai lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015) 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral dan etika; 
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

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

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

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
k. mewujudkan  keunggulan yang berlandaskan moral agama (excellence 

with morality) 
2. Ketrampilan Umum (sesuai lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015) 

a. Mampu memanfaatkan secara efektif berbagai teori, teknik, bahasa 
pemrograman, sistem operasi, alat pendukung desain, dan lingkungan 
pengembangan. 

b. Mampu menentukan, merancang, mengimplementasikan, menguji, dan 
mendokumentasikan sistem berbasis komputer. 

c. Mampu bekerja di dalam tim, berkontribusi pada perencanaan dan 
pelaksanaan tugas pengembangan sistem. 

d. Mampu secara mandiri dalam mengusulkan, merencanakan, 
melaksanakan, dan melaporkan program investigasi, desain, dan 
implementasi sistem. 

3. Keterampilan Khusus  
a. Mampu menganalisis masalah yang diberikan untuk menemukan solusi 

permasalahan di bidang pekerjaan yang mencakup bidang kesehatan, 
industri, sosial dan komunikasi, serta bisnis dan finansial secara 
profesional. 

b. Mampu mengintegrasikan konsep dan praktik sains data untuk 
mendukung proses pengambilan keputusan.  

c. Mampu memilih alat/metode/perangkat lunak yang sesuai kebutuhan 
dalam praktek profesionalnya untuk mengambil keputusan berdasarkan 
informasi yang tersedia.  

d. Mampu memanfaatkan sumber daya dalam penyelesaian proyek secara 
optimal. 

4. Pengetahuan 
a. Mampu menguasai konsep serta metode statistika dan matematika 

dalam mengolah dan menganalisis data untuk menghasilkan 
rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. 

b. Mampu menguasai model-model pemrograman, bahasa pemrograman, 
basis data, pengambilan informasi, visualisasi data, dan antarmuka 
halaman web interaktif. 
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c. Mampu menguasai prinsip, teknik, proses manajemen proyek, 
tanggung jawab profesional, hukum, dan etika analis data dalam bidang 
pekerjaan yang mencakup bidang kesehatan, industri, sosial dan 
komunikasi, serta bisnis dan finansial. 

d. Mampu menerapkan metode penelitian untuk menghasilkan karya tulis 
ilmiah. 

Lama studi dan jumlah 
kredit 

Lama studi 8 semester dengan paling cepat dapat ditempuh dalam waktu 7 
semester. Jumlah kredit minimal sebagai syarat lulus adalah 144 sks. 

Struktur kurikulum, 
strategi pembelajaran, 
metode penilaian, 
metode evaluasi studi, 
kriteria kelulusan 

Struktur kurikulum: dapat diselesaikan dalam waktu 8 semester (normal); bagi 
mahasiswa unggul dapat diselesaikan dalam 7 semester. Semester 1 dan 2 
menempuh 18 sks, sementara semester 3 dan seterusnya pengambilan jumlah 
mata kuliah bergantung pada capaian Indeks Prestasi Semester. 
 
Strategi pembelajaran: 

a. Teacher Centered Learning (TCL) 
b. Student Centered Learning (SCL) 
c. Small Group Discussion (SGD) 
d. Simulasi 
e. Discovery Learning 
f. Cooperative Learning 
g. Problem-Based Learning (PBL) 
h. Case-Study Learning (CSL) 
i. Project-Based Learning (PBL) 

 
 
 
Metode Penilaian 
Penilaian hasil belajar mahasiswa untuk setiap akhir semester berdasarkan nilai 
Ujian Akhir Semester (UAS), Nilai Tengah Semester (UTS), Nilai Tugas, Nilai Quiz, 
dan penilaian Softskill. Proporsi UAS antara 35%-40%, Proporsi UTS 25%-30%, 
proporsi quiz 5%-10%, proporsi tugas 10%-20%, dan penilaian softskill 5%-10%. 
Berikut adalah penilaian akhir hasil pembelajaran. 
 

No. Nilai Angka Nilai 
Huruf Nilai Bobot Sebutan 

1 ≥ 75 A 4 Lulus Istimewa 
2 70 – 74,9 AB 3,5 Lulus Sangat baik 
3 65 – 69,9 B 3 Lulus Baik 
4 60 – 64,9 BC 2,5 Lulus Cukup Baik 
5 55 – 59,9 C 2 Lulus Cukup 
6 40 – 54,9 D 1 Lulus Kurang 
7 < 40 E 0 Tidak Lulus 

 
Metode Evaluasi Studi 
Keberhasilan siswa dilihat berdasarkan evaluasi hasil pembelajaran pada dua 
tahun pertama, empat tahun pertama, batas waktu studi, dan kelulusan. 
 
