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uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Yayasan Universitas AKI Ptelah berhasil mengembangkan diri dengan lahirnya Universitas AKI yang 

merupakan penggabungan dari STIMIK AKI, STIBA AKI, APIKES AKI dan 

STIE AKI  yang mana pengembangan tersebut sesuai dengan Rencana Induk 

Pengembangan ( RIP ) Universitas AKI.

Dalam rangka menuntun dan memberikan informasi yang lengkap kepada 

masyarakat luas pada umumnya dan civitas akademika Universitas AKI pada 

khususnya, maka disusunlah Buku Pedoman Akademik Universitas AKI ini. Buku ini 

berisi informasi tentang sejarah perkembangan, visi, misi dan tujuan, struktur 

organisasi hingga system pendidikan Universitas AKI sehingga seluruh mahasiswa 

�dak mengalami kesulitan dalam memenuhi segala persyaratan akademik dan 

menjalankan prosedur administrasi pendukung kegiatan belajar mengajar.

Akhir kata, kami mengharapkan agar Buku Pedoman Akademik ini dapat bermanfaat 

bagi seluruh mahasiswa Universitas AKI sebagai panduan dalam melaksanakan 

segala kegiatan akademik sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik dan 

tepat waktu. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi pegangan bagi civitas 

akademik Universitas AKI dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada 

mahasiswa.

Kepada seluruh Tim Penyusun dan Pendukung, kami menyampaikan penghargaan 

dan terima kasih atas kerjasamanya dalam menyelesaikan Buku Pedoman Akademik 

ini.

  Semarang, September 2015

   Rektor 
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Pengantar
Kata
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ada tahunnya 1994, Yayasan Bina Anak Indonesia mendirikan Sekolah Tinggi di bidang Pkomputer yang dikenal dengan nama STIMIK AKI sesuai dengan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 09/D/O/94 sehingga 

mampu menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar dengan membuka berbagai 

Program Studi di bidang komputer baik untuk jalur akademik maupun jalur professional.

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang bahasa asing, 3 (�ga) tahun 

kemudian tepatnya tanggal 5 November 1997, didirikan Sekolah Tinggi Bahasa Asing yang 

dikenal dengan nama STIBA AKI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/D/O/97. Mengingat sumber daya yang dimiliki 

dipandang cukup memadai, maka pada tahun 1998 didirikan Akademik Perekam Informa�ka 

Kesehatan yang dikenal dengan nama APIKES AKI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/D/0/97.

Kemudian dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh 

masyarakat di bidang ekonomi, maka pada tahun 1999 didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

yang dikenal dengan nama STIE AKI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/D/O/99 tanggal 7 April 1999.

Untuk efisiensi dan efek�vitas dalam beberapa bidang dan menuju kepada persaingan global 

maka keempat lembaga di lingkungan AKI digabung menjadi Universitas AKI yang disingkat 

UNAKI dibawah naungan Yayasan Universitas AKI sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia No. 161/D/O/2003 dengan menambah Program Studi Psikologi S1 

dibawah Fakultas Psikologi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia No. 234. 234/U/2000 dan Keputusan Dirjen Dik� Depdiknas No. 

108/DIKTI/Kep/2001 serta beberapa peraturan lainnya tentang penyelenggaraan pendidikan 

�nggi.
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VISI, MISI danTUJUAN

UNIVERSITAS AKI

VISI

Menjadi Universitas yang unggul berdaya saing nasional, dalam bidang ilmu pengetahuan 

dengan mengedepankan teknologi dan bisnis atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.

MISI

Universitas AKI dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga dan Meningkatkan mutu pendidikan berbasis teknologi dan bisnis;

2. Menciptakan dan menyediakan sarana dan sumber daya manusia yang 

berkompeten di bidang teknologi teknologi dan bisnis;

3. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan instansi baik pemerintah 

maupun swasta, khusunya dalam bidang teknologi informasi dan pengembangan 

bisnis; 

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan berkemampuan akademik dan profesional yang unggul dalam 

berbagai bidang ilmu berbasis teknologi dan bisnis, beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi luhur, 

2. Mengembangkan dan menciptakan IPTEKS berbasis teknologi dan bisnis dalam 

berbagai bidang ilmu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat,

3. Menerapkan dan menyebarluaskan IPTEKS berbasis teknologi dan bisnis dalam 

berbagai ilmu,

4. Mengelola peneli�an dan pengabdian pada masyarakat yang mampu meningkatkan 

kompetensi akademik berbasis teknologi dan bisnis.
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        Ciptaan : Handoko Soerjanto, SE, MBA, M.Kom

E = 1
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alon mahasiswa baru lulusan SMU atau yang sederajad diberi kesempatan 

Cuntuk menda�ar pada semua Program Studi yang ada di Universitas AKI. 

Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa Universitas AKI, calon mahasiswa 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Membeli formulir penda�aran di bagian Marke�ng. 

b. Mengisi formulir penda�aran dan menyerahkan kembali ke bagian PMB, dilengkapi 

dengan :

- Bagi yang lulus

» 1 (satu) lembar fotocopy  yang dilegalisir.Ijazah

» 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang 

dilegalisir.

- Bagi yang belum lulus

» 1 (satu) lembar fotocopy rapor SMU mulai kelas  X s/d kelas XII semester ganjil 

yang dilegalisir.

c. Mengumpulkan pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

d. Mengiku� Tes Seleksi mahasiswa baru.

e. Lolos seleksi dan mendapatkan Surat Keputusan Diterima (SKD) dari bagian 

Marke�ng.

f. Menyelesaikan segala persyaratan registrasi dan menyerahkan buk� setor Bank, 

pembayaran angsuran pertama sejumlah yang ditentukan dalam SKD.

g. Mentaa� Tata Ter�b dan Peraturan yang ditetapkan oleh Universitas AKI.

2.1 Perpindahan Antar Program Studi / Fakultas di Lingkungan  Universitas AKI

a. Perpindahan mahasiswa antar Program Studi/Fakultas hanya diperkenankan 

pada se�ap awal semester.

b. Untuk dapat pindah Program Studi / Fakultas lain, mahasiswa sekurang-

kurangnya telah menempuh 2 (dua) semester.

c. Pengalihan kredit ( konversi ) antar Program Studi / Fakultas hanya mungkin 

dilakukan bila pokok bahasan Mata Kuliahnya �dak berbeda.

d. Mengajukan permohonan pindah dan mendapat persetujuan pindah 

Program Studi / Fakultas dari Dekan Fakultas asal.

e. Membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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2.2 Perpindahan dari Perguruan Tinggi Lain

Selama memungkinkan dan memenuhi syarat, Universitas AKI menerima 

mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain, baik dari Perguruan Tinggi Negeri 

maupun Perguruan Tinggi Swasta. Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi 

lain hanya diperkenankan pada se�ap awal Semester dengan syarat:

a. Membeli formulir penda�aran di bagian Marke�ng.

b. Mengisi dan menyerahkan kembali ke bagian Marke�ng dengan dilengkapi :

- Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal apabila mahasiswa 

yang bersangkutan belum lulus.

- Fotocopy Transkrip atau Da�ar Nilai Sementara yang dilegalisir

- Fotocopy Ijazah dilegalisir 1 lembar

- Fotocopy KTP 1 lembar.

- Foto berwarna 3 x 4 = 3 lembar

- Surat Keterangan bekerja dari instansi / Perusahaan apabila mahasiswa 

telah bekerja

c. Menyelesaikan segala persyaratan registrasi dan menyerahkan buk� setor 

Bank pembayaran angsuran 1 (pertama) sejumlah yang ditentukan dalam 

SKD.

d. Mentaa� Tata Ter�b dan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas AKI.

e. Masa studi untuk mahasiswa pindahan minimal 2 (dua) semester
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istem pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan oleh Universitas AKI 

Sdidasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 tahun 1999 

tentang pendidikan �nggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

No.232/U/ 2000 tentang penyusunan kurikulum pendidikan �nggi dan penilaian hasil 

belajar mahasiswa serta KepMendiknas No.045/U/2001 tentang penggunaan kurikulum 

in�.

             Universitas AKI menerapkan Sistem Kredit Semester yaitu sistem penyelenggaraan 

pendidikan yang menyatakan bahwa beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan 

penyelenggaraan program pendidikan dalam satuan kredit.

     

1. PENGERTIAN DAN BATASAN SISTEM  KREDIT SEMESTER 

Kredit

Adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa 

dalam satuan waktu tertentu ( semester ) dan besarnya pengakuan atas 

keberhasilan mahasiswa.

Semester

Adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program 

pendidikan diselenggarakan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara 

dengan 16 - 19 minggu kerja/ kegiatan akademik terjadwal termasuk didalamnya 2 - 

3 minggu kegiatan evaluasi / penilaian .

Sistem Kredit Semester 

Adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan pemberian penghargaan 

atas beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar serta beban penyelenggaraan 

program pendidikan yang dinyatakan dalam angka / satuan kredit.

Satuan Kredit Semester

Adalah angka satuan yang dipergunakan untuk menyatakan besarnya beban studi 

mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha kumula�f bagi suatu program tertentu 

serta besarnya penyelenggaraan pendidikan bagi perguruan �nggi khususnya 

tenaga pengajar.
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Nilai Satuan Kredit Semester

Nilai 1 ( satu ) satuan kredit semester ( sks ) untuk perkuliahan ditentukan oleh beban 

kegiatan mahasiswa yang melipu� 3 macam kegiatan perminggu yaitu :

- 50 menit kegiatan tatap muka terjadual  dengan dosen, seper� bentuk kuliah / 

diskusi.

- 50 menit kegiatan akademik terstruktur  yaitu kegiatan studi yang �dak terjadual 

tapi direncanakan oleh pengajar, seper� mengerjakan pekerjaan rumah / 

pemecahan soal-soal.

- 50 menit kegiatan akademik mandiri yaitu kegiatan studi yang harus dilakukan 

mahasiswa secara mandiri seper� membaca buku acuan / buku anjuran, persiapan 

dan la�han untuk pematangan materi bahasa perkuliahan dan lain-lain.

2. TUJUAN SISTEM  KREDIT SEMESTER

2.1. Tujuan Umum 

Dengan penerapan sistem kredit semester dimaksudkan agar pengelolaan 

Fakultas dan penyajian program dapat lebih bervariasi dan fleksibel sehingga 

memudahkan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

2.2. Tujuan Khusus

Sistem Kredit Semester mempunyai tujuan khusus yaitu: 

a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan 

studi dalam waktu yang lebih cepat.

b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam batas-batas tertentu 

untuk memilih kegiatan pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan 

kemampuan masing-masing.

c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mela�h diri dalam 

mengorganisasikan kegiatan-kegiatan secara efisien dan efek�f.

3. BEBAN STUDI  MAHASISWA

a. Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester ( sks ), 

yaitu :

- Jenjang Strata 1  : 144 sks -160 sks

- Jenjang Pasca Sarjana  : 36 sks - 44 sks
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b. Beban studi mahasiswa pada semester I ditetapkan sesuai dengan paket mata 

kuliah yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

c. Beban studi mahasiswa pada semester II dan berikutnya ditentukan berdasarkan 

Indeks Prestasi Semester ( IPS ) terakhir.

d. Beban studi yang dapat diambil seorang mahasiswa pada semester II dan 

berikutnya mengiku� ketentuan sebagai berikut: 

e. Beban studi bagi mahasiswa yang akan ak�f kembali setelah masa cu� kuliah 

berakhir maksimal hanya 18 sks.

4. BATAS WAKTU STUDI MAHASISWA

a. Batas waktu studi normal bagi mahasiswa  adalah : 

- Jenjang Strata 1 selama 8 semester dengan batas waktu maksimal 14 

semester.

- Jenjang Pasca Sarjana selama 4 semester dengan batas waktu maksimal 8 

semester.      

b. Batas waktu studi tersebut di atas �dak terhitung masa cu� kuliah resmi.

c. Mahasiswa yang �dak dapat menyelesaikan studinya sampai batas waktu 

maksimal yang ditentukan, akan diberi surat Pemutusan Hak Studi ( PHS ) atau 

pemberhen�an status mahasiswa ( DO ) dari Rektor.

5. INDEKS PRESTASI

Adalah nilai rata-rata untuk mata kuliah yang telah diambil mahasiswa. Penilaian 

keberhasilan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester ( IPS ) dan Indeks Prestasi 

Kumula�f  (IPK). IPS menunjukan keberhasilan mahasiswa dalam mengiku� program 

pendidikan dalam 1 ( satu ) semester sedangkan IPK adalah hasil rata-rata seluruh IPS 

Indeks Prestasi Semester ( IPS ) 
Terakhir 

Beban Studi Maksimal 
Yang Dapat Diambil 

 
< 2.00 

2.00 - 2.49 
2.50 - 2.99 

= 3.00 

18 sks 
20 sks 
22 sks 
24 sks 
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yang telah dicapai pada semester yang telah diiku� oleh mahasiswa bersangkutan 

secara kumula�f.

Cara Perhitungan Indeks Prestasi 

IPS dihitung dengan formula sebagai berikut : 

  
     Jumlah Mutu 
  IPS = 
                        Jumlah Kredit

 

 Dimana :

Mutu   : angka mutu X angka kredit 

Angka Mutu : A = 4, B =3, C=2, D= 1, E= 0

Contoh Perhitungan IPS dan IPK : 

Semester I 

Semester II
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Berar� :

IP semester I  = 20/ 10 = 2,00

IP semester II = 45/ 15 = 3,00

IPKumula�f = (20 + 45) / (10+15) = 2,60

6. DOSEN WALI

Adalah dosen yang ditunjuk atau diserahi tugas membimbing sekelompok mahasiswa 

yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi dengan secepat dan 

seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.

Tugas Dan Kewajiban Dosen Wali

a. Menguasai program pendidikan yang disajikan dan diselenggarakan Universitas 

AKI.

b. Membantu mahasiswa menyusun rencana program belajar secara lengkap dan 

memberikan per�mbangan untuk memilih mata kuliah serta banyaknya kredit 

yang diambil untuk semester yang sedang berlangsung.

c. Mendorong mahas iswa beker ja  dan  be la jar  secara  teratur  dan 

berkesinambungan serta menanamkan pada mahasiswa tentang pen�ngnya 

disiplin dan kemampuan mengenal potensi diri.

d. Menampung masalah akademik yang dihadapi mahasiswa bimbingannya dan 

berusaha mencarikan cara pemecahannya.

e. Menyampaikan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya yang prestasinya 

kurang atau menurun.

7. REGISTRASI

Adalah kegiatan untuk memperoleh status tercatat dan terda�ar sebagai mahasiswa 

yang berhak mengiku� kegiatan akademik pada semester berjalan. Registrasi dapat 

dilaksanakan karena : 

a. Marke�ng.

b. Perpindahan mahasiswa antar program studi atau fakultas di lingkungan 

Universitas AKI.

c. Perpindahan mahasiswa dari perguruan �nggi lain.
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Registrasi dibagi 2, yaitu :

a. Registrasi Administrasi 

b. Registrasi Akademik

Mahasiswa yang �dak melaksanakan registrasi �dak mendapatkan pelayanan akademik.

7.1. REGISTRASI ADMINISTRASI

Adalah kegiatan penda�aran ulang mahasiswa pada awal semester agar tetap 

mendapatkan status terda�ar sebagai mahasiswa pada program studi yang 

bersangkutan.

Ketentuan Registrasi Administrasi

a. Waktu registrasi dan pembayaran dilakukan sesuai jadual yang ditentukan 

dalam kalender akademik. Registrasi �dak dapat dilaksanakan sesudah waktu 

registrasi terakhir.

b. Untuk dapat melaksanakan registrasi syaratnya harus sudah bebas segala 

urusan administrasi pada semester sebelumnya.

c. Keharusan melakukan registrasi juga berlaku bagi :

- Mahasiswa yang sedang diskors karena suatu hal.

- Mahasiswa yang sedang mengambil cu� studi. 

Prosedur Registrasi Administrasi

a. Tatacara registrasi administrasi diawali dengan membayar biaya registrasi dan 

angsuran I biaya kuliah di Bank yang ditunjuk pada se�ap awal semester. Besar 

biaya registrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

b. Buk� Setor Bank diserahkan ke Bagian Administrasi Keuangan  (BAK) untuk 

mendapat pengesahan dan ditukar dengan Kuitansi.

7.2. REGISTRASI AKADEMIK

Adalah kegiatan untuk menda�arkan diri menjadi peserta mata kuliah pada 

semester berjalan.
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  Ketentuan Registrasi Akademik

a. Telah melakukan kegiatan registrasi administrasi.

b. Tidak terda�ar sebagai mahasiswa cu�

Prosedur Registrasi Akademik

a. Mahasiswa harus mengisi KRS dengan dibimbing dan konsultasi dengan 

dosen wali :

» Mahasiswa lama

Mahasiswa mengisi KRS secara on-line sesuai dengan mata kuliah yang 

dipilih, mengacu pada mata kuliah  yang ditawarkan di Program Studi 

masing-masing pada semester berjalan. Banyaknya sks yang dapat 

diambil oleh se�ap mahasiswa tergantung pada Indeks Prestasi 

Semester (IPS) pada Kartu Hasil Studi (KHS), dan mata kuliah prasyarat.

» Mahasiswa Baru 

Mahasiswa mengisi KRS dengan paket mata kuliah yang ditetapkan 

sesuai Kurikulum pada semester berjalan

b. Mahasiswa mengambil print out KRS di BAAK. KRS mahasiswa wajib 

dilengkapi dengan foto hitam pu�h 3 x 3 (foto memakai jas almameter  

kemeja pu�h, dasi hitam).

8. CUTI STUDI

Adalah pengunduran diri atau berhen� sementara dari kegiatan akademik selama 

jangka waktu tertentu.

Ketentuan Cu� Studi

a. Mahasiswa yang mengambil cu� studi tetap melaksanakan registrasi administrasi 

sebagaimana mes�nya.

b. Cu� studi secara keseluruhan dapat diberikan sebanyak-banyaknya 4 semester 

dan sekurang-kurangnya 1 semester, dengan catatan bahwa cu� �dak boleh 

diambil lebih dari 2 semester berturut-turut.

c. Cu� studi �dak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
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d. Waktu pengurusan cu� studi bersamaan dengan jadwal registrasi. Permohonan 

cu� kepada Dekan Fakultas harus sudah diajukan sebelumnya untuk 

mendapatkan ijin atau persetujuan cu�.

e. Biaya administrasi cu� studi sebesar 6 sks. Biaya sks sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.

f. Keterlambatan pengurusan cu� studi, dikenakan sanksi denda 6 sks sehingga 

biaya administrasi cu� dan denda menjadi sebesar 12 sks.

Prosedur Cu�

a. Mahasiswa mengambil Formulir Permohonan Cu� di BAAK.

b. Mahasiswa mengisi Formulir Permohonan Cu� rangkap 4, kemudian disahkan 

Dosen Wali. 

c. Mahasiswa membayar biaya cu� sebesar 6 SKS ditambah biaya registrasi 

administrasi ke Bank yang ditunjuk.

d. Mahasiswa meminta pengesahan pembayaran cu� ke BAK.

e. Mahasiswa, Dosen Wali dan BAAK mendapat salinan Formulir Permohonan Cu�.

f. Keterlambatan pengajuan  cu� dikenakan denda 6 SKS.

9. AKTIF KULIAH KEMBALI

a. Mahasiswa yang cu� studinya telah berakhir, untuk  ak�f kuliah kembali 

diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1) Mengambil dan mengisi Formulir Permohonan Ak�f  Kembali dengan 

dilampiri Surat Persetujuan Dekan tentang pemberian cu� ( Formulir Cu� ) 

dibagikan  BAAK, yaitu :

- Lembar pertama untuk Dosen Wali

- Lembar kedua untuk BAAK

- Lembar ke�ga untuk Mahasiwa

- Lembar keempat untuk Arsip

2) Permohonan ak�f kuliah kembali diajukan kepada Dekan  Fakultas yang 

bersangkutan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum masa registrasi dan 

pengisian KRS  pada semester berjalan, agar mendapat ijin dan 

persetujuan.
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b. Mahasiswa yang melewa� batas masa cu� studi atau �dak ak�f tanpa 

pemberitahuan yang sah kepada Dekan selama 1 semester dikenakan ketentuan 

sebagai berikut :

1) Mahasiswa yang bersangkutan pada prinsipnya diperlakukan bukan sebagai   

mahasiswa  Universitas AKI.

2) Mahasiswa yang bersangkutan apabila ingin ak�f kembali harus mengajukan 

permohonan tertulis kepada Dekan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum 

masa registrasi dan pengisiaan KRS pada semester berikutnya.

3) Mahasiswa yang disetujui ak�f kembali,  seluruh nilai hasil studi dan jumlah 

kredit yang diperoleh tetap diakui dan masih berlaku.

4) Status mahasiswa yang bersangkutan pada semester �dak ak�f dinyatakan 

dicu�kan dan diwajibkan membayar biaya administrasi cu� yang seharusnya 6 

sks menjadi sebesar 12 sks.

5) Masa �dak ak�f dianggap sebagai cu� studi resmi tetapi diperhitungkan 

dalam batas waktu studi.

6) Mahasiswa yang �dak menggunakan kesempatan untuk mengajukan 

permohonan ak�f kembali kepada  Dekan pada semester berikutnya 

dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas AKI.

c. Mahasiswa yang �dak ak�f atau berhen� mengiku� kegiatan akademik atau 

mangkir tanpa pemberitahuan resmi selama 2 semester berturut-turut atau 

lebih, otoma�s dinyatakan mengundurkan diri atau keluar dan bukan lagi sebagai 

mahasiswa Universitas AKI. Apabila mahasiswa ingin ak�f kembali, maka harus 

membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Rektor. Bila Rektor 

menyetujui, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dikenakan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

1) Mahasiwa yang bersangkutan akan diperlakukan seper� mahasiswa baru 

sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

2) Syarat-syarat dimaksud adalah sebagai berikut :

- Menyelesaikan masalah administrasi di bagian BAAK untuk 

memperoleh Surat Persetujuan untuk melanjutkan studi dari Rektor.
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- Membayar biaya sesuai ketentuan.

- Biaya kuliah mengiku� tahun akademik berjalan.

- Membayar biaya lain jika ada, yang merupakan kewajiban dan 

ketentuan tahun akademik berjalan.

- Menyerahkan persyaratan dokumen atau surat, foto, dan lain- lain 

sebagaimana mahasiswa baru.

- Nilai dan jumlah kredit yang diperoleh akan di�njau kembali dan 

hanya berlaku, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur Ak�f Kembali

1. Mahasiswa mengajukan permohonan ak�f kembali yang ditujukan kepada 

Rektor, diserahkan ke BAAK selambat-lambatnya 2 minggu sebelum masa 

registrasi semester berjalan.

