
Buku Pedoman Akademik FPP Tahun 2018
i

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang
yang memuat antara lain, sejarah ringkas awal berdirinya UNP, gambaran unit
penunjang, dan kurikulum seluruh program studi yang ada di UNP baik program
kependidikan maupun nonkependidikan serta profesi yang mengacu pada
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73
tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang
Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada
pimpinan fakultas, jurusan, program studi beserta staf, tim penyusun, BAK dan
UPT PTIK yang telah bekerja keras menyiapkan buku pedoman tahun 2018 ini.

Semoga buku ini dapat di pedomani dan dipergunakan dengan sebaik-
baiknya.

Padang, 24 Juli 2018
Rektor,

Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003
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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 817/UN35/EP/2018

Tentang

Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang Tahun 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan
terhadap mahasiswa dan civitas akademika Universitas
Negeri Padang (UNP) perlu diterbitkan Pedoman
Akademik;

b. bahwa  Pedoman Akademik berisi informasi umum
organisasi dan kurikulum di lingkungan Universitas
Negeri Padang ;

c. bahwa sehubungan dengan butir “a dan b” tersebut di atas
perlu diterbitkan SK Rektor tentang pemberlakuan
Pedoman Akademik sebagai pedoman dalam pelayanan
pendidikan di Universitas Negeri Padang.

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional

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

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi

5. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan
IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73
Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional
Bidang Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 10 Tahun 2015 tentang OTK UNP

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.
44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.
67 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri Padang
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11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.
90 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program
Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

Memperhatikan : SK Rektor UNP Nomor 137/UN35/AK/2018 tanggal 12
April 2018 tentang Kalender Akademik UNP TA 2018/2019.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang Tahun

Akademik 2018/2019 dipakai sebagai Pedoman Akademik
oleh mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Universitas
Negeri Padang.

Kedua : Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang ini dapat
dimanfaatkan oleh mahasiswa tahun akademik 2018/2019
sampai selesai mengikuti pendidikan di Universitas Negeri
Padang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 24 Juli 2018
Rektor,

Prof. Ganefri, Ph.D.
Tembusan: NIP. 196312171989031003

1. Menristekdikti RI di Jakarta
2. Dirjen Belmawa Kemristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemristekdikti di Jakarta
4. Semua Wakil Rektor UNP
5. Semua Dekan Fakultas di UNP
6. Semua Ketua Lembaga/Kepala Biro UNP
7. Semua Ketua Prodi UNP
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LAMBANG

ARTI LAMBANG
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93 Tahun 1999
tanggal 4 Agustus 1999, IKIP Padang berubah status menjadi Universitas Negeri
Padang. Dengan perubahan status tersebut, maka Universitas Negeri Padang
(UNP) mengemban tugas, yaitu:
1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan

profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan atau
kesenian tertentu.

2. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga
akademik dan profesional dalam kependidikan.

UNP memiliki lambang berbentuk lingkaran berwarna putihdengan   garis   tepi
berwarna   hitam   yang   di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI
PADANG  di  bagian  atas  dan  tulisan  UNP  di  bagian bawah yang diapit oleh
titik berwarna hitam pada kanan dan kiri, lingkaran berwarna biru dengan garis
tepi berwarna kuning yang di dalamnya terdapat sepasang sayap berwarna
kuning dan bagian dalamnya berwarna putih,  tiga  buku  berwarna  kuning  dan
putih  yang tersusun secara berjenjang, dan di atasnya terdapat wadah berwarna
putih tempat menyala api berwarna merah.
I. Filosofi Bentuk

Lambang UNP terdiri atas dua unsur, yaitu bentuk absolut dan relatif:
a) Bentuk absolut adalah lingkaran, yang berarti UNP senantiasa berdiri

kokoh pada kebenaran ilmiah serta berjuang dan berkembang
berdasarkan kebenaran tersebut.

b) Bentuk relatif adalah sayap, tiga buku, dan api menyala, berarti UNP
selalu menerima kebenaran dari manapun serta berkembang membawa
misi sesuai dengan tugas yang diembannya.
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II. Makna Gambar pada Lambang
a. lingkaran memiliki makna UNP melahirkan sumber daya manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemampuan
Pendidikan Akademik,   Penddikan Profesi,   dan Pendidikan Vokasi
yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

b. sayap  memiliki  makna  dinamis, kreatif, dan inovatif;
c. tiga buku yang tersusun berjenjang memiliki makna tridharma perguruan

tinggi; dan
d. api menyala memiliki makna pencerdasan, pencerahan, tumpuan

kehidupan, dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara.

III. Makna Warna pada Lambang
a. hitam  memiliki  makna keteguhan dalam menjalankan tugas;
b. biru memiliki makna kedalaman dan kesejukan;
c. kuning memiliki makna kebesaran dan keagungan cita;
d. merah memiliki makna dinamis, kreatif, inovatif, dan selalu terbuka

terhadap pembaharuan; dan
e. putih memiliki makna kesucian dan ketulusan.

IV.Warna dan kode warna

No. Lambang Warna
Kode Warna/RGB
(Red-Green-Blue)

1. Lingkaran Black (Hitam)
Chrome Yellow (Kuning)
Cobalt Blue (Biru)

R:0 G:0 B:0
R:255 G:167 B:0
R:0 G:71 B:171

2. Sayap Chrome  Yellow (Kuning)
White (Putih)

R:255 G:167 B:0
R:255 G:255 B:255

3. Tiga Buku Chrome  Yellow (Kuning)
White (Putih)

R:255 G:167 B:0
R:255 G:255 B:255

4. Api Carmine  Red (Merah)
White (Putih)

R:255 G:0 B:56
R:255 G:255 B:255

5. Wadah White (Putih) R:255 G:255 B:255
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BENDERA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

UNP memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran
panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning
dengan kode warna R:255, G:255, B:0 di tengahnya terdapat lambang UNP.
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HYMNE UNIVERSITAS NEGERI PADANG
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MARS UNIVERSITAS NEGERI PADANG
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BAB I
INFORMASI UMUM

A. Sejarah Ringkas Universitas Negeri  Padang

Universitas Negeri Padang (UNP) adalah hasil konversi IKIP Padang
menjadi universitas, yang pada mulanya bernama Perguruan Tinggi
Pendidikan Guru (PTPG). Semenjak didirikan pada tanggal 1 September
1954, UNP telah mengalami banyak perubahan. Dalam sejarah
perkembangannya, perubahan-perubahan yang terjadi meliputi bukan saja
nama dan tempat kedudukannya, tetapi juga status serta program-program
pendidikan yang dikembangkannya, sesuai dengan kebijakan untuk
memenuhi tuntutan perkembangan pendidikan di tanah air. Perubahan ini
dapat diklasifikasikan dalam enam periode, yaitu periode PTPG
Batusangkar, periode FKIP Universitas Andalas Bukittinggi di Batusangkar,
periode FKIP Universitas Andalas Padang, periode IKIP Jakarta Cabang
Padang, periode IKIP Padang dan periode UNP.
1. Periode PTPG Batusangkar (1954-1956)

Periode PTPG Batusangkar mulai berdiri dengan enam jurusan, yaitu
Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan Sejarah, Jurusan Bahasa Inggris,
Jurusan Ekonomi, Jurusan Ilmu Pasti, dan Jurusan Biologi. Tetapi,
banyak mahasiswa angkatan pertama pindah ke PTPG Bandung dan ke
PTPG Malang karena perkuliahan belum berjalan menurut semestinya.
Akibatnya, sedikit sekali mahasiswa yang bertahan. Karena itu, jurusan
yang semula berjumlah enam berkurang menjadi empat jurusan yang
masih ada mahasiswanya, yakni Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan
Sejarah, Jurusan Ekonomi. dan Jurusan Matematika. Namun, pada tahun
1955 dibuka lagi sebuah jurusan baru yaitu Jurusan Hukum yang
kemudian tercatat sebagai jurusan yang pertama menghasilkan sarjana
pendidikan pada tahun 1964.

2. Periode FKIP Universitas Andalas (Unand) Bukittinggi di
Batusangkar (1956-1958)
Pada tahun 1956 PTPG di seluruh Indonesia diintegrasikan ke universitas
setempat. Walaupun pengintegrasian itu merupakan perubahan status,
bagi PTPG Batusangkar yang diintegrasikan ke dalam Universitas
Andalas Bukittinggi, kebijakan itu hampir tidak mempengaruhi
program-program sebelumnya. Pergolakan daerah yang terjadi waktu itu
menyebabkan sedikit kemacetan dalam pelaksanaan program perkuliahan
selama satu tahun, yaitu selama tahun 1957 sampai awal 1958.
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3. Periode FKIP Unand Padang (1958-1964)
Setelah mengalami kemacetan hingga awal 1958, FKIP Unand diaktifkan
kembali pada tanggal 10 Juni 1958 dan pada tanggal 1 September dalam
tahun yang sama kedudukannya dipindahkan dari Batusangkar ke
Padang. Barulah sesudah tahun 1958 FKIP Unand berkembang  lebih
mantap. Pada tahun 1961, semua kursus B1 di seluruh Sumatra Barat
diintegrasikan ke dalam FKIP, yaitu kursus-kursus B1 Bahasa Inggris dan
Kursus B1 Sejarah di Bukittinggi dan Kursus-kursus B1 Bahasa
Indonesia, Ilmu Pasti, Perniagaan, dan Pendidikan Jasmani di Padang.
Perkembangan seterusnya terjadi dengan dibukanya beberapa jurusan
yang baru, yaitu Jurusan Pembimbing Pendidikan, Jurusan Ilmu Hayat,
Jurusan Pendidikan Sosial, dan Jurusan Seni Rupa. Hampir semua
jurusan baru mengembangkan program Sarjana Muda. Pada periode ini
baru jurusan Civics/Hukum dan Jurusan Ekonomi/ Koperasi yang telah
merintis pengembangan program Sarjana.