Kriteria Kelulusan 
1. Telah menyelesaikan kurikulum Program Studi S1 Teknologi Sains Data 

dengan minimal 144 sks 
2. IPK pada akhir program minimal 2.00 
3. Tidak ada nilai E, dan maksimum nilai D adalah 20 % dari total SKS yang 

diperoleh 
4. Telah selesai menyusun skripsi dan lulus mempertahankan di hadapan tim 

penguji serta telah menyelesaikan naskah skripsi lengkap (hasil perbaikan) 
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5. Memenuhi syarat administrasi akademik untuk kelulusan sarjana S1 
Teknologi Sains Data dan persyaratan wisuda 

6. Ketentuan lain diatur lebih lanjut oleh pimpinan Fakultas dan atau pimpinan 
Universitas. 
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PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya 

Terakreditasi Minimum dari BAN-PT  
(No: 70/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/XI/2019 berlaku tahun 2019-2021) 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 
 
 

1.  SIKAP 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius; 
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan    agama, moral dan etika; 
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

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

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

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

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; dan 
k. mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama 

(excellence with morality). 
 
2. KETRAMPILAN UMUM  

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

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan 
atau desain; 

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

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

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

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

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri; 
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i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi. 

 
3.  KETRAMPILAN KHUSUS 

a. Mampu memanfaatkan sains dasar, teknologi informasi, dan dasar 
sistem fisik-siber (cyber physical system) untuk mengembangkan 
metode kecerdasan buatan pada sistem fisik-siber (cyber physical 
system) yang otonomi (autonomous); 

b. Mampu menganalisis sistem robotika dan permasalahan di dunia 
industri secara luas; 

c. Mampu mengembangkan metode kecerdasan buatan sebagai 
implementasi lanjut dari ilmu komputer sesuai dengan aplikasinya; 

d. Mampu merancang dan menjalankan penelitian pada bidang Teknik 
Robotika dan Kecerdasan Buatan dengan metodologi yang benar; 

e. Mampu mendesain dan mengimplementasikan konsep kecerdasan 
buatan pada sistem fisik-siber (cyber physical system). 

 
4. PENGETAHUAN 

a. Menguasai konsep teoritis sains dasar dan teknologi informasi yang 
terkait dengan desain dan aplikasi Teknik Robotika dan Kecerdasan 
Buatan; 

b. Menguasai konsep teoritis dasar sistem fisik-siber (cyber physical 
system); 

c. Menguasai konsep teoritis robotika; 
d. Menguasai konsep teoritis kecerdasan buatan; 
e. Menguasai konsep teoritis metodologi penelitian; 
f. Menguasai konsep teoritis kewirausahaan dan komunikasi. 

Lama studi dan jumlah kredit   Lama studi: 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu 7 
semester, selama-lamanya 14 semester (SK Rektor Unair No. 50 
Tahun 2018) 

 Jumlah kredit: 144 SKS 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian 

Total beban studi lulus                : 144 sks         
     Jumlah beban studi mata kuliah Wajib Prodi                  : 120 sks 
     Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan                          :   24 sks 
 
Jumlah beban studi mata kuliah pilihan yang disediakan  : 53 sks 
 
Struktur Kurikulum 

 Dapat diselesaikan dalam 8 semester (normal); bagi mahasiswa 
unggul dapat diselesaikan dalam 7 semester. Semester 1 
menempuh 19 sks, semester 2 dan seterusnya pengambilan jumlah 
mata kuliah tergantung capaian Indeks Prestasi Semester. 

 Pada setiap semester, terdapat mata kuliah untuk mendukung 
kompetensi bidang Robotika dan bidang Kecerdasan Buatan. 

 
Strategi Pembelajaran  
 Teacher center learning 
 Student center learning 
 Research based learning 

 
Metode Penilaian  
Berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP), penilaian hasil belajar berasal 
dari nilai UTS, UAS, tugas terstruktur, kuis, dan soft skill. 
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Rentang Nilai 
Angka Nilai Huruf Nilai Mutu 

75,0 – 100 A 4 

70,0 - 74,9 AB 3,5 

65,0 - 69,9 B 3 

60,0 – 64,9 BC 2,5 

55,0 – 59,9 C 2 

40,0 – 54,9 D 1 

0 -  39,9 E 0 
 
Evaluasi Hasil Studi 
Evaluasi hasil studi program sarjana (S1) dilaksanakan pada akhir tahun 
pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun keempat, dan disetiap tahun 
setelah memasuki tahun kelima, yang diatur dengan pedoman prosedur. 
 
