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KATA PENGANTAR 
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memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga kurikulum program studi Sarjana Terapan 
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itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 
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permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kesalahan pada kurikulum yang 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Pemikiran 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) memiliki peran signifikan dalam mencerdas-

kan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang sejahtera. Menurut Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 14, Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk 

menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk 

menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. 

Dengan visi ”Menjadi universitas kependidikan unggul, kreatif, dan inovatif berlandaskan 

ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan pada tahun 2025”, UNY bertekad turut 

membangun negeri dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, baik pendidik, tenaga 

kependidikan, maupun tenaga lainnya. 

Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari keberadaan 

Fakultas Pedagogik (FP) Universitas Gajah Mada yang didirikan pada tanggal 19 

September 1955. Pada waktu itu FP UGM  memiliki dua bagian, yaitu Bagian Pendidikan 

dan Bagian Pendidikan Jasmani. Pada tanggal 2 Februari 1962, Fakultas Pedagogik 

dipecah menjadi tiga fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan 

Djasmani (FPD),  dan  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Namun pada tahun 

1963 FPD dimasukkan ke dalam lingkungan Departemen Olahraga dan dijadikan Sekolah 

Tinggi Olahraga (STO). 

Seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan terhadap dunia pendidikan semakin 

tinggi sehingga permintaan tenaga pengajar juga tinggi. FKIP UGM begitu digemari 

sehingga jumlah mahasiswa pada tahun 1962 mencapai 1.469 orang. Untuk mengatasi hal 

itu maka kemudian muncul Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 

Th 1962 tentang didirikannya Institut Pendidikan Guru (IPG). Pada tanggal 3 Januari 1963 

diterapkan penyatuan antara FKIP dan IPG menjadi IKIP. Begitu juga dengan FIP yang 

kemudian juga disatukan ke dalam IKIP. 

Saat awal pertumbuhannya pada bulan September 1965, IKIP Yogyakarta memiliki 

lima fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Ilmu Eksata 

(FKIE), Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), Fakultas Keguruan Ilmu Sosial 

(FKIS), dan Fakultas Keguruan Teknik (FKT). Pada tahun 1977, STO bergabung menjadi 

bagian IKIP Yogyakarta  dengan nama Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK). 

Pada tahun 1999 IKIP Yogyakarta diberi perluasan mandat menjadi Universitas 

melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Noor 93 Tahun 1999. Melalui perluasan 

BAB I
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mandat tersebut UNY diberi keleluasaan untuk tidak saja mengembangkan ilmu 

pendidikan tetapi juga ilmu-ilmu nonkependidikan dalam wadah Universitas. Hal ini 

dipertegas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

statuta UNY yang merumuskan bahwa “Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya 

disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan 

akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta 

jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sejarah panjang tersebut menegaskan peran penting UNY dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsi sebagai LPTK dalam menghasilkan lulusan bidang pendidikan khusunya 

maupun lulusan di bidang nonkependidikan. Perluasan mandat menjadi universitas tidak 

berarti menghilangkan misi kependidikan UNY sebagai LPTK, namun keberadaan 

program nonkependidikan justru merupakan upaya memperkuat program kependidikan 

sehingga dihasilkan calon pendidik maupun tenaga kependidikan yang berkualitas. 

Pengalaman panjang tersebut merupakan modal berharga bagi upaya memantapkan peran 

UNY dalam penyiapan guru maupun tenaga kerja nonguru.   

Untuk menghasilkan lulusan baik bidang pendidikan maupun nonkependidikan yang 

berkualitas, kurikulum merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pendidikan. 

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 

Dengan demikian, tercapai tidaknya tujuan pendidikan akan sangat tergantung dari 

kurikulum yang diterapkan.  

Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan 

ke depan yang semakin kompleks, diperlukan suatu sistem kurikulum yang adaptif dan 

antisipatif terhadap tuntutan zaman, namun tetap mudah diimplementasikan dalam praksis 

kependidikan. Proses pengembangan kurikulum UNY tidak terlepas dari upaya mengkaji 

sejarah perjalanan kurikulum itu sendiri. Kurikulum UNY era sebelum tahun 1970 dan era 

1970 –1990 khusus disusun dalam upaya menyiapkan calon-calon guru di berbagai jenjang 

pendidikan. Dalam era berikutnya, selaras dengan perluasan mandat, kurikulum yang 

dikembangkan UNY tidak saja meliputi kurikulum bidang penddikan (penyiapan pendidik 

dan tenaga kependidikan), namun juga kurikulum untuk bidang nonkependidikan. 

Perubahan kurikulum merupakan proses yang wajar terjadi dan memang seharusnya 

terjadi sebagaimana pernyataan Oliva (2004) “Curriculum change is inevitable and 

desirable”. Perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, kemajuan zaman, dan kebijak-

an baru pemerintah menyebabkan kurikulum harus berubah. Era industri 4.0 memicu 

lembaga untuk melakukan penyempurnaan kurikulum berbasis industri. Kerjasama 

industri dengan lembaga pendidikan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lulusan yang 

berorientasi pada kebutuhan kualifikasi kerja industri. Revitalisasi Sekolah Vokasi, 

sebagaimana Keputusan Presiden No.9 tahun 2009 tentang Revitalisasi Sekolah Vokasi, 

mendorong industri untuk terlibat dalam kelembagaan dengan lembaga pendidikan. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2012 mengeluarkan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional 
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Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan,  menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 

bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan 

kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres Nomor 8 

Tahun 2012). KKNI yang terdiri atas sembilan jenjang memiliki implikasi terhadap 

kurikulum perguruan tinggi. Setiap lulusan perguruan tinggi, termasuk UNY, harus 

mencapai jenjang tertentu dari KKNI. Lulusan prodi  Sarjana Terapan/S1  mencapai KKNI 

level 6; program profesi level 7; jenjang S-2 level 8, dan jenjang S-3 level 9. Setiap prodi 

di UNY dalam memperbaiki kurikulumnya menyesuaikan dengan KKNI. 

Kurikulum perguruan tinggi juga berbasis kompetensi (KBK). Terdapat perubahan 

mendasar dari konsep KBK, dituangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 

045/U/2002, yang mengacu kepada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO (1998). 

Sebelum adanya perubahan, luaran hasil pendidikan tinggi berupa kemampuan minimal 

penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu 

prodi. Setelah adanya perubahan, luaran hasil pendidikan tinggi berupa kompetensi 

seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab 

sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas 

di bidang pekerjaan tertentu. Lulusan pendidikan tinggi yang semula dinilai secara internal 

oleh penyelenggara pendidikan tinggi, dalam konsep yang baru penilaian juga dilakukan oleh 

masyarakat pemangku kepentingan (Dikti, 2008).  

Esensi KBK dan KKNI memiliki beberapa persamaan dalam sistem sertifikasi dan 

penghargaan. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau oleh 

pengguna. KKNI memiliki deskripsi generik yang menentukan kemampuan lulusan, 

apakah tingkat operator, teknisi/analis, atau jabatan ahli yang juga terkait dengan sistem 

penghargaan. KBK menggunakan istilah kompetensi, sedangkan KKNI menggunakan 

istilah capaian pembelajaran atau learning outcome (LO). Capaian pembelajaran adalah 

kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, 

kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres Nomor 8, 2012). 

UNY memiliki visi, misi, dan tujuan yang perlu diaktualisasikan dalam kurikulum 

prodi. Visi UNY adalah pada tahun 2025 UNY menjadi universitas kependidikan kelas 

dunia berlandaskan ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan. Misi UNY adalah: 1) 

Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bidang kependidikan yang unggul, 

kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan manusia yang takwa, mandiri, dan cendekia; 2) 

Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi bidang nonkependidikan 

yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan manusia yang takwa, mandiri, dan 

cendekia; 3) Menyelenggarakan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menyejahterakan individu, 

dan masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta memberi sumbangan 

terhadap pemecahan masalah global secara kreatif dan inovatif berdasarkan ketakwaan, 

kemandirian, dan kecendekiaan; 4) Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan 

masyarakat secara kreatif dan inovatif yang mendorong pengembangan potensi manusia, 

masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan 

ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan; 5) Menyelenggarakan tata kelola dan layanan 

yang baik, bersih, dan berwibawa dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk me-
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wujudkan universitas yang unggul, kreatif, dan inovatif berdasarkan ketakwaan, ke-

mandirian, dan kecendekiaan; 6) Menciptakan proses dan lingkungan pembelajaran yang 

mampu memberdayakan mahasiswa secara kreatif dan inovatif untuk melakukan pem-

belajaran sepanjang hayat berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan; 7) 

Mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional, 

secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma dengan azas 

kesetaraan dan saling menguntungkan berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan ke-

cendekiaan. 

Dalam rangka penguatan sistem pendidikan tinggi vokasi sesuai Surat Edaran  Dirjen 

Kelembagaan Iptek dan Dikti Nomor 3936/C.C4/KL2018 tanggal 25 September 2018 

perihal Pengembangan Program Studi Sarjana Terapan Sistem Terbuka, maka program D3 

Administrasi Perkantoran melakukan pengembangan menjadi Program Studi Sarjana 

Terapan Terbuka. Kurikulum sarjana terapan administrasi perkantoran menggunakan 

konsep Multi Entry Multi Exit (MEME). Disamping itu, dilakukan juga analisis SWOT 

terhadap kurikulum yang ada dan hasil tracer study terhadap kinerja lulusan. Selanjutnya, 

prodi perlu menetapkan kembali profil lulusan, learning outcome (LO), mata kuliah dan 

bobotnya, struktur kurikulum dan program semester, standar pembelajaran, serta penilaian-

nya. Perbaikan kurikulum perlu dilakukan secara sistemik dan menyeluruh agar mencakup 

program universiter, fakulter, jurusan dan prodi. 

 

B. Landasan  

1. Landasan Filosofis 

Pengembangan kurikulum prodi di UNY didasarkan atas berbagai filosofi seperti 

humanisme, esensialisme, perenialisme, idealisme, dan rekonstruktivisme sosial dengan 

pemikiran sebagai berikut: 

a. Manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan memiliki fitrah ilahi yang baik; mampu 

belajar dan berlatih untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan membentuk 

sikap cerdas, cendekia, dan mandiri. 

b. Pendidikan membangun manusia Indonesia seutuhnya yang pancasilais; bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, bermartabat, berkeadilan, 

demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial.  

c. Pendidikan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang progresif agar dapat eksis dan berjaya dalam kehidupannya. 

d. Pendidikan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan 

masyarakat, kemajuan IPTEKS, dan kultur budaya bangsa Indonesia.  

e. Pendidik memiliki kompetensi profesional yang meliputi kompetensi kepribadian, 

sosial, pedagogis, dan keahlian sesuai dengan bidang keilmuannya dan bekerja secara 

profesional dengan prinsip ibadah, ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun 

karsa, dan tut wuri handayani. 

f. Lembaga pendidikan merupakan suatu sistem mandiri, berwibawa, bermartabat, dan 

penuh tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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2. Landasan Yuridis 

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 

2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi. 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 

2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan 

Tinggi. 

g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 

h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, 

Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. 

j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru. 

k. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

m. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara-

an  Pendidikan. 

n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. 

o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

p. Surat Edaran Dirjen Kelembagaan  Iptek dan Dikti Nomor 3936/C.C4/KL/2018. 

q. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.54 tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Program Diploma Dalam Sistem Terbuka  pada perguruan 

Tinggi. 

 

3. Landasan Teoritis 

Pengembangan kurikulum prodi di UNY didasarkan atas ilmu dan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

a. Relevansi; kurikulum dan pembelajaran diupayakan relevan dengan perkembangan 

IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman. 

b. Kontinuitas; kurikulum  D3 dan Sarjana Terapan  bersifat  Multi Entry Multi Exit 

(MEME),  

c. Fleksibilitas; kurikulum hendaknya memiliki fleksibilitas horizontal dan vertikal 

baik dari segi isi maupun proses implementasinya.  
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d. Efektivitas dan efisiensi; kurikulum didesain sedemikian rupa agar efektif dan efisien 

di dalam implementasinya untuk mencapai learning outcome yang telah ditetapkan.  

e. Pragmatis; kurikulum yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan atau 

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan berbagai kondisi yang ada di prodi. 

 

C. Kebijakan Pengembangan Kurikulum di UNY 

Penyusunan kurikulum  menggunakan kebijakan  standar nasional yang disesuaikan 

dengan karakteristik pendidikan tinggi, yakni tridharma perguruan tinggi, meliputi 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan standar pendidikan 

tinggi lebih luas dari delapan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) memberikan pedoman bahwa kurikulum harus diarahkan 

kepada capaian pembelajaran lulusan sesuai bidang keahlian. Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 mengamanatkan 

penerapan KKNI dalam lingkup pendidikan tinggi.  Lebih jelas dikemukakakn dalam Pasal 

10 ayat 4 bahwa dalam lingkup perguruan tinggi: 

1. Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal 

mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. 

2. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan megevaluasi 

pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan 

kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum progrm studi. 

3. Setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk 

memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.  

KKNI adalah salah satu rujukan nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing 

bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia melalui pencapaian kualifikasi sumber 

daya manusia Indonesia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan sistem pelatihan kerja 

nasional, serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran. Peningkatan mutu dan 

daya saing bangsa akan sekaligus memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Pengemasan 

capaian pembelajaran ke dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat penting untuk keperluan 

penyandingan maupun penyetaraan kualifikasi dan atau rekognisi antara tingkat pendidik-

an dan atau tingkat pekerjaan. Di samping itu, pengemasan capaian pembelajaran ke dalam 

KKNI juga penting untuk keperluan harmonisasi dan kerja sama saling mengakui kuali-

fikasi dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral. 

Pengembangan kurikulum prodi di UNY didasarkan pada berbagai kebijakan yang 

ada sebagai berikut: 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), UNY menetapkan seluruh prodi memperbaiki 

kurikulumnya sesuai dengan jiwa KBK, KKNI, dan mengacu buku panduan ini.  

2. Visi UNY yaitu menjadi World Class University pada tahun 2025 yang mampu 

menghasilkan lulusan yang bertakwa, mandiri dan cendekia. Visi ini harus menjadi 

dasar pengembangan kurikulum di setiap prodi di UNY. 

3. Kurikulum 2019 mulai dilaksanakan pada perkuliahan mahasiswa baru pada bulan 

September tahun ajaran 2019-2020. 
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D. Tujuan 

Tujuan pengembangan kurikulum prodi di lingkungan UNY adalah sebagai berikut: 

1. Memperbaiki kurikulum sesuai dengan kompetensi generik KKNI, kemajuan IPTEKS 

dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan revolusi industri 4.0. 

2. Menetapkan kualifikasi lulusan di setiap prodi. 

3. Menyusun learning outcome sesuai dengan deskripsi generik KKNI di setiap prodi. 

4. Menyusun struktur kurikulum prodi yang mencakup mata kuliah universiter, fakulter, 

dan prodi. 

5. Memperbaiki sistem  pembelajaran, sarana dan prasarana belajar, serta penilaian sesuai 

dengan kurikulum 2019. 
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BAB II VISI DAN MISI KELEMBAGAAN 

 

urikulum program studi disusun berdasarkan visi dan misi universitas dan fakultas. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, sangatlah penting mendeskripsikan visi dan misi 

universitas, fakultas, jurusan/prodi agar menjadi media pengingat dan penyelaras 

langkah dalam pengembangan kurikulum dan implementasinya. 

 

A. Visi Misi Universitas Negeri Yogyakarta 

1. Visi 

Menjadi universitas kependidikan unggul, kreatif, dan inovatif berlandaskan ketakwaan, 

kemandirian dan kecendekiaan pada tahun 2025. 

 

Penjabaran Visi 

a. Unggul bermakna lebih tinggi, pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya daripada 

yang lain. Mengacu pada visi UNY 2025 yang unggul tersebut, pengembangan UNY 

menjadi universitas kependidikan yang memiliki kemampuan daya saing regional di 

kawasan Asia Tenggara. Keunggulan tersebut dalam rangka meningkatkan harkat, 

martabat, dan peradaban manusia, masyarakat, dan bangsa berlandaskan ketakwaan, 

kemandirian, dan kecendekiaan.  

b. Kreatif memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, dan bersifat 

(mengandung) daya cipta.  

c. Inovatif bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan.  

d. Secara umum kata unggul, kreatif dan inovatif bercirikan 1) berbasis kearifan lokal; 2) 

memiliki standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan; 3) mampu bersaing 

secara nasional, regional, dan internasional; 4) memiliki pola pikir dan kinerja lebih 

mengutamakan pada kebaruan; 5) menggunakan sistem manajemen berprinsip pada 

leadership dan kebersamaan; 6) membangun jaringan secara luas dan dilakukan secara 

terprogram, terencana, proporsional, dan profesional; 7) mampu menemukan teori dan 

atau gagasan baru; serta 8) mampu menghasilkan model, pendekatan, metode, dan 

strategi pembelajaran.  

e. Ketakwaan mengandung arti bahwa dalam menjalankan amanah, sivitas akademika 

UNY melaksanakan kegiatan pada jalan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Untuk itu, segala kegiatan baik akademik maupun nonakademik yang dilakukan oleh 

semua sivitas akademika UNY ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ber-

keyakinan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

BAB II

VISI DAN MISI KELEMBAGAAN

K 
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di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan ini didasarkan pada prinsip bahwa 

manusia sebagai hamba Tuhan sekaligus sebagai khalifah harus memiliki ketakwaan 

kepada Sang Khaliq. Dalam realisasinya, UNY mendorong semua warganya untuk 

menjalankan ibadah sesuai dengan agama secara konsisten dan menghormati antar 

pemeluk agama untuk menciptakan kedamaian sosial di antara sesama sivitas 

akademika UNY dan anggota masyarakat di luar UNY. Dengan nilai ketakwaan semua 

sivitas akademika UNY diharapkan memiliki karakter antara lain: 1) beriman, 2) 

menaati pada perintah dan larangan Tuhan, 3) berakhlak mulia, 4) menaati hukum, 5) 

berperilaku jujur, 6) disiplin, 7) berjiwa toleran, serta 8) memiliki sikap simpati dan 

empati.  

f. Kemandirian merujuk pada profesionalisme seseorang yang kuat dalam menjalankan 

amanahnya, sehingga cara berpikir, bersikap, dan bertindak lebih cenderung dilandasi 

oleh profesionalisme dengan penuh kesadaran atas akibatnya bagi diri sendiri, lembaga, 

masyarakat, dan bangsa baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan menge-

depankan rasa percaya diri, dan prakarsa yang tidak menggantungkan kepada orang lain. 

Makna ini menyiratkan perlunya pengembangan kemampuan diri dan keberanian dalam 

pembuatan keputusan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas segala akibat. 

Melalui nilai kemandirian, semua sivitas akademika UNY memiliki hard skills dan soft 

skills yang tinggi, sehingga mereka dapat menjalankan amanahnya sesuai dengan fungsi 

dan tugasnya masing-masing secara berdikari tanpa bergantung kepada orang lain. 

Dengan kemandirian, mereka dapat bertahan hidup dalam lingkungan apapun dan 

mampu mengembangkan diri demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara, serta 

memiliki kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan temuan inovatif sesuai dengan 

keahliannya. Nilai kemandirian yang dimiliki semua sivitas akademika UNY sesuai 

kapasitas masing-masing diharapkan memiliki karakter antara lain: 1) bertanggung 

jawab, 2) berintegritas, 3) berani mengambil keputusan, 4) berani mengambil resiko, 5) 

berjiwa entrepreneur, 6) tidak bergantung pada pihak lain, serta 7) memiliki 

kepercayaan diri.  

g. Kecendekiaan mengandung makna bahwa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, 

semua sivitas akademika UNY selalu mendasarkan pada kebenaran ilmiah. Untuk 

merealisasikan nilai kecendekiaan, UNY secara terprogram dan terencana berupaya 

mencari data empiris yang digunakan untuk mendukung argumen yang disampaikan. 