2. Mahasiswa mengambil Surat Persetujuan untuk melanjutkan studi dari Rektor 

beserta rincian biaya di BAAK 1 (satu) minggu dari tanggal penyerahan.

10. PEMUTUSAN HAK STUDI ( PHS )

10.1. PHS Karena Keinginan Sendiri

Pemutusan Hak Studi atas kehendak sendiri, diatur sebagai berikut : 

a. Mahasiswa yang berhen� kuliah karena keinginan sendiri, untuk pindah 

atau melanjutkan di Perguruan Tinggi lain harus mengajukan 

permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Rektor melalui 

Dekan Fakultas masing-masing dengan mengisi Formulir Permohonan 

Pengunduran Diri di bagian BAAK.

b. Formulir Permohonan Pengunduran Diri diserahkan kembali ke BAAK 

dengan dilampiri.

– Surat Keterangan bebas dari segala kewajiban keuangan dari BAK.

– Surat Keterangan bebas pinjaman buku atau CD dari UPT 

Perpustakaan. 
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10.2. PHS Karena Telah Melewa� Batas Waktu Studi

Batas waktu studi yang disediakan untuk menempuh jenjang pendidikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Strata 1  :  maksimal 14 semester

b. Pasca Sarjana    : maksimal  8 semester

10.3. PHS Karena Terkena Sanksi Akademik

Mahasiswa dapat terkena PHS  karena alasan berikut :  

a. Mahasiswa yang �dak ak�f atau melakukan registrasi dalam waktu 2 

semester berturut-turut atau lebih.

b. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata ter�b, peraturan - peraturan 

dan ketentuan Universitas AKI yang telah mendapat putusan tetap dari 

Rektor.

c. Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman pidana / perdata dan telah 

memperoleh putusan tetap dari pengadilan

10.4. PHS Karena Meninggal Dunia

Mahasiswa secara otoma�s terkena PHS  apabila mahasiswa bersangkutan 

meninggal dunia.  

11. EVALUASI PRESTASI MAHASISWA ATAU UJIAN

Penyelenggaraan ujian evaluasi mahasiswa dimaksudkan untuk menilai �ngkat 

keberhasilan usaha belajar mahasiswa dalam memahami dan menguasai bahan 

bahasan yang disajikan dalam perkuliahan, apakah penyajian materi oleh dosen sudah 

cukup baik dan bahan kuliah yang diberikan sudah sesuai dengan kurikulum.

Evaluasi dilakukan dengan menilai keterlibatan mahasiswa dalam �ngkat pencapaian 

proses belajar mengajar, yang melipu� :

a. Kehadiran (presensi)

b. Kuis

c. Tugas 

d. Tes Tengah Semester (TTS)

e. Tes Akhir Semester (TAS)
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Total pembobotan penilaian adalah 100%, tetapi besarnya pembobotan diserahkan 

kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, dimana bobot tugas minimal 

20%. TTS diadakan setelah selesai pembahasan beberapa pokok bahasan sesuai 

dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP). TAS diadakan setelah semua bahan 

perkuliahan diberikan dalam semester tersebut. 

Bentuk ujian dapat diberikan secara tertulis, lisan, penulisan karangan ilmiah, tugas-

tugas lain sesuai dengan jenis mata kuliah dan tujuan kurikulum. Pelaksanaan TTS 

maupun TAS dilaksanakan sesuai jadual yang ditetapkan dalam kalender akademik.

12. SISTEM PENILAIAN

Standar sistem penilaian dapat ditetapkan berdasarkan : 

a. Penilaian Acuan Pokok (PAP)

b. Penilaian Acuan Normal (PAN)

 Dimana :  X = Rata-rata nilai;  SD = Standar deviasi

13. SEMESTER PENDEK DAN SEMESTER SISIPAN

13.1. PENGERTIAN

Semester Pendek

Adalah proses belajar mengajar yang pelaksanaan diakukan setelah perkuliahan 

reguler selesai, sebelum memasuki semester berikutnya, dengan tujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengulang mata 

kuliah yang gagal/ �dak lulus atau memperbaiki nilai, tanpa harus menunggu 

semester reguler, sehingga diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan 

studinya tepat waktu. 
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Semester Sisipan

Adalah proses belajar mengajar yang pelaksanaannya dilakukan setelah 

perkuliahan reguler selesai, sebelum memasuki semester berikutnya, dengan 

tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi, yang 

mempunyai Indeks Prestasi Kumula�f (IPK) minimal 2,75 dapat mengambil 

mata kuliah baru pada semester berikutnya, tanpa harus menunggu semester 

reguler, sehingga diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat 

waktu.

13.2. PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan semester pendek maupun sisipan sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan dalam kalender akademik. Jumlah pertemuan kegiatan tatap 

muka terjadwal sesuai ketentuan yang ditetapkan dimana pada pertemuan 

terakhir dilaksanakan evaluasi atau ujian.

13.3. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN

a. Pembayaran pada bank yang ditunjuk : 

– Semester pendek : sesuai jumlah SKS yang diambil.

– Semester Sisipan : 

» SPP sesuai ketentuan yang berlaku

» Jumlah SKS yang diambil.  

» Mata kuliah yang diambil menyesuaikan dengan mata kuliah 

yang ditawarkan dalam jadual kuliah semester pendek / 

sisipan. 

b. Buk� pembayaran dari Bank diserahkan ke BAK untuk mendapat 

pengesahan dan ditukar  dengan buk� kuitansi

c.  Mengambil Kartu Rencana Studi (KRS) semester pendek / sisipan di 

bagian BAAK.

d. Mengisi KRS dengan mata kuliah yang diambil sesuai jadual yang 

ditawarkan, dan meminta tanda tangan ke dosen wali.

- Semester Pendek

 Dengan melampirkan KHS Semester lalu yang mencantumkan mata 

kuliah yang akan diulang / diperbaiki. 
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- Semester Sisipan

 Dengan melampirkan KHS (Kartu Hasil Studi) terakhir, untuk buk� IPK 

minimal 2,75.   

e. Pengumpulan dan pengesahan KRS yang telah ditandatangani Dosen 

Wali ke BAAK dengan dilampiri kuitansi pembayaran lembar warna 

merah.

13.4. HASIL EVALUASI

Nilai / hasil evaluasi studi semester pendek / sisipan diberikan kepada mahasiwa 

dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang akan dibagikan melalui dosen wali 

masing-masing.

14. KERJA PRAKTEK

14.1. SYARAT

Salah satu syarat untuk meyelesaikan pendidikan di Universitas AKI harus 

melaksanakan kerja praktek. Untuk dapat menempuh mata kuliah kerja 

Praktek, mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Telah menempuh mata kuliah dan lulus minimal 100 sks untuk jenjang Strata 

1.

b. Telah lulus mata kuliah prasyarat kerja praktek sesuai dengan prgram studi 

masing-masing.

c. IPK minimal 2,50.

d. Mencantumkan mata kuliah kerja praktek dan terda�ar pada KRS semester 

yang sedang berjalan.

14.2. PROSEDUR PENDAFTARAN

a. Mahasiswa mengambil dan mengembalikan Formulir Penda�aran kerja 

praktek yang telah diisi lengkap ke bagian BAAK, dengan dilampiri :

- Proposal KP.

- KRS semester berjalan yang telah disyahkan oleh Dosen Wali dan 

BAAK.
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- DNS yang telah disahkan oleh Dosen wali dan BAAK

- Foto hitam pu�h 3X3, 1 lembar untuk Kartu Konsultasi (foto 

memakai jas almamater, kemeja pu�h, berdasi hitam)

b. Mahasiswa mendapatkan Kartu Konsultasi bimbingan kerja praktek dari 

BAAK.

c.  Setelah data terkumpul dan dievaluasi oleh masing-masing Program 

Studi, bagian BAAK akan mengumumkan distribusi dosen pembimbing.

- Bagi mahasiswa yang pengajuan judul, gambaran singkat, 

pembahasan dan lokasi/tempat kerja disetujui serta telah 

mendapat dosen pembimbing, dapat meminta Surat Keterangan 

untuk melakukan survei pada perusahaan yang dimaksud sebagai 

obyek pelaksanaan kerja praktek di bagian BAAK, kemudian dapat 

segera melakukan konsultasi / bimbingan untuk penyusunan 

laporan kerja praktek.

- Bagi mahasiswa yang pengajuan judulnya ditolak, harus mengajukan 

judul lagi dengan mengisi Formulir Perubahan Judul di bagian BAAK.

14.3. SISTEMATIKA LAPORAN KERJA PRAKTEK

Bentuk  laporan dan tata cara penulisan Laporan Kerja Praktek sesuai dengan 

ketentuan dalam buku Pedoman Penulisan Laporan Kerja Praktek dan Skripsi. 

14.4. TATA CARA PENULISAN

Tata cara penulisan dalam penyusunan laporan kerja praktek sesuai dengan 

ketentuan dalam buku Pedoman Penulisan Laporan Kerja Praktek dan Skripsi.

14.5. PROSEDUR PENILAIAN

a. Laporan Kerja Praktek yang sudah selesai disahkan oleh dosen 

pembimbing dan Dekan.

b. Laporan kerja praktek dijilid dengan dilengkapi dan dilampiri :

- Surat keterangan telah melaksanakan kerja praktek dari perusahaan 

tempat atau lokasi kerja praktek.

- Foto copy Kartu Konsultasi bimbingan kerja praktek.
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c. Laporan Kerja Praktek dijilid hardcover warna sesuai  Fakultas masing-

masing dan digandakan 3 (�ga) untuk pembimbing, Program Studi atau 

Fakultas dan Perpustakaan dengan mengisi formulir tanda terima 

penyerahan laporan kerja praktek.

d. Penilaian oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil laporan Kerja 

Praktek.

15. TUGAS AKHIR

Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas AKI, mahasiswa harus menyelesaikan 

Tugas Akhir. Mata kuliah tugas akhir dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara sesuai pilihan.

a. Jalur Skripsi 

Yaitu mahasiswa harus menyusun suatu tulisan ilmiah, skripsi yang relevan 

dengan Program Studi dan dilakukan sendiri dengan dibimbing oleh dosen 

pembimbing yang mana apabila telah selesai penyusunannya, hasilnya harus 

dipresentasikan dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji.

b. Jalur Kuliah

Yaitu mahasiswa harus menempuh dan menyelesaikan mata kuliah teori / 

praktek tertentu sesuai Fakultas /  Program Studi masing-masing dengan beban 

6 sks dengan hasil nilai lulus minimal C. Kelulusan ditentukan dalam ujian 

comprehensive di hadapan Tim Penguji.  

Perpindahan jalur diperbolehkan, asalkan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan Dekan. 

15.1 JALUR SKRIPSI

15.1.1 SYARAT

Untuk dapat menempuh mata kuliah tugas akhir, mahasiswa harus 

memenuhi persyaratan :

a. Telah menempuh mata kuliah dan lulus minimal 130 sks.

b. Telah selesai atau sedang menyusun laporan kerja praktek.

c. IPK minimal 2,50.
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d. Tidak ada nilai E, �dak ada nilai D pada mata kuliah MPK.

e. Jumlah sks nilai D �dak lebih dari 20% dari total sks.

f. Mencantumkan mata kuliah Tugas Akhir dan terda�ar pada KRS 

semester berjalan.

15.1.2 PROSEDUR PENDAFTARAN

a. Mahasiswa mengambil dan menyerahkan kambali Formulir 

Penda�aran Tugas Akhir ke BAAK, kemudian diisi lengkap 

dengan dilampiri :

– Proposal Skripsi.

– Da�ar Nilai Sementara (DNS) yang telah disahkan dosen 

wali dan BAAK.

– KRS semester berjalan yang mencantumkan mata kuliah 

tugas akhir.

– Foto copy Kartu Konsultasi kerja praktek.

– Foto hitam pu�h 3 X 3, 1 lembar untuk ditempel di Kartu 

Konsultasi (foto memakai jas almamater dan berdasi)

b. Mahasiswa mendapat Kartu Konsultasi bimbingan skripsi dari 

BAAK.

c. Setelah data terkumpul dan dievaluasi masing-masing Program 

Studi,  B A A K akan mengumumkan Distribusi  Dosen 

Pembimbing.

– Bagi mahasiswa yang pengajuan judulnya diterima dan 

telah mendapat dosen pembimbing dapat langsung 

berkonsultasi tentang judul dan gambaran singkat 

(proposal) yang akan dibuat.

– Bagi mahasiswa yang pengajuan judulnya ditolak, harus 

mengajukan judul baru lagi dengan mengisi Formulir 

Perubahan Judul.

– Proposal yang telah disetujui dan disahkan oleh dosen 

pembimbing, digandakan rangkap 2 (dua) untuk arsip 

Program Studi dan Dosen Pembimbing.
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d Waktu penyusunan tugas akhir maksimal 2 semester.

e. Jika dalam jangka waktu tersebut tugas akhir belum selesai, 

mahasiswa diharuskan menggan� judul dan memulai prosedur 

pembuatan tugas akhir dari awal.

15.1.3 BENTUK LAPORAN DAN PENULISAN 

Bentuk laporan dan tata cara penulisan skripsi sesuai dengan 

ketentuan dalam buku Pedoman Penulisan Laporan Kerja Praktek.

15.1.4 PROSEDUR BIMBINGAN

a. Proses bimbingan skripsi dilakukan per bab secara bergan�an 

antara Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

b. Selama proses bimbingan semua ak�vitas bimbingan harus 

ditulis dalam Kartu Konsultasi dan di tandatangani Dosen 

Pembimbing.

c. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan minimal 6 

(enam) kali.

d. Setelah proses bimbingan selesai dan skripsi dinyatakan layak di 

ujikan oleh pembimbing I dan II, mahasiswa melaksanakan 

prosedur pengujian tugas akhir.

15.1.5 PERSYARATAN UJIAN

a. Telah lulus seluruh mata kuliah teori maupun praktek.

b. Telah meyelesaikan dan lulus mata kuliah kerja praktek.

c. Tidak mempunyai nilai E dan atau D pada mata kulah MPK.

d. Jumlah sks nilai D �dak lebih dari 20% dari total sks.

e. IPK minimal 2,50.

f. Membayar biaya ujian pada Bank yang ditunjuk.

– Besar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

– Buk� setor Bank diserahkan ke BAK untuk mendapat 

pengesahan.
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g. Penda�aran ujian dilakukan di BAAK dengan mengisi Fomulir 

Penda�aran Ujian Tugas Akhir dan melampirkan  :

– Buk� pembayaran biaya ujian yang telah disahkan BAK.

– Formul ir  persetujuan s iap diuj ikan yang telah 

ditandatangani Dosen Pembimbing I dan Dosen 

Pembimbing II.

– DNS yang telah disahkan oleh Dosen Wali dan BAAK.

– Berkas Skripsi sebanyak 3 eksemplar.

– Fotokopi KRS Semester berjalan.

– Fotokopi Ser�fikat peningkatan kompetensi sesuai 

peraturan yang berlaku.

– Fotokopi Ijazah SMA/SMK/MA.

15.1.6 TATA TERTIB

a. Ujian dilakukan secara sendiri oleh mahasiswa.

b. Mahasiswa diwajibkan mengenakan pakaian rapi, kemeja pu�h 

lengan panjang, celana panjang hitam untuk laki-laki dan rok 

hitam untuk perempuan dan berdasi hitam serta berjas 

almamater.

c. Untuk perlengkapan ujian mahasiswa menyiapkan :

– Literatur Penunjang yang diperlukan.

– Media Presentasi.

– Peralatan lain yang digunakan dalam ujian.

d. Tim penguji terdiri dari 3 Penguji (1 orang ketua sidang penguji 

dan 2 orang anggota �m penguji)

e. Waktu ujian kurang lebih 120 menit.

f. Selama proses ujian mahasiswa maupun �m penguji �dak 

diperkenankan meninggalkan ruang ujian kecuali telah 

mendapat ijin dari ketua sidang penguji.

g. Pada akhir ujian Tim Penguji bersidang untuk menetapkan hasil 

ujian dan menuliskannya dalam Formulir Berita Acara Ujian 

Tugas Akhir.
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h. Hasil ujian akan diumumkan dan disampaikan ketua sidang 

kepada mahasiswa peserta ujian :

– Lulus tanpa revisi

Berkas Skripsi bisa langsung digandakan dan dijilid sesuai 

ketentuan.

– Lulus dengan revisi

Bab atau bagian yang harus direvisi harus dikonsultasikan 

kembali dengan Dosen Penguji.

– Tidak lulus

» Mahasiswa harus mengulang ujian.

» Ujian ulang maksimal 2 kali dengan membayar biaya 

ujian kembali.

Bila sampai ujian ulangan �dak lulus maka mahasiswa  

harus menggan� judul Skripsi dan memulai prosedur 

penyusunan dari awal.

15.2 JALUR KULIAH

15.2.1 SYARAT

Persyaratan untuk menempuh mata kuliah tugas akhir pada jalur 

kuliah sama dengan persyaratan pada jalur skripsi.

15.2.2 PROSEDUR PENDAFTARAN

a. Mahasiswa mengambil dan menyerahkan kembali formulir 

penda�aran tugas akhir ke BAAK kemudian diisi lengkap 

dengan dilampiri :

– DNS yang telah disahkan oleh Dosen Wali dan BAAK.

– KRS semester berjalan yang mencantumkan mata kuliah 

tugas akhir.

– Foto copy Buku Bimbingan kerja praktek.

b. Mahasiswa yang memenuhi syarat mendapat Buku Bimbingan 

KP/TA yang telah disahkan oleh BAAK.
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c. Bagi mahasiswa yang namanya tercantum dalam da�ar 

presensi matakuliah tugas akhir penggan� skripsi dan 

mendapat Buku Bimbingan KP/TA yang telah disahkan oleh 

BAAK berhak mengiku� perkuliahan.

15.2.3 PROSEDUR PENGUJIAN

Prosedur untuk ujian tugas akhir jalur kuliah secara umum sama 

dengan prosedur pengujian jalur skripsi (poin a s/d g) ditambah 

dengan : nama mahasiswa yang bersangkutan tercantum dalam 

da�ar mahasiswa yang berhak mengiku� ujian mata kuliah penggan� 

skripsi yang dikeluarkan oleh BAAK (telah memenuhi persyaratan 

kehadiran minimal 75% dari tatap muka terjadwal)

15.2.4. TATA TERTIB UJIAN

a. Ujian dilakukan secara sendiri oleh mahasiswa.

b. Mahasiswa diwajibkan mengenakan pakaian rapi, kemeja pu�h 

lengan panjang, celana panjang hitam untuk laki-laki dan rok 

hitam untuk perempuan dan berdasi hitam serta berjas 

almamater.

c. Untuk perlengkapan ujian mahasiswa menyiapkan :

– Literatur Penunjang yang diperlukan.

– Media Presentasi.

– Peralatan lain yang digunakan dalam ujian.

d. Tim penguji terdiri dari 2 Penguji.

e. Waktu ujian kurang lebih 90 menit.

f. Selama proses ujian mahasiswa maupun �m penguji �dak 

diperkenankan meninggalkan ruang ujian kecuali telah 

mendapat ijin dari ketua sidang penguji.

g. Pada akhir ujian Tim Penguji bersidang untuk menetapkan hasil 

ujian dan menuliskannya dalam Formulir Berita Acara Ujian 

Tugas Akhir.
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h. Hasil ujian akan diumumkan dan disampaikan kepada 

mahasiswa peserta ujian :

– Lulus tanpa revisi

Berkas TA bisa langsung digandakan dan dijilid sesuai 

ketentuan.

– Lulus dengan revisi

Bab atau bagian yang harus direvisi harus dikonsultasikan 

kembali dengan Dosen Penguji.

– Tidak lulus

» Mahasiswa harus mengulang ujian.

» Ujian ulang maksimal 2 kali dengan membayar biaya 

ujian kembali.

Bila sampai ujian ulangan �dak lulus maka mahasiswa  harus 

menggan� judul Skripsi dan memulai prosedur penyusunan 

dari awal.

16. PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Guna membekali mahasiswa dengan beberapa kemampuan prak�s dan untuk 

meningkatkan daya saing lulusan serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan, 

maka  UNAKI meyelenggarakan Program Peningkatan Kompetensi (PPK). Dengan 

terselenggaranya PPK maka lulusan UNAKI selain menerima ijazah dari bidang ilmu 

yang ditempuh juga mendapat beberapa ser�fikat.

Aturan dan teknis pelaksanaan diatur sesuai ketentuan fakultas masing-masing.

17. KELULUSAN

17.1. SYARAT KELULUSAN

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan sebagai 

berikut :

a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan jumlah nilai kredit sesuai 

kurikulum yang berlaku pada Program Studi yang bersangkutan.

b. Telah menyelesaikan penyusunan tugas akhir dan lulus sidang tahap akhir.

d. Mencapai Indeks Prestasi Kumula�f (IPK) minimal 2,50.
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e. Tidak ada nilai E. 

f. Jumlah  sks dengan nilai D dibatasi sebanyak-banyaknya 20% dari total sks 

pada Program Studi yang bersangkutan. 

g. Khusus untuk mata kuliah MPK �dak boleh ada nilai D.

17.2. PREDIKAT KELULUSAN

Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus akan diberikan 

predikat lulusan atas data prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai 

berikut :

a. IPK > 3.51, dengan sebutan Pujian (Cum Laude)

b. IPK > 2,76, dengan sebutan Sangat Memuaskan

c. IPK > 2.50, dengan sebutan Memuaskan

18. YUDISIUM DAN WISUDA

18.1. YUDISIUM

Adalah suatu rapat bidang akademik tentang kelulusan mahasiswa pada 

Program Studi tertentu beserta dengan predikat kelulusannya.

18.2. WISUDA

Adalah suatu upacara pengukuhan tentang status kelulusan mahasiswa. Waktu 

pelaksanaan wisuda sesuai jadual yang telah ditentukan dalam kalender 

akademik.

Syarat Wisuda

a. Telah dilakukan lulus dalam yudisium.

b. Telah memnuhi persyaratan penda�aran wisuda.

– Membayar biaya wisuda pada Bank yang ditunjuk dan menyerahkan 

buk� setor Bank ke bagian BAK untuk mendapatkan pengesahan.

– Mengambil Formulir Penda�aran Wisuda di bagian BAAK.

– Menyerahkan kembali Formulir Penda�aran wisuda setelah diisi 

lengkap, ditempel pas foto berwarna 3 x 4, 1 lembar dan dilampiri :
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» Kuitansi pembayaran wisuda lembar warna lembar warna 

merah yang telah disahkan oleh BAK.

» Surat Keterangan bebas administrasi dari BAK.