Kriteria Kelulusan 

1. Telah menempuh ≥ 144 SKS dan sudah lulus seluruh mata kuliah yang 
diwajibkan.  

2. IPK ≥ 2.00. 
3. Setiap mahasiswa jenjang Program Sarjana (S1) wajib untuk 

mempublikasikan karya ilmiah paling rendah pada jurnal nasional 
ber-ISSN yang merupakan persyaratan yudisium (SK Rektor Unair No. 
2 Tahun 2017). 

4. Mempunyai nilai ELPT (English Language Proficiency Test) ≥ 450 yang 
dilaksanakan oleh Pusat Bahasa Universitas Airlangga (SK Rektor 
Unair No. 40 Tahun 2015).  

 
Predikat Kelulusan dengan Pujian (Cumlaude)  
1. Masa studi maksimal 8 semester/ 4 tahun 
2. IPK antara 3,51 - 4,00 

 
Info lengkap dapat dilihat pada  

http://stmm.unair.ac.id/program-studi-trkb/ 
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PROGRAM STUDI S1 REKAYASA NANOTEKNOLOGI 

Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya 

Terakreditasi Minimum (72/SK/BAN-PT/Min_Akred/S/XI/2019) 
 

Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL) 
 
 

Capaian Program Studi Sarjana Rekayasa Nanoteknologi diurai dalam 
beberapa poin sebagai berikut: 

1. Sikap 
Lulusan Program Sarjana Rekayasa Nanoteknologi diharapkan memiliki 
sikap sebagai berikut: 

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

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

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

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme, serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, 
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

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

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri  
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan 
k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama 

(excellence with morality)  
 
2. Keterampilan Umum 

Lulusan Program Sarjana Rekayasa Nanoteknologi diharapkan memiliki 
keterampilan umum sebagai berikut: 

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

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur  
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi  

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

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

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

g. Mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan yang baik, 
profesional, serta menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di 
masyarakat  

 
3. Keterampilan Khusus 

Lulusan Program Studi Sarjana Rekayasa Nanoteknologi diharapkan 
memiliki keterampilan khusus sebagai berikut: 

a. Memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu 
nanoteknologi secara umum dan secara khusus pada bidang life 
science atau energi dan lingkungan  

b. Mampu memahami dan melakukan karakterisasi material dengan 
eksperiman dan komputasi 

c. Mampu mengaplikasikan material dalam bidang life science atau 
energi dan lingkungan, melalui eksperimen dan/atau komputasi  

d. Mampu bekerja di laboratorium secara profesional dengan 
menerapkan asas-asas kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang 
baik  

e. Memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah yang tengah 
dihadapi oleh masyarakat serta kemampuan berwirausaha dalam 
bidang nanoteknologi  

f. Memiliki kemampuan untuk mempresentasikan karya ilmiah dalam 
bentuk lisan maupun tulisan dalam bahasa indonesia dan bahasa 
inggris  

 
4. Pengetahuan 

Lulusan Program Studi Sarjana Rekayasa Nanoteknologi diharapkan 
memiliki pengetahuan sebagai berikut: 

a. Memiliki wawasan mendalam dan komprehensif mengenai dasar-
dasar nanoteknologi, meliputi struktur material dan rekayasanya 
melalui pendekatan eksperimen dan/atau komputasi 

b. Menguasai prinsip dasar, metode, sekaligus teknik sintesis dan 
karakterisasi nanomaterial 

c. Memiliki pengetahuan mengenai kinetika dan termodinamika reaksi; 
d. Mengetahui karakteristik fisis dan kimiawi zat padat, dimulai dari 

struktur 3D, 2D, 1D, hingga 0D 
e. Menguasai ilmu spektroskopi yang mendasari teknik karakterisasi 

nanomaterial) 
f. Memiliki pemahaman dasar mengenai bidang keilmuan 

nanoteknologi  
g. Mengetahui prinsip nanoteknologi beserta aplikasi rekayasanya di 

bidang life science atau energi dan lingkungan  

Lama studi dan jumlah kredit  Lama studi: 8 semester  
Jumlah kredit: 144 SKS dari 168 SKS  
Minimum Passing Grade D 
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Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian 