UNY mendorong semua sivitas akademika untuk tidak menyampaikan pernyataan 

subjektif tanpa diikuti dengan data atau fakta yang jelas. Untuk membentuk insan 

cendekia, UNY mengutamakan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau 

yang dikenal dengan Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang diwujudkan dalam 

kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dengan nilai kecendekiaan semua sivitas 

akademika UNY diharapkan memiliki karakter sebagai berikut: 1) cakap, pintar, dan 

cerdas, 2) kreatif, inovatif, dan solutif, 3) produktif, 4) peduli, serta 5) memiliki 

tanggung jawab sosial dan kultural. 
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2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bidang kependidikan yang 

unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan manusia yang takwa, mandiri, dan 

cendekia. 

b. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi bidang nonkependidik-

an yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan manusia yang takwa, 

mandiri, dan cendekia. 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebar-

luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menyejahterakan individu, dan 

masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta memberi 

sumbangan terhadap pemecahan masalah global secara kreatif dan inovatif ber-

dasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 

d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara kreatif dan 

inovatif yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketakwaan, kemandirian, 

dan kecendekiaan. 

e. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik, bersih, dan berwibawa dalam 

pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang unggul, 

kreatif, dan inovatif berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 

f. Menciptakan proses dan lingkungan pembelajaran yang mampu memberdayakan 

mahasiswa secara kreatif dan inovatif untuk melakukan pembelajaran sepanjang 

hayat berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 

g. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun inter-

nasional, secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pelaksanaan 

tridharma dengan azas kesetaraan dan saling menguntungkan berdasarkan 

ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 

 

3. Tujuan 

a. Terselenggaranya pendidikan akademik dan profesi bidang kependidikan yang 

unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan lulusan sarjana dan pascasarjana 

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni beserta pengembangannya ber-

dasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 

b. Terselenggaranya pendidikan akademik, profesi, dan vokasi bidang nonkependidik-

an unggul, kreatif, dan inovatif yang mendukung pengembangan bidang kependidik-

an untuk membentuk manusia yang memiliki keahlian sesuai bidang kerjanya ber-

dasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 

c. Terselenggaranya kegiatan penelitian yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk me-

nemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni, yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, kesejahteraan masyarakat, 

serta berkontribusi pada pemecahan masalah global, berdasarkan ketakwaan, ke-

mandirian, dan kecendekiaan. 

d. Terselenggaranya kegiatan penelitian unggul, kreatif, dan inovatif yang mewujudkan 

temuan yang mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan baru dalam bidang 
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pendidikan, serta dapat mendukung perbaikan berbagai model dan praktik pendidik-

an berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 

e. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, kreatif, dan 

inovatif untuk mengembangkan potensi sumber daya insani dan sumber daya alam 

berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 

f. Terwujudnya tata kelola dan layanan baik, bersih, dan berwibawa dalam pelaksanaan 

otonomi perguruan tinggi berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 

g. Terciptanya proses dan lingkungan pembelajaran yang unggul, kreatif, dan inovatif 

yang mampu memberdayakan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran sepanjang 

hayat berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 

h. Terwujudnya kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional, 

secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma dengan 

azas kesetaraan dan saling menguntungkan berdasarkan ketakwaan, kemandirian, 

dan kecendekiaan. 

 

4. Strategi Pencapaian 

Kebijakan dan pengembangan UNY fokus utama adalah upaya meningkatkan kinerja 

lembaga sesuai dengan tuntutan WCU, seperti diulas sebagai berikut: 

a. Bidang pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan akademik, profesi 

dan vokasi, selaras dengan karakteristik Indonesia dan tuntutan internasional dan ter-

padu dengan kegiatan penelitian pengembangan, dan pengabdian kapada masyarakat. 

b. Bidang penelitian, mengembangkan dan mengimplementasikan roadmap penelitian 

dan tema-tema payung sesuai dengan perkembangan disiplin ilmu, bidang keahlian, 

dan kebutuhan masyarakat dengan berbasis kearifan dan potensi lokal. Pengem-

bangan penelitian pendidikan yang utama mesti didukung dengan penelitian bidang 

studi. Setiap program studi didorong untuk mengimplementasikan peta jalan (road-

map) penelitian secara konsisten, sehingga hasil penelitian bermanfaat terhadap 

pengembangan ilmu, teknologi, seni dan olahraga, dan pemberdayaan masyarakat 

secara luas. 

c. Bidang pengabdian pada masyarakat, mengembangkan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat berbasis riset serta pemanfaatan hasil-hasil karya teknologi tepat guna 

dosen dan mahasiswa. Implementasinya melalui kerjasama dengan pemerintah 

daerah untuk memberdayakan masyarakat (melalui desa binaan), melalui kegiatan 

KKN, PPL, Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 

d. Meningkatkan daya saing bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada 

masyarakat, penerbitan dan publikasi ilmiah, pertukaran mahasiswa, dosen melalui 

studi lanjut, dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengambil double 

degree, joint research (penelitian bersama), joint publication (publikasi bersama). 

e. Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka me-

ningkatkan income generating activities (IGA). 

f. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung secara memadai 

terselenggaranya pembelajaran berbasis IT, menciptakan lingkungan kampus yang 

kondusif sehingga tercipta situasi yang dapat meningkatkan kinerja dosen, maha-

siswa, dan karyawan. 
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g. Mengembangkan kreativitas, minat, dan kegemaran mahasiswa, dan mendorong 

upaya-upaya untuk mengembangkan potensi para mahasiswa secara optimal. 

Mengembangkan budaya akademik, publikasi karya-karya mahasiswa baik tingkat 

regional, nasional, dan internasional. 

h. Mengembangkan kapasitas sumber daya dosen dan karyawan agar dapat memberi-

kan layanan yang berkualitas baik akademik maupun non akademik secara maksimal. 

 

B. Visi Misi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 

1. Visi 

Pada tahun 2025 menjadi fakultas ekonomi penyelenggara pendidikan akademik, 

profesi, dan nonkependidikan bidang ekonomi dan bisnis yang mampu menghasilkan 

sumber daya manusia unggul, kreatif, dan inovatif yang berlandaskan ketakwaan, 

kemandirian, dan kecendekiaan serta berwawasan ekonomi kerakyatan dan nilai budaya 

luhur. 

 

Penjabaran Visi 

a. Unggul bermakna lebih tinggi, pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya dari-

pada yang lain. Pada tahun 2025, Fakultas Ekonomi UNY menjadi fakultas unggul 

yang mampu menyeleraskan mutu bidang pendidikan akademik, profesi, dan 

nonkependidikan bidang ekonomi dan bisnis di era industri 4.0. Keunggulan tersebut 

dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dan peradaban manusia, masyarakat, 

dan bangsa berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan serta ber-

wawasan ekonomi kerakyatan dan nilai budaya luhur.  

b. Kreatif memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, dan bersifat 

(mengandung) daya cipta dalam bidang pendidikan akademik, profesi, dan 

nonkependidikan bidang ekonomi dan bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat ber-

landaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan serta berwawasan ekonomi 

kerakyatan dan nilai budaya luhur di era industri 4.0.  

c. Inovatif bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan dalam 

bidang pendidikan akademik, profesi, dan nonkependidikan bidang ekonomi dan 

bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan 

kecendekiaan serta berwawasan ekonomi kerakyatan dan nilai budaya luhur di era 

industri 4.0. 

d. Secara umum kata unggul, kreatif dan inovatif bercirikan: 1) berbasis kearifan lokal; 

2) memiliki standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan; 3) mampu 

bersaing secara nasional, regional, dan internasional; 4) memiliki pola pikir dan 

kinerja lebih mengutamakan pada kebaruan; 5) menggunakan sistem manajemen 

berprinsip pada leadership dan kebersamaan; 6) membangun jaringan secara luas dan 

dilakukan secara terprogram, terencana, proporsional, dan profesional; 7) mampu 

menemukan teori dan atau gagasan baru; serta 8) mampu menghasilkan model, 

pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran berlandaskan ketakwaan, kemandiri-

an, dan kecendekiaan serta berwawasan ekonomi kerakyatan dan nilai budaya luhur 

di era industri 4.0.  
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e. Ketakwaan mengandung arti bahwa dalam menjalankan amanah, sivitas akademika 

UNY melaksanakan kegiatan pada jalan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Untuk itu, segala kegiatan baik akademik maupun nonkependidikan yang dilakukan 

oleh semua sivitas akademika UNY ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tersebut dapat dipertanggung-

jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan ini didasarkan pada prinsip 

bahwa manusia sebagai hamba Tuhan sekaligus sebagai khalifah harus memiliki 

ketakwaan kepada Sang Khaliq. Dalam realisasinya, UNY mendorong semua warga-

nya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama secara konsisten dan meng-

hormati antar pemeluk agama untuk menciptakan kedamaian sosial diantara sesama 

sivitas akademika UNY dan anggota masyarakat di luar UNY. Dengan nilai ketakwa-

an semua sivitas akademika UNY diharapkan memiliki karakter antara lain: 1) 

beriman, 2) menaati pada perintah dan larangan Tuhan, 3) berakhlak mulia, 4) 

menaati hukum, 5) berperilaku jujur 6) disiplin, 7) berjiwa toleran, serta 8) memiliki 

sikap simpati dan empati.  

f. Kemandirian merujuk pada profesionalisme seseorang dalam bidang pendidikan 

akademik, profesi, dan nonkependidikan bidang ekonomi dan bisnis yang kuat di era 

industri 4.0 dalam menjalankan amanahnya, sehingga cara berpikir, bersikap, dan 

bertindak lebih cenderung dilandasi oleh profesionalisme dengan penuh kesadaran 

atas akibatnya bagi diri sendiri, lembaga, masyarakat, dan bangsa baik jangka pendek 

maupun jangka panjang dengan mengedepankan rasa percaya diri, dan prakarsa yang 

tidak menggantungkan kepada orang lain. Makna ini menyiratkan perlunya pengem-

bangan kemampuan diri dan keberanian dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban atas segala akibat. Melalui nilai kemandirian, semua sivitas 

akademika UNY memiliki hard skills dan soft skills yang tinggi, sehingga mereka 

dapat menjalankan amanahnya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing 

secara berdikari tanpa bergantung kepada orang lain. Dengan kemandirian, mereka 

dapat bertahan hidup dalam lingkungan apapun dan mampu mengembangkan diri 

demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara, serta memiliki kreativitas yang 

tinggi untuk menghasilkan temuan inovatif sesuai dengan keahliannya. Dengan nilai 

kemandirian semua sivitas akademika UNY sesuai kapasitas masing-masing 

diharapkan memiliki karakter antara lain: 1) bertanggung jawab, 2) berintegritas, 3) 

berani mengambil keputusan, 4) berani mengambil resiko, 5) berjiwa entrepreneur, 

6) tidak bergantung pada pihak lain, serta 7) memiliki kepercayaan diri.  

g. Kecendekiaan mengandung makna bahwa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, 

semua sivitas akademika UNY selalu mendasarkan pada kebenaran ilmiah dalam 

bidang pendidikan akademik, profesi, dan nonkependidikan bidang ekonomi dan 

bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat di era industri 4.0. Untuk merealisasikan 

nilai kecendekiaan, UNY secara terprogram dan terencana berupaya mencari data 

empiris yang digunakan untuk mendukung argumen yang disampaikan. UNY men-

dorong semua sivitas akademika untuk tidak menyampaikan pernyataan subjektif 

tanpa diikuti dengan data atau fakta yang jelas. Untuk membentuk insan cendekia, 

UNY mengutamakan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang 

dikenal dengan Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang diwujudkan dalam 
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kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dengan nilai kecendekiaan semua sivitas 

akademika UNY memiliki karakter sebagai berikut: 1) cakap, pintar, dan cerdas, 2) 

kreatif, inovatif, dan solutif, 3) produktif, 4) peduli, serta 5) memiliki tanggung jawab 

sosial dan kultural. 

h. Ekonomi kerakyatan mengandung makna perekonomian yang melibatkan partisipasi 

rakyat dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dalam hal ini dikembangkan mata kuliah 

yang mampu membangun ideologi dan keahlian membangun ekonomi rakyat, seperti 

mata kuliah ekonomi kerakyatan, dan mata kuliah-mata kuliah yang terkait dengan 

pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi. 

i. Nilai budaya luhur berarti bahwa nilai-nilai kehidupan yang merupakan falsafah 

bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengelolaan FE UNY 

selalu berwawasan pada ketuhanan (religius), kemanusiaan yang adil dan beradab, 

dan kebersamaan, serta kepemimpinannya mengutamakan musyawarah mufakat dan 

keadilan.   

 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan nonkependidikan bidang 

ekonomi dan bisnis yang mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul, 

kreatif, dan inovatif dalam yang berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan ke-

cendekiaan serta berwawasan ekonomi kerakyatan dan nilai budaya luhur di era 

industri 4.0. 

b. Menyelenggarakan penelitian pendidikan akademik, profesi, dan nonkependidikan 

bidang ekonomi dan bisnis untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebar-

luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menyejahterakan individu, dan 

masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta memberi 

sumbangan terhadap pemecahan masalah global yang unggul, kreatif, dan inovatif 

berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan serta berwawasan ekonomi 

kerakyatan dan nilai budaya luhur di era industri 4.0. 

c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang 

pendidikan akademik, profesi, dan nonkependidikan bidang ekonomi dan bisnis 

secara kreatif dan inovatif yang mendorong pengembangan potensi manusia, 

masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan 

ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan serta berwawasan ekonomi kerakyatan 

dan nilai budaya luhur di era industri 4.0. 

d. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik, bersih, dan berwibawa dalam 

pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang unggul, 

kreatif, dan inovatif berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan serta 

berwawasan ekonomi kerakyatan dan nilai budaya luhur di era industri 4.0. 

e. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain bidang pendidikan akademik, 

profesi, dan nonkependidikan bidang ekonomi dan bisnis, baik nasional maupun 

internasional, secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pelaksanaan 

tridharma dengan azas kesetaraan dan saling menguntungkan berdasarkan ke-

takwaan, kemandirian, dan kecendekiaan serta berwawasan ekonomi kerakyatan dan 

nilai budaya luhur di era industri 4.0. 
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3. Tujuan  

Untuk mencapai visi dan misi yang sudah dikemukakan di atas, maka FE UNY 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Menghasilkan lulusan di bidang pendidikan dan ilmu ekonomi yang cendekia, 

mandiri dan bernurani berwawasan ekonomi kerakyatan, kewirausahaan dan nilai 

budaya luhur. 

b. Menghasilkan lulusan yang santun, bertanggungjawab dan berbudi pekerti luhur. 

c. Menghasilkan penelitian yang berkualitas yang bermanfaat bagi pengembangan 

iptek dan bermanfaat untuk masyarakat, di bidang pendidikan dan ilmu ekonomi 

berwawasan ekonomi kerakyatan, kewirausahaan dan nilai budaya luhur. 

d. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tanggung-

jawab sosial di bidang pendidikan dan ilmu ekonomi berwawasan ekonomi ke-

rakyatan, kewirausahaan dan nilai budaya luhur. 

e. Mewujudkan kerjasama yang sinergis dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar 

negeri di bidang pendidikan dan ilmu ekonomi berwawasan ekonomi kerakyatan, 

kewirausahaan dan nilai budaya luhur. 

f. Mewujudkan tata kelola fakultas yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. 

 

4. Strategi Pencapaian 

Dalam rangka memastikan ketercapaian sasaran peningkatan pelayanan dan 

produktivitas lembaga, pimpinan menggunakan strategi pencapaian sebagai berikut: 

a. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum KKNI yang mengandung 

muatan sikap spiritual dan sosial, pengetahuan serta keterampilan dalam bidang 

ekonomi dan pendidikan ekonomi berwawasan ekonomi kerakyatan, kewirausahaan, 

dan nilai budaya luhur. 

b. Melibatkan dunia pendidikan dan dunia industri dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran (teori dan praktik) melalui guest lecturing, team teaching, dan magang 

kependidikan dan industri. 

c. Menyediakan mushola/tempat ibadah, ruang pengelola kegiatan kemahasiswaan, 

gazebo/ruang publik, ruang poliklinik, ruang kelas standar ber-AC, jaringan internet 

kabel dan nirkabel (hotspot) di seluruh wilayah fakultas, laboratorium praktik, toko, 

kantin, setiap ruangan kelas ada komputer terkoneksi internet, ruang rapat, tempat 

parkir, dan perpustakaan fakultas. 

d. Pelatihan pelayanan prima setiap tahun sekali dengan melibatkan seluruh unsur 

pengelola fakultas yang meliputi dosen dan karyawan.  

e. Menyediakan pelatihan bagi dosen dan tenaga tendik agar memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap sehingga mampu mendidik dan mengajar serta memberikan 

layanan yang terbaik sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan 

pasar kerja.  

f. Menyediakan dan mengembangkan sistem informasi terintegrasi bidang pendidikan 

dan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan kemahasiswaan, keuangan, dan sarana 

prasarana yang mendukung terciptanya layanan yang memuaskan serta tersedianya 
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informasi real time yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bagi 

para penggunanya.  

g. Monitoring kemajuan tugas mahasiswa, tenaga tendik dan dosen secara periodik agar 

mahasiswa, tenaga tendik dan dosen dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. 

h. Monitoring dengan memasang CCTV pada semua ruang kelas dan tempat-tempat 

strategis, menyediakan komputer setiap ruang kelas dan lokasi strategis untuk 

presensi dosen, karyawan, dan mahasiswa secara online. Kinerja dosen juga dilacak 

dari kegiatan updating kinerja dosen (mengisi sasaran kinerja pegawai) yang 

dilakukan secara periodik di bawah koordinasi pusat penjamu fakultas. Berdasarkan 

data yang ada, penilaian prestasi laporan kinerja pegawai dilakukan setiap tahun 

berbasis SKP. 

i. Pelaksanaan workshop percepatan studi. Pada program ini mahasiswa diberikan 

penjelasan dan pelatihan menyusun proposal tugas akhir dan pada akhir kegiatan 

setiap mahasiswa harus menghasilkan proposal tugas akhir di bawah supervisi dan 

bimbingan dosen yang memiliki kompetensi relevan. 

j. Penggunaan sistem e-learning UNY dengan BeSmart UNY dan blog dosen atau 

media online lainnya yang memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk 

belajar berbasis pada materi online yang disiapkan dosen. 

k. Siakad (sistem akademik berbasis internet UNY) memberikan layanan untuk 

kegiatan registrasi, perwalian, entri KRS, yang di dalam tampilan dan hasil cetaknya 

menyediakan informasi IPK dan peringatan syarat minimum IPK yang harus dicapai 

oleh mahasiswa.   

l. Menugaskan dosen untuk menyusun modul atau buku panduan praktik dan materi 

ajar yang memudahkan mahasiswa mempelajari materi mata kuliah. 

m. Melaksanakan kegiatan workshop pengembangan soal untuk menjamin soal yang 

digunakan dosen untuk mengukur kompetensi mahasiswa benar-benar berkualitas 

dan dapat tersedia, serta digunakan tepat waktu. 

n. Melaksanakan workshop penilaian hasil belajar agar nilai mata kuliah dapat 

diserahkan dosen sebelum kegiatan perwalian dan menggunakan basis penilaian 

yang benar. 

o. Mengembangkan dan menggunakan sistem layanan korespondensi secara online 

untuk memudahkan dan mempercepat layanan surat-menyurat di fakultas. 

p. Mengembangkan media pembelajaran dan peralatan laboratorium yang mendukung 

kegiatan perkuliahan yang berkualitas. 

q. Mendorong dosen meningkatkan kualitas dan kuantitas tridharma dengan studi 

lanjut, meneliti, mengabdi dan publikasi melalui forum-forum formal/informal, 

secara manual maupun daring. 

r. Melakukan tahapan-tahapan pencapaian sasaran melalui penyusunan: 

1) Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 

2) Rencana Strategis (Renstra)  

3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan 

4) Rencana Kegiatan dan Penganggaran Terpadu (RKPT). 
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C. Visi Misi Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran  

1. Visi 

Pada tahun 2025 menjadi program studi yang menghasilkan lulusan siap kerja, unggul, 

kreatif, inovatif dan berlandaskan ketakwaan, kemandirian, kecendekiaan serta ber-

wawasan nilai budaya luhur. 

 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan pola pembelajaran yang berkualitas, 

terpadu, seimbang dan sinergis dalam membentuk kompetensi lulusan dengan peng-

uasaan konsep teoritis dan kemampuan aplikasi praktis dalam bidang administrasi 

perkantoran dengan memperhatikan aspek etika profesi. 

b. Melakukan penalaran terhadap permasalahan yang ada dalam bidang administrasi 

perkantoran untuk kegiatan penelitian yang berwawasan nilai budaya luhur. 

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang berkualitas di bidang administrasi per-

kantoran berwawasan nilai budaya luhur. 

d. Menjalin kerja sama dengan dunia usaha/dunia industri dalam rangka meningkatkan 

kualitas pembelajaran, pengembangan kurikulum dan penyerapan lulusan. 