4. Periode IKIP Jakarta Cabang Padang (1964-1965)
Pada tahun 1964, FKIP Unand Padang terlepas dari Universitas Andalas
dan menjadi IKIP Jakarta Cabang Padang. Dengan mengorganisasikan
jurusan-jurusan yang ada, muncullah empat fakultas, yaitu Fakultas Ilmu
Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE), Fakultas
Keguruan Pengetahuan Sosial (FKPS), dan Fakultas Keguruan Sastra
Seni (FKSS). Pada periode ini, Jurusan Pendidikan Jasmani FKIP yang
pada mulanya adalah B1 Pendidikan Jasmani Padang berubah status
menjadi Sekolah Tinggi Olah Raga (STO) Jakarta Cabang Padang, di
bawah Departemen Olah Raga.
Periode ini merupakan masa peralihan sebelum IKIP Padang berdiri
sendiri. Pada akhir tahun 1964 dibentuk sebuah fakultas baru, yaitu
Fakultas Keguruan Teknik (FKT), dari lembaga berstatus swasta yang
dibina oleh Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan IKIP Padang.
Dengan demikian, IKIP Jakarta Cabang Padang mempunyai lima fakultas
sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan status sebagai IKIP yang
berdiri sendiri.

5. Periode IKIP Padang sebagai Lembaga yang berdiri sendiri (1965-
1999)
Terhitung mulai tanggal 7 Agustus 1965, dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 351/1965, IKIP
Padang berstatus sebagai IKIP yang berdiri sendiri. Institut ini terdiri dari
lima fakultas yang mempunyai 14 jurusan, yaitu (a) FIP dengan  Jurusan
Ilmu Mendidik dan Jurusan Pendidikan Sosial, (b) FKPS dengan Jurusan
Sejarah/Antropologi, Jurusan Ekonomi/Koperasi, dan Jurusan
Civics/Hukum, (c) FKIE dengan Jurusan Ilmu Pasti, Jurusan Ilmu Hayat,
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Jurusan Ilmu Alam, dan Jurusan Ilmu Kimia (d) FKSS dengan Jurusan
Bahasa dan Sastra Indonesia,  Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan
Jurusan Seni Rupa, dan (e) FKT dengan Jurusan Mesin, Jurusan Sipil,
dan Jurusan Arsitektur.
Pada bulan Mei 1966, seluruh kegiatan IKIP Padang dipindahkan ke Air
Tawar. Semenjak itulah setahap demi setahap institut ini mulai
membangun kampusnya, dan mengembangkan program-program yang
lebih luas sehingga pada tahun 1969 terdapat 21 jurusan dalam lima
fakultas.
Semenjak tahun pertama Pembangunan Lima Tahun I, IKIP Padang
berkembang semakin pesat. Pada tahun 1970, IKIP Padang  mempunyai
Sekolah Laboratorium yang terdiri atas SMA dan STM Laboratorium.
Dua tahun kemudian, 1 Januari 1972 Sekolah Laboratorium dilengkapi
dengan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan SMP. Pada tahun yang
sama, IKIP Padang diserahi tanggung jawab untuk melaksanakan Proyek
Perintis Sekolah Pembangunan.
Mulai tahun akademik 1975 pembaharuan-pembaharuan dalam bidang
pengembangan program mulai dirintis dengan pemakaian sistem kredit
semester (sks) yang pada tahun 1979 dilaksanakan di semua perguruan
tinggi di seluruh Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan.
Tahun berikutnya, tahun 1976 dan 1977 dibuka program tanpa gelar
sebagai jawaban dari meningkatnya permintaan guru-guru sekolah
menengah. Program tanpa gelar atau program sertifikat ini dikenal
dengan nama Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP),
dengan jurusan-jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika,
Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Tahun 1977 program sertifikat ini
dimekarkan dengan membuka bidang studi baru, yaitu Bimbingan dan
Penyuluhan, Keterampilan Jasa, serta Keterampilan Kerajinan. Sementara
itu, pada tahun yang sama, dibuka pula program sertifikat lain bernama
Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (PGSLA) dengan bidang studi
Biologi, Fisika, Kimia, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris. Kedua jenis program sertifikat ini berlangsung sampai tahun
1978.
Dengan pengintegrasian Sekolah Tinggi Olahraga (STO) tahun 1977,
IKIP Padang  menambah sebuah fakultas baru, yaitu Fakultas Keguruan
Ilmu Keolahragaan (FKIK) dengan jurusan-jurusan Pembina Olah Raga,
Pemasalan dan Rekreasi, dan Olah Raga dan Kesehatan. Dengan
demikian, IKIP Padang telah mempunyai enam fakultas.
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Pada tahun 1979 IKIP Padang  membuka program S0, S1 dan Akta
Mengajar I, II, III dan IV. Program S0 terdiri dari Program D1, DII dan
DIII yang khusus menghasilkan guru SLTP dan SLTA.
Dengan Keputusan Mendikbud tanggal 14 Maret 1983, ditetapkan
nama-nama fakultas dalam IKIP secara nasional, yakni Fakultas Ilmu
Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Olah
Raga Kesehatan (FPOK), dan Fakultas Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan (FPTK).
Pada tahun 1990, sesuai kebijakan Mendikbud Republik Indonesia bahwa
pelaksanaan program LPTK di bawah satu atap maka Sekolah Pendidikan
Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) di Sumatera Barat
(Bukittinggi dan Padang) diintegrasikan ke IKIP Padang  menjadi
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Guru Kelas dan Jurusan
PGSD Pendidikan Jasmani (Penjas). Hal ini dilakukan dalam rangka
meningkatkan kwalitas guru Sekolah Dasar. Demikian pula, pada tahun
1994, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) Bandar Buat
Padang juga diintegrasikan ke IKIP Padang  menjadi jurusan Pendidikan
Luar Biasa (PLB) di FIP IKIP Padang.
Program Pascasarjana (PPs) UNP telah dirintis sejak tahun 1981 dengan
nama Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) di bawah binaan Fakultas
Pascasarjana IKIP Jakarta dengan program studi Administrasi
Pendidikan. Status KPK ditingkatkan menjadi program studi yang berdiri
sendiri dengan SK Dirjen Dikti No. 517/Dikti/Kep/1992 tanggal 31
Desember 1992. Pada tahun akademik 1994/1995 Program Studi
Administrasi Pendidikan dikelompokkan menjadi beberapa konsentrasi,
yaitu Manajemen Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Pendidikan Bahasa. Pada tahun 1996/1997
dibuka lagi dua konsentrasi, yaitu Teknologi Pendidikan dan Manajemen
Lingkungan. Pada tahun 1997/1998 beberapa konsentrasi telah berstatus
menjadi Program Studi.

6. Periode Universitas Negeri Padang (UNP) (1999 – sekarang)
Perubahan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang (UNP)
ditetapkan dengan Kepres Nomor 93 tahun 1999 Tanggal 24 Agustus
1999. Sebelumnya, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 1499/D/1996 tanggal 20 Juni 1996,
Dirjen Dikti menyetujui pemberian tugas yang lebih luas kepada IKIP
Padang untuk menyelenggarakan program-program studi
nonkependidikan, di samping tetap menyelenggarakan dan
mengembangkan pendidikan tenaga kependidikan. Sejak tahun akademik
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1997/1998, IKIP Padang telah mulai menyelenggarakan berbagai
program studi nonkependidikan sebagai perluasan mandat yang diberikan
pemerintah, melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Depdikbud No. 1884/D/I/1997 tanggal 1 Agustus 1997, dengan membuka
program studi: 1) Bahasa dan Sastra Indonesia, 2) Bahasa dan Sastra
Inggris, 3) Matematika, 4) Biologi, 5) Fisika, dan 6) Kimia untuk Jenjang
program S1. Sedangkan program studi 1) Teknik Listrik, 2) Teknik Sipil
Bangunan Gedung, 3) Teknik Mesin, 4) Teknik Elektronika, 5) Teknik
Otomotif, 6) Tata Boga, dan 7) Tata Busana dibuka untuk Jenjang
Program D3. Dengan demikian, UNP tidak hanya menyiapkan peserta
didik untuk menjadi tenaga kependidikan tetapi juga menyiapkan tenaga
akademik dan profesional di bidang nonkependidikan tertentu.
Pada tahun akademik 1999/2000 UNP mendapat persetujuan lagi
membuka program studi nonkependidikan baru, yaitu Manajemen S1 dan
Ilmu Keolahragaan S1. Kemudian, pada tahun 2001, UNP membuka lagi
empat program studi nonkependidikan yaitu: Teknik Pertambangan (D3),
Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan (D3), Akuntansi (S1) dan
Ekonomi Pembangunan (S1) dan bidang kependidikan yaitu: Pendidikan
Sosiologi dan Antropologi (S1). Maka, sampai tahun akademik
2001/2002 UNP sudah membuka 19 program studi Nonkependidikan dan
akan menyusul untuk program studi lainnya.
Dengan berubahnya IKIP Padang menjadi UNP, maka terjadi perubahan
nama-nama fakultas menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas
Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas
Ilmu Keolahragaan (FIK), dan melalui persetujuan DIKTI No.
2816/D/T/2004 tanggal 22 Juli 2004 dan Surat Keputusan Rektor UNP
No. 05/J.41/KP/2005 tanggal 2 Januari 2005 bertambah satu fakultas
yaitu Fakultas Ekonomi (FE), kemudian pada tahun 2015 melalui
persetujuan Menristekdikti dan Surat Keputusan Rektor No.
175/UN35/KP/2015 Tanggal  15 Juli 2015 bertambah satu fakultas lagi
yaitu Fakultas Pariwisata dan Perhotelan.
Untuk Program Pascasarjana (S2) pada tahun 2001, dikeluarkan izin
pembukaan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Dengan demikian
tahun 2001 ini PPs UNP memiliki 6 Program Studi, yaitu Administrasi
Pendidikan, Pendidikan IPS, Pendidikan Bahasa, Teknologi Pendidikan,
dan Pendidikan Dasar. Di samping itu PPs UNP juga memiliki 10
konsentrasi, yaitu (1) Manajemen Pendidikan, (2) Manajemen Pendidikan
Lingkungan, (3) Manajemen Pendidikan Olah Raga, (4)  Pendidikan
Bahasa Indonesia, (5) Pendidikan Bahasa Inggris, (6) Pendidikan
Ekonomi/Geografi, (7) Pendidikan Sejarah/PPKN, (8) Pendidikan
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Sosiologi/Antropologi, (9) Teknologi Pendidikan dan (10) Pendidikan
Kejuruan.
Mulai tahun akademik 2002/2003 sampai sekarang beberapa konsentrasi
berubah status menjadi program studi, yaitu : Pendidikan Biologi,
Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Matematika,
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris,
Pendidikan Geografi, Ilmu Administrasi Negara, Pendidikan Teknik
Kejuruan, Pendidikan Olahraga, Manajemen, Ilmu Ekonomi, Pendidikan
Ekonomi, Ilmu Lingkungan, dan Bimbingan dan Konseling.
Untuk Tahun ajaran 2003/2004 PPs melaksanakan Program Doktor (S3)
dengan program studi Ilmu Pendidikan berdasarkan SK Dirjen Dikti No.
940/D/T/2003, tanggal 7 Mei 2003. Program Studi Ilmu Pendidikan
memiliki beberapa orientasi, yaitu(1) Pengembangan Sumber Daya
Pendidikan (PSDP), (2) Pendidikan MIPA, (3) Pendidikan IPS, (4)
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, (5) Pendidikan Bahasa Inggris,
(6) Pendidikan Lingkungan, (7) Manajemen Pendidikan, (8) Bimbingan
dan Konseling, dan (9) Teknologi Pendidikan.
Di samping Program Pascasarjana di atas, pada tahun 2000 UNP
membuka Program S2 Magister Manajemen (MM) yang pada awalnya
diselenggarakan atas kerjasama UNP dengan Universitas Jember.
Namun, sejak keluarnya SK Dirjen Dikti No. 2596/D/T/2001 tanggal 6
Agustus 2001, UNP mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan
Program Magister Manajemen secara mandiri. Pada tahun 2003, Program
MM terakreditasi pada BAN PT berdasarkan SK BAN PT No. 068/BAN-
PT/Ak-II/S2/VII/2003. Program MM UNP saat ini memiliki tiga
konsentrasi, yaitu Manajemen Publik, Manajemen Pemasaran, dan
Manajemen Sumber Daya Manusia.
Kemudian pada tanggal 17 Februari 2015, UNP kembali mengalami
perubahan dari Instansi Pemerintah Satuan Kerja biasa, menjadi Instansi
Pemerintah dengan status menerapkan PK BLU secara penuh. Perubahan
ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015 maka status Universitas
Negeri Padang telah sah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sehingga
dapat menerapkan fleksibilitas di dalam pengelolaan keuangan dan
mengembangkan aset serta layanannya sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 dan sekaligus sebagai instansi pertama yang
menjadi Badan Layanan Umum di tahun 2015.
Untuk Tahun Ajaran 2018/2019 Universitas Negeri Padang memiliki 8
Fakultas, 1 Program Pascasarjana, dan 101 program studi.
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B. Dasar, Visi, Misi, Tujuan, dan Moto