Struktur Kurikulum 
Dapat diselesaikan dalam 8 semester 
Total beban studi lulus: Minimal 144 SKS dari 168 SKS     
     Jumlah beban studi mata kuliah Wajib Prodi                       : 95 SKS 
     Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan yang disediakan   : 59 SKS 
     Jumlah beban studi mata kuliah praktikum                          : 14 SKS 
    
Strategi pembelajaran  

 Kuliah 
 Tutorial 
 Praktikum 
 Concept based learning 
 Problem based learning 
 Project based learning 
 Skill based learning 

 
Metode penilaian  
Penilaian hasil belajar berasal dari nilai UTS, UAS, Kuis, Tugas dan soft skill. 
 

Nilai Angka Nilai Huruf Nilai Mutu Keterangan 

> 75,00 A 4 Lulus 

70,00 – 74,99 AB 3,5 Lulus 

65,00 – 69,99 B 3 Lulus 

60,00 – 64,99 BC 2,5 Lulus  

55,00 – 59,99 C 2 Lulus 

40,00 – 54,99 D 1 Lulus 

< 40,00 E 0 Tidak Lulus 

 
Predikat Kelulusan  
Predikat kelulusan Program Sarjana (S1) dengan kriteria sebagai berikut:  

IPK : 2,00–2,75 : memuaskan 

2,76–3,50 : sangat memuaskan 

3,51–4,00 : dengan pujian (cumlaude) 
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PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya 

Terakreditasi Minimum dari BAN-PT  
(No: 68/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/XI/2019 berlaku tahun 2019-2021) 

Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 
 
 

A. Sikap (sesuai lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015) 
1. Mampu  menunjukkan   sikap  religius dan ketakwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa (S1); 
2. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan  agama, moral dan etika (S2); 
3. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 

tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada 
negara dan bangsa (S3); 

4. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu  kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila 
(S4); 

5. Mampu bekerja sama dan menunjukkan kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S5); 

6. Mampu menunjukkan penghargaan terhadap keanekaragaman 
budaya, pandangan,  agama,  dan kepercayaan, serta pendapat 
atau temuan orisinal orang lain (S6); 

7. Mampu  menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan  bernegara (S7); 

8. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan 
dibidang keahliannya secara mandiri (S8); 

9. Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
(S9); 

10. Mampu menunjukkan intemalisasi semangat kemandirian, 
kejuangan, dan kewirausahaan (S10);  

11. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama 
(excellence with morality) (S11). 

 
B. Ketrampilan Umum (sesuai lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 

2015) untuk jenjang Sarjana 
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
3. 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 
atau  desain (KU3); 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi (KU4); 

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

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

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 (KU7); 
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8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri (KU8); 

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

 
 

C.  Ketrampilan Khusus 
1. Kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu 

pengetahuan alam dan/atau material, teknologi informasi dan 
keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang 
prinsip-prinsip keteknikan (KK1); 

2. Kemampuan mendesain komponen, sistem dan/atau proses untuk 
memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan 
realistis, misalnya hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, 
kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan serta untuk mengenali 
dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional 
dengan wawasan global (KK2); 

3. Kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen 
laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan 
mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik (KK3); 

4. Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan 
menyelesaikan permasalahan teknik (KK4); 

5. Kemampuan menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik 
yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan elektro 
(KK5); 

6. Kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan 
(KK6); 

7. Kemampuan merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi 
tugas di dalam batasan-batasan yang ada secara sistematis (KK7); 

8. Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya 
(KK8); 

9. Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan 
mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik 
(KK9). 

10. Kemampuan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang 
hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu 
kontemporer yang relevan (KK10). 