 

3. Tujuan 

Membentuk manusia yang: 

a. Berjiwa Pancasila, memiliki dedikasi, integritas, dan komitmen yang tinggi terhadap 

tugas dalam bidang profesi administrasi perkantoran serta berwawasan nilai budaya 

luhur. 

b. Menguasai dasar-dasar disiplin ilmiah dan keterampilan teknis yang dipersyaratkan 

dalam melaksanakan tugas profesional di bidang administrasi perkantoran, sehingga 

mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai tenaga administrasi perkantoran 

yang akademis dan profesional berlandaskan nilai budaya luhur. 

c. Memiliki sikap terbuka, tanggap, dan peduli terhadap perubahan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang administrasi perkantoran 

berlandaskan nilai budaya luhur. 

d. Memiliki keterampilan administrasi perkantoran yang relevan terhadap perkembang-

an industri. 

e. Memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri baik di lingkungan kerja 

maupun di lingkungan masyarakat secara kreatif dan produktif berdasarkan nilai 

budaya luhur. 

f. Memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri baik di lingkungan kerja 

maupun di lingkungan masyarakat secara kreatif dan produktif berdasarkan nilai 

budaya luhur. 

 

4. Strategi Pencapaian 

Kebijakan strategis untuk pencapaian visi dan misi Program Studi Sarjana 

Terapan Administrasi Perkantoran adalah: 

a. Melengkapi fasilitas pembelajaran. 

b. Memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kompetensi mengajar. 
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c. Melaksanakan tracer study. 

d. Melaksanakan kurikulum KKNI. 

e. Mengintegrasikan pendidikan karakter berjati diri Indonesia dalam pembelajaran. 

f. Memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kemampuan meneliti. 

g. Pemutakhiran laboratorium untuk kepentingan penelitian. 

h. Melaksanakan pembelajaran berbasis penelitian. 

i. Melaksanakan PPM berbasis penelitian. 

j. Memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang administrasi 

perkantoran sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. 

k. Mengirimkan dosen mengikuti pelatihan dalam bidang administrasi perkantoran 

sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. 

l. Memfasilitasi dosen untuk melaksanakan PPM yang berkualitas dan bermanfaat   

m. Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin. 

n. Membuat MoA dengan lembaga lain untuk kerjasama dalam bidang pembelajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

o. Menjalin komunikasi dengan lembaga yang relevan di luar negeri.  
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BAB III PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN 

 

A. Profil Lulusan 

Profil lulusan Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran ditentukan 

melalui mekanisme penggabungan visi akademik yang dilakukan dengan analisis Strengths, 

Weakness, Opportunities and Threats (SWOT) dan analisis kebutuhan pasar melalui tracer 

study kepada alumni dan juga masukan dari asosiasi profesi, pihak industri, stakeholder, 

pendidik, dan praktisi. Untuk itu Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran 

mengadakan workshop penyusunan kurikulum yang melibatkan semua dosen di Jurusan 

Pendidikan Administrasi, alumni, praktisi, instansi pemerintah/swasta, dan asosiasi profesi. 

Workshop tersebut menghasilkan masukan dan pemikiran tentang kebutuhan pengguna 

lulusan Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran.  

Selanjutnya hasil kegiatan-kegiatan tersebut diolah oleh tim pengembang dan 

penyusun kurikulum dengan menyusun profil lulusan. Adapun profil lulusan Program Studi 

Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Profil Lulusan Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran 

NO 
PROFIL 

LULUSAN 
DESKRIPSI PROFIL LULUSAN 

1.  Office 

Administration 

Assisten/Office 

Employment 

Profesional yang mampu memberikan pelayanan, pengolahan, 

penyajian data dan informasi serta pengambilan keputusan 

dalam rangka membantu manajemen tingkat bawah dengan ber-

basis teknologi informasi sesuai dengan tuntutan era digitalisasi 

dalam bidang perkantoran. 

2.  Public Relation  

Officer  

Profesional yang mampu membangun hubungan internal dan 

eksternal, membuat media relation, membangun, mempertahan-

kan dan memperbaiki citra organisasi. 

3.  Entrepreneur 

Event 

Organizer 

(EO) 

Mampu menjadi entrepreneur dalam bidang EO khususnya 

Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) secara 

profesional. 

4.  Digitalpreneur Pembuat jasa produk digital di bidang perkantoran: desain 

curriculum vitae, file presentasi, media relations, jasa olah data 

bidang perkantoran. 

BAB III

PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN
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B. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Capaian pembelajaran lulusan Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Per-

kantoran dijelaskan pada Tabel 2 berikut ini: 

 

Tabel 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

SIKAP (S): 

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

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika. 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

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

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan. 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri. 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

S11 Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik praktisi perkantoran Indo-

nesia. 

S12 Memiliki sikap ilmiah dalam menemukan produk keilmuan melalui proses ilmiah. 

PENGETAHUAN (P): 

P1 Menguasai konsep dasar administrasi dan aplikasinya, meliputi: 1) Manajemen, 2) 

Komunikasi, 3) Organisasi, 4) Perbekalan/Logistik, 5) Ketatausahaan, 6) Ke-

pegawaian, 7) Keuangan, dan 8) Humas. 

P2 Menguasai teori aplikasi prosedur kerja, pengelolaan, pelaksanaan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3). 

P3 Menguasai prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan pekerjaan kantor. 

P4 Menguasai teori pengelolaan, pembuatan dan pelaksanaan media relations. 

P5 Menguasai pengetahuan kewirausahaan dan aplikasinya dalam bidang MICE dan 

perkantoran digital. 

P6 Menguasai metode dan teknik penelitian dalam pengembangan ilmu administrasi 

perkantoran. 

P7 Memahami pengantar hukum bisnis, etika bisnis dan  etika profesi. 

P8 Memahami tugas-tugas pelayanan pada pimpinan, kolega, dan pelanggan. 

KETERAMPILAN UMUM (KU): 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mem-
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perhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian-

nya. 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

KU3 
Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan nilai humaniora. 

KU4 
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah dalam 

pekerjaan perkantoran berdasar pertimbangan hasil analisis informasi dan data. 

KU5 
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

KU6 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja individu maupun kelompok. 

KU7 
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

KU8 Mampu menjalankan peran public relation untuk meningkatkan citra perusahaan. 

KETERAMPILAN KHUSUS (KK): 

KK1  Mampu menjalankan profesi di bidang perkantoran dan trampil  mengerjakan 

pekerjaan administrasi perkantoran dan otomatisasi perkantoran yang meliputi: 

ketrampilan korespondensi, ketrampilan kesekretarisan, trampil  dalam human 

relation, administrasi sarana dan prasarana, dan trampil mengelola  kearsipan 

digital. 

KK2  Memiliki kemampuan dasar untuk merancang dan melaksanakan penelitian yang 

relevan dengan masalah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah. 

KK3 Mampu menggunakan dan mengadaptasi teknologi informasi dan komunikasi 

dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 

KK4  Memiliki kemampuan dasar untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan 

sejawat, relasi bisnis dan masyarakat secara lisan dan tulisan dengan santun, 

efektif, dan produktif. 

KK5  Mampu  memberikan pelayanan prima  pada pimpinan, kolega dan pelanggan. 

KK6  Terampil dalam menjalankan tugas-tugas public relation. 
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C. Hubungan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan 

Tabel 3. Hubungan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan  

NO CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 

PROFIL LULUSAN 

OFFICE 

ADMINISTRATION 

ASSISTEN/OFFICE 

EMPLOYMENT 

PUBLIC 

RELATION  

OFFICER 

ENTREPRENEUR 

EVENT 

ORGANIZER (EO) 

DIGITAL 

PRENEUR 

SIKAP 

1.  
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu me-

nunjukkan sikap religius. 
√ √ √ √ 

2.  
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 
√ √ √ √ 

3.  

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan ber-

masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan per-

adaban berdasarkan Pancasila. 

√ √ √ √ 

4.  

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah 

air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada 

negara dan bangsa. 

√ √ √ √ 

5.  

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain. 

√ √ √ √ 

6.  
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepeduli-

an terhadap masyarakat dan lingkungan. 
√ √ √ √ 

7.  
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. 
√ √ √ √ 

8.  Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. √ √ √ √ 

9.  
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri. 
√ √ √ √ 
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NO CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 

PROFIL LULUSAN 

OFFICE 

ADMINISTRATION 

ASSISTEN/OFFICE 

EMPLOYMENT 

PUBLIC 

RELATION  

OFFICER 

ENTREPRENEUR 

EVENT 

ORGANIZER (EO) 

DIGITAL 

PRENEUR 

10.  
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
- - √ √ 

11.  
Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik praktisi 

perkantoran Indonesia. 
√ √ - - 

12.  
Memiliki sikap ilmiah dalam menemukan produk keilmu-an 

melalui proses ilmiah. 
√ √ √ √ 

PENGETAHUAN 

13.  

Menguasai konsep dasar administrasi dan aplikasinya, 

meliputi: 1) Manajemen, 2) Komunikasi, 3) Organisasi, 4) 

Perbekalan/Logistik, 5) Ketatausahaan, 6) Kepegawaian, 7) 

Keuangan, dan 8) Humas. 

√ √ - - 

14.  
Menguasai teori aplikasi prosedur kerja, pengelolaan, 

pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 
√ √ - - 

15.  
Menguasai prinsip dan teknik penggunaan teknologi infor-

masi dan komunikasi untuk kepentingan pekerjaan kantor. 
√ √ √ √ 

16.  
Menguasai teori pengelolaan, pembuatan dan pelaksanaan 

media relations. 
- √ - - 

17.  
Menguasai pengetahuan kewirausahaan dan aplikasinya 

dalam bidang MICE dan perkantoran digital. 
- - √ √ 

18.  
Menguasai metode dan teknik penelitian dalam pengem-

bangan ilmu administrasi perkantoran. 
√ √ - - 

19.  
Memahami pengantar hukum bisnis, etika bisnis dan  etika 

profesi. 
√ √ √ √ 
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NO CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 

PROFIL LULUSAN 

OFFICE 

ADMINISTRATION 

ASSISTEN/OFFICE 

EMPLOYMENT 

PUBLIC 

RELATION  

OFFICER 

ENTREPRENEUR 

EVENT 

ORGANIZER (EO) 

DIGITAL 

PRENEUR 

20.  
Memahami tugas-tugas pelayanan pada pimpinan, kolega, 

dan pelanggan. 
√ √ - - 

KETERAMPILAN UMUM 

21.  

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

√ √ √ √ 

22.  
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan ter-

ukur. 
√ √ √ √ 

23.  

Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai 

humaniora. 

√ √ √ √ 

24.  

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam pe-

nyelesaian masalah dalam pekerjaan perkantoran berdasar 

pertimbangan hasil analisis informasi dan data. 

√ √ - - 

25.  

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja 

dengan kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya. 

√ √ - - 

26.  
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

individu maupun kelompok. 
√ √ √ √ 
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NO CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 

PROFIL LULUSAN 

OFFICE 

ADMINISTRATION 

ASSISTEN/OFFICE 

EMPLOYMENT 

PUBLIC 

RELATION  

OFFICER 

ENTREPRENEUR 

EVENT 

ORGANIZER (EO) 

DIGITAL 

PRENEUR 

27.  

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, 

dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan 

dan mencegah plagiasi. 

√ √ - - 

28.  
Mampu menjalankan peran public relation untuk mening-

katkan citra perusahaan. 
- √ - - 

KETERAMPILAN KHUSUS 

29.  

Mampu menjalankan profesi di bidang perkantoran dan 

trampil mengerjakan pekerjaan administrasi perkantoran 

dan otomatisasi perkantoran yang meliputi: ketrampilan 

korespondensi, ketrampilan kesekretarisan, trampil  dalam 

human relation, administrasi sarana dan prasarana, dan 

trampil mengelola  kearsipan digital. 

√ √ - - 

30.  

Memiliki kemampuan dasar untuk merancang dan me-

laksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pem-

belajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah. 

√ √ √ √ 

31.  

Mampu menggunakan dan mengadaptasi teknologi infor-

masi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas pro-

fesionalnya. 

√ √ - - 

32.  

Memiliki kemampuan dasar untuk berkomunikasi dan ber-

interaksi dengan rekan sejawat, relasi bisnis dan masyarakat 

secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif, dan produk-

tif. 

√ √ √ √ 
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NO CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 

PROFIL LULUSAN 

OFFICE 

ADMINISTRATION 

ASSISTEN/OFFICE 

EMPLOYMENT 

PUBLIC 

RELATION  

OFFICER 

ENTREPRENEUR 

EVENT 

ORGANIZER (EO) 

DIGITAL 

PRENEUR 

33.  
Mampu  memberikan pelayanan prima  pada pimpinan, ko-

lega dan pelanggan. 
√ √ - - 

34.  Terampil dalam menjalankan tugas-tugas public relation. - √ - - 
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D. Strategi Pengembangan Kurikulum 

Kelompok bahan kajian diperlukan untuk mewujudkan pencapaian kompetensi lulusan 

setiap program studi. Pada bahan kajian itu kemudian dirumuskan nama mata kuliah sebagai 

materi kajian beserta bobot SKS-nya yang siap diinteraksikan melalui proses pembelajaran. 

Mata kuliah tersebut dikelompokkan menjadi mata kuliah universitas dengan kode MKU, 

mata kuliah fakultas dengan kode FEK, dan mata kuliah program studi dengan kode DAP. 

Mata kuliah yang disusun di dalam kurikulum dapat dikategorikan ke dalam kegiatan 

teori (T), praktik (P), dan lapangan (L). Selain itu, mata kuliah tersebut dapat dikelompok-

kan menurut sifatnya, yaitu Wajib Lulus (WL), Wajib Tempuh (WT), dan Pilihan (PLH). 

Penetapan jenis kegiatan dan sifat mata kuliah tersebut disesuaikan dengan karakteristik 

program studi. Adapun jumlah SKS untuk program DIV antara 146-154 SKS (Satuan Kredit 

Semester) yang harus ditempuh maksimum dalam 12 semester. 
 

E. Model Penyusunan Kurikulum Berdasarkan KKNI 

Sesuai dengan arahan dalam Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi, 

perumusan kurikulum didasarkan kepada sejumlah pertimbangan yang sifatnya analisis 

lingkungan internal dan eksternal dalam bentuk analisis SWOT dan tracer study. Berikut ini 

digambarkan model penyusunan kurikulum Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran FE 

UNY berdasarkan KKNI: 

 

Gambar 1. Model Perumusan Kurikulum Berbasis KKNI 
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Pembelajaran

Struktur Kurikulum Program Studi 
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F. Bahan Kajian dan Mata Kuliah 

Program studi mempersiapkan fokus bahan kajian untuk menghasilkan office 

administration assisten/office employment, public relation  officer, entrepreneur event 

organizer (EO), dan digitalpreneur yang unggul, kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, 

diperlukan fokus bahan kajian dalam pembelajaran agar target capaian pembelajaran dapat 

tercapai. Bahan kajian Kurikulum 2019 Program Studi Sarjana Terapan Administrasi 

Perkantoran fokus untuk memahami, menganalisis, memperkuat konsep, dan menerapkan 

ilmu administrasi perkantoran secara baik dan benar disertai dengan inovasi teknologi sesuai 

perkembangan revolusi industri 4.0.  

Profil lulusan pertama adalah menjadi office administration assisten/office employment 

yang unggul, kreatif, dan inovatif. Lulusan diharapkan menjadi profesional yang mampu 

memberikan pelayanan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta pengambilan ke-

putusan dalam rangka membantu manajemen tingkat bawah dengan berbasis teknologi 

informasi sesuai dengan tuntutan era digitalisasi dalam bidang perkantoran. Oleh karena itu, 

topik bahasan yang menjadi fokus bahan kajian adalah: 1) Manajemen; 2) Komunikasi; 3) 

Organisasi; 4) Perbekalan; 5) Ketatausahaan; 6) Kepegawaian; 7) Keuangan; 8) Humas, 9) 

Agama, 10) Nasionalisme, 11) Penelitian, 12) Administrasi, dan 13) Teknologi Perkantoran. 

Profil lulusan kedua adalah menjadi public relation officer yang unggul, kreatif, dan 

inovatif. Lulusan diharapkan menjadi pribadi yang profesional yang mampu membangun 

hubungan internal dan eksternal, membuat media relation, membangun, mempertahankan 

dan memperbaiki citra organisasi. Oleh karena itu, topik bahasan yang menjadi fokus bahan 

kajian adalah: 1) Komunikasi; 2) Humas; dan 13) Teknologi Perkantoran. 

Profil lulusan ketiga adalah menjadi entrepreneur event organizer (EO) yang unggul, 

kreatif, dan inovatif. Lulusan diharapkan mampu menjadi entrepreneur dalam bidang EO 

khususnya Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) secara profesional. Oleh 

karena itu, topik bahasan yang menjadi fokus bahan kajian adalah: 1) Ekonomi; 2) Ke-

wirausahaan. 

Profil lulusan keempat adalah digitalprenuer yang unggul, kreatif, dan inovatif. Lulusan 

diharapkan mampu membuat jasa produk digital di bidang perkantoran: desain curriculum 

vitae, file presentasi, media relations, jasa olah data bidang perkantoran. Oleh karena itu, 

topik bahasan yang menjadi fokus bahan kajian adalah: 1) Ekonomi; 2) Kewirausahaan; dan 

3) Teknologi Perkantoran. 

 

Tabel 4. Bahan Kajian 

NO BAHAN KAJIAN 
KODE  

BAHAN KAJIAN 

1.  Manajemen BK01 

2.  Komunikasi BK02 

3.  Organisasi BK03 

4.  Perbekalan BK04 

5.  Ketatausahaan BK05 

6.  Kepegawaian BK06 

7.  Keuangan BK07 

8.  Humas BK08 

9.  Agama BK09 
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NO BAHAN KAJIAN 
KODE  

BAHAN KAJIAN 

10.  Nasionalisme BK10 

11.  Penelitian BK11 

12.  Administrasi BK12 

13.  Teknologi Perkantoran BK13 

14.  Ekonomi BK14 

15.  Kewirusahaan BK15 
 

Tabel 5. Hubungan Bahan Kajian dengan Mata Kuliah 

NO BAHAN KAJIAN MATA KULIAH 
KODE  

MATA KULIAH 

1.  Manajemen Pengantar Manajemen FEK6204 

Sistem Infomasi Manajemen DAP6235 

Sistem Manajemen Mutu* DAP6245 

Manajemen K3** DAP6239 

Manajemen Investasi DAP6253 

2.  Komunikasi Pengantar Komunikasi DAP6206 

Komunikasi Bisnis DAP6231 

Komunikasi Lintas Budaya* DAP6233 

Korespondensi Bisnis DAP6211 

Korespondensi Dinas DAP6212 

Korespondensi Bahasa Inggris  DAP6215 

Bahasa Inggris MKU6211 

Teknik Presentasi DAP6217 

Percakapan Bahasa Inggris DAP6216 

Bahasa Korea* DAP6222 

Bahasa Mandarin* DAP6244 

3.  
Organisasi Pengantar Organisasi DAP6204 

Kepemimpinan** DAP6237 

4.  Perbekalan Manajemen Logistik DAP6256 

5.  Ketatausahaan Kesekretariatan DAP6202 

Pelayanan Prima DAP6218 

Manajemen Kearsipan DAP6207 

Mengetik DAP6203 

Simulasi Perkantoran DAP6232 

6.  Kepegawaian Manajemen Sumber Daya Manusia DAP6213 

Perilaku Organisasi DAP6210 

Kebugaran Jasmani MKU6215 

Pengembangan Diri DAP6305 

7.  Keuangan Manajemen Keuangan DAP6238 

Perpajakan  DAP6236 

Perbankan DAP6241 
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NO BAHAN KAJIAN MATA KULIAH 
KODE  

MATA KULIAH 

Akuntansi Pengantar FEK6203 

8.  Humas Hubungan Masyarakat** DAP6240 

Media Relation DAP6243 

Manajemen Hubungan Masyarakat DAP6249 

9.  Agama Pendidikan Agama Islam MKU6201 

Pendidikan Agama Katholik MKU6202 

Pendidikan Agama Kristen MKU6203 

Pendidikan Agama Budha MKU6204 

Pendidikan Agama Hindu MKU6205 

Pendidikan Agama Konghucu MKU6206 

10.  Nasionalisme Pancasila MKU6208 

Pendidikan Kewarganegaraan/PKN MKU6207 

Bahasa Indonesia MKU6209 

11.  Penelitian Statistik MKU6210 

Statistika Inferensial DAP6247 

Tugas Akhir Skripsi DAP6657 

Metodologi Penelitian DAP6248 

Penulisan Karya Ilmiah DAP6230 

Tugas Akhir Bukan Skripsi DAP6357 

Tugas Akhir Skripsi DAP6658 

12.  Administrasi Prosedur dan Metode Kerja DAP6224 

Dasar-Dasar Ilmu Administrasi DAP6201 

Manajemen Administrastif FEK6205 

Etika Profesi Administrasi  DAP6220 

Praktik Industri Terbimbing** MGG1610 

Praktik Industri Mandiri MGG1611 

KKL Administrasi Perkantoran DAP6225 

13.  Teknologi 

Perkantoran 

Teknologi Perkantoran DAP6228 

Internet DAP6219 

Aplikasi Komputer Perkantoran DAP6209 

Pengolahan Basisdata DAP6208 

Multimedia DAP6229 

Transformasi Digital MKU6212 

Analisis Basis Data DAP6255 

14.  Ekonomi Dasar-Dasar Ekonomika FEK6201 

Ekonomi Kerakyatan FEK6202 

15.  