1. Dasar
Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, Universitas
Negeri Padang mendasarkan program pendidikannya pada Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara.
Secara khusus, sekarang UNP melandaskan kegiatan-kegiatannya pada
Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, Kepres No. 93 tahun 1999, serta
peraturan pelaksanaannya, dan Statuta Universitas Negeri Padang tahun
2016.

2. Visi
menjadi salah satu universitas unggul di bidang kependidikan, sains,
teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Misi
a. menyelenggarakan   pendidikan   yang   berkualitas   di bidang ilmu

kependidikan, sains, teknologi, seni, dan olahraga berdasarkan  nilai-
nilai  moral,  agama,  dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. menyelenggarakan  kegiatan penelitian  dan menyebarluaskan  ilmu
pengetahuan,  hasil  penelitian, serta  model  pembelajaran  yang
inovatif  pada  tingkat nasional maupun internasional.

c. menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai
supaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, seni, dan
olahraga untuk kemajuan bangsa.

d. meningkatkan tata kelola UNP.
e. meningkatkan  kerja sama lokal, nasional, dan internasional.

4. Tujuan
a. menghasilkan   lulusan yang   unggul,   bermoral,   dan agamais yang

berdaya  saing tinggi dan   mampu beradaptasi dengan perkembangan.
b. terselenggaranya kegiatan  kemahasiswaan yang membentuk calon

pemimpin dan wirausahawan yang berkarakter.
c. menghasilkan penelitian  untuk  mengembangkan  ilmu kependidikan,

sains, teknologi, olahraga, dan seni serta menyebarluaskannya.
d. terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka

membantu memecahkan berbagai persoalan masyarakat.
e. terciptanya tata kelola universitas yang kredibel.
f. terjalinnya kerjasama yang bersinergi dengan berbagai institusi baik

pemerintah pusat maupun swasta dalam dan luar negeri.
5. Moto

Moto Universitas Negeri Padang adalah ”Alam Takambang Jadi Guru”.
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BAB II
ORGANISASI

Organisasi UNP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 10 tahun 2015 dan statuta UNP
tahun 2016 yang terdiri dari Senat, Rektor, Satuan Pengawasan Internal, Dewan
Pertimbangan, dan Pimpinan Organ Pengelola.

A. Senat

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan,
pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik. Senat
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. penetapan  kebijakan, norma, dan kode etik akademik;
b. pengawasan terhadap:

1. penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
2. penerapan ketentuan akademik;
3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit

mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,

dan otonomi keilmuan;
5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan  kebijakan  penilaian kinerja Dosen; dan
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat.
c. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses
pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada
pemimpin perguruan tinggi;

d. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam
pembukaan dan penutupan program studi;

e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar
dan penghargaan akademik;

f. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam
pengusulan profesor; dan

g. pemberian  rekomendasi  penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma,
etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada pemimpin
perguruan tinggi.
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B. Rektor

Rektor merupakan organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan
kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas
nama Menteri.

Rektor Universitas terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor, Biro,
Fakultas dan Pascasarjana, Lembaga dan Unit Pelayanan Teknis. Rektor
sebagai penanggung jawab utama, mempunyai tugas memimpin
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya
dengan lingkungan. Wakil Rektor terdiri dari empat orang dan dapat
ditambah sebanyak-banyaknya dua orang lagi untuk membidangi tugas-tugas
tertentu sesuai dengan tuntutan perkembangan. Pada saat ini UNP
mempunyai empat orang Wakil Rektor. Wakil Rektor Bidang Akademik,
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan, Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama
dan Sistem Informasi.

C. Satuan Pengawas Internal
Merupakan organ UNP yang menjalankan fungsi pengawasan non-

akademik untuk dan atas nama Rektor. Satuan Pengawasan Internal memiliki
tugas dan wewenang:
a. penetapan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik UNP;
b. pengawasan  internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-

akademik;
c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan

pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil
pengawasan internal.

D. Dewan Pertimbangan
Merupakan organ UNP yang mempunyai fungsi memberikan

pertimbangan non-akademik. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan
kewenangan:
a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-

akademik;
b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang

non-akademik;
c. memberikan pertimbangan non-akademik kepada Pimpinan UNP dalam

mengelola UNP; dan
e. membantu pengembangan UNP.
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E. Dewan Pengawas

Dewan pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pengembangan PTN PK-BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelolala PTN
PK-BLU mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana
Bisnis dan Anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.

F. Dosen

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. Dosen tetap
merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai
pendidik tetap pada UNP. Dosen tidak tetap merupakan Dosen yang
bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada
UNP. Dosen tidak tetap sebagaimana diangkat oleh Rektor atas usul Dekan
fakultas yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

G. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan di UNP terdiri dari tenaga penunjang akademik
dan tenaga administrasi akademik. Tenaga penunjang akademik terdiri dari
pustakawan, pranata komputer, pranata humas, laboran, dan teknisi.
Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang
akademik diatur oleh universitas dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Tenaga penunjang akademik bertugas
membantu proses pembelajaran, pratikum, dan memberikan layanan
kepustakaan serta perawatan peralatan media yang digunakan dalam proses
pembelajaran.

Tenaga administrasi akademik adalah unsur pelaksana administrasi
akademik yang mempunyai tugas pokok mengadministrasikan semua
kegiatan akademik.

H. Pelaksana Akademik

Pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan
pengabdian pada masyarakat adalah Fakultas, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran
dan Penjaminan Mutu.
1. Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan Program Pascasarjana

Universitas Negeri Padang pada saat ini mempunyai delapan fakultas,
satu Program Pascasarjana, 102 program studi  S3, S2, S1, D3, D2 dan 1
program pendidikan profesi konselor.
Nama fakultas, jurusan, dan program studi tersebut adalah:
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A. Program StrataTiga, Dua, Satu, Diploma, dan Profesi

FAKULTAS
& JURUSAN

PROGRAM STUDI
KEPENDIDIKAN NON KEPENDIDIKAN

1. Fakultas Ilmu Pendidian (FIP)
Administrasi
Pendidikan

- Administrasi Pendidikan  (S1)
- Administrasi Pendidikan (S2)
- Administrasi Pendidikan (S3)

Pendidikan
Luar Biasa

- Pendidikan Luar Biasa  (S1)

Teknologi
Pendidikan

- Teknologi Pendidikan  (S1)

Pendidikan
Luar Sekolah

- Pendidikan Luar Sekolah  (S1)

Bimbingan
dan Konseling

- Bimbingan dan Konseling (S1)
- Bimbingan dan Konseling (S2)
- Bimbingan dan Konseling (S3)

- Pendidikan Profesi
Konselor  (PPK)

Pendidikan
Guru Sekolah
Dasar

- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
(S1)

- Pendidikan Dasar (S2)
Pendidikan
Guru PAUD

- Pendidikan Guru PAUD (S1)
- Pendidikan Anak Usia Dini(S2)

Psikologi - Psikologi (S1)

2. Fakultas  Bahasa dan Seni (FBS)
Bahasa dan
Sastra
Indonesia

- Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia (S1)

- Pendidikan Bahasa  Indonesia
(S2)

- Sastra Indonesia (S1)
- Ilmu Informasi,

Perpustakaan dan
Kearsipan (D3)

- Perpustakaan dan Ilmu
Informasi (S1)

Bahasa dan
Sastra Inggris

- Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
- Pendidikan Bahasa Jepang (S1)
- Pendidikan Bahasa Inggris (S2)
- Ilmu Keguruan Bahasa (S3)

- Bahasa dan Sastra
Inggris (S1)

Seni Rupa - Pendidikan Seni Rupa (S1) - Desain Komunikasi
Visual (S1)

Seni Drama,
Tari dan
Musik

- Pendidikan Seni Drama, Tari
dan Musik (S1)

- Pendidikan Musik (S1)
- Pendidikan Tari (S1)
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FAKULTAS
& JURUSAN

PROGRAM STUDI
KEPENDIDIKAN NON KEPENDIDIKAN

3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Matematika - Pendidikan Matematika (S1)

- Pendidikan Matematika (S2)
- Matematika (S1)
- Statistik (S1)
- Statistik (D3)

Biologi - Pendidikan Biologi (S1)
- Pendidikan Biologi (S2)

- Biologi (S1)

Fisika - Pendidikan Fisika (S1)
- Pendidikan Fisika (S2)