 
. D. Penguasaan Pengetahuan 

1. Kemampuan mendapatkan dan menerapkan pengetahuan 
matematika level universitas termasuk Matematikantegral-
diferensial, aljabar linier, variabel kompleks, serta probabilitas dan 
statistik (PP1); 

2. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan praktikum fisika dan 
sains dasar lain yang sesuai dengan nama program studi (PP2); 

3. Kemampuan menerapkan pengetahuan komputasi yang diperlukan 
untuk menganalisa dan merancang device atau sistem kompleks 
(PP3); 

4. Kemampuan menerapkan pengetahuan inti (core knowledge) 
bidang teknik elektro termasuk rangkaian elektrik, sistem dan 
sinyal, sistem digital, elektromagnetik, dan elektronika (PP4); 

5. Kemampuan menerapkan pengetahuan keluasan (breadth 
knowledge) yang mencakup sejumlah topik kerekayasaan pada 
bidang teknik ketenagalistrikan, sistem control, system 
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telekomunikasi, elektronika dan sistem komputer (PP5); 
6. Kemampuan menerapkan setidaknya satu bidang pengetahuan 

kedalaman (depth knowledge) yang sesuai dengan nama program 
studi (PP6); 

7. Kemampuan menerapkan dan keterampilan yang diperoleh dari 
perkuliahan sebelumnya dalam kegiatan desain rekayasa (PP7). 

Lama studi dan jumlah kredit   Lama studi: 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu 7 
semester, selama-lamanya 14 semester (SK Rektor Unair No. 50 
Tahun 2018) 

 Jumlah kredit: 144 SKS 

Struktur Kurikulum, strategi 
pembelajaran, metode 
penilaian 

Total beban studi lulus                : 144 sks         
     Jumlah beban studi mata kuliah Wajib Prodi                  : 132 sks 
     Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan                          :   12 sks 
 
Jumlah beban studi mata kuliah pilihan yang disediakan  : 66 sks 
 
Struktur Kurikulum 

 Dapat diselesaikan dalam 8 semester (normal); bagi mahasiswa 
unggul dapat diselesaikan dalam 7 semester. Semester 1 
menempuh 18 sks, semester 2 dan seterusnya, pada semester 5 
mahasiswa dapat mengambil mata kuliah konsentrasi sesuai 
dengan minat masing-masing. pengambilan jumlah mata kuliah 
tergantung capaian Indeks Prestasi Semester. 

 Pada setiap semester, terdapat mata kuliah untuk mendukung 
kompetensi bidang Teknik Elektro. 

 
Strategi Pembelajaran  
 Teacher center learning 
 Student center learning 
 Research based learning 

 
 
Metode Penilaian  
Berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP), penilaian hasil belajar berasal 
dari nilai UTS, UAS, tugas terstruktur, kuis, dan soft skill. 
 

Rentang Nilai 
Angka Nilai Huruf Nilai Mutu 

75,0 – 100 A 4 

70,0 - 74,9 AB 3,5 

65,0 - 69,9 B 3 

60,0 – 64,9 BC 2,5 

55,0 – 59,9 C 2 

40,0 – 54,9 D 1 

0 -  39,9 E 0 
 
Atribut Penilaian Softskill 
 

Atribut Penjelasan 

Komunikasi Kemampuan berbicara, menulis, 
mempresentasikan, dan mendengarkan 
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Kesopanan Sopan santun dan tata krama 

Fleksibilitas Pembelajar sepanjang hayat, menerima hal 
baru, mau berubah 

Integritas Jujur dan beretika, tidak nyaman jika ada 
hal yang tidak benar 

Kemampuan 
Interpersonal 

Memiliki kendali diri, empati, sabar, ramah 

Sikap Positif Antusias, optimis, percaya diri 
Profesionalisme Berpakaian rapi, penampilan, lugas 
Bertanggung Jawab Menyelesaikan pekerjaanya, dapat 

diandalkan, melakukan yang terbaik, 
disiplin 

Kerja Sama 
(Teamwork) 

Kooperatif, kolaboratif, suportif 

Etos Kerja Kerja keras, Motivasi diri, tepat waktu, 
kehadiran yang baik 

Kepemimpinan Berorientasi pada tujuan, percaya diri 
namun tidak agresif, berusaha mencapai 
keputusan, memiliki inisiatif 

Critical Thinking / 
Problem Solving 

Mampu berpikir kritis dan memahami 
teknik memecahkan permasalahan 

 
 
Evaluasi Hasil Studi 
Evaluasi hasil studi program sarjana (S1) dilaksanakan pada akhir tahun 
pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun keempat, dan disetiap tahun 
setelah memasuki tahun kelima, yang diatur dengan pedoman prosedur. 
 
Kriteria Kelulusan 

1. Telah menempuh ≥ 144 SKS dan sudah lulus seluruh mata kuliah yang 
diwajibkan.  

2. IPK ≥ 2.00. 
3. Setiap mahasiswa jenjang Program Sarjana (S1) wajib untuk 

mempublikasikan karya ilmiah paling rendah pada jurnal nasional 
ber-ISSN yang merupakan persyaratan yudisium (SK Rektor Unair No. 
2 Tahun 2017). 