» Surat Keterangan bebas pinjaman buku / CD dari UPT 

perpustakaan.

» Pas foto berwarna 4 x 6, 4 lembar, 3 x 3, 2 lembar ( foto dengan 

kemeja pu�h, dasi panjang, berjas almamater ).
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1. Jenis Pembayaran

Jenis pembayaran uang kuliah di Universitas AKI dibagi menjadi dua yaitu pembayaran 

secara regular dan pembayaran secara bulanan.

a. Pembayaran Secara Reguler

1) Pada se�ap semester pembayaran uang kuliah dibagi menjadi 2 kali angsuran.

2) Waktu pembayaran sesuai jadual yang telah ditentukan dalam kalender 

akademik.

3) Besar biaya yang harus dibayar :

§ Angsuran 1� : SPP + 10 SKS + biaya registrasi

§ Angsuran 2� : SKS yang diambil pada semester berjalan setelah 

dikurangi 10 SKS  yang sudah dibayar pada angsuran 1.

Besar biaya SPP dan SKS sesuai dengan Fakultas, Program Studi, tahun angkatan 

mahasiswa yang bersangkutan.

4) Mahasiswa yang mengambil jumlah sks lebih kecil atau sama dengan 10 sks, 

pembayaran �dak dapat diangsur, tetapi harus diselesaikan pada angsuran 1, 

yaitu sebesar SPP + SKS yang diambil pada semester berjalan dengan tetap 

melakukan registrasi seper� ketentuan yang berlaku.

b. Pembayaran Secara Bulanan

1) Pembayaran uang kuliah dilaksanakan secara bulanan.

2) Pembayaran uang kuliah dilakukan se�ap tanggal 1 – 15 se�ap bulannya.

3) Besar biaya yang harus dibayar sesuai dengan yang tertera di dalam Surat 

Keterangan Diterima (SKD).

4) Apabila waktu studi melewa� batas waktu angsuran bulanan yang telah 

ditentukan dalam SKD, maka pembayaran selanjutnya mengiku� aturan 

pembayaran reguler.

Tempat pembayaran pada Bank yang ditunjuk atas nama Yayasan Universitas AKI.

Buk� pembayaran dari Bank diserahkan ke bagian BAK (Biro Administrasi Keuangan) 

untuk mendapatkan pengesahan.

Keterlambatan pengurusan pembayaran di Bank dan pengesahan oleh BAK 

dikenakan sanksi.
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2. Sanksi

Sanksi diberikan dalam bentuk :

a. Denda

1) Denda Pembayaran Reguler 

§ Sanksi ini diberikan untuk  keterlambatan yang masih dapat ditoleransi

§ Batas waktu toleransi adalah selambat-lambatnya 12 hari kerja dari batas 

akhir waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam kalender akademik

§ Besar denda :

Keterlambatan 1 – 6 hari�: 25% dari besar biaya per SKS

Keterlambatan 7 – 12 hari� : 75% dari besar biaya per SKS

2) Denda Pembayaran Bulanan

§ Pembayaran uang kuliah yang melebihi tanggal 15 akan dikenakan denda 5% 

dari total pembayaran

b. Cu� Studi

1) Cu� Studi Mahasiswa Pembayaran Reguler

§ Sanksi ini diberikan apabila keterlambatan pembayaran sudah melewa� batas 

masa toleransi.

§ Sanksi ini diberikan untuk keterlambatan pembayaran ansuran 1 yang 

mengakibatkan �dak diperkanankan mengisi KRS.

§ Prosedur cu� mengiku� ketentuan yang berlaku.

§ Cu� studi yang disebabkan karena sanksi ini tetap diperhitungkan dalam batas 

waktu studi.

2) Cu� Studi Mahasiswa Pembayaran Bulanan

§ Sanksi ini diberikan apabila keterlambatan pembayaran sudah melewa� batas 

masa toleransi.

§ Sanksi ini diberikan untuk keterlambatan pembayaran bulanan yang 

mengakibatkan �dak diperkenankan mengisi KRS (B-1 / satu bulan sebelum 

bulan pengisian KRS)

§ Prosedur cu� mengiku� ketentuan yang berlaku.

§ Mahasiswa yang mengambil cu� studi tetap diwajibkan untuk membayar 

uang kuliah bulanan.

§ Cu� studi yang disebabkan karena sanksi ini tetap diperhitungkan dalam batas 

waktu studi.
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c. Tidak Berhak Mengiku� Test ( TTS / TAS )

1) Untuk Pembayaran Reguler

§ Sanksi ini diberikan apabila keterlambatan pembayaran sudah melewa� batas 

masa toleransi pembayaran.

§ Sanksi ini diberikan untuk keterlambatan pembayaran angsuran 2.

§ Konsekuensi dari sanksi tersebut, pembayaran yang sudah dilakukan pada 

angsuran 1 �dak dapat ditarik kembali.

§ Status mahasiswa adalah ak�f dan tetap akan memperoleh KHS dengan hasil 

0.

§ Semester berjalan tetap diperhitungkan dalam batas waktu studi.

2) Untuk Pembayaran Bulanan

§ Sanksi ini diberikan apabila keterlambatan pembayaran sudah melewa� batas 

masa toleransi pembayaran.

§ Sanksi ini diberikan untuk keterlambatan pembayaran bulanan yang 

mengakibatkan �dak diperkenankan mengiku� TAS (B-1 / satu bulan sebelum 

bulan pelaksanaan TAS)

§ Konsekuensi dari sanksi tersebut, pembayaran yang sudah dilakukan pada 

angsuran sebelumnya �dak dapat ditarik kembali.

§ Status mahasiswa adalah ak�f dan tetap akan memperoleh KHS dengan hasil 

0.

§ Semester berjalan tetap diperhitungkan dalam batas waktu studi.

Mahasiswa yang �dak melakukan pembayaran uang kuliah pada semester berjalan �dak 

dapat melaksanakan kegiatan registrasi, maka otoma�s �dak mendapatkan pelayanan 

akademik.
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1. TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS AKI

a. Mahasiswa Universitas AKI wajib mentaa� dan melaksanakan se�ap 

ketentuan / peraturan yang berlaku pada fakultas dan Universitas.

b. Mahasiswa harus menjaga kewibawaan, menjaga nama baik dan �dak 

menyalahgunakan lambang dan segala bentuk atribut Universitas AKI.

c. Mahasiswa ikut serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan, 

kebersihan,kenyamanan dan keamanan di lingkungan fakultas dan 

Universitas.

d. Mahasiswa wajib menjaga kesopanan, kesusulaan serta norma-norma yang 

berlaku :

- Jujur dalam proses belajar, ujian, meneli�,membuat karya tulis dan 

�ndak laku yang menyangkut nama Universitas

- Berdisiplin �nggi untuk selalu meningkatakan kemampuan

- Sopan dalam berpakaian (dilarang memakai sandal dan kaos oblong) 

dan ber�ngkah laku baik.

e. Mahasiswa dilarang menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki atau 

dibawah pengawasan UNIVERSITAS AKI untuk keperluan pribadi.

f. Mahasiswa dilarang merokok, mabuk,mempergunakan atau mencoba 

mempergunakan atau memperdagangkan minuman keras/jenis 

narko�ka/obat-obat terlarang di lingkungan Universitas AKI.

g. Mahasiswa dilarang membawa senjata tajam/senjata api/senjata lain di 

lingkungan Universitas AKI.

h. Mahasiswa dilarang melakukan atau mencoba melakukan semua jenis 

permainan yang mengarah kebentuk perjudian di lingkungan Universitas 

AKI.

i. Mahasiswa dilarang melakukan kekerasan, menghina secara kasar, 

penganiayaan, pemerasan dan segala perbuatan yang mengancam baik fisik 

maupun mental dalam menyelesaikan suatu masalah di lingkungan 

Universitas AKI.
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j. Mahasiswa dilarang membujuk / menghasut / memprovokasi semua 

mahasiswa maupun karyawaan yang dapat menimbulkan atau mencoba 

menimbulkan ke�dakter�ban dan perpecahaan di lingkungan Universitas 

AKI.

k. Mahasiswa dilarang memalsukan dan menyalahgunakan surat/dokumen 

Universitas AKI.

l. Mahasiswa dilarang mengadakan huru-hara dan kegiatan sejenisnya yang 

dapat menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Universitas 

AKI.

m. Mahasiswa dilarang berada di lingkungan kampus antara pukul 22.00 – 06.30 

WIB atau hari libur tanpa ijin dari yang berwewenang.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan tata ter�b tersebut dikenakan sanksi 

yang dapat berupa �ndakan-�ndakan sebagai berikut:

a. Teguran dan peringatan baik lisan maupun tertulis

b. Larangan mengiku� kegiatan akademis dan kegiatan lainnya /Skorsing

c. Pemutusan Hak Studi (/PHS) dari Universitas AKI.

2. TATA TERTIB PERKULIAHAN

a. Yang berhak mengiku� perkuliahan adalah mahasiswa yang telah melakukan 

penda�aran mata kuliah secara sah melalui pengisian KRS dan namanya 

tercantum dalam da�ar kuliah.

b. Mahasiswa wajib hadir dan mengiku� perkuliahaan sekurang-kurangnya 

75% dari kegiatan tatap muka terjadual selama satu semester. Jumlah 

kehadiran yang �dak memenuhi syarat tersebut diatas dikenakan sanksi 

�dak berhak mengiku� tes (TAS) dan nilai tes mata kuliah yang bersangkutan 

dianggap nol, kecuali mendapat tugas dari Fakultas / Universitas dan telah 

diijinkan yang dapat dibuk�kan dengan surat tugas yang diketahui Pembantu 

Rektor III.
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c. Mahasiswa wajib mengiku� dan mengerjakan kuis / response/ tes/seminar 

membuat laporan serta tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu 

mata kuliah. Tidak dilaksanakan hal tersebut mengakibatkan gagal dan atau 

berkurangnya nilai untuk mata kuliah yang bersangkutan.

d. Dalam mengiku� perkuliah mahasiswa wajib memperha�kan :

- Berpakaian sopan, rapi, bersih, �dak memakai kaos oblong (tanpa 

krah), �dak memakai sandal.

- Hadir tepat waktu sesuai jadual mata kuliah yang akan diiku�. 

Toleransi keterlambatan maksimal 15 menit dan telah mendapatkan 

ijin dari dosen pengampu mata kuliah.

  Mencatat kehadirannya dalam da�ar presensi mahasiswa lain akan 

dikenakan sanksi.

- Tidak diperkenankan meninggalkan ruang kuliah sebelum perkulihaan 

berakhir keculai mendapatkan ijin dari dosen pengampu matakuliah.

- Dilarang merokok, makan dan minum di dalam ruang kuliah.

- Menjaga keter�ban, ketenangan dan kelancaran dalam perkuliahan.

3. TATA TERTIB PRAKTIKUM

3.1. LABORATORIUM KOMPUTER

a. Se�ap prak�kan yang masuk laboratorium di wajibkan melepas sepatu 

dan menjaga kebersihan Laboratorium Komputer.

b. Hadir tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit dengan 

ijin dosen pengampu mata kuliah, lebih dari waktu tersebut �dak 

diperkenankan mengiku� prak�kum.

c. Sebelum mengiku� perkuliahan, prak�kan wajib meletakkan tas pada 

tempat yang telah disediakan.

d. Prak�kan wajib mengiku� response / tes dan membuat tugas atau 

laporan yang diberikan dosen pengampu.

e. Prak�kan yang menyimpan data di luar yang telah ditentukan maka 

�dak dijamin keamanan datanya.

f. Prak�kan yang menghapus dan atau menghilangkan file maupun data 

dikenakan sanksi.

g. Prak�kan wajib mema�kan dan merapikan kembali semua peralatan 

setelah selesai menggunakannya.
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h. Kerusakan alat akibat kelalaian, kecerobohan atau kesengajaan 

menjadi tanggung jawab prak�kan dan dikenakan sanksi.

3.2. LABORATORIUM ELEKTRONIKA

a. Hadir tepat waktu, toleransi maksimal 15 menit.

b. Sebelum masuk laboratorium, meletakkan tas pada tempat 

disediakan.

c. Prak�kan wajib membawa laporan pendahuluan percobaan yang akan 

dilaksanakan dan harus diserahkan kepada asisten sebelum 

percobaan tersebut dimulai. Prak�kan membawa laporan 

pendahuluan dan laporan akhir.

d. Selama prak�kan berlangsung :

1) Dilarang meninggalkan ruangan tanpa seijin dosen atau 

asisten yang bertugas.

2) Prak�kan harus menjaga keselamatan diri dan alat-alat 

prak�kum.

3) kerusakan alat akibat kelalaian, kecerobohan dan kesengajaan 

menjadi tanggungjawab prak�kan dan di kenakan sanksi.

4) Prak�kan mengerjakan dan memperoleh data diri melakukan 

percobaan sendiri. Bila menjalin data dari pihak lain, hasil 

prak�kum dinyatakan gagal.

e. Setelah prak�kan selesai :

1) Prak�kan menulis hasil data pengamatan  sesuai intruksi 

Dosen Pengampu.

2) Melaporkan kelengkapan alat-alat yang digunakan kepada 

Dosen Pengampu.

f. Prak�kan yang �dak hadir :

1) Prak�kan yang berhalangan hadir karena sakit harus 

menyerahkan surat keterangan dokter paling lambat pada 

saat prak�kum pertemuan berikutnya.

2) Prak�kan yang berhalangan hadir karena alasan lain harus 

m e n y e r a h k a n  s u r a t  i j i n  d i s e r t a i  b u k �  a l a s a n . 

PedomanAKADEMIK 37

P
E
R

A
T
U

R
A

N
 T

A
TA

 T
E
R

T
IB

&



Ke�dakhadirannya yang dapat dipertanggungjawabkan paling 

lambat pada saat prak�kum pertemuan berikutnya.

g. Prak�kan yang gagal :

1) Prak�kan diberi  1 (satu ) kali kesempatan untuk mengiku� 

prak�kum susulan, waktu pelaksanaan pada minggu pertama 

setelah seluruh nomor percobaan selesai atau sesuai dengan 

ketentuan yang akan diinformasikan lebih lanjut.

2) Prak�kan dikenai sanksi denda untuk se�ap nomor 

percobaan. Besar denda sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Pelanggaran terhadap peraturan / tata ter�b ini dikenakan sanksi. 

Sanksi dapat berupa peringatan dikeluarkan / �dak diperbolehkan 

mengiku� prak�kum atau dianggap gagal / �dak lulus.

4. PERATURAN PERPUSTAKAAN

4.1 SYARAT KEANGGOTAAN

a. Perpustakaan Buku / literatur

1) Pada se�ap awal semester (sesuai jadwal registrasi) mahasiswa 

menda�ar di UPT Perpustakaan dengan dikenakan biaya 

administrasi penda�aran sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Mengumpulkan pas foto hitam pu�h ukuran 3 x 3,  3  lembar 

dengan memakai jas almamater, kemeja pu�h dan berdasi hitam.

b. Perpustakaan CD-ROM

1) Mahasiswa yang ingin terda�ar sebagai anggota perpustakaan 

CD-ROM harus sudah terda�ar sebagai anggota perpustakaan 

buku terlebih dahulu.

2) Membayar biaya administrasi keanggotaan sesuai ketentuan 

yang berlaku.

3) Mengumpulkan pas foto hitam pu�h ukuran 3 x 3,  1 lembar 

dengan memakai jas almamater, kemeja pu�h dan berdasi hitam.

c. Apabila mahasiswa kehilangan Kartu Anggota Perpustakaan (Buku  

/CD-ROM), mahasiswa dapat meminta gan� kartu dengan 

membayar biaya administrasi sesuai ketentuan dan mengumpulkan 

foto hitam pu�h ukuran 3 x 3, 1 lembar.
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4.2. TATA TERTIB

a. Sebelum masuk ruangan perpustakaan meletakkan tas dan jaket 

pada tempat yang telah disediakan.

b. Mahasiswa wajib menjaga keter�ban, ketenangan, kebersihan, 

keamanan dan kesopanan.

c. Dilarang merokok, makan / minum, memakai sandal.

d. Dilarang membawa dan membaca buku / diktat sendiri (milik 

pribadi)

4.3. PROSEDUR, ATURAN PEMINJAMAN DAN SANKSI

a. Literatur

1) Se�ap peminjaman buku membawa kartu anggota 

perpustakaan.

2) Peminjaman buku hanya 1 (satu) eksemplar.

3) Peminjaman bagi mahasiswa yang sedang menyusun 

KP/Skripsi dari dosen wali.

4) Batas peminjaman maksimal 1 minggu, dapat diperpanjang 1 

(satu) kali.

5) Keterlambatan pengembalian buku dikenakan sanksi denda.

6) Besar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7) Majalah dan Koran khusus dibaca diruang perpustakaan.

8) Laporan KP/Skripsi khusus dibaca diruang perpustakaan

9) Mahasiswa setelah selesai membaca harus mengembalikan 

buku-buku pada tempatnya semula, sesuai kode buku.

10) Maksimal setelah tes akhir semester (TAS) semua pinjaman 

harus dikembalikan.

11) Bagi mahasiswa yang samapi dengan saat perwalian / 

pengisian KRS mempunyai pinjaman perpustakaan, 

dikenakan sanksi �dak mengiku� perwalian, sampai 

mahasiswa tersebut mengembalikan pinjaman tersebut ke 

perpustakaan dan memperoleh Kartu Bebas Perpustakaan.

12) Kehilangan buku yang dipinjam dikenakan sanksi, sanksi dapat 

berupa menggan� sesuai judul buku yang hilang atau 
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menggan� buku dengan judul buku yang ditentukan UPT 

perpustakaan yang nilainya setara dengan buku yang 

dihilangkan.

b. CD-ROM

1) Se�ap peminjam wajib membawa Kartu Anggota Perpustakaan 

CD-ROM.

2) Peminjam maksimal 1 (satu) buah.

3) Batas peminjaman maksimal 2 (dua) hari dan �dak dapat 

diperpanjang.

4) Keteralambatan pengembalian dikenakan sanksi denda. 

Besarnya denda sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Kehilangan CD yang dipinjam dikenakan sanksi. Sanksi berupa 

menggan� sesuai judul CD yang dihilangkan atau sesuai yang 

ditentukan oleh perpustakaan yang nilainya setara dengan CD 

yang dihilangkan.

4.4 ATURAN PENGGUNAAN BUKU REFERENSI / MAJALAH / KORAN

a. Buku Referensi / Majalah / Koran khusus dibaca di dalam ruang 

perpustakaan atau di fotocopy.

b. Peminjaman untuk difotocopy dengan meninggalkan Kartu 

Mahasiswa / KTP sebagai jaminan.

c. Maksimal peminjaman 2 eksemplar.

d. Keterlambatan pengembalian dikenakan sanksi denda sesuai 

ketentuan yang berlaku.

5. TATA TERTIB UJIAN

5.1. KETENTUAN UJIAN

 a. Peserta ujian adalah :

1) Mahasiswa yang terda�ar sah pada semester berjalan dan 

tercantum dalam da�ar presensi peserta test.

2) Mahasiswa yang memenuhi syarat kehadiran minimal 75% dari 

kegiatan tatap muka terjadwal dalam 1 (satu) semester (untuk 

Test Akhir Semester (TAS).
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b. Peserta wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

c. Toleransi keterlambatan 15 menit setelah ujian dimulai, lebih dari itu 

�dak diperkenankan mengiku� ujian.

d. Peserta memasuki ruang ujian setelah mendapat ijin dari pengawas 

ujian.

e. Peserta menempa� ruang ujian dan tempat duduk yang telah 

ditentukan.

f. Peserta menandatangani da�ar presensi peserta tes.

g. Peserta membawa KRS Semester berjalan yang telah mendapat 

pengesahan dari bagian BAK sebagai tanda menyelesaikan 

administrasi Keuangaan dan berhak mengiku� ujian.

h. KRS tersebut harus ditandatangani pengawas ujian pada saat ujian 

berlangsung sesuai kolom yang disediakan sebagai tanda bahwa 

mahasiswa yang bersangkutan telah mengiku� ujian.

I Peserta hanya dibenarkan membawa alat-alat / hal-hal yang 

diperlukan dan diperkenankan untuk kepen�ngan ujian.

j. Peserta yang sudah masuk ruang ujian dan menerima soal �dak 

diperkenankan membatalkan ujian, apapun yang dilakukan 

dianggap telah mengiku� ujian dan dikenakan penilaian.

k. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pengawas ujian 

hanya mengenai hal-hal yang menyangkut redaksi dan teks ujian 

tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan ujian.

l. Peserta wajib menjaga keter�ban dan kelancaran pelaksanaan ujian.

m. Peserta yang telah menyelesaikan ujiannya dapat meninggalkan 

ruang ujian dan meninggalkan lembar jawaban di meja masing-

masing.

5.2 LARANGAN – LARANGAN DALAM UJIAN

a. Peserta dilarang memakai kaos oblong (tanpa kerah) dan sandal.

b. Peserta  dilarang mencontek bekerja sama mengerjakan soal, 

berbicara / berbisik-bisik dengan peserta lain atau perbuatan curang 

lainnya selama menempuh ujian.
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c. Peserta dilarang menggagnggu jalannya ujian.

d. Peserta dilarang makan dan minum selama menempuh ujian.

e. Peserta dilarang meminjam / meminjamkan alat tulis.

f. Peserta dilarang membawa atau menggunakan mesin / alat hitung, 

handphone, buku, diktat, catatan dan lain sebagainya, kecuali bila 

diijinkan, diperlukan dan tercantum secara tertulis dalam soal ujian 

sebelum ujian dimulai.

g. Peserta dilarang meninggalkan ruang ujian berlangsung kecuali telah 

mendapat ijin dari pengawas ujian.

h. Peserta yang meninggalkan ruang ujian tanpa ijin dianggap telah 

menyelesaikan ujian.

5.3 SANKSI

Pelanggaran terhadap tata ter�b ujian dikenakan sanksi :

a. Pengawas ujian berwewenang memberikan teguran dan atau 

mengeluarkan peserta ujian.

b. Pengawas ujian berwenang menyatakan lembar jawab ujian �dak 

sah, mengakibatkan pengurangan nilai / gagal atau gugur dalam 

ujian yang berar� mendapat nilai E
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KEMAHASISWAAN
BAB  V
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1. BENTUK ORGANISASI

a. SEMA (Senat Mahasiswa)

Merupakan organisasi perwakilan mahasiswa ter�nggi sebagai wadah 

perwujudan aspirasi mahasiswa yang bertanggung jawab kepada pimpinan 

Fakultas Universitas.
 

b. BEM (Badan Ekseku�f Mahasiswa)

Merupakan badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan yang bertanggung 

jawab kepada Senat Mahasiswa (SEMA)

c. UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)

Adalah fasilitas unit kegiatan untuk pengembangan bakat dan minat 

mahasiswa.

d. HMP (Himpunan Mahasiswa  Program Studi)

Adalah organisasi mahasiswa di �ngkat Program Studi yang menekankan pada 

bidang penalaran.