- Fisika (S1)
- Fisika (S2)

Kimia - Pendidikan Kimia (S1)
- Pendidikan Kimia (S2)

- Kimia (S1)

Pendidikan
IPA

- Pendidikan IPA (S1)

4. Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
Ilmu Sosial
Politik

- Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (S1)

- Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (S2)

Geografi - Pendidikan Geografi (S1)
- Pendidikan Geografi (S2)

- Geografi (S1)
- Teknologi

Penginderaan Jauh
(D3)

Sejarah - Pendidikan Sejarah (S1)
- Pendidikan Keagamaan Islam

(S1)
Sosiologi - Pendidikan Sosiologi

Antropologi (S1)
Ilmu
Administrasi
Negara

- Ilmu Administrasi
Negara (S1)

- Ilmu Administrasi
Negara(S2)

5. Fakultas Teknik (FT)
Teknik Sipil - Pendidikan Teknik Bangunan

(S1)
- Teknik Sipil (D3)
- Teknik Sipil (S1)

Teknik
Elektro

- Pendidikan Teknik Elektro (S1) - Teknik Elektro (D3)
- Teknik Elektro

Industri (D4)
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FAKULTAS
& JURUSAN

PROGRAM STUDI
KEPENDIDIKAN NON KEPENDIDIKAN

Teknik
Elektronika

- Pendidikan Teknik Elektronika
(S1)

- Pendidikan Teknik Informatika
dan komputer (S1)

- Teknik Elektronika
(D3)

Teknik Mesin - Pendidikan Teknik Mesin (S1) - Teknik Mesin (D3)
- Teknik Mesin (S1)

Teknik
Otomotif

- Pendidikan Teknik Otomotif
(S1)

- Teknik Otomotif (D3)

Teknik
Pertambangan

- Teknik Pertambangan
(D3)

- Teknik Pertambangan
(S1)

Program
Pascasarja

- Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan (S2)
Keahlian
- Pendidikan Teknik

Informatika
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Otomotif
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknik

Elektronika
- Pendidikan Kesejahteraan

Keluarga

- Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan (S3)
Keahlian
- Pendidikan Teknik

Informatika
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Otomotif
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknik

Elektronika
- Pendidikan Kesejahteraan

Keluarga

Pendidikan Teknologi
dan Kejurusan (S2)
Konsentrasi
 Chief Information

Officer (CIO)
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FAKULTAS
& JURUSAN

PROGRAM STUDI
KEPENDIDIKAN NON KEPENDIDIKAN

6. Fakultas Ilmu Keolahragaan  (FIK)

Pendidikan
Olahraga

- Pendidikan Jasmani, Kesehatan
dan Rekreasi  (S1)

- Pendidikan Olahraga (S2)
Kepelatihan - Pendidikan Kepelatihan

Olahraga (S1)
Kesehatan dan
Rekreasi

- Ilmu Keolahragaan (S1)
- Keperawatan (D3)

7. Fakultas Ekonomi (FE)
Akuntansi - Akuntansi (S1)

- Akuntansi (D3)

Pendidikan
Ekonomi

- Pendidikan Ekonomi (S1)
- Pendidikan Ekonomi (S2)

Manajemen - Manajemen (S1)
- Manajemen

Perdagangan (D3)
- Manajemen Pajak (D3)
- Manajemen (S2)

Ekonomi
Pembangunan

- Ekonomi Pembangunan
(S1)

- Ilmu Ekonomi (S2)
- Kajian Lingkungan dan

Pembangunan (S3)
8. Fakultas Pariwisata dan Perhotelan

Ilmu
Kesejahteraan
Keluarga

- Pendidikan Kesejahteraan
Keluarga (S1)

- Tata Boga (D3)
- Tata Busana (D3)

Tata Rias dan
Kecantikan

- Pendidikan Tata Rias dan
Kecantikan (D4)

Pariwisata - Manajemen Perhotelan
(D4)
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B. Program Pascasarjana (PPs)

NO PROGRAM STUDI KONSENTRASI KET

a. Program S.2 (Magister)

1. Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial

- Pendidikan Antropologi/
Sosiologi

- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Kewarganegaraan
- Pendidikan Seni dan Budaya
- Pendidikan IPS Terpadu

2. Teknologi Pendidikan
3. Ilmu Lingkungan
b. Program S.3 (Doktor)

1. Ilmu Pendidikan Orientasi :
- Pengembangan Sumber Daya

Pendidikan (PSDP)
- Pendidikan MIPA
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Bahasa dan Sastra

Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Lingkungan
- Manajemen Pendidikan
- Teknologi Pendidikan
- Bimbingan dan Konseling

2 Ilmu Lingkungan

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

adalah unsur pelaksana akademik, yang mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawab langsung
kepada Rektor. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat;
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e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;

f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di
dalam negeri maupun di luar negeri;

g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat; dan

h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.
LP2M  membawahi beberapa pusat penelitian dan pengabdian pada
masyarakat yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan melalui Surat
Keputusan Rektor. Pusat-Pusat Penelitian mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkoordinasikan  pelaksanaan penelitian yang
relevan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian, terutama untuk
penelitian antar bidang atau multi disiplin.
a. Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH)

Pusat studi PKLH mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang
ditawarkan adalah :
- Penelitian dan pengkajian dibidang Kependudukan dan Lingkungan

Hidup
- Pelatihan dan jasa Konsultasi di bidang Kemasyarakatan yang

berkaitan dengan lingkungan hidup
- Seminar dan lokakarya di bidang Kependudukan dan Lingkungan

Hidup
- Promosi dan perluasan  perhatian  terhadap lingkungan hidup

b. Pusat Penelitian Gender (PPG)
Pusat studi PPG mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang
ditawarkan adalah :
- Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam mengelola

pendidikan berwawasan gender
- Melaksanakan penelitian berwawasan gender dengan menyerap

nilai-nilai agama dan budaya setempat
- Mengembangkan penelitian berperspektif gender yang bersinergi

dengan industri, institusi penelitian, Pemda, pemerintah pusat dan
luar negeri

- Melaksanakan penelitian berbasis mitigasi bencana berperspektif
gender

- Memberikan pelayanan untuk memberdayakan masyarakat miskin,
khususnya perempuan kepala keluarga.

c. Pusat Penelitian Pengkajian Agama (PPPA)
Pusat studi PPPA mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang
ditawarkan adalah :



Buku Pedoman Akademik FPP Tahun 2018
17

- Penyuluhan/Dakwah keagamaan
- Pelatihan metodologi penelitian/penulisan artikel ilmiah dibidang

keagamaan bagi dosen-dosen PAI
- Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Agama terhadap

guru-guru MDA
- Pelatihan  metodologi penulisan  buru daras dosen-dosen PAI
- Pelatihan  PBM guru guru MDA
- Pelatihan Da'i Mahasiswa (Peldama)
- Seminar dan diskusi bahaya narkoba dan pergaulan bebas
- Mengadakan penelitian keagamaan melalui kerjasama dengan

lembaga-lembaga/ormas-ormas keagamaan
d. Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah

Pusat studi PPPWOD mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang
ditawarkan adalah :
- Penelitian meta evaluasi (penelitian khusus) berkenaan dengan

Pemerintah Daerah terutama dalam bidang pelayanan,
pembangunan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat

- Pelatihan dan jasa konsultasi di bidang peningkatan kapabilitas,
berkenaan dengan  manajeman keuangan daerah, tata pemerintahan
yang baik, dan pengembangan potensi daerah

- Menyelenggarakan kegiatan  ilmiah  seperti seminar, diskusi panel,
bedah buku dll.

- Membantu fakultas dalam menyelenggarakan seminar proposal, draf
hasil penelitian  bagi staf pengajar

e. Pusat Penelitian Bencana (PPB)
Pusat studi PPB mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang
ditawarkan adalah :
- Penelitian dibidang pengurangan resiko bencana alam seperti gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
dan tanah longsor

- Penelitian dibidang pengurangan resiko bencana non-alam seperti
gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit

- Penelitian dibidang pengurangan resiko bencana sosial seperti
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan
teror

- Pelayanan terhadap inventarisasi dan identifikasi daerah rawan dan
resiko bencana alam, sistem informasi mitigasi bencana alam dan
teknologi mitigasi bencana alam

- Pelayanan terhadap pemetaan daerah rawan dan resiko bencana
- Pelayanan terhadap mitigasi dan manajemen bencana
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- Pelayanan terhadap jasa profesional dibidang pengurangan resiko
bencana

- Seminar dan lokakarya
f. Pusat Penelitian Hukum dan HAM

Pusat studi PPH-HAM mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang
ditawarkan adalah :
- Pengkajian dan penelitian  berkenaan dengan ; pembangunan

kebijakan, hukum konstitusi, peraturan perundang-undangan,
Perda, otonomi daerah, geografi, demograqfi, dan SDA

- Advokasi terhadap pelanggaran HAM
- Mediasi  terhadap pelanggaran  yang bersifat non litigasi
- Seminar dan diskusi  tentang berbagai bidang dalam pembangunan
- Mengadakan pendidikan dancpelatihan  pengkajian  dan penelitian

dalam bidang sipil politik , ekonomi dan sosial
- Mensosialisasikan  kondisi pembangunan nasional dan daerah
- Mengadkan kerjasama dengan lembang-lembaga pemerintah dan

swasta  baik ditingkat  lokal, nasional dan internasional dalam
rangka pengemnbangan pembangunan masyarakat

- Melakukan  pengembangan dan komunikasi  dengan lembaga
lembaga dan masyarakat intelektual yang mempunyai perhatian
dalam pengembangan pembangunan, baik pada tingkat nasional
maupun internasional

- Merekomendasikan  temuan-temuan studi dan penelitian kepada
instansi terkait.

g. Pusat Penelitian Manajemen dan Strategi Publik
Pusat studi PPMSP mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang
ditawarkan adalah :
- Pengkajian dan pengembangan UMKM
- Pengkajian dan pengembangan kewirausahaan
- Pengkajian kebijakan publik
- Penyusunan Renstra sektor publik
- Konsulatasi UMKM
- Pelatihan pengusaha kecil

Disamping pusat penelitian diatas yang dikelola oleh LP2M, juga
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan
pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh
UNP secara langsung kepada masyarakat untuk mempercepat proses
pembangunan.
LP2M mempunyai tujuan (a) mengembangkan sumber daya manusia ke
arah terciptanya manusia pembangunan dan pengembangan ke arah
terbinanya masyarakat belajar, (b) mengamalkan pengetahuan dan
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ketrampilan melalui pendidikan yang berkesinambungan pada
masyarakat, (c) melaksanakan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan
kemampuan dan sumber daya yang tersedia, dan (d) melaksanakan
kegiatan keterpaduan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat.

3. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
(LP3M)

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
(LP3M) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan
pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Lembaga Pengembangan
Pembelajaran dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
d. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran,

pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
e. pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan

pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; dan
f. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

I. Pelaksana Administratif
Pelaksanaan administrasi universitas yang meliputi Biro Akademik

dan Kemahasiswaan (BAK), Biro Perencanaan, Administrasi Kerja Sama
dan Hubungan Masyarakat (BPAKHM). Sedangkan Administrasi Umum dan
Keuangan diselenggarakan oleh Biro Umum dan Keuangan (BUK). Kepala
Biro diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

J. Unsur Penunjang
Unsur penunjang pada UNP dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis

(UPT) merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan dan
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di
luar fakultas, jurusan dan program studi, laboratorium, workshop, dan studio.
1. UPT Perpustakaan

Menurut PP No. 24 th 2014 perpustakaan adalah institusi pengelola
koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional
dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan
bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian
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kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk
mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di
perguruan tinggi. Perpustakaan mempunyai tugas memberikan pelayanan
bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,
perpustakaan mempunyai fungsi (a) menyediakan dan mengolah bahan
pustaka, (b) memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka (c)
memelihara bahan pustaka (d) melakukan layanan referensi, dan (e)
melakukan urusan tata usaha pustaka.
UPT Perpustakaan UNP terdiri dari perpustakaan pusat, ruang baca
fakultas,ruang baca jurusan dan ruang baca pada setiap UPP PGSD
(Lubuk Buaya, Bandar Buat, dan Bukittinggi). UPT Perpustakaan ini,
semejak tahun 1994 telah menempati gedung baru bertingkat lima dengan
luas sekitar 5000 m².
Pada gedung ini terdapat beberapa ruangan yang antara lain ruang: AVA,
Kerja Pustakawan, proyeksi film, penjilidan, baca dosen/pasca sarjana,
ruang internet, koleksi utama dan ruang baca mahasiswa.
Perpustakaan sudah di kelelo mengunakan sistem informasi
perpustakaan, yang menyediakan layanan perpustakaan digital (Digital
Library) yang dapat di akses selama 24 jam sekari melalui situs
http://digilib.unp.ac.id

a. Ruang Baca Fakultas/Jurusan/UPP
Ruang baca ini di samping melayani mahasiswa juga banyak
dimanfaatkan oleh staf pengajar pada fakultas/jurusan/program studi
yang bersangkutan.

b. Jadwal Pelayanan
Hari Pukul Keterangan

1). Perpustakaan
Senin-Kamis 07.30 s.d. 12.00 WIB

12.00 s.d. 13.30 WIB
13.30 s.d. 16.00 WIB

(Istirahat  Sholat)

Jum'at 07.30 s.d. 11.45 WIB
11.45 s.d. 14.00 WIB
14.00 s.d. 15.30 WIB

(Istirahat  Sholat)

Sabtu 07.30 s.d. 12.00 WIB
Minggu 09.00 s.d. 13.00 WIB
2). Ruang Baca Fakultas/UPP
Senin-Kamis 07.30 s.d. 16.00 WIB
Jum'at 07.30 s.d. 11.30 WIB
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2. UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mendukung
otomatisasi data dalam mengembangkan sistem informasi manajemen
bidang akademik dan bidang lainnya. Penggunaan jaringan berbasis
Local Area Network (LAN)/Intranet dan Wide Area Network
(WAN)/Internet yang dilengkapi dengan kabel serat optik diharapkan
proses komputerisasi lebih terpadu, simultan serta dapat diakses secara
lebih luas oleh civitas akademika UNP.
Mulai tahun 2006 telah dikembangkannya sistem pembayaran host to
host antara UNP dan Bank Nagari (online) yang memberikan kemudahan
kepada mahasiswa dalam proses pembayaran SPP. Sistem ini telah
dikembangkan lebih lanjut mencakup pembayaran penerimaan
mahasiswa baru Reguler Mandiri, pembayaran uang wisuda, pembayaran
penerimaan mahasiswa baru diploma III dan Pascasarjana Fakultas
Teknik UNP.
Tahun yang sama juga diluncurkan website resmi Universitas Negeri
Padang (http://www.unp.ac.id) dan Webmail Universitas Negeri Padang
(http://webmail.unp.ac.id).
Tahun 2008, semua proses registrasi mahasiswa baru, pengelolaan
administrasi akademik program studi, portal akademik, sistem informasi
perpustakaan dan digital library juga mulai diterapkan secara online.
Registrasi mahasiswa (http://prasireg.unp.ac.id) merupakan aplikasi
untuk pendaftaran mahasiswa baru sehingga proses pendaftaran lebih
efektif dengan data yang lebih akurat karena dilakukan sendiri oleh yang
bersangkutan.
Sistem Informasi Akademik merupakan aplikasi untuk pengelolaan
manajemen jurusan/program studi, terutama menyangkut jadwal kuliah.
Dengan aplikasi ini masing-masing program studi dapat menentukan
sendiri jadwal mata kuliah beserta aturan pengambilan mata kuliah yang
ditawarkan setiap semesternya. Aplikasi ini hanya dapat di akses dari
jaringan internal (intranet) UNP
Akses bagi mahasiswa dan dosen dapat dilakukan melalui Portal
Akademik (http://portal.unp.ac.id). Dosen secara online dapat
mengetahui mata kuliah apa saja yang diampu pada semester berjalan,
peserta kelas serta menginputkan nilai mahasiswa pada akhir semester,
sedangkan mahasiswa secara online dapat melakukan pengisian Kartu
rencana studi (KRS), melihat hasil studi (LHS), berinteraksi dengan
mahasiswa dan dosen seluruh universitas melalui forum diskusi. Portal
akademik sedang ditingkatkan fungsinya sebagai sarana pembelajaran
yang interaktif antara dosen pengampu mata kuliah dengan mahasiswa
yang diasuhnya.
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Akhir Tahun 2012 telah dikembangkan Sistem Pembelajaran Elektronik
onlilne (http://elearning.unp.ac.id) yang dapat digunakan untuk
pembelajaran jarak jauh dan journal elekronik (http://ejournal.unp.ac.id)
untuk unggah jurnal secara elektronik bagi dosen dan mahasiswa.
Pengunaan sistem informasi ini selaras dengan penyediaan infrastruktur
yang selalu disempurnakan, seperti:
1. Ruangan dan perlengkapan baru untuk data center (mulai akhir tahun

2013)
2. Blade Server dengan 3 unit server dual xeon quad core dengan

memory 32 GB masing-masingnya dengan kapasistas yang bisa
ditingkatkan sampai 14 unit server dengan teknologi terbaru, server-
server tipe tower dengan teknologi intel xeon serta  memory yang
cukup memadai dengan jumlah lebih dari 10 unit.

3. Backup storage dengan kapasitas sampai 10 TB sebagai penampung
data utama dan cadangan.

4. Mesin OMR sebanyak 3 buah dengan kecepatan 3.500 lembar perjam
sebagai alat input data dan pemeriksaan ujian yang mengunakan
lembaran jawaban ujian (LJK) komputer.

5. Jaringan dengan teknologi 10 gigabit fiber optic dan wireless hotspot
tipe N yang dapat diakses dari dalam dan luar kampus UNP air tawar
dengan radius 10 KM (terus ditingkatkan sehingga dapat diakses dari
seluruh pelosok kota Padang oleh mahasiswa, dosen dan staf
administrasi).

6. Ruangan Teleconfrence yang digunakan untuk pelayananan
pembelajaran jarak jauh,  pertemuan dengan pihak departemen dan
perguruan tinggi lainya di Indonesia yang terhubung dalam
INHERENT (Indonesian Higher Education Network) melalui jejaring
pendidikan nasional (Jardiknas).

3. Unit Pelaksana Teknis Bahasa
UPT Bahasa adalah unit pendukung yang menyelenggarakan kegiatan
layanan akademik bagi seluruh civitas akademik dan masyarakat dalam
bentuk pelatihan atau kursus bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Bahasa
Jepang, Bahasa Arab, Bahasa Jerman, dan Bahasa Mandarin.
Kursus tersebut disediakan bagi semua tiingkatan mulai dari anak-anak,
remaja, dan dewasa. Unit ini juga menyediakan layanan yang berkaitan
dengan kebahasaan seperti terjemahan dan interpreter, escort bagi tamu
asing, tes kemampuan bahasa asing (TOEFL, TOEIC, IELTS, tes Bahasa
Jepang), pengeditan skripsi/tesis/disertasi dan buku serta pelatihan bagi
instruktur bahasa.
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4. UPT Pelayanan dan Bimbingan Konseling (UPBK)
UPBK mempunyai tugas melaksanakan memberikan layanan konsultasi
kepada dosen, mahasiswa, pegawai, dan masyarakat. Pelayanan yang
diberikan UPBK pada umumnya difokuskan kepada mahasiswa UNP.
Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan akademik maupun non-
akademik dalam rangka membantu mahasiswa UNP mencapai
kesuksesan akademik, kesuksesan perencanaan karir, dan keseksesan
sosial kemasyarakatan (trisukses).
Dalam menghadapi tuntutan akademik dan sosial, mahasiswa dihadapkan
kepada berbagai masalah yang pemecahannya seringkali memerlukan
bantuan konselor. Masalah itu meliputi antara lain masalah pribadi,
sosial, belajar, ekonomi, hubungan muda mudi, perkawinan dan masalah-
masalah lain yang mengganggu kelancaran dan kesuksesan belajarnya.
Layanan-layanan tersebut diberikan oleh para konselor yang ahli
dibidangnya, sesuai dengan jenis dan sifat masalah yang dialami.
Mahasiswa dapat langsung atau melalui PA menghadap konselor, tetapi
lebih baik dengan mengadakan perjanjian sebelumnya.

5. UPT Layanan Internasional
UPT Layanan Internasional mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi
kerja sama internasional, layanan mahasiswa, pendidik, dan tenaga
kependidikan asing, serta promosi internasional UNP.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118,
UPT Layanan Internasional menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan
penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT; (b) pengembangan
kerja sama internasional UNP; (c) fasilitasi kerja sama internasional; (d)
pelaksanaan layanan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan
asing; (e) pelaksanaan promosi internasional universitas; (f) koordinasi
pelaksanaan program kerja sama internasional UNP; (g) pemantauan dan
evaluasi program kerja sama internasional UNP; dan (h) pelaksanaan
urusan administrasi UPT.

6. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pengembangan karir dan kewirausahaan di
lingkungan UNP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:
(a) pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, (b)
pelaksanaan pengembangan karir dan kewirausahaan, (c) pelaksanaan
administrasi kegiatan pengembangan karir dan kewirausahaan,  dan (d)
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pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pengembangan Karir dan
Kewirausahaan.

7. Laboratorium/Workshop
Laboratorium/workshop merupakan sarana penunjang dalam rangka
memberikan layanan serta melatih ketrampilan mahasiswa dalam
memantapkan teori dan praktek. Jenis laboratorium/workshop tersebut
terdapat di tiap-tiap fakultas sesuai dengan jurusan dan program studi
masing-masing. Rincian informasi mengenai labor/workshop/studio dapat
dilihat pada masing-masing fakultas.

8. Unit Kesehatan Kampus (UKK)
a. Tugas UKK adalah:

1) Memberikan pelayanan kesehatan kepada sivitas akademika
2) Memberikan pengobatan/perawatan kesehatan ibu dan anak, gizi,

hieginis, imunisasi serta keluarga berencana.
b. Jadwal Pelayanan

Pengobatan dan perawatan orang sakit diadakan setiap hari kerja
kecuali Jum’at. Pemeriksaan ibu hamil, kontrol anak sehat, petunjuk
gizi makanan anak diadakan setiap Kamis. Pelayanan/konsultasi
keluarga berencana diadakan setiap hari kerja mulai pukul 11.00 WIB
kecuali Jum’at.

9. Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM)
Pusat kegiatan mahasiswa (student center) merupakan tempat kegiatan
dalam usaha membina dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan
yang berhubungan dengan penalaran, bakat/minat, kesejahteraan dan juga
merupakan forum komunikasi dan informasi seluruh kegiatan kokurikuler
termasuk organisasi mahasiswa. Semua kegiatan mahasiswa yang
berbentuk diskusi, seminar, lokakarya, latihan kepemimpinan dan lain-
lain dapat ditampung di PKM.

10. Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK)
Pusat Jasa Ketenagakerjaan memberikan informasi dan bantuan kepada
para mahasiswa dalam bidang ketenagakerjaan. Informasi dan bantuan
tersebut antara lain:
a. memberikan informasi tentang lapangan kerja yang tersedia
b. mengidentifikasi kualifikasi lulusan yang dibutuhkan oleh pasar kerja
c. membantu pengembangan karir mahasiswa
d. mengusahakan latihan keahlian tambahan
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e. menjalin hubungan kerjasama dengan departemen dan instansi yang
terkait dalam hal ketenagakerjaan

11. Penerbitan (UNP Press)
Penerbit UNP mengusahakan penerbitan karya para dosen berupa buku
ajar, kebutuhan perkuliahan, laporan penelitian, serta artikel Forum
Pendidikan dan Buletin UNP, Ganto, dan Pembelajaran.

12. Sarana Olahraga
Prasarana dan Sarana olahraga yang tersedia dapat menampung
kegiatan-kegiatan olahraga mahasiswa, dosen dan karyawan di luar
jam-jam kuliah. Saat ini tersedia 3 gedung olahraga yang terdiri dari
lapangan bola basket, bola volly, bulu tangkis, bola tangan, sepak takraw,
tenis meja dan senam. Tiga buah lapangan bola kaki, lintasan atletik dan
empat tenis lapangan serta sarana latihan fitness dan kolam renang
Indoor.

13. Koperasi Pegawai Negeri
Koperasi Universitas Negeri Padang telah mempunyai badan Hukum
Nomor 1027/BH-XVII tanggal 28 Oktober 1992. Koperasi Universitas
Negeri Padang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada anggota dalam
bentuk barang dan jasa.
Koperasi Universitas Negeri Padang menyelenggarakan kegiatan usaha
simpan pinjam, pertokoan, fotokopi, leveransir alat-alat tulis kantor, dan
konsultan.

14. Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
KOPMA merupakan sarana penunjang akademik mahasiswa UNP.
KOPMA bukan saja dimaksudkan sebagai tempat pembinaan ketrampilan
untuk melakukan praktikum berorganisasi secara bisnis, tetapi juga untuk
wadah pembinaan generasi muda untuk mewujudkan cita-cita koperasi.

15. Asrama Mahasiswa
Mahasiswa yang diizinkan menempati asrama, adalah mahasiswa yang
telah memenuhi kriteria yang ditetapkan tersendiri oleh Rektor. Asrama
mahasiswa ini  tersebar diberbagai tempat yaitu;  1) Kampus pusat Air-
Tawar Padang, 2) UPP II PGSD di Lubuk Buaya, 3) UPP III PGSD di
Bandar Buat, 4) UPP IV PGSD di Bukitinggi. Cara memperoleh
kesempatan menempati asrama dapat ditanyakan kepada Bagian
Kemahasiswaan BAK.
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16. Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan (YPK)
Badan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemajuan lembaga
dan kesejahteraan sivitas akademika dengan mengusahakan
sumber-sumber di luar dana yang dianggarkan.

17. Masjid
Di dalam kampus terdapat Masjid Al-Azhar yang di samping untuk
melakukan shalat dan kegiatan keagamaan juga dipakai untuk
perkuliahan agama Islam sekaligus sebagai Laboratorium Akhlak dan
Moral.

18. Keamanan Kampus
Keamanan kampus ditangani oleh Satuan Pengamanan (SATPAM)
kampus yang bertugas 24 jam. Satuan Pengamanan ini dilengkapi dengan
radio komunikasi 2 meter dengan frekuensi 143.400 MHz. Jika ada
hal-hal gawat darurat atau/dan masalah penting/informasi penting
mengenai kampus dan sivitas akademika dapat segera menghubungi
SATPAM melalui frekuensi tersebut. Pos-pos SATPAM tersebar di
beberapa tempat di kampus.

K. Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan
Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk
melaksanakan peningkatan dan pengembangan bakat, minat, penalaran,
keilmuan dan kesejahteraan, pengabdian pada masyarakat serta kegiatan
mahasiswa lainnya, dibentuk organisasi kemahasiswaan yang
diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiwa.

1. Organisasi Kemahasiswaan di Tingkat Universitas

a. Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM)
Majelis Perwakilan Mahasiswa merupakan bagian normatif tingkat
Universitas yang bertugas:
1) menyusun garis besar program kegiatan (GBPK) mahasiswa

tingkat Universitas
2) mengangkat dan memberhentikan BEM
3) mengawasi dan mengarahkan BEM dalam melaksanakan (GBPK)

b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan wadah pembinaan
kemahasiswaan ditingkat universitas, untuk pengembangan penalaran,
minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa.
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2. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas
a. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas merupakan badan normatif
tingkat fakultas sebagai wadah yang  mendukungkegiatan mahasiswa
dalam hal kesejahteraan, minat/bakat dan pembinaan penalaran.
Anggota BPMF adalah merupakan wakil-wakil yang dipilih secara
langsung oleh para mahasiswa dari calon yang didukung oleh
sekurang-kurangnya 10 orang mahasiswa dan disetujui oleh Dekan.
Syarat-syarat untuk menjadi anggota BPMF adalah (a) mempunyai
integritas, kepribadian dan berbudi pekerti luhur serta (b) mempunyai
prestasi belajar yang tinggi selama mengikuti jenjang pendidikan
sebelumnya.

b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)
Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan wadah pembinaan
kemahasiswaan di tingkat fakultas bagi pengembangan kekuatan
penalaran individual mahasiswa (ideas and reasoning) serta tempat
penyaluran bakat dan minat mahasiswa.

c. Badan Semi Otonom Unit Kegiatan Mahasiswa (BSO-UKM)
Badan Ini berada dibawah BEMF yang bertugas mengembangkan dan
meningkatkan kretifitas dalam melaksanakan kegiatan keilmuan,
minat dan bakat, serta merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing.

3. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Jurusan
Pada tingkat jurusan dibentuk Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang
bertugas membantu pembinaan,penalaran  bakat serta kesejahteraan
mahasiswa jurusan.

L. Daftar Nama Pimpinan, Staf Ahli dan Senat Universitas

1. Pimpinan Universitas

Rektor : Prof. Ganefri, Ph.D.
Wakil Rektor I : Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si
(Bidang Akademik)
Wakil Rektor II : Drs. Syahril, ST, M.Sc, Ph.D
(Bidang Perencanaan Umum dan Keuangan)
Wakil Rektor III : Prof. Dr. Ardipal, M. Pd
(Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
Wakil Rektor IV : Prof. Dr. Syahrial B. M. Pd
(Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi)
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2. Staf Ahli

Staf Ahli Rektor : 1) Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D
2) Dr. Muhammad Anwar, S.Pd, MT

Staf Ahli Wakil Rektor I : 1) Alizar, S.Pd, M.Sc, Ph.D
2) Abror, SE, M.E, Ph.D

Staf Ahli Wakil Rektor II : 1) Drs. Revian Body, M.SA
2) Risma Apdeni, ST, MT

Staf Ahli Wakil Rektor III : 1) Drs. Yulifri, M.Pd
2) Drs. Hasan Maksum, MT

Staf Ahli Wakil Rektor IV : 1) Drs. Jonni, M.Pd
2) Mohammad Isa Gautama, S. Pd, M.Si

3. Pimpinan Fakultas
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan : Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
Dekan Fakultas Bahasa dan Seni : Prof. Dr. M. Zaim, M.Hum
Dekan Fakultas Matematika dan IPA : Prof. Dr.  Lufri, MS
Dekan Fakultas IlmuSosial : Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
Dekan Fakultas Teknik : Dr. Fahmi Rizal, M. Pd
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan : Dr. Zalfendi, M.Pd
Dekan Fakultas Ekonomi : Dr. Idris., M. Si
Dekan Fakultas Pariwisata dan  Perhotelan : Dra. Ernawati, M.Pd., Ph.D.
Direktur Program Pascasarjana : Prof. Yenni Rozimela, M.Ed, Ph.D

4. Pimpinan Lembaga
a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua : Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd
b. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu

Ketua : Dr. Edwin Musdi, M.Pd

5. Pimpinan Biro
Kepala BAK : Drs. Yushamdi
Kepala BUK : Afdalisma, SH., M.Pd.
Kepala BPAKHM : Drs. Ahmad Hamdani, MM.

6. Pimpinan Pusat dan Unit
a. Badan Pengelola Unit Bisnis BLU

Kepala : Prof. Dr. Yasri, MS
b. Pusat Penelitian LP2M

Kepala : Drs. Syamsir, M. Si, Ph.D
c. Pusat Pengabdian LP2M

Kepala : Dr. Elfi Tasrif, MT
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d. Pusat Pengembangan Pembelajaran LP3M
Kepala : Dr. Zul Amri, M. Ed

e. Pusat Penjaminan Mutu LP3M
Kepala : Dr. M. Giatman, M.SIE

f. Pusat Program Pengalaman Lapangan
Kepala : Dr. Waskito, M.T

g. UPT. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan
Kepala : Dra. Asmar Yulastri, M.Pd, Ph.D

h. UPT Bahasa
Kepala : Dra. An Fauzia Rozani Syafei, MA

i. UPT Perpustakaan
Kepala : Dr. Ardoni, M.Si

j. UPT PTIK
Kepala : Drs. Aswardi, MT

k. Unit Pelayanan Bimbingan Konseling
Kepala : Dr. Yarmis, M.Pd., Kons

7. Senat Universitas
Ketua :  Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.
Sekretaris :  Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd
Anggota :

Prof. Ganefri, Ph.D
Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si
Ir. Syahril, ST, M.Sc, Ph.D
Prof. Dr. Ardipal, M.Pd
Prof. Dr. Syahrial Bakhtiar, M.Pd
Prof. Dr. Rusdinal M.Pd
Dr. Edwin Musdi, M.Pd
Prof. Yenni Rozimela, M.Ed, Ph.D
Prof. Dr. Lufri, M.S
Prof. Dr. Ahmad Fauzan, M. Pd, M.Sc
Prof. Dr. Festiyed, M.S
Prof. Dr. Elizar, M.Pd
Prof. Dr. Minda Azhar, M.Si
Drs. Hendra Syarifuddin, M.Si, Ph.D
Dr. Irwan, M.Si
Dra. Hj. Heffi Alberida, M.Si
Dr. Yuni Ahda, S.Si, M.Si
Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si
Dr. Indang Dewata, M. Si
Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T
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Prof. Dr. Nizwardi Jalinus,M.Ed
Drs. Bahrul Amin, ST, M.Pd
Dr. M. Giatman, M.SIE
Dr. Nurhasan Syah, M. Pd
Oriza Candra, ST, MT
Dr. Usmeldi, M. Pd
Drs. Putra Jaya, M.T
Dr. Muhammad Anwar, S.Pd, MT
Dr. Hasan Maksum, MT
Drs. Raimon Kopa, MT
Dr. Zalfendi, M.Kes
Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram
Prof. Dr. Eddy Marheni, M.Pd
Prof. Dr. Syafruddin, M.Pd
Prof. Dr. Eri Barlian, MS
Dr. Khairuddin, M. Kes, AIFO
Drs. Jonni, M.Pd
Dr. Alnedral, M. Pd
Dr. Bafirman HB, M. Kes, AIFO
Dr. Didin Tohidin, M.Kes, AIFO
Dr. Wilda Welis, SP, M.Kes
Dr. Alwen Bentri, M.Pd
Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd
Prof. Dr. Firman, MS. Kons
Prof. Dr. Mega Iswari, M.Pd
Prof. Dr. Rakimahwati, M.Pd
Prof. Drs. Yalvema Miaz, M.A, Ph.D
Dr. Alizamar, M. Pd, Kons
Dr. Fetri Yeni J, M.Pd
Dr. Hadiyanto, M.Ed
Drs. Muhammadi, S.Pd, M.Si
Prof. Dr. M.Zaim, M.Hum
Prof. Dr. Mukhaiyar, M.Pd
Prof. Dr. Hasanuddin WS, M.Hum
Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd
Dr. Zul Amri, M.Ed
Prof. Dr. Hermawati Syarif, M.Hum
Prof. Dr. Yasnur Asri, M.Pd
Dr. Yahya, M.Pd
Drs. Yusron Wikarya, M.Pd
Indrayuda, S.Pd, M.Pd, Ph.D
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Drs. Wimbrayardi, M.Sn
Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A
Prof. Drs. Dasman Lanin, M. Pd, Ph.D
Drs. Suryanef, M.Si
Drs. Ikhwan, M.Si
Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
Drs. Zafri, M.Pd
Dra. Yurni Suasti, M.Si
Junaidi, S.Pd., M.Si
Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D
Dr. Dedi Hermon, M.P
Dr. Idris, Drs., M.Si
Prof. Dr. Agus Irianto
Prof. Dr. Syamsul Amar, M.S
Prof. Dr. Bustari Muchtar
Prof. Dr. Yasri, M.S
Dr. Susi Evanita, MS
Dr. Efrizal Syofyan, SE., M.Si., Ak
Drs. Ali Anis, M.S
Erni Masdupi, SE., M.Si., Ph.D
Sany Dwita, SE., M.Si., Ak., Ph.D
Dr. Ernawati, M.Pd, Ph.D
Prof. Dr. Agusti Efi, M.A
Dra. Asmar Yulastri, M.Pd., Ph.D
Dra. Rahmiati, M.Pd, Ph.D
Dra. Adriani, M.Pd
Dra. Wirnelis Syarif, M.Pd
Dra. Hayatunnufus, M.Pd
Murni Astuti, S.Pd, M.Pd.T
Dra. Ira Meirina Chair, M.Pd
Dr. Yuliana, SP., M.Si
Waryono, S.Pd., MM.Par
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BAB III
KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai isi, bahan kajian/pelajaran serta cara penyampaian dan
penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
belajar mengajar di perguruan tinggi. Mulai tahun akademik 2003/2004
Universitas Negeri Padang melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan Surat
Keputusam Mendiknas No. 232/U/2000 dan Surat keputusan Mendiknas
No.045/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Kedua SK Mendiknas ini
mengisyaratkan berlakunya Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan
Tinggi.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah kurikulum yang
dirancang berdasarkan kajian kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa
setelah menamatkan studinya pada suatu program. Jadi kompetensi adalah
seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab, yang dimiliki seseorang
sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan
tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi meliputi pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan yang bisa dipelajari dan yang dikembangkan
seseorang meliputi tingkah laku dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif
dan motorik yang memuaskan.

Pada tahun akademik 2014/2015 Universitas Negeri Padang
melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan
Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi. Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat 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. KKNI
merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan
sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.

A. Matakuliah Universitas
1. Mata Kuliah Wajib Universitas

No. Kode MK
Mata Kuliah Wajib

Universitas
SKS

1. UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3
2. UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2
3. UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2
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No. Kode MK
Mata Kuliah Wajib

Universitas SKS

4. UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2
5. UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3
6. UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2
7. UNP1.60.7401 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2

Jumlah 16

2. Mata Kuliah Pilihan Universitas

No. Kode MK
Mata Kuliah Pilihan

Universitas
SKS Ket.

1. UNP2.50.2102 Pendidikan Multikultural 2 Dipilih 1
mata
kuliah
(2 SKS)

2. UNP2.60.2101 Pendidikan Kebugaran
Jasmani

2

3. UNP2.60.2402 Manajemen Bencana 2
4. UNP2.60.3401 Budaya Alam

Minangkabau
2

5. UNP2.60.3402 Teknologi Informasi dan
Komunikasi

2

6. UNP2.60.2102 Bahasa Jepang 2
7. UNP2.50.2401 Sejarah Perjuangan

Bangsa Indonesia
2

8. UNP2.50.1401 Ilmu Sosial dan Budaya
Dasar

2

9. UNP2.50.1402 Ilmu Kealaman Dasar 2
Jumlah 18 2

3. Mata Kuliah Kependidikan Wajib Universitas

No.
Kode MK

Mata Kuliah Wajib
Kependidikan

Universitas
SKS

Keterang
an

1. UNP1.61.1201 Dasar-dasar Ilmu
Pendidikan

2
Semester
1 atau 2

2. UNP1.61.2102 Administrasi dan
Supervisi Pendidikan

2
Semester
2 atau 3

3. UNP1.61.2101 Psikologi Pendidikan
2

Semester
3 atau 4

4. UNP1.61.4201 Bimbingan Konseling
2

Semester
4 atau 5

5. UNP1.61.5101 Praktik Lapangan 1 Semester
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No.
Kode MK

Mata Kuliah Wajib
Kependidikan

Universitas
SKS Keterang

an

Persekolahan 1 (PLP1) 5
6. UNP1.61.6401 Praktik Lapangan

Persekolahan 2 (PLP2)
1

Semester
6

7. UNP1.61.7401 Praktik Lapangan
Persekolahan 3 (PLP3)

3
Semester

7
8. UNP1.61.2103 Filsafat Pendidikan

2
Semester

2
Jumlah 13

Catatan: PLP1, PLP2, dan PLP3 dikelola oleh Ketua Program Studi dan
bekerja sama dengan PPPL, LP3M UNP.

B. Beban SKS Menurut  Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan Beban sks

Diploma II 72 s.d. 90
Diploma III 108 s.d. 120
Sarjana dan Diploma IV 144 s.d. 158

Profesi minimal 36

Program Magister minimal 46
Program Doktor minimal 52

C. Kode Mata Kuliah dan Arti Kode Mata Kuliah

1. Kode Mata Kuliah
a. Kode mata kuliah terdiri atas 10 digit yang dibagi atas tiga segmen

yang dipisahkan dengan tanda titik(.).
b. Segmen pertama kode mata kuliah terdiri atas empat digit, tiga

digit pertama adalah huruf kapital sesuai singkatan Universitas,
Fakultas, atau Program Studi (Prodi) pemilik mata kuliah tersebut.
sebagai contoh UNP berarti mata kuliah universitas, FBS berarti
mata kuliah Fakultas Bahasa dan Sastra dan IND berarti mata
kuliah Jurusan/Program Studi Bahasa Indonesia.

c. Segmen kedua terdiri atas dua digit
1) Digit pertama menunjukkan level KKNI, yaitu D3 = 5, S1=6,

S2=8,  dan S3=9.
2) Digit kedua menggunakan angka 0, 1, atau 2 yang

menunjukkan kelompok program studi. Untuk Program Studi
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Kependidikan menggunakan kode 1, Program Studi Non
Kependidikan menggunakan kode 2, dan jika mata kuliah
tersebut sama untuk kedua Program Studi gunakan kode 0.

d. Segmen ketiga terdiri atas empat digit
1) Digit pertama menggunakan angka 1-8, menunjukkan semester

pengambilan mata kuliah.
2) Digit kedua merupakan kode kelompok kompetensi

kependidikan
3) Digit ketiga dan keempat merupakan nomor urut mata kuliah,

sesuai kelompok mata kuliah (01 sampai dengan 99).
e. Kode untuk singkatan fakultas adalah sebagai berikut.