4. Mempunyai nilai ELPT (English Language Proficiency Test) ≥ 450 yang 
dilaksanakan oleh Pusat Bahasa Universitas Airlangga (SK Rektor 
Unair No. 40 Tahun 2015).  

 
Predikat Kelulusan dengan Pujian (Cumlaude)  
1. Masa studi maksimal 8 semester/ 4 tahun 
2. IPK antara 3,51 - 4,00 

 
Info lengkap dapat dilihat pada  

http://stmm.unair.ac.id/program-studi-teknik-elektro/ 
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PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI 
Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya 

Terakreditasi Minimum dari BAN-PT  
(No: 71/SK/BAN-PT/Min_Akred/S/XI/2019 berlaku tahun 2019-2021)  

Capaian Pembelajaran 1.  SIKAP 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius; 
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika; 
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

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

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

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

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; dan 
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
k. mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama 

(excellence with morality). 
 
2. KETRAMPILAN UMUM  

a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 
c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 
desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 
dalam laman perguruan tinggi; 

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

e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data; 
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f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

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

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

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

 
3.  KETRAMPILAN KHUSUS 

a. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa 
(engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa 
kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi manusia, material, 
peralatan, energi, dan informasi); 

b. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem 
terintegrasi melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan 
informasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional, atau 
eksperimental; 

c. Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan 
analisis masalah rekayasa pada sistem terintegrasi; 

d. Mampu merumuskan alternative solusi untuk menyelesaikan masalah 
rekayasa kompeks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan 
faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, 
sosial, dan lingkungan (environmental consideration); 

e. Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan 
mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, 
kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-
faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan 
lingkungan; 

f. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat 
perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan 
komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa pada bidang 
sistem terintegrasi; 

4. PENGETAHUAN 
a. Menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika 

rekayasa; prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), sains 
rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis 
dan perancangan sistem terintegrasi; 

b. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi 
dengan pendekatan sistem; 

c. Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi 
secara umum; 
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d. Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan 
perkembangan teknologi terbaru dan terkini; 

e. Menguasai konsep teoritis metodologi penelitian; 
f. Menguasai konsep teoritis kewirausahaan dan komunikasi.. 

Lama studi dan jumlah 
kredit 

Lama studi 8 semester dengan paling cepat dapat ditempuh dalam waktu 7 
semester. Jumlah kredit minimal sebagai syarat lulus adalah 144 sks. 

Struktur kurikulum, 
strategi pembelajaran, 
metode penilaian, 
metode evaluasi studi, 
kriteria kelulusan 

Struktur kurikulum:  
Total beban sks : 144 SKS 
Total MK Wajib : 120 SKS 
Total MK Pilihan : 24 SKS 
 
Strategi pembelajaran: 

a. Teacher Centered Learning (TCL) 
b. Student Centered Learning (SCL) 
c. Research-Study Learning (RSL) 

 
Metode Penilaian 
 

No. Nilai Angka Nilai 
Huruf Nilai Bobot Sebutan 

1 ≥ 75 A 4 Lulus Istimewa 
2 70 – 74,9 AB 3,5 Lulus Sangat baik 
3 65 – 69,9 B 3 Lulus Baik 
4 60 – 64,9 BC 2,5 Lulus Cukup Baik 
5 55 – 59,9 C 2 Lulus Cukup 
6 40 – 54,9 D 1 Lulus Kurang 
7 < 40 E 0 Tidak Lulus 

 
Nilai didapat dari tugas, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta 
penilaian softskill dengan proporsi yang berbeda pada setiap mata kuliah.  
 
Metode Evaluasi Studi 
Keberhasilan mahasiswa dilihat berdasarkan evaluasi hasil pembelajaran pada 
akhir tahun pertama, dua tahun pertama, empat tahun pertama, batas waktu 
studi, dan kelulusan. 
 
Kriteria Kelulusan 
1. Telah menyelesaikan kurikulum Program Studi S1 Teknik Industri dengan 

minimal 144 sks termasuk Skripsi, PKL, dan KKN. 
2. IPK ≥2.00 
3. Tidak ada nilai E, dan maksimum nilai D adalah 20 % dari total SKS yang 

diperoleh 
4. Memenuhi persyaratan yudisium yang telah ditetapkan oleh fakultas dan 

universitas 
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