2. BEASISWA

Universitas AKI memberikan penghargaan berupa beasiswa kepada mahasiswa yang 

dinilai berprestasi unggul dalam bidang akademik dan atau non akademik. Beasiswa 

akan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan 

dinyatakan lolos seleksi. 

2.1 BEASISWA YAYASAN UNIVERSITAS AKI

a. Beasiswa Prestasi Akademik

Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi 

akademik.

b. Beasiswa Prestasi Non Akademik

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang olah 

raga dan atau seni/budaya.
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2.2 BEASISWA DARI PIHAK LUAR

a. Koper�s

- Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik ( PPA )

- Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa ( BBM )

b. Beasiswa dari DikNas

Beasiswa yang diberikan oleh Diknas yang diperuntukan bagi  

mahasiswa yang kurang mampu.

c. Beasiswa dari Perusahaan Sponsorship

Beasiswa yang diberikan oleh Perusahaan BUMN dan swasta.

3. ALUMNI

Alumni mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya dari Universitas AKI. 

Bagi alumni Universitas AKI dibentuk suatu wadah organisasi yang disebut IKA AKI 

(Ikatan Alumni Universitas AKI) yang bertujuan untuk :

- Membina hubungan antar alumni.

- Membina hubungan dengan Fakultas / Universitas dalam hal informasi dan 

jaringan kerja bagi para alumni.
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Kurikulum
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PROGRAM STUDI

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

I.  Kemampuan Kerja

1. Mampu menganalisis peluang  bisnis dan memformulasikan strategi bisnis dengan 

memanfaatkan SI

2. Mampu mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem informasi

3. Mampu menjalin hubungan interpersonal dengan relasi bisnis atau klien

II.  Penguasaan Pengetahuan 

1. Mampu melakukan analisis ekonomi dan bisnis

2. Menguasai konsep teori keuangan serta merancang pendanaan dan investasi organisasi bisnis

3. Menguasai konsep teori pemasaran serta merancang menganalisis peluang pasar dan 

memformulasikan strategi pemasaran

4. Menguasai konsep teori manajemen sumber daya manuasia serta mengelola dan 

memberdayakan sumber daya manusia dalam organisasi bisnis

5. Menguasai konsep teori operasional serta merancang dan mengelola sistem operasional 

organisasi

6. Mampu menyusun perencanaan strategik

7. Memiliki kemampuan leadership dan manajerial yang bertanggungjawab terhadap 

stakeholders

8. Memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu merancang , mengelola serta mengembangkan 

bisnis secara mandiri dan profesional

9. Memiliki kemampuan bernegosiasi dan komunikasi secara efek�f.

III. Sikap Khusus

1. Mampu menjunjung �nggi dan mengimplementasikan nilai moral dan e�ka yang sesuai 

dengan norma agama

2. Adap�f dan cepat tanggap/peduli terhadap masyarakat dan lingkungan.

B. PROFIL LULUSAN

Wirausaha, manajer , konsultan, peneli�, akademisi .
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C. KURIKULUM

Semester 1
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Semester 7

Semester 8

D. DESKRIPSI MATA KULIAH

1. Inggris Bisnis I

Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori yang membahas tentang Customers,Companies, Travel, 

Troubleshoo�ng, Company History, Retailing, Products, People, Business Environment, Finance, 

Corporate Responsibility, dan Compe��on. Dengan mengiku� kuliah Bahasa Inggris ini diharapkan 

mahasiswa mampu menguasai language skills, yaitu membaca(reading), menulis (wri�ng), dan 

berbicara (speaking) dalam Bahasa Inggris terutama memahami bacaan, kosakata, dan grammar 

yang berkaitan dalam bidangBisnis Ekonomi.

2. Manajemen
Mata kuliah ini membahas dasar-dasar pengelolaan perusahaan. Beberapa materi yang perlu dikaji 
mahasiswa adalah pengaruh lingkungan, evolusi teori manajemen, perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan teknik pengendalian dalam manajemen

3. Ekonomi Bisnis  

Mata kuliah Ekonomi Bisnis memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa mengenai Tanggung 

jawab , e�ka, dan faktor-faktor yang menentukan iklim bisnis serta problema bisnis yang dihadapi 

saat ini secara menyeluruh guna menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam 

perekonomian dan bisnis.
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4. Ekonomi Mikro I

� Memperkenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan  ekonomi mikro.

5. Ekonomi Makro I

� Memperkenalkan para mahasiswa untuk mempelajari isu-isu pen�ng dalam ekonomi makro. 

Dimulai dengan  mengembangkan pemahaman bagaimana ekonom mengukur variabel pen�ng 

ekonomi makro. Hal Ini mencakup beberapa topik dalam ekonomi makro, seper� Masalah Pokok 

dalam Ekonomi makro, Pendapatan  Nasional, Perekonomian �ga sector, Perekonomian empat 

sektor (Perekonomian Terbuka ), Perdagangan Internasional, Uang dan Bank serta Ekonomi 

pembangunan

6. Akuntansi I 

� Mata Kuliah ini untuk memahami teknik dan prosedur dalam proses akuntansi untuk perusahaan 

jasa, dagang, & industri dan dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standart akuntansi.

7. Prak Aplikasi Komputer

 Mata kuliah Prak�kum Aplikasi Komputer, dapat membuat mahasiswa menguasai hal-hal yang 

mencakup pengenalan komputer, baik So�ware maupun Hardware, Microso� Office (Word, Exel, 

Power Point) 2010 serta pengaplikasiannya dan mahasiswa juga diharapkan mengenal Internet 

dengan lebih baik lagi.

8. Matema�ka Bisnis

 Memperkenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan matema�ka dasar seper� fungsi linier, 

fungsi non linier, deferensial, integral dan matrix serta aplikasinya dalam  ekonomi.

9. Ekonomi Mikro II

 Memperkenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan Teori Produksi, Teori Biaya, penentuan 

harga barang pada pasar persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolis�c maupun pasar 

oligopoly . Penentuan harga factor produksi pada pasar barang dan pasar factor dalam kondisi 

persaingan sempurna. Penentuan harga factor produksi pada pasar barang dengan struktur 

persaingan �dak sempurnadan  pasar factor dalam kondisi persaingan sempurna. Penentuan harga 

factor produksi pada pasar barang dan pasar factor dengan struktur  persaingan �dak  sempurna.

10. Ekonomi Makro II

 Memperkenalkan para mahasiswa untuk mempelajari pada isu-isu pen�ng dalam ekonomi makro. 

Dimulai dengan  mengembangkan pemahaman bagaimana ekonom mengukur variabel pen�ng 

ekonomi makro. Hal Ini mencakup beberapa topik dalam ekonomi makro, seper� pendekatan 

ekonomi makro klasik dan Keyne baik pasar barang, pasar uang, pasar Tenaga kerja. Permintaan 

Agregat Pasar barang dan Pasar uang (pendekatan IS LM), Kebijakan Fiskal dan Moneter dan Kurva 

Phillips.

PROGRAM STUDI
MANAJEMEN

PedomanAKADEMIK 51

F
A

K
U

LT
A

S
 E

K
O

N
O

M
I



11. Prak�kum Akuntansi  

 Dalam mata kuliah Prak�kum Akuntansi ini mahasiswa dapat memperoleh gambaran nyata 

bagaimana melaksanakan pencatatan transaksi sampai menyusun laporan keuangan untuk 

perusahaan dagang, hingga menyiapkan catatan akuntansi untuk periode berikutnya. 

12. Akuntansi II

 Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengendalian intern ,  akuntansi untuk kas ,piutang dagang 

dan piutang wesel.

13. SIM

 Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen memberikan pengenalan kepada para Mahasiswa 

mengenai pemanfaatan komputer dalam fungsi pengolahan data guna menghasilkan informasi 

bagi pengambilan keputusan operasional, managerial dan strategis dalam organisasi perusahaan.

14. Inggris Bisnis II

 Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori yang membahas tentang Working Day, Corporate Culture, 

Company History, Internet, Describing Equipment, Processes and Procedures, Distribu�on and 

Delivery, Adver�sing and Marke�ng, Making Arrangements, Transport, Business Accommoda�on, 

Out of the Office. Dengan mengiku� kuliah Bahasa Inggris ini diharapkan mahasiswa mampu 

menguasai language skills, yaitu membaca(reading), menulis (wri�ng), dan berbicara (speaking) 

dalam Bahasa Inggris terutama memahami bacaan, kosakata, dan grammar yang berkaitan dalam 

bidangBisnis Ekonomi.

15. Manajemen Keuangan I

 Mata kuliah ini membahas dasar-dasar manajemen keuangan di perusahaan. Beberapa materi 

yang perlu dikaji mahasiswa adalah ruang lingkup manajemen keuangan, bisnis, nilai waktu dari 

uang, manajemen ak�va lancar, analisa rasio dan penganggaran perusahaan.

16. Manajemen Pemasaran I

 Memperkenalkan konsep-konsep dasar yang relevan dengan proses perenacanaan, pengendalian  

dan pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran, baik strategik manajerial maupun 

operasional, antara lain mencakup profil produk, profil konsumen, profil persaingan, segmentasi 

pasar, sasaran pasar, bauran pasar, perencanaan, pengendalian serta pengukuran keefek�fan pasar 

dan sistem informasi pemasaran.

17. Manajemen Operasional

 Mata Kuliah ini mengiden�fikasikan produksi dan produk�vitas, manajemen operasi,tugas manajer 

operasi,fungsi utama manajemen operasi dalam bisnis dan kegiatan dalam sektor jasa.
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18. Manajemen Pemasaran II

 Memperkenalkan konsep-konsep dasar yang relevan dengan proses perencanaan, pengendalian  

dan pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran, baik strategik manajerial maupun 

operasional, antara lain mencakup profil produk, profil konsumen, profil persaingan, segmentasi 

pasar, sasaran pasar, bauran pasar, perencanaan, pengendalian serta pengukuran keefek�fan pasar 

dan sistem informasi pemasaran

19. Prak�kum SIA 

 Memperkenalkan tentang gambaran umum, operasional, pencatatan transaksi dengan 

menggunakan MYOB

20. Sta�s�ka Bisnis 

      Mata kuliah Sta�s�k Bisnis memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa mengenai konsep 

sta�s�k bisnis yang mencakup distribusi frekuensi, analisis trend, probabilitas dan parameter-

parameter yang digunakan sehingga dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

21. Analisis dan Desain SIM

 Mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi Manajemen memberikan gambaran yang jelas 

kepada mahasiswa untuk dapat menganalisa kebutuhan sistem informasi di dalam perusahaan. 

Setelah dianalisa, mahasiswa dibekali dengan kemampuan untuk merancang Sistem Informasi 

Manajemen di dalam perusahaan, agar perusahaan dapat melakukan perbaikan sistem informasi, 

guna pengambilan keputusan manajerial di dalam perusahaan. 

22. Manajemen Keuangan II

 Mata kuliah ini membahas teknik pengelolaan keuangan di perusahaan. Beberapa materi yang 

perlu dikaji mahasiswa adalah , penggunaan rasio keuangan, penilaian surat berharga, biaya dan 

struktur modal, teknik penganggaran modal, leasing dan pasar modal

23. MSDM

 Perkuliahan akan membahas: Konsep dan tantangan MSDM;  Perencanaan SDM; Rancangan 

Organisasi dan Analisis Pekerjaan; Rekrutmen, Seleksi, Pengenalan dan Penempatan; Pela�han dan 

Pengembangan SDM; Kompensasi dan Penilaian Kinerja dan PHK.

24. Perpajakan

 Mata kuliah ini menjelaskan penger�an pajak, perbedaan pajak dengan pungutan lainnya, hukum 

pajak, cara pemungutan pajak serta tarif pajak dan ketentuan umum perpajakan

25. Kewirausahaan

 Mata kuliah Kewirausahaan memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa mengenai konsep 

kewirausahaan secara menyeluruh guna penyusunan proposal presentasi bisnis.
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26. Teknologi Kewirausahaan 

 Mata kuliah ini menjelaskan proses atau kegiatan yang memanfaatkan jaringan komputer, internet, 

teknologi dan komunikasi informasi untuk mensukseskan kegiatan kewirausahaan 

27. Ekonomi Manajerial

 Memperkenalkan konsep-konsep teori ekonomi dan mengaplikasikannya dalam penyelesaian 

masalah-masalah ekonomi dan keuangan dalam rangka mengop�mumkan penyelesaian masalah

28. Desain Web 

 Mata kuliah Desain Web membekali mahasiswa dalam mendesai sebuah Web, memberikan 

ketrampilan teknis mengenai Layout serta memberikan kemampuan dan ketrampilan teknis 

penyelesaian akhir suatu rancang web, baik dari segi pewarnaan, huruf, dan gambar. 

29. Sta�s�k Bisnis Lanjut 

 Mata kuliah Sta�s�k Bisnis Lanjutan merupakan kelanjutan dari Sta�s�k Bisnis yang memberikan 

pemahaman kepada para Mahasiswa mengenai konsep-konsep populasi, sampel, interval 

keyakinan, pendugaan, korelasi, regresi berganda, sta�s�k non parametrik dan data berperingkat. 

30. Inggris Bisnis III

� Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori yang membahas tentangDeveloping Contacts, Cultural Issues, 

Teamwork, Entertaining Clients, Describing Sta�s�cs, Company Finances, Investments, Star�ng Up, 

Job Applica�ons, Recruitment, Staff Development, Staff Facts and Figures.  Dengan mengiku� 

kuliah Bahasa Inggris ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai language skills, yaitu 

membaca(reading), menulis (wri�ng), dan berbicara (speaking) dalam Bahasa Inggris terutama 

memahami bacaan, kosakata, dan grammar yang berkaitan dalam bidang bisnis ekonomi.

31. E�ka Bisnis

 Mata kuliah Manajemen Stratejik  memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa mengenai 

konsep e�ka bisnis secara menyeluruh guna Kelangsungan bisnis dalam jangka panjang, bisnis yang 

berbudaya,  membangun budaya kerja organisasi dan Karyawan, Etos Kerja, membangun etos kerja 

dan sikap mental entrepreneur.

32. Manajemen Pengetahuan

 Memperkenalkan konsep-konsep dasar yang relevan dengan proses perencanaan, pengendalian  

dan pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran, baik strategik manajerial maupun 

operasional, antara lain mencakup profil produk, profil konsumen, profil persaingan, segmentasi 

pasar, sasaran pasar, bauran pasar, perencanaan, pengendalian serta pengukuran keefek�fan pasar 

dan sistem informasi pemasaran
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33. Akuntansi Manajemen 

 Mata kuliah ini membahas konsep konsep dasar akuntansi manajemen, baik konsep yang bersifat 

tradisional maupun kontemporer, melipu� akumulasi biaya dan pembebanan produk, perencanaan 

dan pengendalian manajemen, serta pengambilan keputusan manajerial. 

34. Manajemen Bank

 Mata kuliah ini membahas manajemen dan organisasi perbankan khususnya bagi perbankan yang 

diterapkan di Indonesia. Beberapa materi yang perlu dikaji mahasiswa adalah fungsi dan peranan 

bank dalam pembangunan Ekonomi Indonesia, pola dasar manajemen perbankan, manajemen 

dana bank, manajemen liikuiditas, manajemen perkreditan, manajemen permodalan, manajemen 

akyiva dan pasiva, manajemen investasi, manajemen pemasaran, dan manajemen layanan jasa 

bank, serta berbagai strategis manajemen perbankan yang perlu diterapkan di Indonesia.

35. Bisnis Internasional

 Mata kuliah Bisnis Internasional memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa mengenai 

perdagangan internasional secara menyeluruh guna menyusun strategi kompe��f global.

36. Manajemen Strategi

 Mata kuliah Manajemen Stratejik  memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa mengenai 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi strategi secara menyeluruh guna menghasilkan informasi 

bagi pengambilan keputusan operasional, managerial dan strategis dalam organisasi perusahaan.

37. SKB 

 Mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa mengenai 

konsep dasar kelayakan bisnis yang di�njau dari berbagai aspek sehingga dapat mengambil 

keputusan investasi.

38. Perekonomian Indonesia

 Mata kuliah Perekonomian Indonesia   memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa 

mengenai kondisi perekonomian Indonesia mulai  orde lama, orde baru, orde reformasi dan juga 

kondisi 

39. Riset Operasional

 Mata kuliah Riset Operasi  memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa mengenai konsep 

berbagai topik  pembentukan  model Pemrograman Linier dengan berbagai kasus atau masalah 

yang spesifik sesuai dengan permasalahan di bidang ekonomi Manajemen/Akuntansi   perusahaan

40. Metodologi Peneli�an 

 Memperkenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan metodologi peneli�an, seper� masalah 

peneli�an, kerangka teori�s, desai peneli�an, sampel, sumber dan metode pengumpulan data, 
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analisis data, pengujian hipotesis, intrerpreytasi hasil analisis data, telaah peneli�an danproposal 

peneli�an.

41. Manajemen Investasi & Pasar Modal

 Mata kuliah ini menguraikan mengenai prinsip - prinsip dasar investasi serta proses pengambilan 

keputusan investasi di pasar modal (Capital Market), khususnya pasar modal Indonesia dan 

menjelaskan teori serta model- model portofolio.

42. Inggris Bisnis IV

 Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori yang membahas tentangTables, Construc�ng a Table,  

Business English Correspondence, Graphic Organizer, Graphic and Chart, Bar Graph, Construc�ng a 

Bar Graph, Job Vacancy, Job Applica�on and Curriculum Vitae, Job Interview, dan English Business 

Correspondence. Dengan mengiku� kuliah Bahasa Inggris ini diharapkan mahasiswa mampu 

menguasai language skills, yaitu membaca(reading), menulis (wri�ng), dan berbicara (speaking) 

dalam Bahasa Inggris terutama memahami bacaan, kosakata, dan grammar yang berkaitan dalam 

bidangBisnis Ekonomi.

43. Sistem Pendukung Keputusan

� Mata Kuliah ini berisi tentang sistem dan model pendukung manajemen serta memahami 

bagaimana teknologi komputer dapat membantu manajer menjalankan tugasnya

44. Manajemen  Hubungan Pelanggan

 Mempelajari berbagai pendekatan strategi manajemen dalam upaya menciptakan, 

mengembangkan dan mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan dengan Pelanggan 

dalam jangka panjang, khususnya terhadap pelanggan potensial, untuk memaksimalkan customer 

value dan coporate profitability, dengan menekankan pemanfaatan teknologi informasi sebagai 

basis strategi hubungan.

45. E-Commerce

 Mata kuliah E-Commerce memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa mengenai 

Bisnis yang dilakukan secara Elektronik. Selain itu mahasiswa diberikan berbagai konsep E-

Commerce dan aspek-aspek yang perlu diperha�kan dalam E-Commerce. Mahasiswa juga akan 

diajarkan mengenai keamanan bisnis di internet dan isu-isu legalitas, e�ka dan sosial yang 

berkaitan dengan pemakaian teknologi dalam berbisnis.

46. Manajemen Inovasi 

 Matakuliah ini mempelajari konsep dan pen�ngnya inovasi dalam organisasi termasuk proses 

manajemen. Kuliah inimencakup proses inovasi teknologi, inovasi dalam korporasi dan 

perusahaan, inovasi dalam kerangka peneli�an dan pengembangan (R&D), operasionalisasi inovasi 

dalam industry manufaktur, serta strategi berinovasi dan pengembangan usaha baru
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47. Seminar Manajemen Bisnis 

 Mata kuliah ini mendiskusikan mengenai berbagai kasus aktual Manajemen Bisnis yang diharapkan 

dapat memberikan gambaran dan contoh nyata mengenai  lingkungan bisnis dan permasalahan di 

sector bisnis.

48. Pemasaran Global

 Mata kuliah ini menjelaskan ruang lingkup dan konsep dasar kegiatan , strategi pemasaran global 

dan faktor- faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

49. Seminar SIB  

 Dalam perkuliahan ini dibahsa konsep dasar sistem, konsep dasar informasi dan system informasi, 

konsep system informasi manajemen, komponen system informasi manajemen, data base system 

informasi manajemen, analisis dan pengembangan system informasi, system informasi akuntansi, 

system informasi pemasaran, system informasi sumber daya manusia, dan sebagainya.

50. Aplikasi WEB 

 Setelah mengiku� mata kuliah ini mahasiswa dapat  menjelaskan konsep web dinamis dan mampu 

membuat aplikasi web .

51. SI Manajemen Jasa

 Memperkenalkan konsep-konsep Konsep Sistem Informasi Manajemen , Dinamika Bisnis Jasa dan 

Pen�ngnya Pemasaran Jasa, Strategi 7 P Jasa,  Sistem Informasi Jasa  dan E-Bussiness Jasa

52. Praktek Wirausaha

 Untuk menyelesaikan pendidikan di UNIVERSITAS AKI, mahasiswa harus mampu menyusun dan 

menyelesaikan Laporan Praktek Wirausaha . Laporan Praktek Wirausaha yang dibuat mahasiswa 

harus dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan dibimbing oleh dosen 

pembimbing.

53. Skripsi

 Skripsi merupakan laporan karya tulis ilmiah yang disusun atas dasar peneli�an yang dilakukan oleh 

mahasiswa. Sebagai sebuag karya ilmiah, skripsi harus mengiku� standar baku yang biasa berlaku 

dalam sebuah peneli�an ilmiah lainnya.
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A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

I.  Kemampuan Kerja

1. Mampu menganalisis peluang  bisnis dan memformulasikan strategi bisnis dengan 

memanfaatkan Sistem Informasi

2. Mampu mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem informasi

3. Mampu menjalin hubungan interpersonal dengan relasi bisnis atau klien

4. Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan 

memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alterna�f solusi.

II.  Penguasaan Pengetahuan 

1. Mampu melakukan analisis dalam bidang Akuntansi dan bisnis.

2. Menguasai konsep teori keuangan serta merancang pendanaan dan investasi organisasi bisnis

3. Mampu menganalisis, memilih, dan mengembangkan berbagai alterna�f metode, model, dan 

strategi pembelajaran akuntansi.

4. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi profesional secara berkelanjutan.

5. Mampu menghargai ide, inisia�f, dan hasil karya orang lain, antara lain dengan �dak melakukan 

plagiarisme.

6. Dapat menjalin kerjasama mutualisme dengan pihak lain, baik perorangan maupun 

kelembagaan.