Kewirusahaan Etika Bisnis DAP6214 

Manajemen Pariwisata* DAP6221 

Administrasi Bisnis DAP6223 

Bahasa Inggris Bisnis DAP6227 
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NO BAHAN KAJIAN MATA KULIAH 
KODE  

MATA KULIAH 

Pengantar Hukum Bisnis* DAP6234 

Simulasi Bisnis DAP6346 

Praktik Bisnis DAP6254 

Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan MKU6213 

E-Commerce DAP6250 

Ekspor Impor DAP6251 

Pemasaran Digital DAP6252 

Event Organizer DAP6326 
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Tabel 6. Hubungan Bahan Kajian dengan Capaian Pembelajaran  

NO CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 
BAHAN KAJIAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

SIKAP 

1.  
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius. 

- - - - - - - - √ - - - - - - 

2.  
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam men-

jalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 

- - - - - - - - √ √ - - - - - 

3.  

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila. 

- - - - - - - - - √ - - - - - 

4.  

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan 

cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggung jawab pada negara dan bangsa. 

- - - - - - - - - √ - - - - - 

5.  

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain. 

- - - - - - - - - √ - - - - - 

6.  
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

- - - - - - - - - √ - - - - - 

7.  
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan ber-

masyarakat dan bernegara. 

- - - - - - - - - √ - - - - - 

8.  Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. - - - - - - - - √ √ - - - - - 

9.  
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerja-

an di bidang keahliannya secara mandiri. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10.  
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 

dan kewirausahaan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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NO CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 
BAHAN KAJIAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11.  
Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik 

praktisi perkantoran Indonesia. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  - 

12.  
Memiliki sikap ilmiah dalam menemukan produk 

keilmuan melalui proses ilmiah. 

- - - - - - - - - - √ - - - - 

PENGETAHUAN 

13.  

Menguasai konsep dasar administrasi dan aplikasi-

nya, meliputi: 1) Manajemen, 2) Komunikasi, 3) Or-

ganisasi, 4) Perbekalan/Logistik, 5) Ketatausahaan, 

6) Kepegawaian, 7) Keuangan, dan 8) Humas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - - - 

14.  
Menguasai teori aplikasi prosedur kerja, pengelolaan, 

pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

√ - - - - - - - - - - √ - - - 

15.  

Menguasai prinsip dan teknik penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk kepentingan pe-

kerjaan kantor. 

- - - - - - - - - - - - √ - - 

16.  
Menguasai teori pengelolaan, pembuatan dan pe-

laksanaan media relations. 

- - - - - - - √ - - - - - - - 

17.  
Menguasai pengetahuan kewirausahaan dan aplikasi-

nya dalam bidang MICE dan perkantoran digital. 

- - - - - - - - - - - - - √ √ 

18.  
Menguasai metode dan teknik penelitian dalam pe-

ngembangan ilmu administrasi perkantoran. 

- - - - - - - - - - √ - - - - 

19.  
Memahami pengantar hukum bisnis, etika bisnis dan  

etika profesi. 

- - - - - - - - - - - √ - - √ 

20.  
Memahami tugas-tugas pelayanan pada pimpinan, 

kolega, dan pelanggan. 

- - - - √ - - - - - - - - - - 
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NO CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 
BAHAN KAJIAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

KETERAMPILAN UMUM        

21.  

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembang-

an atau implementasi ilmu pengetahuan dan tekno-

logi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

22.  
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

23.  

Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan pe-

nerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mem-

perhatikan nilai humaniora. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

24.  

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

penyelesaian masalah dalam pekerjaan perkantoran 

berdasar pertimbangan hasil analisis informasi dan 

data. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

25.  

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan 

kerja dengan kolega, sejawat baik di dalam maupun 

di luar lembaganya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

26.  
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil 

kerja individu maupun kelompok. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

27.  

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, meng-

amankan, dan menemukan kembali data untuk men-

jamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

28.  
Mampu menjalankan peran public relation untuk 

meningkatkan citra perusahaan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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NO CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 
BAHAN KAJIAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

KETERAMPILAN KHUSUS 

29.  

Mampu menjalankan profesi di bidang perkantoran 

dan trampil  mengerjakan pekerjaan administrasi per-

kantoran dan otomatisasi perkantoran yang meliputi: 

ketrampilan korespondensi, ketrampilan kesekre-

tarisan, trampil  dalam human relation, administrasi 

sarana dan prasarana, dan trampil mengelola  kearsip-

an digital. 

√ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ - - 

30.  

Memiliki kemampuan dasar untuk merancang dan 

melaksanakan penelitian yang relevan dengan ma-

salah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah. 

- - - - - - - - - - √ - - - - 

31.  

Mampu menggunakan dan mengadaptasi teknologi 

informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya. 

- - - - - - - - - - - - √ - - 

32.  

Memiliki kemampuan dasar untuk berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan rekan sejawat, relasi bisnis 

dan masyarakat secara lisan dan tulisan dengan 

santun, efektif, dan produktif. 

- √ - - - - - - - - - - - - - 

33.  
Mampu memberikan pelayanan prima pada pim-

pinan, kolega dan pelanggan. 

- - - - √ - - - - - - - - - - 

34.  
Terampil dalam menjalankan tugas-tugas public 

relation. 

- - - - - - - √ - - - - - - - 
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BAB IV PROSES PEMBELAJARAN 

A. Sistem Pembelajaran 

Sistem pembelajaran dikembangkan untuk menjamin ketercapaian learning outcome 

dan profil lulusan. Agar kompetensi lulusan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, 

proses pembelajaran yang diselenggarakan hendaknya mengupayakan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Proses pembelajaran dimaksudkan untuk memfasilitasi pembentukan kompetensi lulusan 

yang telah ditetapkan, dispesifikasikan dalam dua dimensi yang berbeda, yaitu: a) pe-

netapan bentuk kegiatan belajar seperti mengkaji, berlatih, dan menghayati, praktik dan 

b) mengacu kebutuhan lapangan (kontekstual). 

2. Pembentukan penguasaan kompetensi yang merupakan muara dari kegiatan perkuliahan 

untuk menjamin tercapainya pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang diinginkan. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan: 

a. Mengacu pada learning outcome dan profil lulusan. 

b. Setiap 1 SKS teori dimaknai sebagai tatap muka 50 menit perminggu, 60 menit tugas 

terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. 

c. Setiap 1 SKS praktikum dimaknai sebagai tatap muka 170 menit perminggu 

termasuk penulisan laporan dan responsi 

d. Setiap 1 SKS kuliah lapangan dimaknai sebagai 200 menit kerja di lapangan, 60 

menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri. 

e. Kontekstual, menggunakan konteks yang ada di sekitar mahasiswa. 

 

Sistem pembelajaran memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut: 

1. Keaktifan Peserta Didik 

Proses pembelajaran dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara aktif. Keaktifan 

dapat diwujudkan melalui pemberian kesempatan untuk menyatakan gagasan, mencari 

informasi, dan melaksanakan tugas-tugas.  

2. Higher Order Thinking Skills 

Pembelajaran berorientasi pada kemampuan berfikir tingkat tinggi, meliputi berfikir 

kritis, kreatif, logis, reflektif, problem solving, dan pengambilan keputusan. 

3. Dampak Pengiring 

Pembelajaran mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring. 

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Pembelajaran mengembangkan keterampilan pemanfaatan multimedia dan teknologi 

informasi. 

5. Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran dilaksanakan berbasis pengalaman dan kenyataan yang ada dan terjadi di 

lingkungan dunia kerja. 

BAB IV

PROSES PEMBELAJARAN
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6. Belajar dengan Berbuat dan Mencipta 

Pembelajaran dilakukan dengan prinsip learning by doing. Pembelajaran dirancang agar 

mahasiswa dapat berbuat dan mencipta. 

7. Holistik 

Proses pembelajaran mengupayakan terbentuknya pola pikir mahasiswa yang kompre-

hensif dan luas dengan menginternalisasi kenggulan dan kearifal lokal maupun nasional. 

8. Integratif 

Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan 

program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 

9. Saintifik 

Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan 

pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem 

nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama 

dan kebangsaan. 

10. Kolaboratif 

Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang me-

libatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

11. Efektif 

Capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan inter-

nalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 

12. Tematik 

Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan 

dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan nyata melalui 

pendekatan transdisiplin. 

 

B. Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran dimaksudkan untuk memfasilitasi pembentukan kompetensi 

lulusan yang telah ditetapkan.  Proses pembelajaran dispesifikasi dalam dua dimensi yang 

berbeda, yaitu: 1) penetapan bentuk kegiatan belajar, seperti mengkaji, berlatih dan meng-

hayati, dan 2) senantiasa mengacu kepada penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan. 

Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang meng-

utamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, 

serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan dengan:  

1. Mengacu pada learning outcome dan profil lulusan. 

2. Setiap 1 SKS teori dimaknai sebagai 16 kali tatap muka, 50 menit proses pembelajaran 

tatap muka perminggu, 60 menit tugas pembelajaran terstruktur, dan 60 menit tugas 

pembelajaran mandiri. 

3. Setiap SKS praktikum dimaknai sebagai 16 kali tatap muka, 170 menit perminggu 

termasuk untuk penyusunan laporan dan responsi.  

4. Pembelajaran berbasis daring dengan blended learning dan e-learning penuh. Kegiatan 

kuliah daring adalah kegiatan perkuliahan dalam jaringan baik sinkron (waktu yang sama) 
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maupun asinkron (waktu yang tidak langsung/tertunda) dengan menggunakan jaringan 

internet. Pembelajaran e-learning dalam blended learning diselenggarakan maksimal 

delapan kali pertemuan. 

 

C. Fasilitas Pendukung Pembelajaran 

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran memiliki fasilitas ruang kelas, 

laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lain. Fasilitas ruang kelas terdiri dari 6 ruang 

dengan kapasitas 40-50 orang mahasiswa. Laboratorium yang dimiliki yaitu laboratorium simulasi 

perkantoran, laboratorium teknologi perkantoran, laboratorium kearsipan elektronik, dan laborato-

rium mengetik. Fasilitas perpustakaan terdiri atas perpustakaan jurusan, perpustakaan fakultas, 

perpustakaan universitas dan digital library. Fasilitas lain adalah akses internet 24 jam di Layanan 

Internet Mahasiswa UNY (LIMUNY), dan layanan akses wifi bagi mahasiswa aktif. Selain itu, 

disediakan shuttle bus gratis bagi mahasiswa untuk transportasi dari kampus pusat ke kampus wates 

atau sebaliknya.  
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BAB V PENILAIAN 

 

enilaian berfungsi untuk mengetahui sejauh mana learning outcome dikuasai oleh 

mahasiswa dan hasil belajar mahasiswa. Dalam melakukan penilaian terdapat beberapa 

hal yang harus dilakukan yaitu penilaian harus berdasarkan prinsip penilaian, meng-

gunakan teknik penilaian dan instrumen penilaian, pelaporan dan standar kelulusan mahasiswa.  

 

A. Prinsip Penilaian 

Dalam melaksanakan penilaian terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu: 

1. Validitas/Kesahihan 

Validitas atau kesahihan di dalam evaluasi berarti ketepatan alat dan penggunaannya 

terhadap dimensi capaian pembelajaran yang telah dirumuskan dan ditargetkan. Dengan 

demikian jenis instrumen harus dapat manghasilkan informasi yang bersifat kognitif yang 

dijaring melalui berbagai berbagai jenis tes, unjuk kerja yang dapat dijaring melalui pe-

doman obsevasi dan portofolio. 

2. Reliabilitas/Kehandalan 

Alat evaluasi digunakan dengan hasil yang konsisten,  yaitu memberikan hasil yang 

relatif sama pada kurun waktu yang berbeda-beda. Hal ini dapat dicapai melalui uji coba 

yang hasil analisisnya digunakan untuk melakukan perbaikan perbaikan instrumen. Untuk 

yang tidak bersifat kognitif seperti unjuk kerja diperlukan pelatihan untuk mengobservasi 

unjuk kerja sesuai dengan learning outcome.  

3. Komprehensif/Menyeluruh 

Evaluasi baik melalui test maupun melalui instrumen non-test mewakili capaian 

belajar yang telah dirancang dalam kurikulum. Evaluasi meliputi seluruh domain: spiri-

tual, kognitif, afektif, dan psikomotor.   

4. Mengevaluasi Karakter 

Evaluasi mengukur perilaku atau karakter mahasiswa. Perilaku mahasiswa 

mencakup etika akademik dan perilaku sosial yang dapat diterima oleh lingkungan. 

Observasi terhadap perilaku jujur, cerdas (termasuk cerdas sosial dan spiritual), dan 

peduli. 

5. Edukatif 

Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dari semester pertama secara terus menerus 

supaya mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar. Evaluasi dilakukan secara 

berkelanjutan dari semester pertama sampai selesai.  

 

 

BAB V

PENILAIAN

P 
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6. Etika Akademik dan Sosial 

Evaluasi mencakup etika akademik dan sosial dalam penentuan kelulusan. Seorang 

mahasiswa dapat dinyatakan tidak lulus karena etikanya jelek. Seorang akademisi seperti 

juga seorang profesional diwajibkan berperilaku sesuai dengan norma-norma akademik. 

Etika akademik berkaitan dengan berbagai hal seperti  plagiarisme, menyontek, meng-

gunakan komputer kampus tanpa izin, menggunakan password orang lain, dan pemalsuan 

data. Etika sosial meliputi norma sosial, seperti mencuri, kekerasan (bullying), meng-

gunakan narkoba, dan melakukan tindakan asusila lainnya. 

7. Tertib Administrasi 

Hasil penilaian tersimpan dengan baik dalam suatu sistem basis data yang aman. 

Proses dan hasil kegiatan evaluasi didokumentasikan secara tertib sehingga bisa dilacak 

dan dilihat kembali jika diperlukan dalam pengambilan kebijakan. Proses penyimpanan 

hasil penilaian menggunakan sistem dan terintegrasi pada sistem informasi akademik 

selain itu dokumen penilaian disimpan secara fisik menggunakan sistem penyimpanan 

yang terpusat di admin jurusan 

8. Prinsip Transparansi dan Objektivitas  

Prinsip ini ditunjukkan antara lain dengan melibatkan pihak luar yang kompeten 

dalam melakukan uji kompetensi. Mahasiswa dapat mengakses hasil penilaian 

menggunakan sistem informasi akademik secara realtime sedangkan proses transparansi 

penilaian mahasiswa dapat mengakses langsung ke dosen yang bersangkutan. 

 

B. Teknik Penilaian 

Dalam melakukan penilaian pembelajaran harus menggunakan teknik dan instrumen 

yang tepat untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliabel. Penilaian pencapaian pem-

belajaran dilakukan untuk mengukur ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam 

proses penilaian menggunakan berbagai macam intrument penilaian sesuai dengan tujuan 

penilaian yang akan dilakukan. 

1. Ranah Sikap 

Penilaian ranah sikap dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu observasi oleh 

dosen, penilaian diri oleh mahasiswa dan penilaian antar mahasiswa. Penilaian sikap 

dapat menggunakan rubrik penilaian sikap. 

2. Ranah Pengetahuan 

Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan dengan instrumen tes tertulis dan tes 

lisan yang prosesnya dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Bentuk tes tertulis dapat berupa tes objektif dan tes essai sedangkan tidak langsung dapat 

berupa membuat paper atau studi kasus. Untuk tes lisan dilakukan secara langsung 

seperti seminar dan skripsi.  

3. Ranah Keterampilan 

Penilaian ranah keterampilan dilakukan untuk melihat kompetensi teknis maha-

siswa. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja mahasiswa dapat dilakukan dengan 

cara praktikum, simulasi dan praktik lapangan (magang). 
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C. Instrumen Penilaian 

Guna mendapatkan hasil penilaian yang baik maka digunakan beberapa instrumen 

penilaian sesuai dengan capaian keahlian yang diharapkan. Instrumen penialian yang 

digunakan antara lain:  

1. Rubrik 

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan 

tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan 

dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian 

pembelajarannya. Penggunaan rubrik oleh dosen disesuaikan dengan kebutuhan 

kompetensi keahlian yang akan dinilai. 

2. Portofolio 

Instrumen penilaian dengan portofolio ini merupakan haisl karya mahasiswa dari proses 

pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan 

perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran pada sebuah 

mata kuliah. 

3. Tes 

Instrumen penilaian ini digunakan untuk mengukur pengetahuan mahasiswa pada 

sebuah konsep teori yang telah disampaikan pada mata kuliah. 

 

D. Mekanisme Analisis Hasil Belajar 

Mekanisme analisis hasil belajar dilakukan secara terstruktur. Mekanise analisis hasil 

belajar dilakukan oleh dosen sesuai dengan prosedur sebagai berikut: 1) Menetapkan tujuan 

penilaian mengacu pada RPS yang telah disusun; 2) Menyusun kisi-kisi penilaian; 3) 

Membuat instrumen penilaian berikut pedoman penskoran; 4) Melakukan analisis kualitas 

instrument; 5) Melakukan penilaian; 6) Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan 

hasil penilaian; 7) Melaporkan hasil penilaian; dan 8) Menindaklanjuti laporan hasil 

penilaian. 

 

E. Pelaporan 

Proses penilaian selanjutnya yaitu pelaporan, setelah dosen selesai melakukan 

penilaian kemudian nilai tersebut diolah kemudian disajikan dalam laporan akhir studi 

mahasiswa. Laporan tersebut akan diupload pada sistem akademik sehingga dapat diakses 

oleh mahasiswa sebagai bahan evaluasi diri terhadap kegiatan pembelajaran. Dalam 

pelaporan penilaian menggunakan kriteria sebagai berikut 
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Tabel 7. Nilai Akhir dan Konversinya 

 
 

Terdapat hal khusus terhadap nilai akhir dari penilaian tersebut apabila mahasiswa 

yang belum menyelesaikan tugas terkait perkuliahan tersebut dapat diberi tanda “K”. 

Tanda K dapat dirubah menjadi nilai apabila mahasiswa tersebut dapat memenuhi 

kewajiban terhadap tugas-tugas yang telah diberikan. 

 

F. Kriteria Kelulusan 

Dalam menempuh pendidikan di sarjana terapan mahasiswa dapat dikatakan telah 

lulus apabila telah menempuh 146 SKS dengan nilai D maksimal 10% serta tanpa nilai E. 

Setelah mahasiswa dinyatakan lulus kemudian mendapatkan predikat kelulusan 

berdasarkan IPK yang diraih yaitu 

 

Tabel 8. Predikat Kelulusan 

NO PREDIKAT IPK 
MAKSIMAL MASA 

STUDY 

1 
Dengan Pujian Tertinggi (Summa Cum 

Laude) 

4,00 4,0 Tahun 

2 Dengan Pujian (Cum Laude) 3,51 - 4,00 4,5 Tahun 

3 Sangat Memuaskan (Very Satisfactory) 3,01 – 3,50 - 

4 Memuaskan (Ssatisfactory) 2,51 – 3,00 - 

 

 

  



 

43 

Kurikulum 2019 Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran FE UNY

 

BAB VI STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN MATA KULIAH 

A. Struktur Kurikulum Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran 

1. Karakteristik Kurikulum Program Studi 

Karakteristik Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran 

dikembangkan dengan karakteristik sebagai berikut: 

a. Membangun kecerdasan spiritual dan akhlak mulia  

Dalam rangka menghasilkan lulusan berkepribadian baik, memiliki kecerdasan 

emosional dan spiritual serta berakhlak mulia, harus tercermin pada kurikulum. 

Pengembangan kurikulum didasarkan pada perspektif nilai/kemuliaan akhlak dan 

spiritualisme. Keberadaan mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, 

Pendidikan Kewarganegaraan, Etika Bisnis, dan Etika Administrasi  diharapkan secara 

bertahap dapat memberi warna dalam upaya pengem-bangan kecerdasan emosional, 

spiritual dan  kepribadian yang berakhlak mulia.  

b. Menghasilkan lulusan yang responsif dan  memiliki  kemampuan  antisipasi terhadap 

perubahan sosial, perkembangan ilmu, dan teknologi serta mengantisipasi tantangan 

era revolusi industri 4.0. 

Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan    

mampu  mengantisipasi setiap perubahan sosial, perkembangan ilmu, dan teknologi 

serta tantangan era revolusi industri 4.0 dengan menyajikan beberapa mata kuliah 

pendukung seperti Aplikasi Komputer, Pengolahan Basis Data, Sistem Informasi 

Manajemen, Percakapan Bahasa Inggris, E-Commerce, Transformasi Digital dan 

Pemasaran Digital. 

 

2. Struktur Kurikulum  

Mahasiswa Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran wajib menempuh minimal 

146 SKS untuk memperoleh gelar sarjana terapan. Mata kuliah pada kurikulum program 

studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran  UNY dialokasikan menjadi delapan 

semester dengan jumlah 151 SKS. Pembagian SKS tiap semester dibatasi maksimal 24 

SKS. Jumlah SKS minimal yang wajib ditempuh mahasiswa yang akan mengambil 

program Diploma III adalah 110 SKS yang terdistribusi dalam enam semester sedangkan 

jumlah SKS minimal yang wajib ditempuh mahasiswa yang akan mengambil program 

Diploma IV adalah 146 SKS yang terdistribusi dalam delapan semester.  

Mahasiswa DIV ekstensi (kelanjutan dari studi D III), jumlah SKS minimal yang 

wajib ditempuh menyesuaikan dari transkrip nilai mahasiswa sebelumnya. Mata kuliah 

yang diambil mahasiswa ekstensi diarahkan oleh Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan 

BAB VI
STRUKTUR KURIKULUM DAN 

SEBARAN MATA KULIAH 
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Mahasiswa yang akan mengambil program Diploma III wajib menempuh mata 

kuliah Praktik Industri dan mengerjakan Tugas Akhir Bukan skripsi. Mahasiswa yang 

akan mengambil program Diploma IV wajib menempuh dua kali mata kuliah Praktik 

Industri dan mengerjakan tugas akhir skripsi. Mahasiswa ekstensi wajib menempuh 

Praktik Industri dan mengerjakan tugas akhir skripsi. Distribusi mata kuliah dalam 

struktur kurikulum Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran dapat dilihat pada Tabel 7 

berikut: 

 



 

45 

Kurikulum 2019 Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran FE UNY

Tabel 9. Distribusi Mata Kuliah dalam Program Semester 

No Kode Mata Kuliah SEM SKS 
KEGIATAN KELOMPOK SIFAT 

T P L MKU FEK DAP MGG WL WT PLH 

1.  MKU6208 Pancasila 1 2 2  - - √    √   
2.  MKU6209 Bahasa Indonesia 1 2 1 1 - √    √   

3.  MKU6211 Bahasa Inggris 1 2 1 1 - √    √   
4.  FEK6201 Dasar-Dasar Ekonomika 1 2 2  - -  √   √   

5.  FEK6202 Ekonomi Kerakyatan 1 2 2 - -  √   √   
6.  FEK6203 Akuntansi Pengantar 1 2 2 - -  √   √   

7.  FEK6204 Pengantar Manajemen 1 2 2 - -  √   √   
8.  DAP6201 Dasar-Dasar Ilmu Administrasi 1 2 1 1 -   √   √  
9.  DAP6202 Kesekretariatan 1 2 1 1 -   √   √  

10.  DAP6203 Mengetik 1 2  - 2 -   √   √  
11.  DAP6204 Pengantar Organisasi 1 2 2   -   √   √  
12.  MKU6201 Pendidikan Agama Islam 2 

2 2 

  

- √    √   
MKU6202 Pendidikan Agama Katholik 2 - √    √   
MKU6203 Pendidikan Agama Kristen 2 - √    √   

MKU6204 Pendidikan Agama Budha 2 - √    √   
MKU6205 Pendidikan Agama Hindu 2 - √    √   

MKU6206 Pendidikan Agama Konghucu 2 - √    √   
13.  MKU6207 Pendidikan Kewarganegaraan/PKN 2 2 2  - - √    √   

14.  DAP6305 Pengembangan Diri 2 3 2 1 -   √   √  
15.  FEK6205 Manajemen Administrastif 2 2 2      √   √   
16.  DAP6206 Pengantar Komunikasi 2 2 1 1 -   √   √  

17.  DAP6207 Manajemen Kearsipan 2 2 - 2 -   √   √  
18.  DAP6208 Pengolahan Basisdata 2 2  - 2 -   √   √  

19.  DAP6209 Aplikasi Komputer Perkantoran 2 2  - 2 -   √   √  
20.  DAP6210 Perilaku Organisasi 2 2 1 1  -   √   √  
21.  DAP6211 Korespondensi Bisnis 2 2  - 2 -   √   √  
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No Kode Mata Kuliah SEM SKS 
KEGIATAN KELOMPOK SIFAT 

T P L MKU FEK DAP MGG WL WT PLH 

22.  DAP6212 Korespondensi Dinas 2 2 1 1 -   √   √  
23.  DAP6213 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 2 2   -   √   √  

24.  DAP6214 Etika Bisnis 3 2 2 - -   √   √  
25.  DAP6215 Korespondensi Bahasa Inggris  3 2 - 2 -   √   √  

26.  DAP6216 Percakapan Bahasa Inggris 3 2  - 2 -   √   √  
27.  DAP6217 Teknik Presentasi 3 2 1 1 -   √   √  

28.  DAP6218 Pelayanan Prima 3 2 1 1 -   √   √  
29.  DAP6219 Internet 3 2  - 2 -   √   √  
30.  DAP6220 Etika Profesi Administrasi  3 2 1 1 -   √   √  

31.  DAP6221 Manajemen Pariwisata* 3 
2 1 1 

-   √    √ 

32.  DAP6222 Bahasa Korea* 3 -   √    √ 

33.  MKU6215 Kebugaran Jasmani 3 2 - 2   √    √   
34.  DAP6223 Administrasi Bisnis 3 2 1 1 -   √   √  
35.  DAP6224 Prosedur dan Metode Kerja 3 2 - 2 -   √   √  

36.  DAP6225 KKL Administrasi Perkantoran 4 1  - - 1   √   √  
37.  DAP6326 Event Organizer 4 3 - 2 1   √   √  

38.  DAP6227 Bahasa Inggris Bisnis 4 2 1 1 -   √   √  
39.  DAP6228 Teknologi Perkantoran 4 2  - 2 -   √   √  

40.  DAP6229 Multimedia 4 2  - 2 -   √   √  
41.  DAP6230 Penulisan Karya Ilmiah 4 2 1 1 -   √   √  
42.  DAP6231 Komunikasi Bisnis 4 2 1 1     √   √  

43.  DAP6232 Simulasi Perkantoran 4 2   2     √   √  
44.  DAP6233 Komunikasi Lintas Budaya* 4 

2 1 1 
-   √    √ 

45.  DAP6234 Pengantar Hukum Bisnis* 4 -   √    √ 

46.  MKU6210 Statistik 4 2 1 1 - √    √   
47.  MKU6212 Transformasi Digital 4 2   2   √    √   

48.  MKU6213 Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan 4 2 2   - √    √   
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No Kode Mata Kuliah SEM SKS 
KEGIATAN KELOMPOK SIFAT 

T P L MKU FEK DAP MGG WL WT PLH 

49.  DAP6235 Sistem Infomasi Manajemen** 5 2  - 2 -   √   √  
50.  DAP6236 Perpajakan  5 2 1 1 -   √   √  

51.  DAP6237 Kepemimpinan** 5 2 1 1 -   √   √  
52.  DAP6238 Manajemen Keuangan 5 2 1 1 -   √   √  

53.  DAP6239 Manajemen K3** 5 2 1 1 -   √   √  
54.  DAP6240 Hubungan Masyarakat 5 2 0 2     √   √  

55.  DAP6241 Perbankan 5 2 1 1 -   √   √  
56.  DAP6242 Public Speaking 5 2 1 1 -    √   √  
57.  DAP6243 Media Relation 5 2 - 2     √   √  

58.  MGG1610 Praktik Industri Terbimbing** 5 3 - - 0    √ √   
59.  DAP6244 Bahasa Mandarin* 5 

2 0 2 
3   √    √ 

60.  DAP6245 Sistem Manajemen Mutu* 5 -   √    √ 

61.  DAP6346 Simulasi Bisnis 6 3 2 1 -   √   √  
62.  DAP6247 Statistika Inferensial 6 2 1 1     √   √  

63.  DAP6248 Metodologi Penelitian 6 2 1 1     √   √  
64.  DAP6249 Manajemen Hubungan Masyarakat 6 2 0 2     √   √  

65.  DAP6250 E-Commerce 6 2 1 1  -   √   √  
66.  DAP6251 Ekspor Impor 6 2 2 -  -   √   √  

67.  DAP6252 Pemasaran Digital 6 2  - 2  -   √   √  
68.  DAP6253 Manajemen Investasi 6 2 1 1  -   √   √  
69.  DAP6254 Praktik Bisnis 6 2  - 2 -    √   √  

70.  DAP6255 Analisis Basis Data 6 2 1 1     √   √  
71.  DAP6256 Manajemen Logistik 6 2 - 2 -   √   √  

72.  DAP6357 Tugas Akhir Bukan Skripsi*** 6 3 - - 3   √  √   

73.  MGG1611 Praktik Industri Mandiri 7 3 - - 3    √ √   
74.  DAP6658 Tugas Akhir Skripsi 8 6 - - 6   √  √   

 JUMLAH   151 58 76 17 14 5 58 2 23 50 6 
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Jumlah SKS mata kuliah dalam kurikulum sarjana terapan administrasi perkantoran 

Universitas Negeri Yogyakarta adalah 151 SKS. Jumlah SKS tersebut dibagi menjadi 58 SKS 

teori, 76 SKS praktik dan 17 SKS lapangan. Pada semester lima, mahasiswa yang akan 

mengambil program Diploma III wajib menempuh mata kuliah yang bertanda bintang dua (**). 

Dalam penyusunan tugas akhir, mahasiswa yang memilih program Diploma III hanya perlu 

mengerjakan laporan Praktik Industri Terbimbing. Laporan tersebut digunakan sebagai tugas 

akhir bukan skripsi. Mahasiswa program Diploma IV atau sarjana terapan wajib menyusun 

tugas akhir skripsi. 

 

Keterangan: 

* = dipilih 6 SKS 

** = tidak dipilih untuk mahasiswa DIII 

T = Teori 

P = Praktik 

L = Lapangan 

MKU = Mata Kuliah Universitas 

FEK = Mata Kuliah Fakultas 

DAP = Mata Kuliah Administrasi Perkantoran 

MGG = Mata Kuliah Praktik Lapangan 

WL = Wajib Lulus 

WT = Wajib Tempuh 

PLH = Pilihan 

(O) = Terdapat Muatan Otomatisasi 
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B. Sebaran Mata Kuliah tiap-tiap Semester 

Sebaran mata kuliah setiap semester disajikan pada tabel 10 sampai dengan 17 berikut ini: 

1. Semester 1 

Tabel 10. Sebaran Mata Kuliah Semester 1 

NO KODE MATA KULIAH SKS 
KEGIATAN 

T P L 

1 MKU6208 Pancasila 2 2  - - 

2 MKU6209 Bahasa Indonesia 2 1 1 - 

3 MKU6211 Bahasa Inggris 2 1 1 - 

4 FEK6201 Dasar-Dasar Ekonomika 2 2  - - 

5 FEK6202 Ekonomi Kerakyatan 2 2 - - 

6 FEK6203 Akuntansi Pengantar 2 2 - - 

7 FEK6204 Pengantar Manajemen 2 2 - - 

8 DAP6201 Dasar-Dasar Ilmu Administrasi 2 1 1 - 

9 DAP6202 Kesekretariatan 2 1 1 - 

10 DAP6203 Mengetik 2  - 2 - 

11 DAP6204 Pengantar Organisasi 2 2   - 

JUMLAH 22 16 6 0 

 

2. Semester 2 

Tabel 11. Sebaran Mata Kuliah Semester 2 

NO KODE MATA KULIAH SKS 
KEGIATAN 

T P L 

1 MKU6201 Pendidikan Agama Islam 2 2     

MKU6202 Pendidikan Agama Katholik         

MKU6203 Pendidikan Agama Kristen         

MKU6204 Pendidikan Agama Budha         

MKU6205 Pendidikan Agama Hindu         

MKU6206 Pendidikan Agama Konghucu         

2 MKU6207 Pendidikan Kewarganegaraan/PKN 2 2  - - 

3 DAP6305 Pengembangan Diri 3 2 1 - 

4 FEK6205 Manajemen Administrastif 2 2     

5 DAP6206 Pengantar Komunikasi 2 1 1 - 

6 DAP6207 Manajemen Kearsipan 2 - 2 - 

7 DAP6208 Pengolahan Basisdata 2  - 2 - 

8 DAP6209 Aplikasi Komputer Perkantoran 2  - 2 - 

9 DAP6210 Perilaku Organisasi 2 1 1  - 

10 DAP6211 Korespondensi Bisnis 2  - 2 - 

11 DAP6212 Korespondensi Dinas 2 1 1 - 

JUMLAH 23 10 13 0 
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3. Semester 3 

Tabel 12. Sebaran Mata Kuliah Semester 3 

NO KODE MATA KULIAH SKS 
KEGIATAN 

T P L 

1 DAP6213 Manajemen Sumber Daya Manusia 2 2  - 

2 DAP6214 Etika Bisnis 2 2 - - 

3 DAP6215 Korespondensi Bahasa Inggris 2 - 2 - 

4 DAP6216 Percakapan Bahasa Inggris 2 - 2 - 

5 DAP6217 Teknik Presentasi 2 1 1 - 

6 DAP6218 Pelayanan Prima 2 1 1 - 

7 DAP6219 Internet 2 - 2 - 

8 DAP6220 Etika Profesi Administrasi 2 1 1 - 

9 DAP6221 Manajemen Pariwisata* 
2 1 1 

 

- 10 DAP6222 Bahasa Korea* 

11 MKU6215 Kebugaran Jasmani 2 - 2  

12 DAP6223 Administrasi Bisnis 2 1 1 - 

13 DAP6224 Prosedur dan Metode Kerja 2 - 2 - 

JUMLAH 24 9 15 0 

 

4. Semester 4 

Tabel 13. Sebaran Mata Kuliah Semester 4 

NO KODE MATA KULIAH SKS 
KEGIATAN 

T P L 

1 DAP6225 KKL Administrasi Perkantoran 1 - - 1 

2 DAP6326 Event Organizer 3 - 2 1 

3 DAP6227 Bahasa Inggris Bisnis 2 1 1 - 

4 DAP6228 Teknologi Perkantoran 2 - 2 - 

5 DAP6229 Multimedia 2 - 2 - 

6 DAP6230 Penulisan Karya Ilmiah 2 1 1 - 

7 DAP6231 Komunikasi Bisnis 2 1 1  
8 DAP6232 Simulasi Perkantoran 2  2  
9 DAP6233 Komunikasi Lintas Budaya* 

2 1 1 
- 10 DAP6234 Pengantar Hukum Bisnis* 

11 MKU6210 Statistik 2 1 1 - 

12 MKU6212  Transformasi Digital 2  2  
13 MKU6213 Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan 2 2 - - 

JUMLAH 24 7 16 1 
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5. Semester 5 

Tabel 14. Sebaran Mata Kuliah Semester 5 

NO KODE MATA KULIAH SKS 
KEGIATAN 

T P L 

1 DAP6235 Sistem Infomasi Manajemen** 2 - 2 - 

2 DAP6236 Perpajakan 2 1 1 - 

3 DAP6237 Kepemimpinan** 2 1 1 - 

4 DAP6238 Manajemen Keuangan 2 1 1 - 

5 DAP6239 Manajemen K3** 2 1 1 - 

6 DAP6240 Hubungan Masyarakat 2 0 2 
 

7 DAP6241 Perbankan 2 1 1 - 

8 DAP6242 Public Speaking 2 1 1 - 

9 DAP6243 Media Relation 2 - 2 
 

10 MGG1610 Praktik Industri Terbimbing** 3 - - 3 

11 DAP6244 Bahasa Mandarin* 2 

 

0 

 

2 
 

12 DAP6245 Sistem Manajemen Mutu* 
 

Jumlah 23 6 14 3 

 

6. Semester 6 

Tabel 15. Sebaran Mata Kuliah Semester 6 

NO KODE MATA KULIAH SKS 
KEGIATAN 

T P L 

1 DAP6346 Simulasi Bisnis 3 2 1 - 

2 DAP6247 Statistika Inferensial 2 1 1   

3 DAP6248 Metodologi Penelitian 2 1 1   

4 DAP6249 Manajemen Hubungan Masyarakat 2 0 2   

5 DAP6250 E-Commerce 2 1 1  - 

6 DAP6251 Ekspor Impor 2 2 -  - 

7 DAP6252 Pemasaran Digital 2  - 2  - 

8 DAP6253 Manajemen Investasi 2 1 1  - 

9 DAP6254 Praktik Bisnis 2  - 2 -  

10 DAP6255 Analisis Basis Data 2 1 1   

11 DAP6256 Manajemen Logistik 2 - 2 - 

12 DAP6357 Tugas Akhir Bukan Skripsi*** 3 - - 3 

Jumlah 23 9 14 3 
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7. Semester 7 

Tabel 16. Sebaran Mata Kuliah Semester 7 

NO KODE MATA KULIAH SKS 
KEGIATAN 

T P L 

1 MGG1611 Praktik Industri Mandiri 3 - - 3 

Jumlah 3 0 0 3 

 

8. Semester 8 

Tabel 17. Sebaran Mata Kuliah Semester 7 

NO KODE MATA KULIAH SKS 
KEGIATAN 

T P L 

 1 DAP6658 Tugas Akhir Skripsi 6 - - 6 

Jumlah 6 0 0 6 
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BAB VII DESKRIPSI MATA KULIAH 

 

Tabel 18. Deskripsi Mata Kuliah 

01 Nama Mata Kuliah Pancasila 

Kode Mata Kuliah MKU6208 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Pendidikan Pancasila bersifat wajib lulus ber-

bobot 2 SKS Perkuliahan ini membahas landasan dan tujuan 

Pendidikan, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan 

bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, etika 

politik dan ideologi nasional, Pancasila dalam konteks ke-

tatanegaraan RI, dan Pancasila sebagai paradigma kehidupan 

dalam sistem bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

02 Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia 

Kode Mata Kuliah MKU6209 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Bahasa Indonesia bersifat wajib lulus berbobot 

2 SKS. Topik yang dibahas perkembangan Bahasa Indonesia, 

hakekat dan tujuan menulis, tata bahasa Indonesia baku, 

faktor yang mempengaruhi keterampilan menulis, minat dan 

motivasi menulis, pendekatan menulis, menulis karya ilmiah 

dan mempublikasikannya. 

03 Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris 

Kode Mata Kuliah MKU6211 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata Kuliah Bahasa Inggris bersifat wajib lulus berbobot 2 

SKS. Mata kuliah Bahasa Inggris bertujuan memberikan 

review dan latihan-latihan kepada para mahasiswa agar dapat 

menggunakan Bahasa Inggris yang telah dipelajari di sekolah 

menengah secara aktif. Kegiatan perkuliahan berupa latihan 

membaca pemahaman dan peningkatan kosa kata dari 

naskah-naskah yang diambil dari buku teks sesuai dengan 

bidang studi yang dipelajari dan latihan mengungkapkan 

BAB VII

DESKRIPSI MATA KULIAH
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kembali atau mengkomunikasikan isi bacaan atau gagasan-

gagasan terkait dengan bidang studinya baik secara tertulis 

maupun lisan. Keberhasilan mahasiswa akan dinilai ber-

dasarkan partisipasi aktif dalam PBM, tugas-tugas ter-

struktur, nilai tes tengah semester dan nilai tes akhir 

semester. 

04 Nama Mata Kuliah Dasar-Dasar Ekonomika 

Kode Mata Kuliah FEK6201 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Cakupan materi ini meliputi beberapa konsep dasar ilmu 

ekonomi dan perkembangannya sehingga mahasiswa di-

harapkan dapat memahami permasalahan ekonomi baik 

dalam bidang mikro maupun makro, yang meliputi: konsep 

dasar dan masalah ekonomi, perkembangan pemikiran eko-

nomi, kegiatan ekonomi, permintaan, penawaran dan sistem 

penentuan harga pasar, penentuan pendapatan nasional 

dalam perekonomian tertutup sederhana, uang, bank dan 

lembaga keuangan lain, inflasi dan deflasi, perdagangan 

internasional dan pembayaran internasional. 

05 Nama Mata Kuliah Ekonomi Kerakyatan 

Kode Mata Kuliah FEK6202 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar 

kebijakan ekonomi Indonesia dengan menyumbangkan 

Ekonomi Kerakyatan dan strategi penerapannya. Dalam mata 

kuliah ini dijelaskan tentang konsep-konsep dalam ekonomi 

kerakyatan, permasalahan yang dihadapi oleh ekonomi ke-

rakyatan, pembangunan pedesaan, model pengembangan 

ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, program 

jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, 

menganalisis strategi pengembangan ekonomi kerakyatan, 

kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan, dan pola-

pola kemitraan. 

06 Nama Mata Kuliah Akuntansi Pengantar 

Kode Mata Kuliah FEK6203 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dasar 

kepada mahasiswa untuk memahami siklus akuntansi, dari 

proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan 

kejadian-kejadian ekonomi dalam perusahaan kepada pihak-



 

55 

Kurikulum 2019 Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran FE UNY

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, baik pe-

rusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Materi-materi 

yang didiskusikan meliputi: pengertian akuntansi, pengguna 

laporan keuangan, bidang-bidang akuntansi, bidang pekerja-

an akuntansi, prinsip akuntansi berterima umum, asumsi-

asumsi akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi, persamaan dasar 

akuntansi, proses penjurnalan, penyesuaian, penyelesaian 

siklus akuntansi sampai pelaporan keuangan, baik pe-

rusahaan jasa maupun perusahaan dagang. 

07 Nama Mata Kuliah Pengantar Manajemen 

Kode Mata Kuliah FEK6204 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai konsep 

manajemen secara komprehensif dalam konteks lingkungan 

global yang dinamis sehingga mahasiswa memiliki ke-

mampuan untuk melakukan pemecahan masalah dan peng-

ambilan keputusan di bidang organisasi profit, non profit, 

dan pemerintah. Materi pembahasan mencakup konsep 

administrasi dan manajemen, fungsi-fungsi manajemen me-

liputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan peng-

awasan, kompensasi, lingkungan dan budaya organisasi, 

serta pengelolaan lingkungan global. 

08 Nama Mata Kuliah Dasar-Dasar Ilmu Administrasi 

Kode Mata Kuliah DAP6201 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas ruang lingkup Administrasi. 

Konsep dasar Administrasi secara umum, rincian, dan 

cabang ilmu Administrasi. Administrasi sebagai suatu seni, 

ilmu pengetahuan, dan penekanan Administrasi sebagai 

suatu sistem. Pengertian Administrasi, fungsi Administrasi, 

perkembangan ilmu Administrasi, Administrasi dan mana-

jemen, organisasi, kepemimpinan dan motivasi, koordinasi 

dan komunikasi, hubungan antar manusia, pengambilan 

keputusan, perencanaan, dan pengawasan. 

09 Nama Mata Kuliah Kesekretariatan 

Kode Mata Kuliah FEK6202 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali memahami 

eksistensi sekretaris dan trampil dalam menjalankan tugas 

serta tanggungjawabnya di kantor. Mata kuliah ini 
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membahas ruang lingkup kesekretariatan/kesekretarisan baik 

secara teori maupun aplikasinya di kantor. Materinya 

meliputi: de-finisi sekretaris/kesekretariatan; tugas-tugas 

otomatisasi kan-tor, tugas rutin, tugas kreatif, tugas yang 

berkaitan dengan kerja sama dan tugas manajerial; peran 

sekretaris di kantor, penampilan dalam kedinasan, 

komunikasi dan etika sekre-taris baik dengan pimpinan 

maupun kolega. 

10 Nama Mata Kuliah Mengetik 

Kode Mata Kuliah DAP6203 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 

mahasiswa dalam praktik mengetik yang berhubungan 

dengan penempatan dan penguasaan tuts basis, tuts angka 

dan tuts tanda baca lainnya secara benar, mengetik berbagai 

macam bentuk surat yang biasa digunakan dalam kores-

pondensi, mengetik kuitansi, nota dan amplop, mengetik 

daftar berkolom, dan mengetik secara cepat dan benar 

dengan kecepatan entakan 80 wpm. 

11 Nama Mata Kuliah Pengantar Organisasi 

Kode Mata Kuliah DAP6204 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa 

dengan pengetahuan tentang peran organisasi dalam ke-

hidupan bermasyarakat, konsep, struktur, dan proses organi-

sasi. Materi kajian mencakup: peran organisasi dalam men-

dukung kehidupan bermasyarakat, konsep dasar organi-sasi, 

perkembangan teori organisasi, lingkungan organisasi, 

struktur organisasi, proses atau mekanisme kerja organisasi, 

tingkahlaku organisasi, kepemimpinan organisasi, perubahan 

dan pengembangan organisasi. 

12 Nama Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam 

Kode Mata Kuliah MKU6201 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Pendidikan Agama Islam bersifat wajib lulus, 

berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memper-

kuat iman dan takwa kepada Allah SWT, serta mem-perluas 

wawasan hidup beragama, sehingga terbentuk mahasiswa 

yang berakhlak mulia, berpikir filosofis, rasional, dan 

dinamis serta berpandangan luas.  Kegiatan perkuliahan di-
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lakukan dengan model ceramah, dialog, dan presentasi 

makalah. Evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, penugasan, 

dan laporan, serta presentasi. 

13 Nama Mata Kuliah Pendidikan Agama Katholik 

Kode Mata Kuliah MKU6202 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Pendidikan Agama Katolik bersifat wajib lulus, 

berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk mem-

perkuat iman dan takwa kepada Tuhan YME, serta mem-

perluas wawasan hidup beragama, sehingga terbentuk maha-

siswa yang berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, rasional, 

dan dinamis serta berpandangan luas.  Kegiatan perkuliahan 

dilakukan dengan model ceramah, dialog, dan presentasi 

makalah. Evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, penugasan, 

dan laporan, serta presentasi. 

14 Nama Mata Kuliah Pendidikan Agama Kristen 

Kode Mata Kuliah MKU6203 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan bersifat 

wajib lulus, berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk 

memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan YME, serta 

memperluas wawasan hidup beragama, sehingga terbentuk 

mahasiswa yang berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, 

rasional, dan dinamis serta berpandangan luas.  Kegiatan per-

kuliahan dilakukan dengan model ceramah, dialog, dan 

presentasi makalah. Evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, 

penugasan, dan laporan, serta presentasi. 

15 Nama Mata Kuliah Pendidikan Agama Budha 

Kode Mata Kuliah MKU6204 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Pendidikan Agama Budha bersifat wajib lulus, 

berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk mem-

perkuat iman dan takwa kepada Tuhan YME, serta mem-

perluas wawasan hidup beragama, sehingga terbentuk 

mahasiswa yang berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, 

rasional, dan dinamis serta berpandangan luas. Kegiatan 

perkuliahan dilakukan dengan model ceramah, dialog, dan 

presentasi makalah. Evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, 

penugasan, dan laporan, serta presentasi. 
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16 Nama Mata Kuliah Pendidikan Agama Hindu 

Kode Mata Kuliah MKU6205 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Pendidikan Agama Hindu bersifat wajib lulus, 

berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk mem-

perkuat iman dan takwa kepada Tuhan YME, serta 

memperluas wawasan hidup beragama, sehingga terbentuk 

mahasiswa yang berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, 

rasional, dan dinamis serta berpandangan luas. Kegiatan 

perkuliahan dilakukan dengan model ceramah, dialog, dan 

presentasi makalah. Evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, 

penugasan, dan laporan, serta presentasi. 

17 Nama Mata Kuliah Pendidikan Agama Konghucu 

Kode Mata Kuliah MKU6206 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Pendidikan Agama Konghucu bersifat wajib 

lulus, berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk mem-

perkuat iman dan takwa kepada Tuhan YME, serta mem-

perluas wawasan hidup beragama, sehingga terbentuk 

mahasiswa yang berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, 

rasional, dan dinamis serta berpandangan luas.  Kegiatan per-

kuliahan dilakukan dengan model ceramah, dialog, dan 

presentasi makalah. Evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, 

penugasan, dan laporan, serta presentasi. 

18 Nama Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan/PKN 

Kode Mata Kuliah MKU6207 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bersifat wajib 

lulus berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa 

dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkaitan 

dengan hak dan kewajiban warga negara, bela negara, demo-

krasi di Indonesia, hak asasi manusia, wawasan Nusantara 

sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan nasional sebagai 

geostrategi Indonesia poltranas sebagai implementasi geo-

strategi Indonesia. 

19 Nama Mata Kuliah Pengembangan Diri 

Kode Mata Kuliah DAP6305 

Jumlah SKS 3 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 
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Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

dan keterampilan kepada mahasiswa untuk mengenali diri 

sendiri, membangun karakter diri, mengenal orang lain dan 

mengetahui cara berkerja sama dalam sebuah kelompok serta 

mampu merancang dan melakukan pengembangan diri 

secara baik dan benar. 

20 Nama Mata Kuliah Manajemen Administratif 

Kode Mata Kuliah FEK6204 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas kedudukan kantor dalam adminis-

trasi baik secara etimologis, keseluruhan proses, institusi dan 

organisasi, membahas konsep kantor dan pekerjaan kantor, 

sistem, prosedur dan penyempurnaan tata kerja, lingkungan 

kantor, perabotan dan peralatan, pegawai kantor sejak se-

leksi, penempatan, supervise, motivasi, kompensasi, pe-

ngembangan, pengukuran produktivitas, penyusunan dan 

pengendalian formulir, pengendalian kualitas dan kuantitas 

kerja serta pengendalian anggaran dan biaya kantor 

21 Nama Mata Kuliah Pengantar Komunikasi 

Kode Mata Kuliah DAP6206 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini berisi pengajaran mengenai konsep dasar 

komunikasi, fungsi dan prinsip komunikasi, model 

komunikasi, komunikasi verbal dan nonverbal, makna dan 

tanda dalam proses komunikasi, media komunikasi, serta 

komunikasi organisasi dan perkantoran. Mahasiswa dapat 

meningkatkan kemampuan skill berkomunikasi dan berpikir 

kritis melalui presentasi dan debat. 

22 Nama Mata Kuliah Manajemen Kearsipan 

Kode Mata Kuliah DAP6207 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mempelajari pengertian, jenis, dan nilai guna 

arsip, fungsi-fungsi manajemen kearsipan, perlengkapan 

pengelolaan arsip, proses pengelolaan arsip dinamis, sistem 

penyimpanan arsip, konsep dan siklus arsip elektronik, 

prosedur digitalisasi arsip, praktik alih media arsip, praktik 

pengelolaan arsip elektronik, serta penilaian dan penyusutan 

arsip. 

 Nama Mata Kuliah Pengolahan Basis Data 

Kode Mata Kuliah DAP6208 
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Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mengajarkan keterampilan tingkat lanjut 

dalam mengoperasikan aplikasi pengolah data dan penyaji 

data untuk menyelesaikan pekerjaan perkantoran secara 

efektif dan efisien. Fokus ketrampilan praktik yang dipelajari 

yakni mampu dan terampil mengolah dokumen yang terdiri 

atas teks dan angka dalam jumlah besar (big data) dengan 

bantuan aplikasi Microsoft Office Excel serta mampu 

menganalisis dan menyajikan data sehingga menjadi 

informasi tepat guna, efektif, dan efisien. 

23 Nama Mata Kuliah Aplikasi Komputer Perkantoran 

Kode Mata Kuliah DAP6209 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mengajarkan keterampilan tingkat lanjut 

dalam mengoperasikan aplikasi pengolah kata dan penyaji 

data untuk menyelesaikan pekerjaan perkantoran secara 

efektif dan efisien. Fokus ketrampilan praktik yang dipelajari 

yakni mampu dan terampil mengolah dokumen yang terdiri 

atas teks, angka, dan gambar dengan bantuan aplikasi 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Publisher, dan 

Adobe InDesign serta menyajikan dokumen menggunakan 

bantuan aplikasi Microsoft Power Point sehingga menjadi 

informasi tepat guna, efektif, dan efisien. 

24 Nama Mata Kuliah Perilaku Organisasi 

Kode Mata Kuliah DAP6210 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Perilaku Organisasi memberikan penjelasan 

secara mendalam mengenai penerapan pengetahuan dina-

mika perilaku antara individu di dalam perusahaan dengan 

perusahaan dimana individu tersebut berada. Fokus dari 

materi dan topik pembelajaran mata kuliah ini adalah pada 

hubungan antara perilaku karyawan, kelompok, dan pe-

rusahaan sebagai organisasi. Mahasiswa mampu mengenali 

berbagai unsur organisasi, dapat menganalisa perilaku antar 

individu di dalam perusahaan, mampu menganalisa dan 

mengambil kesimpulan dari hasil telaah antara hubungan 

perilaku individu dengan organisasi. 

25 Nama Mata Kuliah Korespondensi Bisnis 

Kode Mata Kuliah DAP6211 

Jumlah SKS 2 
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Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip penulisan surat 

bisnis yang benar dalam Bahasa Indonesia. Materi per-

kuliahan mencakup pembahasan: 1) definisi surat bisnis, 2) 

karakteristik surat bisnis, 3) bentuk-bentuk surat bisnis, 4) 

ciri-ciri surat bisnis dan 5) macam-macam surat bisnis. 

Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

dengan cara mengerjakan tugas, melakukan diskusi atas 

kasus-kasus surat, presentasi, dan praktik langsung untuk 

menyusun berbagai surat bisnis. Penilaian dilakukan dalam 

bentuk tes tertulis, kemampuan unjuk kerja, dan pengamatan. 

26 Nama Mata Kuliah Korespondensi Dinas 

Kode Mata Kuliah DAP6212 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahu-

an dan keterampilan praktik mahasiswa mengenai surat dinas 

pemerintah. Materi mata kuliah ini meliputi jenis dan format 

naskah dinas, penyusunan naskah dinas, dan pengurusan 

naskah dinas. Mata kuliah ini lebih menekankan praktik 

daripada teori. 

27 Nama Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 

Kode Mata Kuliah DAP6213 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dan praktik 

manajemen sumber daya manusia dalam konteks dunia yang 

kompleks dan dinamis. Materi pembahasan mencakup 

konsep dan tantangan MSDM, pendekatan dalam MSDM, 

tujuan, fungsi dan peran MSDM, perencanaan SDM, ran-

cangan organisasi dan analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, 

penempatan, kompensasi, pelatihan dan pengembangan 

SDM, perencanaan dan pengembangan karier, penilaian 

kinerja dan prestasi kerja. 

28 Nama Mata Kuliah Etika Bisnis 

Kode Mata Kuliah DAP6214 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membangun keterampilan mahasiswa dalam 

memahami beberapa perkembangan etika bisnis meliputi 

pengertian dasar etika bisnis, mengemukakan masalah etis 

dalam permasalahan bisnis, mampu mengidentifikasikan dan 

mendiskusikan berbagai teori yang mendasari etika bisnis 
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secara benar, menentukan teori yang tepat dalam menentu-

kan permasalahan bisnis, mampu menjelaskan persoalan 

terkait pertanggungjawaban sosial perusahaan. Materi dan 

topik yang harus dikuasai meliputi teori etika bisnis, profil 

etika bisnis, masalah etis seputar karyawan dan perusahaan, 

periklanan dan etika, serta tanggungjawab sosial perusahaan. 

29 Nama Mata Kuliah Korespondensi Bahasa Inggris 

Kode Mata Kuliah DAP6215 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip penulisan surat 

niaga yang benar dalam Bahasa Inggris. Materi perkuliahan 

mencakup: (1) pembahasan prinsip dasar penulisan surat 

niaga, untuk bentuk surat, bagian-bagian surat, dan (2) jenis- 

jenis surat niaga, meliputi: inquiry, letter of offer (reply to 

inquiry), follow up letter, letter of order, dan confirmation of 

order. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pem-

belajaran, dengan cara mengerjakan tugas, melakukan 

diskusi atas kasus-kasus surat, presentasi, dan praktik lang-

sung untuk menyusun berbagai surat. 

30 Nama Mata Kuliah Percakapan Bahasa Inggris 

Kode Mata Kuliah DAP6216 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah percakapan Bahasa Inggris melatih keterampilan 

mahasiswa untuk berbicara dalam Bahasa Inggris dalam ke-

seharian. Mata kuliah ini membantu mahasiswa membangun 

keterampilan dasar bercakap Bahasa Inggris untuk mengikuti 

mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis dan Korespondensi 

Bahasa Inggris pada semester berikutnya. Pembahasan 

materi mencakup pengetahuan dasar tentang tenses, 

grammar, vocabulary, berbagai macam ekspresi seperti 

setuju dan tidak setuju, kekecewaan, salam dan sapaan, 

perintah, mengungkapkan ide, gagasan, opini, dan argumen. 

31 Nama Mata Kuliah Teknik Presentasi 

Kode Mata Kuliah DAP6217 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa mengenai 

konsep komunikasi dan presentasi di depan umum, teknik 

presentasi, dan melatih keterampilan melakukan presentasi. 

Cakupan materi mata kuliah ini meliputi: 1) pengertian 

komunikasi, 2) pengertian presentasi, 3) kepercayaan diri, 4) 
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penampilan diri, 5) teknik bicara, 6) penyusunan materi 

presentasi, 7) pembuatan media apresentasi, dan 8) praktik 

presentasi. 

32 Nama Mata Kuliah Pelayanan Prima 

Kode Mata Kuliah DAP6218 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan melatih 

keterampilan mahasiswa untuk melakukan pelayanan prima. 

Materi yang dibahas mencakup konsep, pengertian, dan 

karakteristik pelayanan prima, standar mutu pelayanan 

prima, perbedaan pelayanan pada organisasi pemerintah dan 

swasta, prinsip-prinsip pelayanan prima, kebutuhan dan 

jenis-jenis pelanggan. Selain itu, dibahas juga mengenai 

masalah-masalah pelayanan prima, menghadapi komplain 

melalui telepon, tatap muka dan media cetak, manajemen 

pelayanan prima, serta penerapan pelayanan prima dan 

menghadapi komplain pelanggan. 

33 Nama Mata Kuliah Internet 

Kode Mata Kuliah DAP6219 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Memberikan pengetahuan dalam bidang internet dan ke-

terampilan pemanfaatan internet untuk mendukung pe-

kerjaan Administrasi perkantoran. 

34 Nama Mata Kuliah Etika Profesi Administrasi 

Kode Mata Kuliah DAP6220 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas tentang definisi etika, penanaman 

nilai-nilai dan moral, etika profesi, sikap kerja/etos kerja, 

pembiasaan perilaku, Kode Etik, membangun budaya etis di 

kantor. Disamping itu juga hal-hal yang terkait dengan 

permasalahan etika dan disiplin Aparatur Sipil Negara  

beserta undang undang yang berlaku dalam rangka me-

wujudkan sumber daya manusia yang memiliki etos kerja 

dan peyelenggaraan pemerintah yang bersih. 

35 Nama Mata Kuliah Manajemen Pariwisata* 

Kode Mata Kuliah DAP6221 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mempelajari materi tentang konsep, ruang 

lingkup dan fungsi pariwisata, keterkaitan komponen pa-



 

64 

Kurikulum 2019 Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran FE UNY

riwisata dengan objek dan atraksi pariwisata, bentuk, jenis 

dan tingkatan pariwisata, kedudukan dan peran pemerintah, 

industri dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, 

serta strategi pengelolaan objek dan atraksi pariwisata. 

36 Nama Mata Kuliah Bahasa Korea* 

Kode Mata Kuliah DAP6222 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Memberikan pengenalan secara umum struktur dan dasar-

dasar tata Bahasa Korea, praktik menulis dan membaca huruf 

Korea secara sederhana. 

37 Nama Mata Kuliah Kebugaran Jasmani 

Kode Mata Kuliah MKU6215 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah  

38 Nama Mata Kuliah Administrasi Bisnis 

Kode Mata Kuliah DAP6223 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini memberikan pemahaman, wawasan, dan 

praktik berkaitan dengan pengelolaan bisnis. Materi me-

liputi: lingkungan bisnis, tanggung jawab sosial bisnis, etika 

bisnis, dan fungsi-fungsi dalam bisnis, antara lain: fungsi 

Administrasi, fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi 

personalia. 