7. Memiliki kemampuan leadership dan manajerial yang bertanggungjawab terhadap stakeholders

8. Memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu merancang , mengelola serta mengembangkan bisnis 

secara mandiri dan profesional

9. Menguasai konsep teori operasional serta merancang dan mengelola sistem operasional 

organisasi

10. Mampu memberikan kontribusi posi�f terhadap penciptaan iklim kerja produk�f.

11. Memiliki kemampuan bernegosiasi dan komunikasi secara efek�f.

III. Sikap Khusus

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Mampu menjunjung �nggi dan mengimplementasikan nilai moral dan e�ka yang sesuai dengan 

norma agama

3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian 

dunia;

4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang �nggi terhadap 

masyarakat dan lingkungannya;

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

pendapat/temuan original orang lain;

6. Menjunjung �nggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan 

kepen�ngan bangsa serta masyarakat luas.
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B.  PROFIL LULUSAN
Lulusan Program Studi Akuntansi UNAKI sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan yang ingin dicapai 

adalah menguasai, memahami dan trampil dalam mengaplikasikan Ilmu Akuntansi dan Bisnis. 
Berwawasan Global, Bere�ka, Berkepribadian, Berkarakter, inova�f, Berjiwa Entrepreneur, Mandiri, 
Krea�f, Komunika�f serta mampu bersaing.

� Profil lulusan Program Studi Akuntansi UNAKI berdasarkan kebutuhan Pengguna :  

· Accoun�ng Manager (Akuntansi Keuangan)/ Auditors,  Akuntan pendidik.

· Tax Accountant (Akuntansi Sektor Publik)

· Managemet & Accoun�ng Consultant (Akuntansi Manajemen)

· Entreprenuer
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D.  DESKRIPSI MATA KULIAH

1. Sta�s�k Ekonomi I
 Matakuliah ini mencakup gambaran umum tentang metode pengumpulan data, penyusunan data, 

analisa serta interprestasi data, serta data analisanya dalam nilai-nilai sentral, regresi, deret 
berkala, serta angka indeks.

2. Metodologi Peneli�an
 Mata kuliah ini membahas hakekat peneli�an, �pe atau jenis peneli�an, proses peneli�an, 

pengukuran variabel, sampling, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyusunan 
rencana peneli�an, serta penyusunan laporan peneli�an.

3. Akuntansi Biaya
 Mata kuliah ini membahas tentang proses pengiden�fikasian, pencatatan, penghitungan, 

peringkasan, pengevaluasian dan pelaporan biaya pokok suatu produk baik barang maupun jasa 
dengan metode dan sistem tertentu sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil 
keputusan bisnis secara efek�f dan efisien.
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4. Akuntansi Manajemen
 Mata kuliah ini membahas manfaat informasi akuntansi manajemen untuk perencanaan dan 

pengendalian manajemen. Di dalam kuliah ini dibahas konsep-konsep yang menjelaskan 
hubungan dan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Selanjutnya 
dibahas berbagai macam informasi yang diperlukan oleh manajemen, sehingga dapat diketahui 
pen�ngnya informasi akuntansi manajemen. Di dalam mata kuliah ini meni�k-beratkan 
pembahasannya pada salah satu aspek perencanaan dan pengendalian manajemen, yaitu pada 
sistem pengendalian manajemen (SPM). Mata kuliah ini juga membahas dua unsur SPM, yaitu 
struktur pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen.

5. Sistem Informasi Akuntansi
 Mata Kuliah ini menekankan pada konsep system pemrosesan transaksi secara procedural yang 

mengacu pada sistem pengolahan informasi akuntansi, berawal dari proses perekaman data dalam 
buk� transaksi melalui system otorisasi yang ada dalam perusahaan, pemrosesan data keuangan, 
sampai disiapkannya laporan keuangan. Dalam mata kuliah ini akan dibahas pula konsep-konsep 
dasar perancangan sistem informasi akuntansi dari berbagai sudut pandang pengguna system.

6. Perekonomian Indonesia
 Mata kuliah ini bertujuan menganalisis masalah-masalah tema�s perekonomian Indonesia dengan 

sedikit banyak mendasarkan pada Pemahaman tentang ekonomi pembangunan. Teori-teori makro 
dan teori-teori pembangunan digunakan sebagai kerangka analisis terhadap masalah-masalah 
ekonomi yang aktual. Selain insight tentang ekonomi pembangunan, perkuliahan ini membahas 
tema-tema pokok seper� pertanian, industrialisasi, pembangunan berkelanjutan, otonomi 
daerah, ketenagakerjaan, arus globalisasi, kebijakan fiscal, kebijakan moneter, kebijakan sisi 
penawaran, Neraca Pembayaran, Investasi, Utang Luar Negeri, Ketenagakerjaan, Pendidikan, 
kesehatan, daya saing dan liberalisasi, persaingan usaha, dan kebijakan lainnya.

7. Akuntansi Internasional
 Akuntansi Internasional merupakan akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip 

akuntansi antarnegara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang 
kewenangan pajak, audi�ng dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi harus berkembang agar 
mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan 
pada se�ap perubahan lingkungan bisnis.

8. Pengantar Manajemen
 Mata kuliah ini membahas dasar-dasar pengelolaan perusahaan. Beberapa materi yang perlu dikaji 

mahasiswa adalah pengaruh lingkungan, evolusi teori manajemen, perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan teknik pengendalian dalam manajemen.

9. Audi�ng I
 Mata kuliah ini berisi pengajaran pengenalan profesi akuntan publik dan pekerjaannya, proses 

pengauditan, perencanan audit dan metodologi pengujian dalam audit.  Tujuan utama pengajaran 
mata kuliah ini adalah mengenalkan dan membimbing mahasiswqa agar   mampu menguasai 
aspek teori�s dalam pengauditan laporan keuangan suatu kesatuan usaha atau organisasi.  Setelah 
mengiku� mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan pen�ngnya audi�ng dan profesi auditor 
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independen dalam pemeintahan, perekonomian maupun dunia bisnis, erta proses pengauditan 
sejak tahap perencanaan hingga diterbitkannya laporan audit.

10. Prak�kum Akuntansi Keuangan Lanjutan  1
 Mata kuliah ini membahas Prinsip-prinsip Akuntansi edisi 7 ini membahas berbagai konsep dasar 

akuntansi keuangan, yang dimulai dengan siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, kemudian siklus 
akuntansi perusahaan dagang dan perlakuan akuntansi untuk akun-akun utama perusahaan 
seper� kas, piutang, kewajiban, dan investasi.

11. Prak�kum Akuntansi Keuangan Lanjutan II
 Prak�kum Akuntansi Keuangan Lanjutan (AKL) ini membahas teknik serta prosedur yang terkait 

dengan materi akuntansi keuangan yang belum dibahas dalam Akuntansi Keuangan II atau sudah 
dibahas akan tetapi baru sepintas sehingga perlu diperdalam. Materi berkaitan dengan transaksi, 
struktur kepemilikan perusahaan, bentuk unit usaha, satuan moneter yang dipakai dalam 
transaksi, satuan moneter yang dipakai dalam laporan keuangan konsolidasi, termasuk jurnal 
eliminasi, penyusunan kertas kerja untuk laporan keuangan konsolidasi.

12. Prak�kum Akuntansi Keuangan Menengah  1
 Mata kuliah ini membahas Prinsip-prinsip Akuntansi edisi 7 ini membahas berbagai konsep dasar 

akuntansi keuangan, yang dimulai dengan siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, kemudian siklus 
akuntansi perusahaan dagang dan perlakuan akuntansi untuk akun-akun utama perusahaan 
seper� kas, piutang, kewajiban, dan investasi.

13. Pengantar Akuntansi  I
 Mata kuliah ini mengkaji mengenai konsep jasa, dagang, manufaktur, transaksi binis dan 

persamaan akuntansi, pencatatan transaksi dengan menggunakan jurnal umum/khusus, buku 
besar dan buku pembantu, dan jurnal koreksi, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian dan 
penggunaan neraca lajur (work sheet) : penyusunan dan penyajian laporan keuangan, jurnal 
penutup serta jurnal pembalik dan konsep, prosedur, teknik pencatatan dan penyajian pos-pos kas 
dan bank, piutang dagang, wesel tagih, persediaan barang dagang, ak�va tetap dan ak�va tak 
berwujud di dalam nerca sesuai dengan standard akuntansi keuangan.

14. Prak�kum Akuntansi Keuangan Menengah  2
 Mata kuliah ini terutama membahas siklus akuntansi keuangan, mulai pengakuan dan pencatatan 

transaksi keuangan sampai dengan pelaporan keuangannya, khususnya berkenaan dengan: (1) 
utang lancar, (2) utang jangka panjang, (3) dan modal khususnya pada perusahaan perseroan 
terbatas. Di samping itu, sebagai pendukung dibahas juga topik-topik khusus akuntansi keuangan 
seper� leasing, arus kas, dilu�ve dan earning per share serta koreksi kesalahan.

15. Teori Ekonomi Mikro
 Mata kuliah ini tetap mengacu pada pasar  output,  namun disamping itu juga membahas pasar 

input, seklaipun masih dalam taraf yang elementer. Disamping itu mata kuliah ini memiliki  
keterkaitan dengan mata kuliah lain, baik yang bersifat ver�kal (hierarkis) maupun horizontal 
Penguasaan atas peralatan kuan�ta�f akan sangat menunjang pemahaman yang baik dan benar.
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16. Prilaku Organisasi
 Mata Kuliah ini mengkaji berbagai perilaku-perilaku yang ada dalam suatu organisasi.Perilaku-

perilaku tersebut terdiri dari perilaku individual, perilaku kelompok, desain dan struktur organisasi, 
proses organisasi, serta dinamika dan perubahan organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam 
mata kuliah ini adalah pendekatan teori�s dan analisis kasus-kasus yang relevan dengan materi 
perilaku keorganisasian.

17. Lab. Design Sia
 Mata ajaran Lab Desain Sistem Informasi Akuntansi membahas berbagai siklus usaha yang 

terdapat pada perusahaan umumnya, teknik dokumentasi untuk menggambarkan siklus usaha 
tersebut, dokumen dan alur informasi, serta analisis pengendalian internal pada se�ap siklus 
usaha terkait. Dalam mata ajaran ini akan dijelaskan sistem informasi akuntansi perusahaan 
dagang, jasa serta manufaktur, baik yang berbasis manual maupun berbasis komputer.

18. Akuntansi  Keuangan Lanjutan I
 Mata Kuliah ini  menyajikan pembahasan mengenai penerapan perlakuan akuntansi atas transaksi 

yang terjadi baik diperusahaan induk, perusahaan anak, maupun keduanya. Mulai dari perusahaan 
persekutuan berdiri, hingga berkembangan menjadi persekutuan konsolidasi mul�nasional. Se�ap 
pembahasan akan dikaitkan dengan isu-isu akuntansi terkini, yaitu perubahan yang telah dilakukan 
pada Standar Akuntansi Keuangan menyosong kesiapan penerapan IFRS di Indonesia.

19. Akuntansi Keuangan Menengah I
 Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 menjelaskan tentang prinsip, metode, dan teknik, 

pengakuan, pengukuran, penilaian dan pelaporan pos-pos dalam neraca, khususnya kas, piutang, 
sediaan, ak�va tetap, ak�va tak berwujud, dan utang jangka pendek. Matakuliah ini menjelaskan 
metode penyusunan laporan keuangan lengkap dan cara penyusunan rekonsiliasi bank. Mata 
kuliah ini juga secara sistema�s menjelaskan berbagai metoda untuk menghitung dan membuat 
jurnal pos-pos di dalam neraca, yang rinciannya ada di dalam materi kuliah.

20. E�ka Profesi Dan Bisnis
 Keberadaan mata ajar ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan e�ka, kesadaran e�s 

dan perilaku e�s akuntan. Peningkatan ini diharapkan akan berimplikasi pada meningkatnya 
kemampuan akuntan dalam pengambilan keputusan e�s. Suatu pengambilan keputusan e�s �dak 
hanya melibatkan rasionalitas saja, tetapi juga emosi dan intuisi. Untuk meningkatkan 
pengetahuan e�ka, materi melipu� berbagai spektrum pemikiran dalam e�ka, deskripsi e�ka 
bisnis dan profesi, isu-isu e�s dalam profesi, serta implementasi dan perkembangannya dalam 
realitas prak�k profesi akuntansi dan bisnis.

21. Kewirausahaan Dan Bisnis
 Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKKK) Kewirausahaan merupakan mata kuliah yang 

membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan 
topik utama yaitu, 1. Kewirausahaan dan karakteris�k wirausaha; 2. Berpikir Perubahan; 3. Krea�f 
dan inova�f; 4. Ide dan peluang usaha; 5. Perancangan proposal bisnis; 6. E�ka Bisnis; 7. 
Intrapreneurship.
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22. Pengantar Akuntansi I
 Mata kuliah ini mengkaji mengenai konsep jasa, dagang, manufaktur, transaksi binis dan 

persamaan akuntansi, pencatatan transaksi dengan menggunakan jurnal umum/khusus, buku 
besar dan buku pembantu, dan jurnal koreksi, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian dan 
penggunaan neraca lajur (work sheet) : penyusunan dan penyajian laporan keuangan, jurnal 
penutup serta jurnal pembalik dan konsep, prosedur, teknik pencatatan dan penyajian pos-pos kas 
dan bank, piutang dagang, wesel tagih, persediaan barang dagang, ak�va tetap dan ak�va tak 
berwujud di dalam nerca sesuai dengan standard akuntansi keuangan.

23. Perpajakan
 Mata Kuliah Perpajakan merupakan mata kuliah pengantar.  Mata Kuliah ini memberikan 

pemahaman terhadap mahasiswa mengenai gambaran umum perpajakan di Indonesia melipu� 
dasar perpajakan, ketentuan umum dan tatat cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak 
pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai barang mewah, bea materai, pajak bumi dan 
bangunan, dan bea perolehan  hak atas tanah dan bangunan.

24. Matema�ka Ekonomi
 Memperkenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan matema�ka dasar seper� fungsi linier, 

fungsi non linier, deferensial, integral dan matrix serta aplikasinya dalam  ekonomi.

25. Prak�kum Akuntansi Biaya
 Prak�kum Akuntansi Biaya ini, memberikan gambaran kepada mahasiswa pada perusahaan 

manufaktur yang berproduksi atas dasar pesanan dan berproduksi secara masal. Mahasiswa 
ditugaskan untuk menyelenggarakan proses akuntansi biaya, perhitungan harga pokok produksi 
dan penyusunan laba/rugi untuk perusahan – perusahaan manufaktur.

26. Sta�s�ka Ekonomi Lanjutan
 Mata kuliah Sta�s�k Bisnis Lanjutan merupakan kelanjutan dari Sta�s�k Bisnis yang memberikan 

pemahaman kepada para Mahasiswa mengenai konsep-konsep populasi, sampel, interval 
keyakinan, pendugaan, korelasi, regresi berganda, sta�s�k non parametrik dan data berperingkat.

27. Metode Kuan�ta�f Dalam Bisnis
 Metode Kuan�ta�f adalah Ilmu  seni yang berkaitan dengan tata cara (metode) pengumpulan data, 

analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi guna penarikan 
kesimpulan dan pengambilan keputusan.

28. Teori Akuntansi
 Mata  ajaran ini bertujuan untuk membahas  berbagai  teori  akuntansi keuangan,  yang  melipu� 

falsafah, metodologi  dan  perkembangannya. Materi  yang  diberikan antara lain melipu� konsep 
equity,  basic concepts,  laporan  keuangan dan elemen-elemennya,  konsep  laba  dan 
pengukurannya,   pengakuan  pendapatan  dan  beban,  ak�va   lancar,    kewajiban lancar dan 
persediaan.
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29. Akuntansi Sektor Publik
 Matakuliah ini memberikan kerangka acuan dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep 

dan ar� pen�ngnya audi�ng. Cakupan matakuliah melipu� pemahaman tentang pengukuran dan 
audit organisasi sektor publik, teknik audit keuangan, serta hal-hal teknis terkait dengan praktek 
evaluasi di beberapa negara.

30. Penganggaran Perusahaan
 Mata kuliah ini merupakan suatu sistem perencanaan terpadu yang memberikan penekanan pada 

penalaran prinsip, mekanisme penyusunan anggaran dan teknik penyajiannya. Setelah mengiku� 
perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan mengetahui konsep dasar sistem 
penganggaran dan mampu melakukan prak�k penyusunan anggaran menyeluruh.

31. Sistem Informasi Manajemen
 Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen memberikan pengenalan kepada para Mahasiswa 

mengenai pemanfaatan komputer dalam fungsi pengolahan data guna menghasilkan informasi 
bagi pengambilan keputusan operasional, managerial dan strategis dalam organisasi perusahaan.

32. Analisis Laporan Keuangan
 Mata Kuliah ini mempelajari tentang analisa perbandingan laporan keuangan, Analisa Rasio, 

Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, Analisa Sumber dan Penggunaan Kas, Analisa Break 
Even, Analisa Perubahan Laba Kotor, Analisa Kredit.

33. Audi�ng II
 Mata kuliah ini mempelajari tentang audit atas siklus penjualan dan penagihan, penggajian dan 

personalia, perolehan dan pembayaran, persediaan dan internal control, ekuitas dan hutang serta 
pembayaran kembali, saldo kas dan bank, pengaruh EDP pada audi�ng, penyelesaian audit, 
penugasan jasa atestasi dan kompilasi, internal audit, govermental audit dan opera�onal audit.

34. Manajemen Pemasaran Dan Bisnis
 Mata kuliah ini memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan berupaya mencapai tujuan 

pemasarannya dengan menentukan segmen pasar yang harus dilayani, dan melayani pasar sasaran 
tersebut dengan menggunakan sumber-sumber yang memadai. Kepuasan pelanggan merupakan 
faktor pengendali untuk merumuskan bauran pemasaran yang tepat, berupa produk, harga, 
promosi dan distribusi. Perencanaan, implementasi, dan pengendalian oleh manajer pemasaran 
berkaitan dengan aspek-aspek tersebut memerlukan pengambilan keputusan yang dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lingkungan, baik lingkungan makro ekstern maupun mikro ekstern, termasuk 
lingkungan persaingan.

35. Prak�kum Akuntansi Keuangan Menengah II
 Mata kuliah Prak�kum Akuntansi Keuangan Menengah II merupakan  kelanjutan dari mata kuliah 

Prak�kum Akuntansi Keuangan Menengah I. Materi pembahasan mata kuliah Prak�kum Akuntansi 
Keuangan Menengah II ini melipu� konsep penilaian, pengakuan, prosedur dan teknik penilaian, 
penyajian dan pelaporan dalam laporan keuangan dan transaksi ekonomik yang dilakukan oleh 
perusahaan berorientasi laba. Pos-pos  yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah  pos ak�va 
tetap, ak�va �dak berwujud, hutang jangka panjang, pengakuan pendapatan, modal dan investasi, 
earning Pershare & sekuritas dilu�f, akuntansi leasing, perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan.
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36. Hukum Bisnis Dan Perdagangan
 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui dasar-dasar hukum perdata dan 

hukum dagang yang diperlukan dalam kegiatan usaha. Untuk mencapai tujuan di atas, materi berisi 
keadaan hukum perdata dan dagang, jenis perusahaan, bursa dagang, surat-surat berharga, 
perusahaan asuransi, dan kepailitan.

37. Pasar Modal Dan Pasar Uang
 Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang 

lembaga keuangan dan pasar modal. Mata kuliah ini pen�ng untuk diberikan mengingat bahwa 
pemahaman mahasiswa atas lembaga keuangan dan pasar modal diperlukan akuntan dalam 
menjalankan perannya. Kerangka konsep/pemikiran dari pasar modal dan keuangan akan 
memperluas pandangan akuntan dan berimplikasi terhadap profesi akuntan maupun keluaran 
yang dihasilkan akuntan, dan pada akhirnya mendukung akuntan dalam menghasilkan informasi 
yang berguna, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Selain itu pengetahuan dasar 
pasar modal dan keuangan diperlukan untuk pengambilan keputusan dan akan memberikan ide-
ide peneli�an di bidang pasar modal dan finance.

38. Manajemen Strategik
 Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKKK) Manajemen Strategik merupakan mata kuliah yang 

membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan 
topik utama yaitu, 1. Ruang lingkup dan proses Manajemen Strategik; 2. Pemahaan akan Visi, Misi, 
Tujuan Perusahaan ; 3. Pembuatan model deskrip�f manajemen strategik; 4. Pelaku manajer 
strategis; 5. Perancangan formulasi strategis; 6. Kemampuan menganalisis industri guna pemilihan 
alterna�f strategi; dan 7. Evaluasi dan Pengawasan serta Analisis Pemecahan Kasus.

39. Lab. Sistem Informasi Akuntansi
 Mata Kuliah tentang konsep Sistem Informasi Akuntansi secara terstruktur, apa yang menjadi 

komponennya, bagaimana mengembangkannya agar operasional dalam menunjang ak�fitas 
perusahaan sehari-hari. Setelah mengiku� mata kuliah ini diharap mahasiswa mampu untuk 
memahami konsep-konsep yang mendasari system informasi akuntansi berbasis komputer secara 
terstruktur, menjelaskan internal control dan komponen-komponen pendukungnya., menjelaskan 
sinergi antar komponen dalam membentuk sistem informasi akuntansi, siklus, metode serta teknik 
yang digunakan dalam membangun sistem informasi tersebut.

40. Aplikasi Sistem Informasi Dalam Bisnis
 Mata kuliah ini menjelaskan tentang aspek mendasar sampai aspek terinci di dalam teknik 

pengembangan system informasi pada tahap analisis system dan aplikasinya.

41. Manajemen Keuangan
 Keputusan keuangan dalam suatu Perusahaan akan selalu muncul dalam kegiatan sehari-hari. 

Misalnya perusahaan memerlukan kekayaan (mesin, gedung, kendaraan dan sebagainya) untuk 
menjalankan operasinya. Untuk memenuhi keperluan tersebut perusahaan harus mencari sumber 
dana yang dapat diperoleh dari sumber dana dalam atau luar perusahaan, kegiatan keuangan 
tersebut sering disebut sebagai manajemen keuangan dan yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan kegiatan adalah manajer keuangan.
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42. Akuntansi Prilaku
 Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai 

akuntansi Keperilakuan dan aplikasi keperilakuan dalam bidang akuntansi dan keuangan.

43. Akuntansi Keuangan Mengengah II
 Mata kuliah ini terutama membahas siklus akuntansi keuangan, mulai pengakuan dan pencatatan 

transaksi keuangan sampai dengan pelaporan keuangannya, khususnya berkenaan dengan: (1) 
utang lancar, (2) utang jangka panjang, (3) dan modal khususnya pada perusahaan perseroan 
terbatas. Di samping itu, sebagai pendukung dibahas juga topik-topik khusus akuntansi keuangan 
seper� leasing, arus kas, dilu�ve dan earning per share serta koreksi kesalahan.

44. TI Dan Komunikasi Bisnis
 Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan pelbagai kemampuan 

dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana bisnis dalam bidang Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK). Perkuliahan akan dimulai dengan pemberian pengetahuan tentang pelbagai 
aspek yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Selanjutnya mahasiswa akan dibekali dengan 
pengetahuan tentang bagaimana menganalisis situasi dan trend bisnis TIK, baik di �ngkat nasional, 
regional maupun internasional, yang didasarkan pada kebutuhan TIK yang melipu� perangkat 
keras dan perangkat lunak di pelbagai segmen pengguna—yakni masyarakat umum, ins�tusi 
pemerintah, dan ins�tusi swasta. 

45. Pengantar Akuntansi  II
 Setelah mengiku� kuliah akuntansi dasar I, Mahasiswa diharapkan dapat memahami teknik dan 

prosedur dalam proses akuntansi untuk perusahaan jasa, dagang, & industri dan dapat menyusun 
laporan keuangan sesuai dengan standart akuntansi.

46. Prak�kum Perpajakan
 Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB) Perpajakan merupakan mata kuliah yang diharapkan 

mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang Perpajakan. Mata kuliah ini 
menekankan pada penguasaan Perpajakan yang berawal dari Dasar-dasar Perpajakan sampai 
dengan Perhitungan Pajak Penghasilan secara keseluruhan, yaitu PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, 
PPh 25 termasuk PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB dan Bea Meterai.

47. Akuntansi Keuangan Lanjutan II
 Mata kuliah ini memberikan pengetahuan pada mahasiswa mengenai proses akuntansi dalam 

perusahaan yang melakukan transaksi khusus dan atau mempunyai hubungan khusus dengan 
perusahaan lain. Dalam mata kuliah ini dibahas penggabungan badan usaha dan pembuatan 
laporan keuangan konsolidasi dengan karateris�k khusus yang dimiliki perusahaan induk – anak. 
Dalam mata kuliah ini juga dibahas pembuatan laporan keuangan konsolidasi untuk perusahaan 
induk – anak yang berada di negara berbeda.

48. Teknologi Informasi Dan Bisnis Internasional
 Mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana suatu teknologi informasi dapat digunakan sebagi 

strategi bersaing dalam persaingan yang sangat kompe��f dalam dunia bisnis terutama dalam 
bisnis internasional.
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49. Teori Ekonomi Makro
 Memperkenalkan para mahasiswa untuk mempelajari pada isu-isu pen�ng dalam ekonomi makro. 

Dimulai dengan  mengembangkan pemahaman bagaimana ekonom mengukur variabel pen�ng 
ekonomi makro. Hal Ini mencakup beberapa topik dalam ekonomi makro, seper� Masalah Pokok 
dalam Ekonomi makro, Pendapatan  Nasional, Perekonomian �ga sector, Perekonomian empat 
sektor (Perekonomian Terbuka ), Perdagangan Internasional, Uang dan Bank serta Ekonomi 
pembangunan.

50. Analisa Perancangan Dan Desain Sistem

Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dan cara menganalisis dan mendesain system 

informasi beserta  dengan teknik dan alat-alat yang dapat digunakan.
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A. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

I. Sikap Dan Tata Nilai

1. Bertakwa 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. Menginternalisasi nilai, norma, dan e�ka 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

II. Wewenang  dan Tanggung Jawab 

1. Memiliki integritas kepribadian yang �nggi sebagai sarjana Teknik Informa�ka serta mampu 

berkembang secara mandiri dan bersaing dalam era globalisasi.

2. Memiliki pola pikir logis dan sistema�s untuk merumuskan dan memecahkan masalah yang 

dihadapi serta memiliki kepekaan terhadap kepen�ngan masyarakat dan lingkungan.

3. Memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang menjadikan mereka mampu memberikan 

kontribusi, sanggup menghadapi tantangan-tantangan baru dalam teknologi informasi, 

inovator dalam rancangan, analisa dan aplikasi Teknologi Informasi.

4. Berkualitas dan mampu berperan-serta dalam era pembangunan industri dan informasi yang 

merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan ilmu dan 

teknologi Informasi

III. Kemampuan Kerja

1. Mampu menerapkan matema�ka dasar, prinsip algoritma, dan teori ilmu komputer dalam 

pemodelan dan desain sistem berbasis komputer

2. Mampu menganalisis, merancang mengimplementasikan suatu sistem berbasis komputer 

secara efisien untuk menyelesaikan masalah,menggunakan pemrograman prosedural dan 

berorientasi objek.

3. Mampu membangun sistem jaringan komputer dan sistem keamanannya

4. Mampu membangun so�ware aplikasi Teknologi informasi berfokus pengetahuan ilmu 

komputer
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5. Mampu membuat karya tulis ilmiah di bidang teknologi informasi secara baik dan benar 

berdasar kaidah ilmiah.

IV. Penguasaan Pengetahuan

1. Menguasai konsep dasar matema�ka untuk memodelkan dan menganalisa teknologi 

informasi.

2. Menguasai teori dan konsep yang mendasari ilmu komputer.

3. Memahami teori dasar arsitektur komputer, termasuk perangkat keras komputer dan 

jaringan.

4. Menguasai metodologi pengembangan sistem, melipu� perencanaan,analisis, disain, 

implementasi, pengujian dan pemeliharaan sistem.

5. Menguasai serta berfokus pada pengetahuan ilmu komputer dan mampu beradaptasi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

B. PROFIL  LULUSAN
So�ware Developer, Analis Sytem, IT Support, Online Trader , Web Master, Programmer desktop, 
Programmer Web dan Mobile
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D.  DESKRIPSI  MATA KULIAH

1 Akuntansi Dasar
 Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa penggunaan grammar dan struktur 

kalimat Bahasa Inggris berdasarkan fungsinya dalam percakapan

2 Algoritma dan Struktur Data I
 Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan-

permasalahan yang ada dengan membuatalgoritma pemrograman dan kemudian 
mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman java

3 Aljabar Linier
 Memberikan penjelasan tentang vektor, persamaan linier, vector space and subspace, 

orthogonality, determinan, eigen value and vector dan transformasi linier

4 Bahasa Indonesia
 Mata kuliah bahasa Indonesia membahas keilmuan mengenai tata bahasa, tentang ejaan, 

kalimat efek�f, paragraf, ku�pan, da�ar pustaka, dan karya ilmiah

5 Bahasa Inggris Informa�ka I
 Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa penggunaan grammar dan struktur 

kalimat Bahasa Inggris berdasarkan fungsinya dalam percakapan

6 Fisika Komputer
 Membahas tentang Gelombang Vektor, Deskripsi Polarisasi dan Teknik Superposisi, Cahaya 

Menurut Teori Gelombang Elektromagnet dan Teori Foton, Perambatan Cahaya dalam 
Medium Dan Melalui Perbatasan Dua Medium, Hukum-Hukum Snellius dan Fresnel.  
Perambatan dan Interaksinya Dengan Materi, Efek-Efek Non-Linear : Efek Kerr dan Faraday, 
Pembangkitan Harmonik Kedua, Self- Focusing, Efek Raman
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7 Logika informa�ka
 Mata Kuliah ini membahas tentang konsep logika matema�ka yang melipu� teori himpunan, 

relasi, fungsi, logika dan aljabar boolean sebagai dasar untuk mempelajari ilmu komputer

8 Pemrograman I
 Mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar dan konsep pemrograman dengan 

menggunakan bahasa pemrograman C

9 Pendidikan Agama
 Matakuliah Pendidikan Agama  bersifat wajib lulus bagi se�ap mahasiswa yang beragama  di 

semua program studi. Matakuliah ini dirancang dengan maksud untuk memperkuat iman dan 
takwa kepada Allah Swt. serta memperluas wawasan hidup beragama, sehingga terbentuk 
mahasiswa  yang berbudi peker� luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, serta 
berpandangan luas, dengan memperha�kan tuntutan untuk menjalin harmoni antar sesama 
manusia baik dalam satu agama maupun dengan umat beragama lain

10 Pengantar Teknologi Informasi
 Mahasiswa mengetahui , mengenal dan memahami teknologi informasi, sejarah perkembangan 

komputer, perkembangan hardware dan so�ware komputer, representasi data, komunikasi data 
serta jaringan komputer

11 Algoritma dan Struktur Data II
 Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang ada dengan membuatalgoritma pemrograman dan kemudian mengimplementasikan ke 
dalam bahasa pemrograman java

12 Bahasa Inggris Informa�ka II
 Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan Bahasa Inggris Informa�ka I. Dalam mata kuliah 

ini mahasiswa dibimbing untuk dapat memahami isi ar�kel/jurnal akademik mengenai sains dan 
teknologi yang ditulis dalam bahasa Inggris

13 Desain Grafis
 Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep tentang desain grafis dan implementasin 

so�ware desain grafis

14 Kalkulus
 Mata kuliah ini menjelaskan konsep fungsi, differensiil, integral dan penerapannya

15 Konsep Sistem Informasi
 Mata Kuliah ini menjelaskan tentang konsep-konsep dasar sistem dan informasi sampai 

bagaimana membangun sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi

16 Pancasila dan Kewarganegaraan
 Mata Kuliah  ini menjelaskan tentang: landasan dan Tujuan pendidikan Pancasila dan 
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Kewarganegaraan, Pancasila dan Implementasinya, Filsafat dan E�ka Poli�k Pancasila, Hak dan 
Kewajiban Warganegara, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen, Demokrasi di 
Indonesia, Hak Asasi Manusia, Keanekaragaman dan Persatuan Indonesia, Otonomi Daerah, 
Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional

17 Pemrograman II
 Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang ada dengan membuatalgoritma pemrograman dan kemudian mengimplementasikan ke 
dalam bahasa pemrograman java

18 Pemrograman Perangkat Bergerak I 
 Mata kuliah ini menjelaskan tentang penger�an, pemahaman dan teknik dasar pemrograman 

mobile dengan menggunakan bahasa pemrograman Java

19 Sistem Basis Data 
 Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang dasar-dasar perancangan serta implementasi 

basis data

20 Sta�s�k
 Mata Kuliah ini membahas tentang konsep dan metode sta�s�ka yang digunakan dalam proses 

pengumpulan data, analisa dan pengambilan keputusan

21 Desain Web I
 Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep desain web dan merancang dan mendesain 

dengan menggunakan so�ware desain web

22 E-Bisnis
 Mata kuliah ini menjelaskan proses atau kegiatan yang memanfaatkan jaringan komputer, 

internet, teknologi dan komunikasi informasi untuk kegiatan perdagangan, pemasaran, 
pengadaan bahan baku dan lain sebagainya

23 Interaksi Manusia dan Komputer
 Memberikan pemahaman teori dan paraktek interaksi manusia dan komputer (IMK) yang 

melipu� : Konsep IMK, faktor manusia, aspek ergonomik, piran� interak�f, ragam dialog, desain 
input, desain output, desain dialog, desain web, desain presentasi dan pemrograman grafis

24 Java 2D Graphics I
 Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep 2D Graphics dan implementasinya dengan 

menggunakan bahasa java

25 Metodologi Riset Teknologi Informasi 
 Merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana proses peneli�an dilakukan 

berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Peneli�an iiliah merupakan sebuah proses inves�gasi ilmiah 
yang dilakukan secara terorganisir, sistema�k dab atas dasar akurasi data yang objek�f untuk 
menghasilkan berbagai informasi dan pemecahan masalah. Pembelajaran mata kuliah akan 
diarahkan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan laporan peneli�an skripsi/ar�kel ilmiah dan 
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pemecahan masalah-masalah manajemen secara lebih berkualitas dan dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah

26 Pemrograman Animasi 2D I
 Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep tentang Animasi 2D dan melakukan 

pemrogramannya dalam so�ware animasi

27 Pemrograman Basis Data
 Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang dasar-dasar perancangan serta implementasi 

basis data

28 Rangkaian Digital
 Pada perkuliahan ini akan dibahas: Aljabar Boolean, teori de morgan, fungsi kanoik, kode-kode 

biner, gerbang logika dasar,penyederhanaan rangkaian (minimisasi), perancangan rangkaian 
digital kombinasional, rangkaian dasar digital sekuensial, rangkaian digital sekuensial, converter

29 Riset Operasi
 Mata kuliah ini menjelaskan pemanfaatan metode kuan�ta�f yang dapat dipergunakan untuk 

diaplikasikan dalam pengambilan keputusan manajerial

30 Data Warehousing
 Mata kuliah ini memberikan konsep pada mahasiswa tentang data warehouse, design database 

data warehouse dengan menggunakan star schema atau scowflake schema, Extrac�on 
Transforma�on & loading data ke datawarehouse, Data transforma�on service (DTS), kubus, 
component olap seper� pivot table atau dynamic cube dan teknik membangun aplikasi data 
warehouse

31 Desain Web II
 Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari desain web I dimana lebih menekankan pada 

pemahaman konsep desain web dan merancang dan mendesain dengan menggunakan 
so�ware so�ware  desain web

32 E�ka Profesi Teknologi Informasi 
 Matakuliah berisi perkenalan tentang pengenalan aspek hukum yang berhubungan dengan 

penggunaan, penciptaan/pengembangan, penyebarluasan perangkat lunak dan atau perangkat 
keras

33 Java 2D Graphics II
 Mahasiswa memahami konsep fungsi, jenis-jenis Event Driven,Canvas 2 dimensi,set warna dan 

aplikasi paint

34 Metode Numerik 
 Mata Kuliah ini membahas tentang beberapa metode yang digunakan dalam memecahkan 

persoalan-persoalan matema�s secara numeris
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35 Pemrograman Animasi 2D II 
 Mata Kuliah ini merupakan pengembangan dari pemrograman animasi I dan membahas tentang 

beberapa metode yang digunakan dalam pembuatan animasi

36 Sistem Digital
 Mahasiswa menguasai teori dan penerapan teknik digital yang melipu� penggunaan sistem 

bilangan untuk operasi aritma�ka, penyederhanaan rangkaian logika, perancangan rangkaian 
digital sesuai dengan spesifikasi, implementasi hasil rancangan logika. Mata kuliah ini 
membahas tentang : Konsep dasar sistem bilangan, Logika dan Aljabar Boole, Komparator, 
Exclusive-OR, rangkaian arithma�ka, Flip-Flop, Counter, Shi� Register, Binary Codes, Encoding, 
Decoding, Mul�plexing

37 Sistem Pakar
 Mata kuliah ini membahas tentang daefinisi dan ruang lingkup sistem pakar, karakteris�k, 

arsitektur sistem pakar, komponen – komponen sistem pakar yang melipu� user interface, 
knowledge base, inference engine, knowled acquisi�on facility dan explana�on facility, teory 
ke�dakpas�an yang melipu� teori bayes, faktor kepas�an dan fuzzy logic, perancangan sistem 
pakar yang melipu� domain, tujuan,  dan implementasinya

38 Analisa & Disain Sistem
 Mata kuliah ini menguraikan tentang : Penger�an Sistem dan Analisis Sistem, Analisis Sistem, 

Perancangan Sistem Secara Umum, Pendekatan  Perancangan terstruktur : Data Flow Diagram 
(DFD), Flowchart, Perancangan berorientasi  objek, UML (The Unified Modelling Language 
Perancangan sistem Terinci (Output dan Input), Perancangan Sistem Terinci Database.

39 Arsitektur & Organisasi Komputer
 Mata kuliah ini merupakan kuliah dasar sebagai bekal para mahasiswa untuk mengetahui lebih 

dalam mengenai bagaimana arsitektur dan organisasi suatu komputer. Melalui mata kuliah 
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami evolusi dan kinerja computer dari 
generasi 1 sampai dengan 6, struktur interkoneksi komponen computer yang dikenal dengan 
is�lah sistem bus, memori terutama cache, internal dan eksternal memori, modul I/O dan CPU 
sebagai bagian komponen computer, Opera�ng System Support, Computer arithme�c, 
memahami lebih dalam mengenai set intruksi seper� fungsi, karakteris�k, format dan teknik 
pengalamatannya

40 Image Processing
 Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep, operasi-operasi dan implementasi image 

processing

41 Keamanan Sistem
 Mahasiswa mampu memahami tentang penger�an keamanan, penger�an sistem dan 

penger�an keamanan sistem, evaluasi keamanan sistem, mengamankan sistem informasi, 
keamanan email, keamanan web, eksploitasi keamanan sistem, cyber law, keamanan sistem 
wireless
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42 Kecerdasan Buatan
 Mahasiswa memperoleh konsep mendasar tentang bidang kecerdasan buatan : prinsip, metoda, 

penerapan  dan model pemrogramannya

43 Pemrograman Web I
 Mata kuliah ini berisi tentang bagaimana membangun sebuah web dinamis dengan 

menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan SQL sebagai manajemen database

44 Prak�kum Komunikasi Data dan Jaringan Komputer I
 Mempelajari tentang berbagai aspek pen�ng terkait konsep-konsep dasar komunikasi data dan 

jaringan komputer.  protokol jaringan OSI dan TCP/IP yang melipu� lapisan Aplikasi sampai 
lapisan Fisik. Dalam mata kuliah ini disampaikan beberapa contoh kasus dalam merancang 
pengalamatan IP di sebuah jaringan komputer lokal.

45 Sistem Pendukung Keputusan
 Mata kuliah ini memberikan dasar penger�an tentang pengambilan keputusan dalam organisasi 

dan penggunaan sistem berbasis komputer untuk mendukung pengambilan keputusan.
46 AI Programming
 Mata kuliah ini menjelaskan proses mengenai konsep, algoritma dan aplikasi kecerdasan buatan 

dalam suatu pemrograman menggunakan matlab

47 Kecakapan Antar Personal
 Memberikan Mahasiswa pengetahuan mengenai potensi diri dan e�ka dalam berkomunikasi 

antar dan inter personal dalam suatu komunitas ataupun organisasi

48 Kriptografi
 Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang  peran utama kriptografi dalam  mengamankan 

informasi pada sistem komunikasi data terhadap serangan-serangan yang berasal dari dalam 
jaringan sendiri (LAN) maupun dari jaringan luar (Internet). Pembahasan difokuskan pada 
algoritma kriptografi klasik dan modern, perkembangan dan implementasi dari kriptografi

50 Pemrograman Web II
 Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari pemrograman web I dimana lebih menekankan  

tentang bagaimana membangun sebuah web dinamis dan interak�f dengan menggunakan PHP 
sebagai bahasa pemrograman dan SQL/MySql  sebagai manajemen database

51 Prak�kum Komunikasi Data dan Jaringan Komputer II
 Mata kuliah ini membekali ketrampilan kepada mahasiswa mengenai se�ng jaringan dan 

rou�ng

52 Rekayasa Perangkat Lunak
 Mahasiswa menger� yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak dan mengetahui siklus 

hidup perangkat lunak serta memahami tanggung jawab profesional dan e�ka pada rekayasa 
perangkat lunak
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53 Technopreneurship
 Mata kuliah ini menjelaskan mengenai dasar-dasar bisnis dan ekonomi, struktur legal dan 

modal, proper� intelektual dan kontrak, strategi usaha berbasis teknologi dan operasi serta 
mengelola resiko

54 Java 3D Graphics
 Mata kuliah ini mengajarkan materi  pemrograman perangkat bergerak �ngkat lanjut , siklus 

hidup aplikasi di perangkat bergerak, antarmuka standar, antarmuka buatan sendiri dengan 
Canvas, database lokal, deploy-ment aplikasi ke perangkat bergerak, dan berbagai kemampuan 
bahasa pemrograman yang digunakan terkait aplikasi bergerak, membahas perkembangan 
teknologi bergerak, pla�orm dan ragam perangkat bergerak, pengetahuan produk dan inovasi 
aplikasi bergerak di Indonesia dan di luar Indonesia, arsitektur layanan seluler standar,  konsep 
aplikasi bergerak, dan demo implementasi aplikasi bergerak

55 Mobile Game Programming I
 Mata kuliah ini mengajarkan konsep dan metode penerapan java dalam membuat game mobile

56 Mobile Game Programming II
 Mata kuliah ini lanjutan dari mata kuliah mobile game programing I, mengimplementasikan 

konsep dan metode penerapan java dalam membuat game mobile yang interak�f

57 Mobile Manipulator
 Mata kuliah ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan telekomunikasi nirkabel, internet dan 

peralatan komputer serta aplikasi yang menjadi bagian dari mobile manipulator

58 Web Game Programming I
 Mahasiswa diharapkan mampu membuat dasar dasar scenario game yang immersive  dalam 

bentuk game sesuai dengan kaidah produksi game.

59 Web Security
 Mata kuliah ini membahas keamanan web secara umum,e�ka,gangguan keamanan pada 

website,prinsip perancangan web yang aman

60 Cloud Compu�ng
 Mahasiswa diharapkan mampu dan menger� menggunakan komputasi awan dalam kehidupan 

umum (tempat dan waktu), teknologi terbaru saat ini dan isu-isu di komputasi awan
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A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

I. SIKAP DAN TATA NILAI

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

2. Menjunjung �nggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan ajaran agama, 

moral, dan e�ka;

3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta 

rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;

4. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan 

bernegara berdasarkan Pancasila;

5. Mampu bekerjasama 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 bermasyarakat dan bernegara;

8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

9. Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan e�ka akademik; 

10. Mampu menginternalisasi semangat kemandirian dan kejuangan; 

11. Mampu menginternalisasi semangat kewirausahaan; 

12. Mampu berpikir krea�f dan inova�f.

II. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Mampu mengambil keputusan secara profesional berdasarkan keilmuan sistem informasi; 

2. Memiliki e�ka dan tanggung jawab profesi di bidang Teknologi Informasi; 

3. Mampu berkomunikasi secara efek�f baik kepada sesama kolega, atasan, maupun bawahan; 

4. Mampu menunjukkan karakter sebagai seorang pemimpin; 

5. Mampu bekerjasama dalam �m.

III. KETRAMPILAN KERJA

1. Mampu memanfaatkan aplikasi untuk menunjang administrasi bisnis atau organisasi.

2. Mampu menganalisa, merancang, membangun dan mengembangkan serta merawat aplikasi 

sistem informasi terintegrasi sebagai jawaban terhadap masalah dalam proses bisnis 

organisasi.

3. Mampu menerapkan perangkat-perangkat kecerdasan bisnis untuk merencanakan sumber 

daya maupun menganalisis bisnis di bidang manufaktur jasa, sosial dan pendidikan serta 

memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis teknologi informasi.