39 Nama Mata Kuliah Prosedur dan Metode Kerja 

Kode Mata Kuliah DAP6224 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Organisasi atau kantor bekerja dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Para pegawai diatur sedemikian 

rupa sehingga mampu melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Maka diperlukan 

kaidah dan tata cara pelaksanaan pekerjaan sehingga lebih 

efisien. Mata kuliah ini memberikan kemampuan dan sikap 

analisis urgensi prosedur dan metode dalam kehidupan 

perkantoran, melaksanakan praktik penyempurnaan tata 

kerja untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan 

informasi yang diperlukan bagi aktivitas substantif. Adapun 

topic perkuliahan membahas: 1) prinsip organisasi dan 

efisiensi dalam organisasi, 2) sistem, 3) prosedur kerja, 4) 

metode kerja, 5) studi gerak dan waktu, 6) analisis jaringan 
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kerja, 7) analisis kebutuhan mesin kantor, 8) analisis beban 

kerja, dan 9) penyederhanaan kerja 

40 Nama Mata Kuliah KKL Administrasi Perkantoran 

Kode Mata Kuliah DAP6225 

Jumlah SKS 1 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis tentang 

Administrasi perkantoran serta gambaran nyata lingkungan 

kerja perkantoran di perusahaan. 

41 Nama Mata Kuliah Event Organizer 

Kode Mata Kuliah DAP6326 

Jumlah SKS 3 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip penyelenggaraan 

sebuah event atau kegiatan. Dalam perkuliahan dibahas 

tentang seputar Event Organizer (EO), kiat menyusun acara, 

kreativitas menyusun tema event, strategi mendapatkan 

sponsor, promosi event, merancang cash flow keuangan, dan 

membuat kebijaksanaan produk. mahasiswa memiliki ke-

mampuan/kompetensi penguasaan materi tentang: definisi, 

tipe dan kriteria EO dan mampu membuat rancangan serta 

mempraktikkan salah satu EO. 

42 Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris Bisnis 

Kode Mata Kuliah DAP6227 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini memperkenalkan kepada mahasiswa istilah-

istilah yang sering digunakan dalam bidang ekonomi dan 

bisnis dalam konteks Bahasa Inggris melalui empat ke-

terampilan berbahasa yaitu berbicara (speaking), mendengar-

kan (listening), membaca (reading), menulis (writing), 

mengajarkan dasar-dasar kemampuan membaca, memahami 

teks serta bagaimana menulis komposisi dalam Bahasa 

Inggris. Materi yang dibahas mencakup bagaimana melamar 

pekerjaan, bersosialisasi, membuat kesepakatan, rapat, 

menggambarkan tren, dan kemampuan presentasi. 

43 Nama Mata Kuliah Teknologi Perkantoran 

Kode Mata Kuliah DAP6228 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

teknik dan keterampilan mengoperasikan peralatan kecil 
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pendukung kerja, mampu mengoperasikan mesin komuni-

kasi, mampu mengoperasikan mesin pengganda, mampu 

mengoperasikan mesin jilid, mampu mengoperasikan mesin 

pelindung dan penghancur dokumen, mampu mengoperasi-

kan mesin presensi, mampu melakukan perawatan peralatan 

kantor. 

44 Nama Mata Kuliah Multimedia 

Kode Mata Kuliah DAP6229 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini akan memberikan bekal untuk mahasiswa 

DIV Administrasi Perkantoran tentang pengetahuan dan 

keterampilan pembuatan produk-produk media dalam ruang 

lingkup kinerja perkantoran. Ruang lingkup pembahasan 

materi dan praktikum meliputi desain grafis untuk media 

perkantoran, dasar-dasar fotografi dan editing foto/video. 

Produk-produk yang dihasilkan akan menunjang kinerja 

perkantoran di era digital. 

45 Nama Mata Kuliah Penulisan Karya Ilmiah 

Kode Mata Kuliah DAP6230 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini berisi pembahasan tentang konsep kebenaran 

ilmiah, kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar dan 

baku, prinsip dan sistematika penulisan karya ilmiah, teknik 

penulisan ilmiah, tata tulis dan pengetikan karya ilmiah; dan 

dapat menyusun karya tulis ilmiah. 

46 Nama Mata Kuliah Komunikasi Bisnis 

Kode Mata Kuliah DAP6231 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini dirancang untuk memahami segala sesuatu 

yang berkaitan dengan komunikasi bisnis, komunikasi bisnis 

lintas budaya, komunikasi korporat, negosiasi, komunikasi 

pemasaran terpadu, dan laporan komunikasi bisnis. Maha-

siswa dirancang untuk mampu praktek menjadi konsultan 

komunikasi bisnis, mulai dari menciptakan brand, mencipta-

kan media komunikasi pemasaran terpadu, hingga mem-

presentasikan suatu gagasan atau ide perancangan pesan 

bisnis. 

47 Nama Mata Kuliah Simulasi Perkantoran 

Kode Mata Kuliah DAP6232 

Jumlah SKS 2 
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Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan keterampilan 

teknis kepada mahasiswa tentang pekerjaan kantor yang 

kompleks yang berhubungan dengan pembentukan usaha 

barang/jasa, pembautan analisis pekerjaan serta rekrutmen 

pegawai, pembuatan sistem Administrasi perusahaan, pem-

buatan perjanjian penanaman modal perusahaan dengan 

investor, pembuatan anggaran perusahaan serta company 

profile. 

48 Nama Mata Kuliah Komunikasi Lintas Budaya* 

Kode Mata Kuliah DAP6233 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini memberikan keterampilan kepada mahasiswa 

untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain baik secara 

formal maupun informal, eksternal maupun internal di dalam 

organisasinya, dan secara verbal maupun nonverbal. Dengan 

demikian mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif 

baik yang berfungsi untuk kontrol, motivasi, emosi, maupun 

kepentingan informasi. 

49 Nama Mata Kuliah Pengantar Hukum Bisnis* 

Kode Mata Kuliah DAP6234 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas asas-asas dan aturan hukum yang 

mendasari dan mengatur pelaksanaan bisnis. Mata kuliah ini 

meliputi pengertian hukum bisnis dan perusahaan, badan 

usaha yang berlaku di Indonesia, prosedur pendaftaran 

perusahaan, kontrak/perjanjian bisnis, surat berharga, hak 

merk, hak paten, hak cipta, Hak Kekayaan Intelektual 

(HaKI), franchise, kepailitan, sengketa bisnis dan arbitrase. 

50 Nama Mata Kuliah Statistika 

Kode Mata Kuliah MKU6210 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mempelajari tentang teori, konsep, dan ruang 

lingkup statistika deskriptif. Fokus pembembelajaran pada 

pemusatan data, penyebaran data, skala pengukuran data, 

teknik penyajian data, estimasi data, perhitungan sampel, 

serta uji korelasi yang dilakukan secara manual, meng-

gunakan bantuan aplikasi Microsoft Office Excel dan SPSS. 

51 Nama Mata Kuliah Transformasi Digital 

Kode Mata Kuliah MKU6212 
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Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Transformasi Digital berbobot 2 SKS, mem-

bahas mengenai materi dasar transformasi digital yang me-

liputi: pengertian transformasi digital, langkah transformasi 

dan digitalisasi. Materi selanjutnya adalah Empat Pilar dari 

Transformasi Digital, kemampuan Informasi untuk Keung-

gulan Kompetitif, Social Networks dan Enterprise 2.0,  

Analisis Big Data, online busines model. Selanjutnya, 

peserta didik dituntut untuk dapat menganalisis model bisnis 

yang terdiri dari Re-engineering dari busines model, Model 

Digital Business, dan Re-engineering dari business 

processes. Akhir dari mata kuliah ini juga akan membahas 

dari konsep Internet of Things. Mata kuliah ini diajarkan 

melalui metode pembelajaran ceramah, diskusi, demonstrasi, 

studi kasus, dan penugasan. Penilaian dilakukan melalui 

penugasan, presentasi, dan ujian. Tujuan dari mata kuliah ini 

peserta didik dapat memahami peran penting dari digitalisasi 

di dalam kehidupan modern. 

52 Nama Mata Kuliah Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan 

Kode Mata Kuliah MKU6212 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa: mem-

bangun spirit/jiwa dan karakter wirausaha, memahami 

konsep kewirausahaan, dan melatih keterampilan/skill 

berwirausaha. Cakupan materi Mata kuliah ini meliputi: 

pengembangan spirit/jiwa dan karakter wirausaha, motivasi 

berprestasi, hakekat kewirausahaan, etika busnis dan 

tanggungjawab sosial, manajemen produksi, keuangan, 

pemasaran dan SDM, peluang usaha, bussines plan, dan 

praktik berwirausaha/project learning. 

53 Nama Mata Kuliah Sistem Infomasi Manajemen 

Kode Mata Kuliah DAP6235 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan kepada 

mahasiswa mengenai peran, fungsi dan manfaat sistem 

informasi untuk organisasi profit dan nonprofit. Mata kuliah 

ini juga memberikan bekal keterampilan kepada mahasiswa 

sebagai smart user produk-produk sistem informasi untuk 

mengelola data menjadi informasi sebagai dasar pengambil-

an keputusan dan pemecahan masalah. Materi kuliah bersifat 
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multi disiplin yang menggabungkan konsep organisasi, 

manajemen dan teknologi informasi. 

54 Nama Mata Kuliah Perpajakan 

Kode Mata Kuliah DAP6236 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Matakukliah ini membahas secara teoritis tentang tugas 

negara dalam penyediaan kebutuhan masyarakat, struktur 

anggaran, dan pendapatan negara, konsep pajak dan berbagai 

pungutan lain, bermacam-macam sumber pendapatan negara 

serta reformasi perpajakan. Secara praktik mengajarkan 

perhitungan, memperhitungkan serta melaporkan pajak 

penghasilan pasal 21, pajak penghasilan wajib pajak orang 

pribadi baik mempergunakan norma perhitungan maupun 

pembukuan seta pajak penghasilan wajib pajak badan. 

55 Nama Mata Kuliah Kepemimpinan 

Kode Mata Kuliah DAP6237 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas konsep kepemimpinan dalam 

kerangka Administrasi. Untuk itu materi yang akan dibahas 

pada mata kuliah ini diantaranya adalah kaitan Administrasi 

dengan kepemimpinan, urgensi kepemimpinan dalam ke-

hidupan sosial, fungsi pemimpin, kepemimpinan sebagai 

profesi, teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan, ke-

pengikutan, kekuasaan, pengaruh serta pembuatan keputusan 

dalam menghadapi permasalahan kepemimpinan dalam 

untuk mencapai visi dan misi organisasi baik privat, publik, 

maupun sosial. 

56 Nama Mata Kuliah Manajemen Keuangan 

Kode Mata Kuliah DAP6238 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas berkaitan konsep manajemen 

keuangan dengan proses perencanaan, pengendalian, dan 

pengambilan keputusan di bidang keuangan dalam suatu 

perusahaan. Mencakup tugas dan fungsi manajemen keuang-

an yang meliputi menghitung risiko bisnis dan menyusun 

budget capital, struktur modal dan leverage, kebijakan 

dividen, ramalan financial, dan manajemen aktiva lancar. 

Menganalisis konsep, sistem penilaian, dan pengelolaan ke-

uangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. 
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57 Nama Mata Kuliah Manajemen K3 

Kode Mata Kuliah DAP6239 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal 

pengetahuan kepada mahasiswa berkaitan dengan ruang 

lingkup K3, kebijakan pemerintah mengenai perlindungan 

terhadap keselamatan kerja, teknologi dan alat-alat ke-

selamatan kerja, kecelakaan kerja dan cara penanggulangan-

nya, kesehatan tempat kerja, pertolongan pertama pada 

kecelakaan (P3K), aplikasi K3 dalam perkantoran dan IT, 

kasus K3 di perusahaan, serta evaluasi dan perbaikan sistem 

manajemen K3. 

58 Nama Mata Kuliah Hubungan Masyarakat 

Kode Mata Kuliah DAP6240 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah yang mempelajari konsep dasar humas, men-

cakup fungsi dan tugas humas dalam sebuah organisasi, 

lembaga, perusahaan, dan pemerintahan, teknik membangun 

hubungan baik dengan publik (eksternal maupun internal), 

media kehumasan, membangun dan mempertahankan citra 

positif, serta penanganan kasus-kasus kehumasan (mengelola 

komplain, pelayanan prima, menangani krisis). 

59 Nama Mata Kuliah Perbankan 

Kode Mata Kuliah DAP6241 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas konsep dasar lembaga keuangan 

secara universal, bank dan lembaga keuangan lain di 

Indonesia. Bank meliputi (sistem perbankan dan lembaga 

keuangan, otoritas moneter, kesehatan dan rahasia bank, 

jenis bank, aktivitas bank, bank berdasarkan prinsip syariah), 

dan lembaga keuangan lain (leasing, modal ventura, anjak 

piutang, kartu plastik, pegadaian, dana pensiun, asuransi, 

pasar modal, pasar uang dan pasar valuta asing). 

60 Nama Mata Kuliah Public Speaking 

Kode Mata Kuliah DAP6242 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas tentang teknik dan ketrampilan 

berkomunikasi di hadapan publik, baik secara on air maupun 

off air. Selain itu membahas pemahaman mengenai konsep 
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dalam public speaking yang meliputi language proficiency 

(penguasaan bahasa), Say it right, kemampuan spelling, tidak 

menimbulkan persepsi yang berbeda dari audiens, 

charismatic speaker, body language, confident and nervous, 

show case, consideration solutions, draw great conclucions, 

dan show empathy ant the end speech. 

61 Nama Mata Kuliah Media Relation 

Kode Mata Kuliah DAP6243 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu mem-

produksi media kehumasan, yang mencakup media lini (atas 

dan bawah), media internal, dan media promosi. Produksi 

media kehumasan mengarah pada praktek menciptakan citra, 

reputasi dan opini yang positif. 

62 Nama Mata Kuliah Praktik Industri Terbimbing 

Kode Mata Kuliah MGG1610 

Jumlah SKS 3 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Memberikan kesempatan mahasiswa untuk melatih ke-

disiplinan, melaksanakan praktik perkantoran di dunia kerja 

secara on the job dengan profesional administrasi per-

kantoran, mampu melakukan observasi dunia kerja, meng-

gali data terkait refleksi secara mendalam profesi Adminis-

trasi perkantoran sehingga membangun kepercayaan diri 

mahasiswa agar siap kerja. Praktik industri ini dilaksanakan 

di perusahaan atau kantor institusi publik yang memiliki 

aktivitas perkantoran representatif selama tiga bulan. 

63 Nama Mata Kuliah Bahasa Mandarin* 

Kode Mata Kuliah DAP6244 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Memberikan pengenalan secara umum struktur dan dasar-

dasar tata bahasa Mandarin, praktik menulis dan membaca 

huruf Kanji secara sederhana. 

64 Nama Mata Kuliah Sistem Manajemen Mutu* 

Kode Mata Kuliah DAP6245 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas tentang pengelolaan mutu 

pekerjaan kantor. Materi mata kuliah ini mencakup: latar 

belakang, filosofi, pengertian, konsep-konsep Manajeman 
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Mutu Terpadu secara umum, dan secara khusus penerapan-

nya dalam bidang perkantoran.  

65 Nama Mata Kuliah Simulasi Bisnis 

Kode Mata Kuliah DAP6346 

Jumlah SKS 3 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan keterampilan 

teknis kepada mahasiswa tentang proses transaksi bisnis 

dalam perusahaan, pembuatan laporan penjualan, keuangan 

selama periode tertentu dan pembuatan annual report 

perusahaan selama satu semester. 

66 Nama Mata Kuliah Statistika Inferensial 

Kode Mata Kuliah DAP6247 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mempelajari konsep dan metode dalam 

meng-olah data statistik parametrik dan nonparametrik untuk 

membuat keputusan tentang karakteristik populasi berdasar-

kan suatu sampel. Materi perkuliahan mencakup konsep 

dasar statistika inferensial, prasyarat analisis data statistik, 

validitas dan reliabilitas, uji korelasi sederhana dan ganda, uji 

regresi sederhana dan ganda, analisis varians, gain score, dan 

penyajian data statistik. Analisis dan perhitungan dilakukan 

secara manual, menggunakan bantuan aplikasi excel dan 

SPSS. 

67 Nama Mata Kuliah Metodologi Penelitian 

Kode Mata Kuliah DAP6248 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mempelajari materi tentang pengertian dan 

tujuan penelitian, jenis-jenis penelitian, langkah-langkah 

penelitian, masalah penelitian, kajian teori, hipotesis dan per-

tanyaan penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, 

instrumen pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, 

serta penyusunan proposal dan laporan penelitian. 

68 Nama Mata Kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat 

Kode Mata Kuliah DAP6249 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mahasiswa mampu mempelajari menajemen hubungan 

masyarakat dan merancang, serta mempraktikkan peran 

sebagai profesi PR yang citra positif dan memperbaiki citra 
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negatif, serta penanganan kasus-kasus kehumasan (menge-

lola komplain, pelayanan prima, menangani krisis). 

69 Nama Mata Kuliah E-Commerce 

Kode Mata Kuliah DAP6250 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal dan pe-

ngetahuan mahasiswa mengenai konsep dasar E-Commerce, 

tipe-tipe dan model E-Commerce, Sistem pembayaran, value 

chain, customer relationship management, tool internet 

marketing dan praktik E-commerce. 

70 Nama Mata Kuliah Ekspor Impor 

Kode Mata Kuliah DAP6251 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas tentang ekspor-impor dalam 

proses perdagangan internasional, terminologi, prosedural 

dan teknikal hal-hal terkait ekspor-impor, pihak-pihak yang 

terlibat, pola-pola pembayaran, syarat penyerahan dan 

penanganan dokumen. 

71 Nama Mata Kuliah Pemasaran Digital 

Kode Mata Kuliah DAP6252 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata Kuliah ini menjelaskan tentang berbagai hal yang ber-

kaitan dengan pemahaman dasar manajemen pemasaran 

termasuk perkembangannya di era digital. Mahasiswa akan 

diberikan pengetahuan tentang konsep pemasaran holistik, 

analisis segmenting-targeting-positioning, dan media pe-

masaran yang berfokus pada bidang usaha MICE. Maha-

siswa juga akan mendapatkan bekal keterampilan tentang 

digital marketing seperti pemasaran melalui internet dan 

sosial media. 

72 Nama Mata Kuliah Manajemen Investasi 

Kode Mata Kuliah DAP6253 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

dan keterampilan kepada mahasiswa tentang pengelolaan 

investasi pada berbagai instrumen investasi bagi individu 

maupun bisnis. Ruang lingkup pembahasan materi meliputi 

teori investasi, risiko investasi, jenis-jenis instrumen 

investasi, regulasi investasi, aplikasi maupun software 
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pengelola investasi dan praktikum pada salah satu instrumen 

investasi. 

73 Nama Mata Kuliah Praktik Bisnis 

Kode Mata Kuliah DAP6254 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini didesain untuk meningkatkan kemampuan 

mahasiswa secara keterampilan dan perilaku wirausaha atau 

bisnis, melalui berbagai penemuan dan idea tau adu gagasan 

tentang bisnis, penetapan harga jual, analisa pasar, hingga 

pelaksanaan dan pengorganisasian bisnis kecil. Sehingga, 

mahasiswa diharapkan mampu menemukan ide kreatif dan 

inovatif, mampu menyusun proposal yang layak dinilai 

investor (bank dan lembaga peminjaman lain), mampu 

mengorganisir sumber daya yang berorientasi pasar dan 

profit, mampu membangun jaringan yang kuat terkait bidang 

usaha di lingkup perkantoran yang prospektif dan ber-

kelanjutan. 

74 Nama Mata Kuliah Analisis Basis Data 

Kode Mata Kuliah DAP6255 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Analisis basis data merupakan pengembangan mata kuliah 

Sistem Informasi Manajemen. Mahasiswa akan belajar me-

nyajikan dan mengolah data dari berbagai sumber dengan 

menggunakan bantuan aplikasi perangkat lunak seperti Ms. 

Excel, Ms. Access, MySQL dan Google Analytic. Mata 

kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan 

kepada mahasiswa mengenai pengolahan data menjadi 

informasi yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan organisasi. 

75 Nama Mata Kuliah Manajemen Logistik 

Kode Mata Kuliah DAP6256 

Jumlah SKS 2 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Perkuliahan ini membahas: pengelolaan sarana dan prasarana 

meliputu: 1) penguasaan konsep manajemen saranana dan 

prasaranan, 2)  peranan dan fungsi manajemen  saranana  dan 

prasaranan, 3) analisis perencanaan kebutuhan, 4) proses 

pengadaan barang dan bahan, 5) teori gerak barang 6) 

distribusi, penyimpanan dan pergudangan, 7) penyusutan dan 

penghapusan barang kekayaan/milik negara 8) proses 

inventarisasi barang kekayaan/milik Negara. 
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76 Nama Mata Kuliah Praktik Industri Mandiri 

Kode Mata Kuliah MGG1611 

Jumlah SKS 3 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Memberikan kesempatan mahasiswa untuk melatih ke-

disiplinan, melaksanakan praktik perkantoran di dunia kerja 

secara on the job dengan profesional administrasi pe-

rkantoran, mampu melakukan observasi dunia kerja, meng-

gali data terkait refleksi secara mendalam profesi Adminis-

trasi perkantoran sehingga membangun kepercayaan diri 

mahasiswa agar siap kerja. Praktik industri ini dilaksanakan 

di perusahaan atau kantor institusi privat yang memiliki 

aktivitas perkantoran representatif selama tiga bulan. 