4. Mampu mengelola bisnis dari Teknologi Informasi dalam berwirausaha.

5. Mampu beradaptasi dengan tren perkembangan Teknologi Informasi terkini.

6. Mampu membuat karya tulis ilmiah di bidang sistem informasi secara baik dan benar.
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IV. PENGUASAAN PENGETAHUAN

1. Menguasai konsep, peran, dan hubungan sistem informasi dengan bisnis. 

2. Menguasai pengetahuan dan memiliki kemampuan dasar untuk membuat rencana strategis, 

mengelola proyek pengembangan dan sumber daya Teknologi Informasi yang sejalan dengan 

kebutuhan bisnis.

3. Menguasai pengetahuan untuk mengenali masalah organisasi dan menyusun langkah 

pemecahan masalah secara logis melalui pendekatan sistem informasi.

4. Menguasai bagaimana hubungan disiplin sistem informasi dengan disiplin ilmu yang 

serumpun, maupun disiplin ilmu lain.

B. PROFIL LULUSAN 

1. Pengembang Sistem Informasi (IS Developer) yakni peran yang mencakup perancang, 

pembuat, penguji, pengevaluasi, pembuat aturan bisnis, hingga menyiapkan sumber-daya 

pendukung sistem informasi (SI)

a. Manajer Proyek SI/TI,

b.  Analis Sistem (System Analyst),

c.  Analis Sistem Bisnis (Business System Analyst), 

d. Perancang Sistem (System Designer), 

e. Programmer

f.  Arsitek Aplikasi (Applica�on Architect)

2. Konsultan dan Integrator Sistem (Consultant & System Integrator)

a. Konsultan SI/TI, 

b. Prac�ce Manager, 

c. Enterprise Architect, dan 

d. Spesialis ERP.  

3. Technopreneur
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C.      KURIKULUM
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PROGRAM STUDI
INFORMASISISTEM

1 Pendidikan Agama
 Matakuliah Pendidikan Agama  bersifat wajib lulus bagi se�ap mahasiswa yang beragama  di 

semua program studi. Matakuliah ini dirancang dengan maksud untuk memperkuat iman dan 
takwa kepada Allah Swt. serta memperluas wawasan hidup beragama, sehingga terbentuk 
mahasiswa  yang berbudi peker� luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, serta 
berpandangan luas, dengan memperha�kan tuntutan untuk menjalin harmoni antar sesama 
manusia baik dalam satu agama maupun dengan umat beragama lain.

2 Bahasa Indonesia
 Mata kuliah bahasa Indonesia keilmuan akan membahasa tentang ejaan, kalimat efek�f, 

paragraf, ku�pa, da�ar pustaka, dan karya ilmiah

3 Bahasa Inggris Informa�ka I
 Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa penggunaan grammar dan struktur kalimat 

Bahasa Inggris berdasarkan fungsinya dalam percakapan

4 Akuntansi Dasar I
 Setelah mengiku� kuliah akuntansi dasar I,Mahasiswa diharapkan dapat memahami teknik dan 

prosedur dalam proses akuntansi untuk perusahaan jasa,dagang,&industri dan dapat menyusun 
laporan keuangan sesuai dengan standart akuntansi
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5 Logika Matema�ka
 Mata Kuliah ini membahas tentang konsep logika matema�ka yang melipu� teori himpunan, 

relasi, fungsi, logika dan aljabar boolean sebagai dasar untuk mempelajari ilmu komputer 

6 Pengantar Manajemen
 Mata kuliah ini menjelaskan proses merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan 

mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi

7 Pengantar Teknologi Informasi
 Mahasiswa mengetahui , mengenal dan memahami teknologi informasi, sejarah perkembangan 

komputer, perkembangan hardware dan so�ware komputer, representasi data, komunikasi data 
serta jaringan komputer.

8 Algoritma dan Struktur Data I
 Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang ada dengan membuatalgoritma pemrograman dan kemudian mengimplementasikan ke 
dalam bahasa pemrograman java

9 Aljabar Linear
 Memberikan penjelasan tentang vektor, persamaan linier, vector space and subspace, 

orthogonality, determinan, eigen value and vector dan transformasi linier

10 Pemrograman I 
 Mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar dan konsep pemrograman dengan 

menggunakan bahasa pemrograman C

11 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Mata Kuliah  ini menjelaskan tentang: landasan dan Tujuan pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Pancasila dan Implementasinya, Filsafat dan E�ka Poli�k Pancasila, Hak dan 
Kewajiban Warganegara, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen, Demokrasi di Indonesia, 
Hak Asasi Manusia, Keanekaragaman dan Persatuan Indonesia, Otonomi Daerah, Wawasan 
Nusantara, Ketahanan Nasional

12 Bahasa Inggris Informa�ka II
 Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan Bahasa Inggris Informa�ka I. Dalam mata kuliah 

ini mahasiswa dibimbing untuk dapat memahami isi ar�kel/jurnal akademik mengenai sains dan 
teknologi yang ditulis dalam bahasa Inggris.

13 Konsep Sistem Informasi 
 Mata Kuliah ini menjelaskan tentang konsep-konsep dasar sistem dan informasi sampai 

bagaimana membangun sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi

14 Struktur Diskrit 
 Memberikan penjelasan tentang induksi matema�k, prinsip dasar perhitungan, permutasi, 

kombinasi, koefisien binomoial, Prinsip pigeon hole, relasi rekursif, graf, tree
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15 Sta�s�k
 Mata Kuliah ini membahas tentang konsep dan metode sta�s�ka

16 Algoritma dan Struktur Data II
 Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang ada dengan membuatalgoritma pemrograman dan kemudian mengimplementasikan ke 
dalam bahasa pemrograman java

17 Pemrograman II
 Mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar dan konsep pemrograman dengan 

menggunakan bahasa pemrograman C

18 Sistem Basis Data II
 Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang dasar-dasar perancangan serta implementasi 

basis data

19 Prak�kum Aplikasi Akuntansi
 Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang bagaimana membuat laporan akuntansi 

menggunakan aplikasi MYOB

20 Komunikasi Data dan jaringan Komputer
 Mempelajari tentang berbagai aspek pen�ng terkait konsep-konsep dasar komunikasi data dan 

jaringan komputer. Mempelajari konsep protokol jaringan OSI dan TCP/IP yang melipu� lapisan 
Aplikasi sampai lapisan Fisik. Dalam mata kuliah ini disampaikan beberapa contoh kasus dalam 
merancang pengalamatan IP di sebuah jaringan komputer lokal.

21 Metodologi Pengembangan Sistem Informasi
 Mata kuliah ini membahas bagaimana mengembangkan sistem informasi baru yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna

22 Rangkaian Digital
 Pada perkuliahan ini akan dibahas: Aljabar Boolean, teori de morgan, fungsi kanoik, kode-kode 

biner, gerbang logika dasar,penyederhanaan rangkaian (minimisasi), perancangan rangkaian 
digital kombinasional, rangkaian dasar digital sekuensial, rangkaian digital sekuensial, converter

23 Riset Operasi
 Mata kuliah ini menjelaskan pemanfaatan metode kuan�ta�f yang dapat dipergunakan untuk 

diaplikasikan dalam pengambilan keputusan manajerial

24 Pengetahuan Bisnis
 Mata Kuliah ini memberikan bekal pengetahuan, penger�an serta pemahaman kepada para 

mahasiswa  agar menguasai wawasan, ruang lingkup berbagai konsep-konsep bisnis. Konsep 
bisnis ini diperlukan sebagai bekal dasar untuk mempelajari pengetahuan bisnis yang lebih rinci 
pada studi lanjutan. Juga diberikan pengetahuan prak�s jika diperlukan mahasiswa mampu 
mengelola bisnis sendiri, membuka lapangan kerja, ber�ndak efisien dalam kehidupan sehari-
hari
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25 Metodologi Riset Teknologi Informasi 
 Merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana proses peneli�an dilakukan 

berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Peneli�an iiliah merupakan sebuah proses inves�gasi ilmiah 
yang dilakukan secara terorganisir, sistema�k dab atas dasar akurasi data yang objek�f untuk 
menghasilkan berbagai informasi dan pemecahan masalah. Pembelajaran mata kuliah akan 
diarahkan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan laporan peneli�an skripsi/ar�kel ilmiah dan 
pemecahan masalah-masalah manajemen secara lebih berkualitas dan dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah

26 E-Bisnis
 Mata kuliah ini menjelaskan proses atau kegiatan yang memanfaatkan jaringan komputer, 

internet, teknologi dan komunikasi informasi untuk kegiatan perdagangan, pemasaran, 
pengadaan bahan baku dan lain sebagainya

27 Sistem Basis Data II
 Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang perancangan serta implementasi basis data 

lebih lanjut

28 Pemrograman III
 Mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar dan konsep pemrograman dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java.

29 Desain Web
 Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep desain web dan merancang dan mendesain 

dengan menggunakan so�ware desain web

30 Studi Kelayakan Bisnis
 Mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa mengenai 

konsep dasar kelayakan bisnis yang di�njau dari berbagai aspek sehingga dapat mengambil 
keputusan investasi

31 Manajemen Resiko dan Investasi Teknologi Informasi 
 Analisis Investasi dan Manajemen Risiko membahas mengenai analisis investasi khususnya 

investasi dalam ak�va keuangan (financial assets), yang terdiri dari penger�an investasi, 
penger�an dan instrumen pasar modal, gambaran umum pasar modal di Indonesia, konsep 
pen�ng dalam investasi, return yang diharapkan dan risiko por�olio, penilaian obligasi, strategi 
investasi obligasi, penilaian saham, strategi por�olio saham, efisiensi pasar, analisis sekuritas, 
sekuritas deriva�f, pemilihan por�olio, model-model keseimbangan, dan evaluasi kinerja 
por�olio

32 Manajemen Proyek Sistem Informasi 
 Mata kuliah ini menjelaskan proses mengenai ak�vitas, cara maupun strategi membangun 

proyek yang dkaitkan dengan sistem informasi
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33 Strategi Bisnis Sistem Informasi
 Mata kuliah ini menjelaskan cara mengelola dan menggunakan informasi berbasis sistem 

komputasi dalam pengambilan keputusan bisnis oleh manajer

34 Arsitektur Komputer
 Mata kuliah ini merupakan kuliah dasar sebagai bekal para mahasiswa untuk mengetahui lebih 

dalam mengenai bagaimana arsitektur dan organisasi suatu komputer. Melalui mata kuliah 
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami evolusi dan kinerja computer dari 
generasi 1 sampai dengan 6, struktur interkoneksi komponen computer yang dikenal dengan 
is�lah sistem bus, memori terutama cache, internal dan eksternal memori, modul I/O dan CPU 
sebagai bagian komponen computer, Opera�ng System Support, Computer arithme�c, 
memahami lebih dalam mengenai set intruksi seper� fungsi, karakteris�k, format dan teknik 
pengalamatannya

35 Pemrograman Visual I
 Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengenalan Visual Basic, Programming Style Guidelines, 

Variable dan Tipe Data, Operator, Memasukkan data, Menampilkan Hasil, Pencabangan, 
Perulangan, Array dan Record36Mata kuliah ini membahas tentang Pengenalan umum sistem 
operasi, Struktur sistem operasi, Manajemen Proses, Penjadwalan proses, Sinkronisasi, 
Deadlock, Manajemen memori, Virtual memori, Manajemen sistem file, Manajemen sistem I/O

37 E�ka Profesi Teknologi Informasi 
 Mata kuliah berisi perkenalan tentang pengenalan aspek hukum yang berhubungan dengan 

penggunaan, penciptaan/ pengembangan,  penyebarluasan perangkat lunak dan atau perangkat 
keras

38 Analisis dan Desain Sistem Informasi 
 Matakuliah ini menguraikan tentang : Penger�an Sistem dan Analisis Sistem, Analisis Sistem, 

Perancangan Sistem Secara Umum, Pendekatan  Perancangan terstruktur : Data Flow Diagram 
(DFD), Flowchart, Perancangan berorientasi  objek, UML (The Unified Modelling Language 
Perancangan sistem Terinci (Output dan Input), Perancangan Sistem Terinci Database.

39 Keamanan Sistem
 Mahasiswa mampu memahami tentang penger�an keamanan, penger�an sistem dan 

penger�an keamanan sistem, evaluasi keamanan sistem, mengamankan sistem informasi, 
keamanan email, keamanan web, eksploitasi keamanan sistem, cyber law, keamanan sistem 
wireless

40 Kecerdasan Buatan
 Mata kuliah ini menjelaskan proses mengenai konsep, algoritma dan aplikasi  kecerdasan 

buatan dalam suatu sistem cerdas

41 Pemrograman Visual II
 Mata kuliah ini membahas tentang pemrograman basis data menggunakan Visual Basic, materi 

melipu�: perancangan database, mesin jet, implementasi rancangan database, manipulasi data , 
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Transaksi,  Query dengan SQL,  Laporan, Menu Dialog, Program Mul�user, U�litas, Help, Intalasi, 
akses database eksternal.

42 Troubleshoo�ng
 Mata kuliah ini memberi penjelasan tentang komponen-komponen penyusun PC dan 

bagaimana menyusunnya menjadi suatu PC

43 Pemrograman Web
 Mata kuliah ini berisi tentang bagaimana membangun sebuah web dinamis dengan 

menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan SQL sebagai manajemen database

44 Pemrograman Berorientasi Objek
 Mata kuliah ini membahas tentang metodologi berorientasi objek untuk analisis dan 

perancangan perangkat lunak berbasis objek dan mengimplementasikannya dalam bentuk 
program

45 Sistem Pendukung Keputusan
 Mata kuliah ini memberikan dasar penger�an tentang pengambilan keputusan dalam organisasi 

dan penggunaan sistem berbasis komputer untuk mendukung pengambilan keputusan

46 Tes�ng dan Implementasi SI
 Mata kuliah ini mempelajari Introduksi tentang tes�ng perangkat lunak, model pengembangan 

perangkat lunak, pengantar tes�ng, psikologi tes�ng, proses tes�ng, test case design, bug track, 
dokumentasi tes�ng, sehingga  peserta mata kuliah dapat memahami teori serta mampu 
mempraktekkan proses tes�ng dalam rekayasa perangkat lunak, dan memahami manfaat dari 
ak�fitas tes�ng

47 Total Quality Management
 Mata kuliah ini dimaksukan menjelaskan konsep mutu secara umum, pengelolaan dan 

perbaikan mutu secara berkesinambungan dalam sebuah organisasi. Dalam era globalisasi dan 
liberalisasi perdagangan, kunci utama untk meningkatkan daya saing suatu perusahaan adalah 
kualitas atau mutu produk barang dan jasa. Total Quality Management (TQM) atau Manajemen 
Mutu Terpadu merupakan paradigma baru dalam menjalankan bisnis

48 Rekayasa Perangkat Lunak
 Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini memberikan pemahaman dan penguasaan kepada 

mahasiswa mengenai berbagai macam Process Model dalam So�ware Engineering seper� 
Waterfall Model, Prototyping Model, RAD Model, dan Evolu�onary Process Models 
(Incremental dan Spiral Model), Analysis Modeling, Design Model, Object Oriented Analysis and 
Design (OOAD), Tes�ng Strategies, dan So�wares Tes�ng Mehod

49 Instalasi Jaringan Komputer
 Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar komunikasi data,melipu� komponen, 

arsitektur, lapisan layer-layer dalam OSI. Memahami konsep transmisi data, pengkodean, 
diagram alir, ml�plexing, switching, jaringan LAN dengan stadart IEEE, serta mampu memahami 
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konsep algoritma internetworking melipu� komponen, arsitektur, lapisan layer-layer dalam OSI. 
Memahami konsep transmisi data, pengkodean, diagram alir, ml�plexing, switching, jaringan 
LAN dengan stadart IEEE, serta mampu memahami konsep algoritma internetworking

50 Komputer dan Masyarakat
 Mata kuliah ini membahas tentang pemanfaatan komputer di masyarakat dalam berbagai aspek 

bidang kehidupan seper� bisnis, pendidikan, industri, teknologi dan pemerintahan

51 Technopreneurship
 Mata kuliah ini menjelaskan mengenai dasar-dasar bisnis dan ekonomi, struktur legal dan 

modal, proper� intelektual dan kontrak, strategi usaha berbasis teknologi dan operasi serta 
mengelola resiko

52 Enterprise Architecture 
 Mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar dan konsep memadukan arsitektur bisnis, 

arsitektur informasi, arsitektur aplikasi dan teknologi dalam sebuah arsitektur enterprise

53 Kecerdasan Bisnis (Business Intellegence) SI 
 Mata kuliah ini menjelaskan mengenai metode, teori dan proses dalam mengolah data menjadi 

informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis
54 Knowledge Management 
 Matakulaih ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang 

knowledge management sebuah alat bantu berbasis sistem komputer, yang digunakan 
organisasi untuk membangun dan memelihara pangkalan dari pengetahuan organisasi. 
Menghimpun, mengatur, menyebarkan dan mengupayakan agar pengetahuan selalu tersedia 
untuk se�ap personal yang berbagi keahlian dan perha�annya di seluruh organisasi

55 Sistem Audit Desain
 Mata kuliah ini menjelaskan tentang penger�an, dasar dan konsep-konsep dalam membuat 

desain audit untuk sistem informasi

56 IT Audit & Control
 Mata kuliah ini menjelaskan tentang penger�an, dasar dan konsep-konsep untuk melakukan 

audit tata kelola teknologi informasi pada sebuah organisasi bisnis

57 Data warehousing dan DataMining
 Mahasiswa mampu memahami data mining dalam aplikasinya pada business intelligence dalam 

wadah data warehouse. Setelah itu diharapkan mahasiswa mampu merencanakan dan 
mendisain aplikasi pendukung data mining untuk keperluan suatu studi kasus tertentu

PROGRAM STUDI
INFORMASISISTEM

F
A

K
U

LT
A

S
 I
L
M

U
 K

O
M

P
U

T
E
R

91
PedomanAKADEMIK



A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

I. Kemampuan Kerja

1. Menguasai konsep teori�s bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teori�s 

khusus secara mendalam serta dapat mengaplikasikannya dalam pekerjaan.

2. Mampu melakukan komunikasi efek�f lintas fungsi dan level organisasi.

3. Mampu memanfaatkan dan menggunakan teknologi modern baik teknologi komputasi 

berbasisi desktop, web, maupun mobile dengna mengiku� perkembangan jaman.

4. Mampu mengiden�fikasikan masalah serta mengambil �ndakan yang tepat dengan 

menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berbasis kearifan lokal.

5. Mampu memberikan kontribusi terhadap penciptaan iklim kerja yang produk�f.

II. Penguasaan Pengetahuan

1. Mampu menguasai konsep teori�s mengenai linguis�k dan kajian sastra yang diperlukan 

dalam komunikasi yang efek�f.

2. Menguasai konsep tentang metode peneli�an yang mencakup studi kasus, kesejarahan, survey 

pada lingkup kuali�a�f secara eksplor�f dan deskrip�f.

3. Menguasai pengetahuan tentang kebahasaan secara umum dan menangkap kebutuakn 

masyarakat dalam penerapan kemampuan berbahasa asing.

4. Menguasai pengetahuan kebahasaan terbaru dan terkini.

5. Menguasai pengetahuan tentang teknik berkomunikasi yang baik sebagai kemampuan  so� 

skill dalam berinteraksi dan bersosialisasi.

6. Menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan yang mandiri dan tangguh sesuai 

peluang pasar.

7. Mampu  menumbuhkankembangkan jiwa kewirausahaan yang mandiri dan tangguh sesuai 

peluang pasar.

8. Mampu mengintegrasikan kemampuan bahasa dan teknologi informasi dalam pengembangan 

pembelajaran.

9. Mampu merencanakan, menyusun, dan menuangkan bahan ajar kebahasaan yang relevan 

sesuai dengan perkembangan iptek.

10. Menguasai e�ka dan nilai-nilai kemanusiaan.

11. Mampu menghargai ide, inisia�f, dan hasil karya orang lain, dengan �dak melakukan plagiat.

12. Mampu menjalin kerjasama mutualis dengan pihak lain, baik perorangan maupun 

kelembagaan.

III. Sikap Khusus

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri, bere�ka, dan professional, serta 

komunika�f dan aspira�f dalam pencapaian hasil kerja pada berbagai �pe organisasi.

PROGRAM STUDI
INGGRISSASTRA

92

F
A

K
U

LT
A

S
 B

A
H

A
S

A
 &

 S
A

S
T
R

A

PedomanAKADEMIK



3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang �nggi terhadap 

masyarakat dan lingkungan.

4. Mampu bersaing, berprestasi, dan beradaptasi di dunia kerja baik di �ngkat nasional maupun 

internasional. 

B.   KURIKULUM
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C.   DESKRIPSI MATA KULIAH

1 Indonesian
 Indonesian studies  the func�on and role of Indonesian language, studies about how to make 

effec�ve sentence, quota�on, and bibliography, so the students are able to make scien�fic and 
popular works.

2 Religion
 It studies  the basic rule and the essen�al of learning religion

3 Introduc�on to General Linguis�cs
 This course studies the nature of language, dis�nguishes the sound produced by speech organ, 

the pa�ern of the words, sentences, and the meaning of the words

4 Basic Structure
 Basic structure emphasizes on the importance of parts of speech, sentence pa�ern and some 

simple tenses,  and  word categories based on their forms and func�ons.

5 Basic Speaking
 Basic Speaking discusses  how to communicate in English, such as introduce him/herself, how to   

make a phone call, describe people and place, tell the �me, talk about hobby, go shopping, and 
how to make a request and apologize.

6 Basic Reading
 This course studies about reading skills including word study, sentence study, visual aids and its 

applica�ons

7 Basic Listening
 This course provides students with basic skills in comprehending simple oral discourses through 

recorded voice of na�ve speakers that focuses upon a variety of English sounds (vowels, 
consonants, and diphthongs), stress pa�erns, and intona�ons.
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8 Pronuncia�on Drill / Dicta�on
 It discusses the descrip�on of speech and human part of speech, vowel, consonant, phone�cs 

symbol, word stress, intona�on, and pitch

9 Book Report 1
 This syllabus provides students with some principal theories on reading and analysis of the basic 

elements of novels and plays, and techniques to make a report or summary.

10 Japanese 1
 It studies simple conversa�on of how to introduce him/herself and others, tell about the school, 

home, and family.

11 State Ideology and Civics
 This course studies Indonesian ideology, philosophy, poli�cal ethics, the right and obliga�on of 

Indonesian ci�zens, democracy, district autonomy, and na�onal defence.

12 Intermediate Structure
 Intermediate Structure discusses the difference among the tenses, adjec�ve and adverb, degree 

of comparison, causa�ve have and get & others, ac�ve and passive sentence, condi�onal and 
wish sentences, and direct and indirect Speech

13 Intermediate Speaking
 Basic Speaking discusses about how to communicate in English, such as planning in the future, 

telling about past �me and the procedure.

14 Intermediate Listening
 This subject is presented in a variety of short func�onal texts with exercises focus on answering 

ques�ons, both factual and inferen�al in nature, following a given text and on making inferences 
from it.

15 Intermediate Reading
 This course studies about reading techniques which are applied towards reading text

16 Phone�cs Phonology
 Phone�cs Phonology discusses the phone�cs transcrip�on, the feature of speech, vowel and 

consonant, and the pa�ern of speech

17 Book Report II
 This course, which is a con�nua�on of Book Report I, is a further step to shape students' reading 

habit. The course takers are to read three original works (either novels or plays) and three 
simplified works (either novels or plays- min grade 4) to be reported in wri�en form. Based on 
the report, an oral test is conducted to evaluate students' reading ac�vity.
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18 Japanese 2
 Japanese 2 studies the various ac�vi�es with various topics, such as the �me, transporta�on, 

food/drink, and places

19 Introduc�on to Internet and Web
 Introduc�on to Internet and Web provides the students of internet applica�on, web design, 

technical skills of layout as well as the last stage of web design in colour, le�er,  and picture

20 Advance Structure
 Being the highest level in grammar series, advance structure focuses more on developed 

sentence pa�erns and types. The topic covers simple sentence, sentence types and discourse 
func�on, pro-forms and ellipsis, etc. In addi�on, students are also exposed to structures of 
standardized test, TOEFL.

21 Advance Speaking
 Advance Speaking discusses about the recent issues in English, such as economics, poli�cs, 

technology, etc.

22 Advance Listening
 This is an advance listening course offered to the third semester students to help them improve 

their intermediate skills of listening comprehension. They are introduced to note-taking skills 
they need, mainly in the form of lectures.

23 Advance Reading
 This course studies about the outcomes of reading text

24 Basic Wri�ng
 Basic wri�ng focuses on how to compose simple, compound, complex, and compound complex 

sentences.
25 Morphology
 Morphology studies the internal structure of words, the classifica�on the words, the rule of 

composing the words included inflec�on and deriva�onal morpheme.

26 Mul�media
 This course gives concept understanding and so�ware implementa�on of graphic design

27 Management
 Management focuses on planning, coordina�ng, guiding, and controling the process of 

organiza�on ac�vity to reach organiza�on goal.

28 Literature I/Introduc�on to Literature
 Having completed the study, students are expected to understand the fundamental elements of 

literary works in general, those are the , literature poetry, fic�on, drama, literature and biography, 
psychology, and society
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.29 Crea�ve Speaking
 Crea�ve Speaking discusses  advance topic, for instance  recent issues, delivering a speech, and 

problem solving.

30 Intermediate Wri�ng
 Intermediate wri�ng provides the students how to compose of wri�ng in 1 paragraph with 

various topics.

31 English-Indonesian Transla�on 1
 This course studies the appropriate skills of transla�on theory to target language (Indonesian) 

from source language (English)

32 Syntax
 Syntax discusses phrase, clause, sentence, and syntac�cal structure with problem, func�on, and 

category involved with.

33 Introduc�on to Business
 Introduc�on to business gives understanding of either responsibility, ethics, and the factors 

determining business environment or the thorough business problem in order to solve the 
economic  and business  problem.

34 IC I
 IC I discusses structure and wri�en expression, main idea and organiza�on of text in reading 

comprehension, and short listening comprehension exercises.

35 History of England
 History of England focuses on the Bri�sh people, the geography of Britain,  Bri�sh history, and 

Bri�sh ins�tu�ons

36 Literature II/Prose
 This compulsory course provides students with the opportunity to explore the contents found in 

fic�on with emphasis laid on English short stories and novels. To arrive at this objec�ve, 
therefore, focuses on analysis on the elements of fic�on are given a�en�on. Based on the topics 
to be covered in the whole semester, students are expected to produce individual text analysis of 
the texts provided. Students' learning is assessed through mid-term and final paper, assignments, 
and class par�cipa�on

37 Literature III/Poetry
 Literature III/Poetry discusses introduc�on to poetry, poetry analysis, basic versifica�on, 

figura�ve language, and fundamental approaches

38 American Mul�culturalism
 American Mul�culturalism studies the American people, the geography of American, American 

history, and American ins�tu�ons
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39 English-Indonesian Transla�on 2 
 English Indonesian transla�on 2 studies the analysis of word, phrase, sentence, inversion, 

condi�onal sentences, and subjunc�ve.

40 Entrepreneurship
 Entrepreneurship gives the students knowledge and skills of entrepreneurship, thinking of 

change, crea�vity and innova�on, idea and business opportunity, business proposal, business 
ethics, and intrepreneurship.

41 Sociolinguis�cs
 Sociolinguis�cs studies the variety and the use of language in community, language varia�on 

concept and language shi�ing and changing in society.

42 Seman�cs
 Seman�cs focuses on the meaning of language, those are connota�on and denota�on, 

ambiguity, paraphrase, phrase and sentence meaning, and seman�c rela�on

43 Academic Wri�ng
 This subject is a study of theory and prac�ce of academic wri�ng. Topics include: characteris�cs 

of academic wri�ng, formats of academic wri�ng (conven�onal and postmodernism), 
appropriate ways to write statements, paragraphs, the use of modality in statements, ci�ng and 
referencing, the use of passive and ac�ve voice and “I” in academic wri�ng and the concept of 
“wri�ng up” in wri�ng a posi�on essay

44 Literature IV / Drama
 Having completed the study, students are expected to understand drama and along with its 

genres of tragedy, comedy and tragicomedy.

45 IC II
 IC II focuses on structure and wri�en expression of the clause, implicit meaning in reading 

comprehension, and longer listening comprehension exercises.

46 Indonesian-English Transla�on
 It studies mul�ple clauses in structure and wri�en expression, the specific informa�on, tone, 

purpose or courses in reading comprehension, and listening comprehension exercises for longer 
conversa�on.

47 Theory of Literature
 Theory of Literature is a subject which deals with literary theories and how to apply them to 

analyze literary works. Students will explore some theories and have discussions on them to get 
understanding then they will propose literary works which they like to analyze using the proper 
theory. The teacher will assist the discussions and provide consul�ng session to help the students 
decide the material which will be analyzed

48 Crea�ve Wri�ng
 Crea�ve Wri�ng discusses the imagina�ve wri�ng consis�ng fic�on and nonfic�on, and crea�ve 

process of wri�ng such as story telling.
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49 Public Speaking
 Public Speaking focuses on the founda�on of public speaking, i.e. speaking to persuade, speaking 

to entertain, speaking to inform, interview, talk show, and debate

50 IC III
 IC III Provides the students to master mul�ple clause in structure and wri�en expression, the 

specific informa�on, tone, purpose or courses in reading comprehension, and listening 
comprehension exercises for longer conversa�on.

51 TEFL
 TEFL studies the knowledge, experience, and prac�ce related to the English teaching method as a 

foreign language. It covers how to be a good teacher, how to manage teaching and learning, 
language teaching methods, teaching reading, teaching wri�ng, teaching speaking, and teaching 
listening.

52 Phsycolinguis�cs
 Phsycolinguis�cs  studies the language learning process, understanding and language produc�on, 

language and mind, language and nerve, and animal language.

53 Film Cri�cs
 This subject is a study of theory and prac�ce of film language and elements of style. Students 

learn to read and interpret visual text by developing a film vocabulary, iden�fying edi�ng 
techniques, and analyzing film elements within selected scenes. Students first tap their 
knowledge of other disciplines to a study a film. Then they apply what they have learned about 
film to other disciplines, making connec�ons between film and literature/language arts, film and 
other arts, and film and sciences.

54 Discourse Analysis
 Discourse  analysis focuses on the difference of discourse analysis and cri�cal discourse analysis, 

ideology,  descrip�on process, and some features of language that reveal the ideology.

55 Sociological and Psychological Literature 
 Sociological and Psychological Literature studies sociological study & literature, sociological vs. 

common sense explana�ons, etc., psychology and literature, Freud's psychoanalysis and applied 
psychoanalysis on literary works

56 Language Research Method
 Language Research Method provides the students how to make qualita�ve  research with 

language as an object, how to make reference and quota�on, and  how to conduct method of 
research, i.e. method of data collec�on, method of data analysis, and method of data 
representa�on.

57 Literary Research Method
 Literary Research Method provides the students how to make qualita�ve  research based on 

literary work,  and how to conduct method of literary research, i.e. suitable approaches, 
biography & synopsis, theore�cal framework, discussion for thesis, and conclusion.
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A. CAPAIAN PEMBELAJARAN SARJANA PSIKOLOGI

I. KEMAMPUAN KERJA

1. Mampu melakukan interview, observasi, tes psikologi yang diperbolehkan sesuai 

dengan prinsip psikodiagnos�k dan Kode E�k Psikologi Indonesia.

2. Mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologi berlandaskan pada 

kaidah-kaidah teori tes klasik.

3. Mampu menganalisis persoalan psikologis non-klinis dan persoalan perilaku, serta 

menyajikan alterna�f pemecahan masalahnya yang sudah ada.  

4. Mampu melakukan intervensi psikologi dengan mengunakan konseling, 

psikoedukasi, pela�han, dan teknik intervensi lain yang diperbolehkan dengan 

mendasarkan diri pada konsep teori�s dalam psikologi dan Kode E�k Psikologi 

Indonesia.

5. Mampu melakukan rapport dan membangun hubungan  profesional yang efek�f 

serta membangun hubungan interpersonal yang sehat.

6. Mampu menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi secara 

efek�f, dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggungjawab.

7. Mampu merencanakan dan mengembangan karier dan pengembangan dirinya 

sendiri (career and personal development).

8. Mampu mempertanggung-jawabkan hasil kerja berdasarkan Kode E�k Psikologi 

Indonesia.

II. PENGUASAAN PENGETAHUAN

1. Menguasai konsep teore�s utama (major concepts) tentang proses dan fungsi 

mental manusia (seper� memori, emosi, dan mo�vasi), serta sejarah dan aliran-

aliran dalam psikologi.

2. Menguasai konsep teori�s tentang pengaruh otak dan sistem syaraf terhadap 

perilaku.

3. Menguasai konsep teori�s tentang proses belajar.

4. Menguasai teori-teori kepribadian.

5. Menguasai konsep teori�s tentang perkembangan manusia dari konsepsi sampai 

usia lanjut.

6. Menguasai konsep teori�s tentang kesehatan mental dan psikopatologi.

7. Menguasai konsep teori�s hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya,

8. Menguasai konsep dan teori-teori dasar dalam Psikologi Industri dan Organisasi.

9. Menguasai teknik-teknik sta�s�ka dasar dan metodologi peneli�an dasar.

10. Menguasai tahapan penyusunan skala psikologi, konsep-konsep dalam pengukuran 

psikologis (validitas, reliabilitas, norma), teori tes klasik, dan konsep dasar dalam 

psikometri.

11. Menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip psikodiagnos�k, dan teknik interview, 

teknik observasi, serta konsep teori�s yang mendasari tes psikologi.
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12. Menguasai dasar-dasar konseling, psikoedukasi, pela�han, dan psikoterapi.

13. Menguasai konsep teori�k komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa.

14. Menguasai prinsip-prinsip pendekatan komunitas dalam mengupayakan 

peningkatan kesehatan mental.

15. Menguasai tata cara penulisan ilmiah dengan standar American Psychological 

Associa�on (APA)

16. Menguasai Prinsip E�ka Profesi dan Kode E�k Psikologi Indonesia

17. Menguasai konsep teori�k tentang pengembangan diri dan karir.

III. SIKAP KHUSUS

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menunjukkan perilaku yang didasari nilai moral luhur, menghargai perbedaan dan 

bersikap empa�k.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung 

perdamaian dunia.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 

pendapat/temuan orisinal orang lain.

B. PROFIL LULUSAN
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C. KURIKULUM

SEMESTER I
SKS

2

PPKN 3

Bahasa Inggris 4

4

6

MPK 1351 P031 Filsafat 2

Jumlah 21

SKS

Pengenalan Internet  & Web 2

6

6

MKB 1351K132 SPSS 4

Bahasa Indonesia 2

2

Jumlah 22

SKS

Metodologi Penelitian 8

MKK 1351I033 Psikologi Kepribadian 6
Multimedia 2

4

2

Jumlah 22

SKS
6

MKB 1351K…… Mata Kuliah Konsentrasi 2
6

MKK 1351I064 Psikodiagnostik 8
Jumlah 22
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SEMESTER V
SKS

8
Enterpreneurship 2

8
MKK 1351I115 Tes Proyeksi 6

Jumlah 24

SKS
MKK 1351I126 Psikologi Konseling 6

6
MKK 1351I146 Manajemen  Sumber Daya Manusia 5
MKB 1351K…… Mata Kuliah Konsentrasi 2
MKB 1351K…… Mata Kuliah Konsentrasi 4

Jumlah 23

Mata Kuliah konsentrasi Pendidikan dan Perkembangan Berbasis Teknologi
SMT SKS

IV MKB 1351 K084 Manajemen Kelas *) 6

VI *) 6

*) 5

Mata Kuliah konsentrasi Psikologi Bisinis
SMT SKS

IV MKB 1351K074 Pengetahuan Bisnis *) 2

VI
Psikologi Konsumen *) 2
Psikologi Bisnis *) 4

SEMESTER VI
SKS

MBB 1351M017 Kerja Praktek 4

SEMESTER VII
SKS

MBB 1351M028 Skripsi 6



1 Pendidikan Agama
 Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep keTuhanan, keimanan dan ketaqwaan, 

makna ibadah dan hokum agama

2 PPKN
 Mata Kuliah  ini menjelaskan tentang landasan dan Tujuan pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Pancasila dan Implementasinya, Filsafat dan E�ka Poli�k Pancasila, Hak 
dan Kewajiban Warganegara, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen, Demokrasi di 
Indonesia, Hak Asasi Manusia, Keanekaragaman dan Persatuan Indonesia, Otonomi 
Daerah, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional

3 Filsafat
 Mata kuliah in imembahas mengenai penger�an pengantar filsafat, pendekatan filsafat, 

teori pengetahuan dan pengembangannya serta probelema�ka pendidikan dalam konsep 
filsafat

4 Bahasa Inggris
 Mata kuliah ini dipersiapkan untuk memahami bacan-bacaan yang disediakan, menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tentang bacaan yang disediakan, menerjemahkan bacaan ke 
dalam bahasa Indonesia, serta memahami  grammar bahasa Inggris dengan lebih baik.

5 Biopsikologi
 Psikologi  konsumen mempelajari  sumberdaya konsumen, hal-hal yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam  membeli, karakteris�k kepribadian  konsumen serta 
langkah-langkah dalam  melakukan riset pemasaran

6 Psikologi Umum
 Psikologi umum akan menjelaskan beberapa teori-teori umum yang dipelajari di psikologi 

antara lain penger�an psikologi, dasar-dasar biologis perilaku, Memahami perkembangan 
manusia, persepsi, memori, inteligensia, mo�vasi, frustasi dan konflik, kepribadian dan 
pengukurannya, interaksi manusia dan perilaku menyimpang sebagai pengetahuan dasar 
dalam psikologi

7 Pengenalan Internet dan Web
 Membekali mahasiswa dalam mendesain sebuah Web, memberikan ketrampilan teknis 

mengenai Layout serta memberikan kemampuan dan ketrampilan teknis penyelesaian 
akhir suatu rancang web, baik dari segi pewarnaan, huruf, dan gambar

8 Psikologi Perkembangan
 Psikologi Perkembangan merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk mengetahui dan 

memahami bagaimana perkembangan manusia dari periode prenatal sampai periode 
lanjut usia di�njau dari segi psikologis
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9 Sta�s�k
 Mata kuliah ini menjelaskan mengenai berbagai macam teknik sta�s�ka parametrik 

maupun non parametrik yang nan�nya berguna bagi mahasiswa untuk dapat melakukan 
peneli�an

10 SPSS
 Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep sta�s�k serta teknik analisa data 

(parametrik dan nonparametric) yang akan digunakan dalam peneli�an psikologi

11 Bahasa Indonesia
 Mata kuliah ini membahas pengunaan Bahasa Indonesia dalam studi ilmiah mulai dari 

ejaan, pengunaan kalimat efek�f, penulisan da�ar pustaka, dan penyusunan kalimat

12 E�ka Psikologi
 E�ka Psikologi membahas mengenai perkembangan psikologi di Indonesia, Psikologi 

sebagai profesi, Kode E�k  Psikologi berdasarkan hasil konggres XI Himpsi 2010

13 Psikologi Kepribadian
 Merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk mengenal, mengetahui, dan memahami 

perilaku manusia di�njau dari pendekatan yang lebih sistema�s terhadap studi 
kepribadian manusia

14 Metodologi Peneli�an
 Mata kuliah ini menjelaskan mengenai konsep peneli�an psikologi dengan pendekatan 

kuan�ta�f, kualita�f maupun eksperimen, metode pengumpulan data yang digunakan, 
serta pengolahan data sesuai jenis peneli�an yang dilakukan.  Diharapkan setelah melalui 
mata kuliah ini mahasiswa mampu melakukan peneli�an ilmiah dengan kaidah-kaidah 
yang telah ditentukan serta mampu mengembangkan kemampuan menulis ilmiah 
mahasiswa

15 Mul�media
 Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep tentang desain grafis dan implementasi 

so�ware desain grafis

16 Psikologi Sosial
 Memberikan pemahaman kepadaa   mahasiswa sehingga diharapkan dapat memahami 

materi psikologi social tentang teori dasar psikologi social, kognisi social, konsep diri , 
kepemimpinan, pengambilan keputusan, stero�pe, prasangka, diskriminasi, hubungan 
sosial dan psikologi terapan dalam kehidupan social bermasyarakat, sehingga mahasiswa 
mampu menyikapi permasalah sosial sesuai dengan teori
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17 Manajemen
 Mata kuliah ini memberikan penger�an dan pengetahuan serta pemahaman dalam 

mengelola organisasi, dari mulai merencanakan, pengorganisasian, koordinasi,mo�vasi, 
kepemimpinan dan pengawasan serta menangani konflik dalam organisasi dan 
pengunaan Sistem Informasi Manajemen

18 Psikologi Industri dan  Organisasi
 Merupakan ilmu terapan perilaku dalam ranah industri dan organisasi. Penekanannya 

dalam memahami individu-individu, individu-kelompok, kelompok-kelompok, kelompok-
organisasi. Pembahasannya melipu� hubungan industrial, sistem dan pengembangan 
organisasi serta kecenderungan perilaku dalam organisasi

19 Pengetahuan Bisnis
 Memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa mengenai tanggung jawab , e�ka, dan 

faktor-faktor yang menentukan iklim bisnis serta problema bisnis yang dihadapi saat ini 
secara menyeluruh guna menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam 
perekonomian dan bisnis

20 Psikodiagnos�k
 Mata kuliah ini merupakan studi teori�s dan prak�s tes intelegensi dan tes inventori. 

materi sajian : pengantar psikodiagnos�k penger�an intelegensi; jenis – jenis alat tes 
intelegensi dan inventori baik secara individual maupun klasikal, adminstrasi dan scoring, 
intepretasi alat tes intelegensi dan inventori

21 Observasi dan Wawancara
 Mata kuliah ini akan membahas metode observasi dan wawancara sebagai metode 

pengumpulan data untuk peneli�an., jenis-jenis observasi wawancara, kelebihan serta 
kekurang observasi dan teknik dalam observasi dan wawancara

22 Psikologi  Pendidikan
 Menjelaskan beberapa teori psikologi yang dapat diterapkan dalam lingkup pendidikan, 

antara lain bagaimana anak – anak dan kaum remaja belajar dan berpikir, bagaimana 
mereka berubah seiring pertumbuhan dan perkembangan mereka, mengapa mereka 
berperilaku tertentu, bagaimana mereka seringkali sangat berbeda satu sama lain- 
pemahaman tentang bagaiman memiliki implikasi yang dapat diprak�kkan di kelas

23 Entrepreneurship
 Merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa 

dengan mengedepankan penguasaan topik utama yaitu kewirausahaan dan karakteris�k 
wirausaha, berpikir perubahan, krea�f dan inova�f, ide dan peluang usaha, perancangan 
proposal bisnis, e�ka bisnis,intrapreneurship
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24 Psikologi  Klinis
 Mempelajari tentang konsep kesehatan mental, bagaimana perbedaan penger�an 

normal dan abnormal, ruang lingkup psikologi klinis, mempelajari teori-teori kepribadian 
dalam psikologi klinis, asesmen dan intervensi dalam psikologi klinis serta jenis-jenis 
gangguan abnormal

25 Tes Proyeksi
 Mata kuliah ini membahas mengenai studi teori�s dan prak�s tentang tes proyeksi : Tes 

Grafis. Tes Wartegg, Tes Rorschach dan TAT-CAT  yang di dalamnya mencakup 
pemahaman, penjelasan  latar belakang, teori dasar tes proyeksi, administrasi, skoring, 
prak�kum, interpretasi dan  laporan hasil prak�kum

26 Psikologi  Konseling 
 Mempelajari  dan memahami permasalahan-permasalahan  yang dialami baik individu 

maupun kelompok dengan metode-metode psikologi dalam penyelesaian masalah klien.

27 Pengukuran Psikologi
 Mata kuliah ini menjelaskan mengenai cara – cara pengukuran dalam psikologi seper� 

pengukuran skala, tes prestasi, pembuatan skala & tes prestasi yang baik serta melakukan 
analisa pengujian validitas & reliabilitas terhadap skala maupun tes prestasi yang telah 
dibuat

28 Manajemen Sumber Daya Manusia
 Mempelajari perkembangan terbaru, permasalahan, dan isu-isu pen�ng dalam 

pengelolaan sumber daya manusia di ins�tusi organisasi/perusahaan, meninjau 
manajemen SDM sebagai sistem, serta melakukan analisa dan menggunakan metode 
untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia

29 Web Konsultasi & Forum
 Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep desain web dan merancang dan 

mendesain dengan menggunakan so�ware desain web

30 Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus
 Mata kuliah ini membahas mengenai diagnosis, prognosis dan assesmen dasar bagi anak 

ABK

31 Psikologi  Konsumen 
 Mempelajari  sumberdaya konsumen, hal-hal yang mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam  membeli, karakteris�k kepribadian  konsumen serta langkah-langkah dalam  
melakukan riset pemasaran
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32 Psikologi Bisnis
 Mata kuliah ini membahas mengenai business plan, market plan, observasi usaha, 

penyusunan rencana praktek usaha, praktek usaha ( pemasaran).
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