77 Nama Mata Kuliah Tugas Akhir Bukan Skripsi 

Kode Mata Kuliah DAP6357 

Jumlah SKS 3 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

 Mata kuliah ini mata kuliah wajib lulus dengan beban 3 SKS. 

Mahasiswa wajib membuat karya ilmiah dari permasalahan 

kontekstual administrasi perkantoran yang ditemukan dalam 

praktik industri terbimbing.  

78 Nama Mata Kuliah Tugas Akhir Skripsi 

Kode Mata Kuliah DAP6658 

Jumlah SKS 6 

Prodi/Jurusan Administrasi Perkantoran (D4)/Pendidikan Administrasi 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mata kuliah wajib lulus dengan beban 6 SKS. 

Mahasiswa dituntut untuk melakukan penelitian di bidang 

administrasi perkantoran. Ruang lingkup penelitian meliputi 

berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat terkait 

dengan pengembangan keilmuan administrasi. 
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BAB VIII CONTOH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

KEMENTERIAN RISET,  TEKNOLOGI,  DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

FAKULTAS EKONOMI 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
 

Program Studi : Administrasi Perkantoran 

Nama Mata Kuliah : Sistem Informasi Manajemen     Kode   :  MAD 5216     

Jumlah SKS : 2 SKS (2P)       Semester :  Gasal 2019/2020 

Mata Kuliah Prasyarat :  - 

Deskripsi  Mata Kuliah : Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa Administrasi Perkantoran/Sekretari D3 mengenai 

konsep, jenis, manfaat, dan perangkat pendukung sistem informasi serta memberikan bekal keterampilan 

mengembangkan dan/atau mengoperasikan produk sistem informasi di era industri 4.0. Materi kuliah bersifat 

interdisiplin yang menggabungkan konsep organisasi, perilaku individu dalam organisasi, manajemen dan teknologi 

informasi. 

Capaian Pembelajaran (Komp Mata Kuliah) :  

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang definisi dan konsep sistem informasi. 

2. Mahasiswa memiliki pemahaman sistem informasi di bidang pendidikan dan bisnis 

BAB VIII

CONTOH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
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3. Mahasiswa mampu menganalisis tentang manfaat sistem informasi untuk organisasi/perusahaan 

4. Mahasiswa memiliki kemampuan dan  keterampilan sebagai smart user sistem informasi 

 

TABEL RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertemu-

an Ke- 

SubCapaian 

Pembelajaran 

(SubKomp) 

Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ 

Model 

Pembelajar-

an 

Pengalaman 

Belajar 

Indika-

tor 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bo-

bot 
Waktu 
(menit) 

Referen-

si 

1  Overview silabus dan 

mata kuliah, kontrak 

belajar, pembagian 

kelompok 

Ceramah 

dan diskusi 

Mahasiswa 

memperhatikan 

penjelasan, 

menjawab 

pertanyaan, 

memberikan 

umpan balik 

   200  

2-3 Mahasiswa memiliki 

pemahaman tentang 

definisi dan konsep 

sistem informasi. 

 

- Gambaran umum 

SIM 

- Konsep data dan 

informasi 

- Peran SIM dalam 

keunggulan 

kompetitif 

- Produk Sistem 

Informasi 

Ceramah dan 

diskusi 

Mahasiswa 

memperhatikan 

penjelasan, 

menjawab 

pertanyaan, 

memberikan 

umpan balik 

 

Visualisasi peran 

sistem informasi 

di organisasi 

melalui video 

pembelajaran 

Kognitif 

Afektif  
 

Pengamatan 15 400  

4 

 
Mahasiswa memiliki 

pemahaman tentang 

definisi dan konsep 

sistem informasi. 

 

 

• Konsep Dasar 

SIM 

• Perangkat keras 

dan perangkat 

lunak dalam SI 

Diskusi 

kelompok 
• Mahasiswa 

memperhati-

kan penjelasan 

kelompok 

penyaji  

Kognitif 

Afektif  

 
 

• Pengamat

an proses 

presentasi 

• Penilaian 

resume 

15 200 Lou- 

Chapter 

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertemu-

an Ke- 

SubCapaian 

Pembelajaran 

(SubKomp) 

Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ 

Model 

Pembelajar-

an 

Pengalaman 

Belajar 

Indika-

tor 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bo-

bot 
Waktu 
(menit) 

Referen-

si 

 • Konsep basis data 

dalam SI 

 

• Perancangan SI 

untuk organisasi 

• Mahasiswa 

berdiskusi 

tentang materi 

preseentasi 

• Dosen 

memberikan 

evaluasi dan 

umpan balik 

• Penilaian 

keaktifan 

Yak 

Bab1 

 

Yak 

bab3-5 

5 Mahasiswa memiliki 

pemahaman tentang 

manfaat sistem 

informasi untuk 

organisasi/perusahaan 
 

• Sistem Informasi, 

Organisasi , 

Managemen dan 

Strategi 

• Isu etika dalam 

Sistem Informasi 

• contoh kasus 

penyalahgunaan 

sistem informasi 

 Diskusi 

Kelompok 

•  Mahasiswa 

memperhati-

kan penjelasan 

kelompok 

penyaji  

• Mahasiswa 

berdiskusi 

tentang materi 

preseentasi 

• Dosen 

memberikan 

evaluasi dan 

umpan balik 

Kognitif 

Afektif  
 

• Pengama-

tan proses 

presentasi 

• Penilaian 

resume 

• Penilaian 

keaktifan 

15 200 Lou 

Chapter 

3 dan 4 

6 Mahasiswa memiliki 

pemahaman tentang 

manfaat sistem 

informasi untuk 

organisasi/perusahaan 

 

• Peran Sistem 

Informasi 

• Sistem Informasi 

dalam 

Manajemen 

Pendidikan 

Diskusi 

Kelompok 

• Mahasiswa 

memperhati-

kan penjelasan 

kelompok 

penyaji  

• Mahasiswa 

berdiskusi 

tentang materi 

presentasi 

Kognitif 

Afektif  
 

• Pengama-

tan proses 

presentasi 

• Penilaian 

resume 

• Penilaian 

keaktifan 

15 200 Yak 

bab 7-8 

 

 

Yak 

bab 9-10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertemu-

an Ke- 

SubCapaian 

Pembelajaran 

(SubKomp) 

Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ 

Model 

Pembelajar-

an 

Pengalaman 

Belajar 

Indika-

tor 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bo-

bot 
Waktu 
(menit) 

Referen-

si 

• Dosen 

memberikan 

evaluasi dan 

umpan balik 
7 Mahasiswa memiliki 

pemahaman sistem 

informasi di bidang 

pendidikan dan bisnis 

 

• Layanan Berbasis 

Internet untuk 

Perkantoran dan 

Bisnis 

• Sistem 

Pendukung 

Keputusan dalam 

SIM 

• Ecommerce 

• Fintech 

 

Diskusi 

Kelompok 
• Mahasiswa 

memperhati-

kan penjelasan 

kelompok 

penyaji  

• Mahasiswa 

berdiskusi 

tentang materi 

preseentasi 

• Dosen 

memberikan 

evaluasi dan 

umpan balik 

Kognitif 

Afektif  
 

• Pengamat

an proses 

presentasi 

• Penilaian 

resume 

• Penilaian 

keaktifan 

15 200 Lou 

Chapter 

7 

Yak 

Bab 11 

Bab 13 

8 Mahasiswa memiliki 

pemahaman sistem 

informasi di bidang 

pendidikan dan bisnis 

Studi kasus 
 

 

 

 

E-learning Mahasiswa 

menganalisis 

kasus yang 

disajikan dan 

menjawab 

pertanyaan 

Kognitif 

 
 

Hasil 

analisis 

kasus 
 

20 200  

9 Mahasiswa memiliki 

kemampuan dan  

keterampilan sebagai 

smart user sistem 

informasi 

Aplikasi dan Sistem 

informasi penunjang 

keterampilan 

perkantoran: 

• Excel/Spread-

sheet 

 

Praktikum • Mahasiswa 

memperhati-

kan penjelasan 

dan instruksi 

dosen 

• Mahasiswa 

memparaktik-

Kognitif 

Afektif  

Psikomo-

tor 

• Pengamat

an proses 

praktikum 

• Penilaian 

hasil 
 

25 200 Modul/ 

Jobsheet 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertemu-

an Ke- 

SubCapaian 

Pembelajaran 

(SubKomp) 

Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ 

Model 

Pembelajar-

an 

Pengalaman 

Belajar 

Indika-

tor 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bo-

bot 
Waktu 
(menit) 

Referen-

si 

kan langkah-

langkah dalam 

jobsheet  
10 Mahasiswa memiliki 

kemampuan dan  

keterampilan sebagai 

smart user sistem 

informasi 

Aplikasi dan Sistem 

informasi penunjang 

keterampilan 

perkantoran: 

Excel/Spreadsheet 

Praktikum • Mahasiswa 

memperhati-

kan penjelasan 

dan instruksi 

dosen 

• Mahasiswa 

memparaktik-

kan langkah-

langkah dalam 

jobsheet 

Kognitif 

Afektif  

Psikomo-

tor 

• Pengamat

an proses 

praktikum 

• Penilaian 

hasil 
 

25 200 Modul/ 

Jobsheet 

11 Mahasiswa memiliki 

kemampuan dan  

keterampilan sebagai 

smart user sistem 

informasi 

Aplikasi dan Sistem 

Informasi bidang 

Manajemen SDM: 

• ECC UGM 

• LinkedIn 

Praktikum • Mahasiswa 

memperhatikan 

penjelasan dan 

instruksi dosen 

• Mahasiswa 

memparaktik-

kan langkah-

langkah dalam 

jobsheet 

Kognitif 

Afektif  

Psikomo-

tor 

• Pengamat

an proses 

praktikum 

• Penilaian 

hasil 
 

25 200 Modul/ 

Jobsheet 

12 Mahasiswa memiliki 

kemampuan dan  

keterampilan sebagai 

smart user sistem 

informasi 

Aplikasi dan Sistem 

Informasi bidang 

Bisnis untuk kinerja 

perkantoran: 

Online Travel Agent 

Praktikum • Mahasiswa 

memperhati-

kan penjelasan 

dan instruksi 

dosen 

• Mahasiswa 

memparaktik-

kan langkah-

Kognitif 

Afektif  

Psikomot

or 

• Pengamat

an proses 

praktikum 

• Penilaian 

hasil 
 

25 200 Modul/ 

Jobsheet 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertemu-

an Ke- 

SubCapaian 

Pembelajaran 

(SubKomp) 

Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ 

Model 

Pembelajar-

an 

Pengalaman 

Belajar 

Indika-

tor 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bo-

bot 
Waktu 
(menit) 

Referen-

si 

langkah dalam 

jobsheet 
13 Mahasiswa memiliki 

kemampuan dan  

keterampilan sebagai 

smart user sistem 

informasi 

 

 

 

Aplikasi dan Sistem 

Informasi bidang 

perakntoran: 

• Google Form 
 

 

 

 

 

 

Praktikum • Mahasiswa 

memperhati-

kan penjelasan 

dan instruksi 

dosen 

• Mahasiswa 

memparaktekka

n langkah-

langkah dalam 

jobsheet  

Kognitif 

Afektif  

Psikomo-

tor 

• Pengamat

an proses 

praktikum 

• Penilaian 

hasil 
 

25 200 Modul/ 

Jobsheet 

14 Mahasiswa memiliki 

pemahaman sistem 

informasi di bidang 

pendidikan dan bisnis 

Studi kasus 
 

 

 

 

E-learning Mahasiswa 

menganalisis 

kasus yang 

disajikan dan 

menjawab 

pertanyaan 

 

Kognitif 
 

Hasil 

analisis 

kasus 
 

20 200  

15 Mahasiswa memiliki 

kemampuan dan  

keterampilan sebagai 

smart user sistem 

informasi 

Sistem Informasi 

bidang perakntoran: 

Google Form 
 

Praktikum • Mahasiswa 

memperhati-

kan penjelasan 

dan instruksi 

dosen 

• Mahasiswa 

memparaktek-

kan instruksi 

dosen 

Kognitif 

Afektif  

Psikomo-

tor 

• Pengamat

an proses 

praktikum 

• Penilaian 

hasil 
 

25 200 Modul/ 

Jobsheet 

16 Mahasiswa memiliki 

pemahaman sistem 

Studi kasus 
 

E-learning Mahasiswa 

menganalisis 

Kognitif 

 

Hasil analisis 

kasus 

25 200  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertemu-

an Ke- 

SubCapaian 

Pembelajaran 

(SubKomp) 

Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ 

Model 

Pembelajar-

an 

Pengalaman 

Belajar 

Indika-

tor 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bo-

bot 
Waktu 
(menit) 

Referen-

si 

informasi di bidang 

pendidikan dan bisnis 

 

 

 

kasus yang 

disajikan dan 

menjawab 

pertanyaan 

 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Penilaian:         

          

Komponen Penilaian Bobot 

Presensi, Presentasi dan Keaktifan 15% 

Kuis, Tugas, Studi Kasus 20% 

Praktikum 25% 

Ujian akhir semester 40% 

 

 

Referensi: 

 

YAK: Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Yakub & Vico Hisbanarto. Graha Ilmu 

LOU: 

  

Management Information System, Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, Prentice Hall International, 12th Edition (Versi 

English/Bahasa Indonesia) 

AI Artikel ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional 



 

83 

Kurikulum 2019 Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran FE UNY

 

KEMENTERIAN RISET,  TEKNOLOGI,  DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

FAKULTAS EKONOMI 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 
Program Studi   : Administrasi Perkantoran D4 

Nama Mata Kuliah  : Penulisan Karya Ilmiah   Kode:  

Jumlah SKS   : 3                  Semester : Gasal 

Mata Kuliah Prasyarat  : - 

        Deskripsi  Mata Kuliah : 

    Mata kuliah ini berisi pembahasan tentang konsep kebenaran ilmiah, kaidah penulisan bahasa Indonesia yang  

    benar dan baku, prinsip dan sistematika penulisan karya ilmiah, teknik penulisan ilmiah, tata tulis dan pengetikan 

    karya ilmiah; dan dapat menyusun karya tulis ilmiah. 
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TABEL RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

ert. 

ke: 

Subcapaian 

Pembelajaran 

(Sub-komp) 

Bahan 

Kajian/ 

Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ 

Model 

Pembelajaran 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian 
Teknik 

Penilaian 

Bobot 

Penilaian 

(per sub 

komp) 

Waktu 

(menit) 

Refe-

rensi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Pendahuluan, 

Kontrak Belajar 

RPS 

 

Contextual 

Teaching and 

Learning 

Mahasiswa memahami 

secara garis besar 

tentang materi dan 

strategi pembelajaran  

penulisan karya ilmiah 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan cakupan 

materi dan tugas-

tugas dalam 

pembelajaran 

penulisan karya 

ilmiah 

 Nontes 5 150 RPS/ 

Silabus 

2 Mengetahui 

konsep 

kebenaran 

Konsep 

kebenaran 

Contextual 

Teaching and 

Learning 

Mahasiswa 

mempelajari berbagai 

jenis kebenaran 

Mahasiswa dapat 

membedakan  

kebenaran ilmiah 

dengan kebenaran 

yang lain 

Nontes 5 150 Buku 

1,2,3,4 

3 Mengetahui 

prinsip 

penulisan ilmiah  

Prinsip-

prinsip 

penulisan 

ilmiah 

Contextual 

Teaching and 

Learning 

Mahasiswa 

mempelajari prinsip 

penulisan ilmiah 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan prinsip-

prinsip penulisan 

ilmiah 

Tes lisan 5 150 Sda 

4 Mengetahui 

metode 

penulisan karya 

ilmiah  

Metode 

penulisan 

karya ilmiah 

Contextual 

Teaching and 

Learning 

Mahasiswa 

mempelajari metode 

penulisan karya 

ilmiah 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan metode 

penulisan karya 

ilmiah 

Tes 

lisan 

5 150 Sda 

5 Mengetahui 

jenis-jenis karya 

tulis 

Jenis-jenis 

karya tulis 

ilmiah 

CTL, 

penugasan 

 

Mahasiswa 

mempelajari jenis-

jenis karya tulis 

Dapat dapat 

menjelaskan jenis 

jenis karya tulis 

Tes lisan 5 150 Sda 

6-7 Mengetahui 

prinsip 

penulisan 

proposal karya 

ilmiah  

Tema, 

masalah, dan 

judul karya 

tulis ilmiah 

Penugasan, 

Diskusi 

Mahasiswa 

mempelajari tema, 

masalah, dan judul 

karya tulis ilmiah 

Mahasiswa dapat 

menuliskan tema, 

masalah, dan judul 

karya tulis ilmiah 

Penilaian 

karya dan 

proses 

diskusi 

5 150 Sda 
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ert. 

ke: 

Subcapaian 

Pembelajaran 

(Sub-komp) 

Bahan 

Kajian/ 

Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ 

Model 

Pembelajaran 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian 
Teknik 

Penilaian 

Bobot 

Penilaian 

(per sub 

komp) 

Waktu 

(menit) 

Refe-

rensi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8-9 Membuat  

proposal 

penulisan karya 

ilmiah 

Latar 

belakang 

masalah dan 

tujuan 

penulisan 

karya ilmiah 

Penugasan, 

Diskusi 

Mahasiswa 

mempelajari latar 

belakang masalah dan 

tujuan penlisan karya 

ilmiah 

Mahasiswa dapat 

menulis latar 

belakang masalah 

dan tujuan penlisan 

karya ilmiah 

Idem 10 300 Sda 

10-

11 

Membuat 

rancangan awal 

karya tulis 

ilmiah 

Rancangan 

awal karya 

tulis ilmiah 

Penugasan, 

Diskusi 

Mahasiswa membuat 

rancangan awal karya 

tulis ilmiah 

Mahasiswa dapat 

membuat rancangan 

awal karya tulis 

ilmiah 

Idem 10 300 Sda 

12-

13 

Mengumpulkan 

bahan untuk 

penulisan karya 

ilmiah 

Rancangan 

akhir  karya 

tulis ilmiah  

 

Penugasan, 

Diskusi 

Mahasiswa membuat 

rancangan akhir  karya 

tulis ilmiah  

 

Mahasiswa dapat 

membuat rancangan 

bagian akhir  karya 

tulis ilmiah  

 

Idem  10 300 Sda 

14-

15 

Membuat 

rancangan akhir 

karya tulis 

ilmiah 

Rancangan 

lengkap  

karya tulis 

ilmiah  

Penugasan, 

Diskusi 

Mahasiswa menyusun 

rancangan lengkap  

karya tulis ilmiah 

Mahasiswa dapat 

membuat rancangan 

lengkap karya tulis 

ilmiah 

Idem 10 300 Sda 

16 Finalisasi karya 

tulis ilmiah 

Karya tulis 

ilmiah final  

Penugasan, 

Diskusi 

Mahasiswa membuat 

karya tulis ilmiah final 

Mahasiswa dapat 

menyusun karya tulis 

ilmiah final 

Idem 5 150 Sda 
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Komponen Penilaian: 

 

No. Jenis Tagihan Bobot (%) 

1 Partisipasi kuliah + Tugas Kuliah 40 

2 Ujian Tengah Semester 25 

3 Ujian Akhir Semester 35 

 Jumlah 100 
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BAB IX PENUTUP 

 

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap ketercapaian kualitas 

pendidikan.  Keberhasilan proses pembelajaran perlu didukung pula dengan sarana prasarana 

yang memadai. Implementasi kurikulum merupakan upaya untuk menghasilkan lulusan sarjana 

terapan administrasi perkantoran yang memiliki kompetensi softskill dan hardskill. Dalam 

rangka menghasilkan lulusan program studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran yang 

berkualitas diperlukan dukungan dari lembaga untuk melengkapi sarana pembelajaran terutama 

sarana praktik. Selain itu, diperlukan pula kesadaran dan semangat para dosen untuk 

melaksanakan pembelajaran yang berkualitas dengan menerapkan strategi pembelajaran dan 

metode pembelajaran yang tepat. 

  

BAB IX 

PENUTUP
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