FIP =  Fakultas Ilmu Pendidikan
FBS =  Fakultas Bahasa dan Seni
FMA =  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
FIS =  Fakultas Ilmu Sosial
FTE = Fakultas Teknik
FIK =  Fakultas Ilmu Keolahragaan
FEK =  Fakultas Ekonomi
FPP =  Fakultas Pariwisata dan Perhotelan

f. Kode singkatan program studi adalah sebagai berikut.

Fakultas Jurusan/Program Studi Kode
FIP Administrasi Pendidikan AIP

Pendidikan Luar Biasa PLB

Teknologi Pendidikan KTP

Pendidikan Luar Sekolah PLS

Bimbingan dan Konseling BDK

PGSD GSD

PGPAUD AUD

Pendidikan Dasar PDA

Pendidikan Profesi Konselor PPK

Psikologi PSI
FBS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IND

Sastra Indonesia IND

Pendidikan Bahasa Inggris ING

Bahasa dan Sastra Inggris ING

Pendidikan Seni Rupa SRP
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Fakultas Jurusan/Program Studi Kode
Seni Drama, Tari dan Musik SEN

Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan IPK

Pendidikan Bahasa Jepang JPG

Desain Komunikasi Visual DKV

Pendidikan Musik MSK

Pendidikan Tari TAR

Perpustakaan dan Ilmu Informasi PII

Ilmu Keguruan Bahasa IKB

FMIPA Matematika MAT

Biologi BIO

Fisika FIS

Kimia KIM

Statistika D3 STK

Statistika S1 STA

Pendidikan IPA IPA

FIS

Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan S1 PKn

Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan S2 PKN

Ilmu Administrasi Negara IAN

Geografi GEO

Sejarah SEJ

Pendidikan Sosiologi Antropologi SOA

Pendidikan Keagamaan Islam PAI

Teknologi Penginderan Jauh TPJ

FT Teknik Sipil SIP

Teknik Elektro ELO

Teknik Elektronika ELA

Teknik Informatika dan Komputer TIK

Teknik Mesin MES

Teknik Otomotif OTO

Teknik Pertambangan TMB

Teknik Elektro Industri TEI
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Fakultas Jurusan/Program Studi Kode
FIK Pendidikan Olahraga POR

Pendidikan Kepelatihan PEL

Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi KOR

FE Pendidikan Ekonomi PDE

Manajemen MNJ

Akuntansi AKT

Ekonomi Pembangunan EKO

Manajemen Pajak PJK

Kajian Lingkungan dan Pembangunan EKO

FPP Kesejahteraan Keluarga KKE

Manajemen Perhotelan MAP

Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan TRK

Tata Boga BOG

Tata Busana BUS
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BAB IV
FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN

A. Visi, Misi dan Tujuan

Fakultas Pariwisata dan Perhotelan mengemban 2 tugas, yaitu:
menyelenggarakan program studi kependidikan pada jenjang S1 dan non
kependidikan pada jenjang D4 dan D3 dengan visi, misi, dan tujuan sebagai
berikut:
1. Visi

Visi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang
adalah ”Menjadi fakultas yang unggul dalam menghasilkan tenaga
pendidikan kejuruan, vokasi dan entrepreneur dalam bidang Pariwisata
dan Perhotelan yang profesional, berjiwa pemimpin, bertakwa kepada
Tuhan yang Maha Esa dan berdaya saing global di tingkat ASEAN”.

2. Misi
a. Membangun kualitas dengan menyelenggarakan program pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi.
b. Membangun citra sebagai lembaga pendidikan yang tinggi yang

berkualitas dengan prestasi dan reputasi yang diakui di tingkat
nasional dan internasional.

c. Menyelenggarakan pendidikana yang berkelanjutan dengan
meningkatkansumber daya manusia secara terus menerus di bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta
menyediakan sarana dan prasarana dengan menciptakan terobosan
baru berdasarkan kondisi dan potensi yang ada.

d. Menyelenggarakan sistem manajemen/tata kelola yang yang efektif,
efesien, trasparan dan akuntabel dalam menjamin terselenggaranya
layanan prima.

e. Menyelenggarakan  kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
f. Meningkatkan kesejahteraan civitas akademika dan masyarakat

melalui program-program berbasis kerja.

3. Tujuan
a. Menghasilkan lulusan yang berilmu, terampil, profesional, tangguh

serta berdaya saing global (M1)
b. Menghasilkan publikasi ilmiah dan paten melalui penelitian yang

berkualitas dan inovatif untuk menunjang pembangunan nasional
(M2)
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c. Memperkuat laboratorium sebagai pusat penelitian untuk
menghasilkan karya Iptek yang bermutu dalam pengabdian kepada
masyarakat pengabdian (M3)

d. Mewujudkan sistem manajemen dan tata kelola yang baik dan
akuntabel (M4)

e. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal,
nasional, dan internasional (M5)

f. Mewujudkan kesejahteraan civitas akademika dan masyarakat melalui
program berbasis kinerja (M6)
MMMMMs

B. Informasi Akademik Fakultas

1. Jurusan Program Studi dan Keahlian

Tabel 1. Jurusan, Program Studi dan Keahlian

Jurusan Program Studi Program Keahlian
Ilmu
Kesejahteraan
Keluarga

-Pendidikan Kesejahteraan
Keluarga (S1)

- Tata Boga (D3)
- Tata Busana (D3)

* Pendidikan Tata Boga
* Pendidikan Tata Busana

Tata Rias dan
Kecantikan

Pendidikan Tata Rias dan
Kecantikan (D4)

Pariwisata Manajemen Perhotelan (D4)

Tabel 2. Struktur Kurikulum dan Distribusi SKS Program Pendidikan Jenjang
S1,  Program Studi Non Kependidikan D4 dan D3

No Jurusan Program Studi
Kelompok Matakuliah

1 2 3 4 5 Jml

1 Ilmu
Kesejahteraan
Keluarga

Pendidikan
Kesejahteraan
Keluarga (S1)

*.Kosentrasi
Pendidikan Tata Boga

*Kosentrasi Pendidikan
Tata Busana

Tata Boga (D3)

29

29

14

2

2

-

24

24

8

87

87

91

3

2

144

144

113
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No Jurusan Program Studi
Kelompok Matakuliah

1 2 3 4 5 Jml

Tata Busana (D3) 14 - 8 88 110
2 Tata Rias dan

Kecantikan
Pendidikan Tata Rias
dan Kecantikan 29 2 24 90 2 147

3 Pariwisata Manajemen
Perhotelan

16 2 12 11
2

2 144

Keterangan Kelompok Mata kuliah : (1) MKWU,(2) MKPU,(3) MKWF,(4)
MKWP, (5)MKPP.

C. Fakultas Pariwisata dan Perhotelan

1. Jurusan Kesejahteraan Keluarga

a. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1)
1) Visi Program Studi

Menjadi lembaga penghasil tenaga kependidikan professional yang
unggul di ASEAN dalam bidang Pendidikan Kesejahteraan
Keluarga (Tata Boga dan Tata Busana) dan bidang industri, yang
adaptif dan inovatif terhadap perkembangan Iptek dengan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa kebangsaan,
berwawasan global dengan berpijak pada pilar-pilar kepakaran dan
profesionalisme.

2) Misi Program Studi
1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat dalam bidang pendidikan kesejahteraan
keluarga untuk menghasilkan tenaga kependidikan teknologi
dan kejuruan pada lembaga pendidikan; instruktur pada pusat
pendidikan dan pelatihan yang profesional; dan tenaga kerja
untuk dunia industri.

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis
teknologi informasi untuk lembaga pendidikan menengah
kejuruan di bidang tata boga dan tata busana.

3. Mengembangkan berbagai strategi/pendekatan pembelajaran
keterampilan psikomotor pada lembaga pendidikan menengah
kejuruan di bidang tata boga dan tata busana.

4. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan
baru di bidang tata boga dan tata busana.
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5. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh
dosen dan mahasiswa yang berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat.

6. Melaksanakan tata kelola organisasi yang baik dan transparan.
3) Tujuan Program Studi

1. Menghasilkan lulusan sarjana (S1) Program Pendidikan
Kesejahteraan Keluarga (Program Keahlian Pendidikan Tata
Boga dan Pendidikan Tata Busana) yang memiliki kemampuan
akademik dan professional di bidang pendidikan melalui pre
service dan maupun inserve education.

2. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian dan
pengembangan IPTEKS.

3. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan pengabdian
pada masyarakat dan penyebaran hasil-hasil penelitian dan
pengembangannya guna membantu pembangunan masyarakat.

4. Menghasilkan lulusan yang mampu berperan aktif sebagai pusat
informasi dan desiminasi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
(Tata Boga dan Tata Busana).

5. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan kerjasama
dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan lembaga
terkait.

4) Struktur Matakuliah

Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1)

No Kode Matakuliah
SKS

Sem
Jml T P L

1). Mata Kuliah Wajib Universitas

A. Wajib

1 UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 3 0 0 1

2 UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0 1

3 UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 1

4 UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 1

5 UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 2 0 0 1

6 UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3 3 0 0 3

7 UNP1.60.7401 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 2 0 0 7

8 UNP1.61.1201 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan 2 2 0 0 1

9 UNP1.61.2101 Psikologi Pendidikan 2 2 0 0 2

10 UNP1.61.2102 Administrasi Dan Supervisi Pendidikan 2 2 0 0 2

11 UNP1.61.4201 Bimbingan Dan Konseling 2 2 0 0 4
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No Kode Matakuliah
SKS

Sem
Jml T P L

12 UNP1.61.5101 Program Pengalaman Lapangan 1 (PPL 1) 1 0 0 1 5

13 UNP1.61.6401 Program Pengalaman Lapangan 2 (PPL 2) 1 0 0 1 6

14 UNP1.61.7401 Proglam Pengalaman Lapangan 3 (PPL 3) 3 0 0 3 7

Jumlah SKS 29 24 0 5

2). Mata Kuliah Pilihan Universitas

A. Pilihan

1 UNP2.60.3401 Budaya Alam MinangKabau 2 2 0 0 3

Jumlah SKS 2 2 0 0

3). Mata Kuliah Wajib Fakultas

A. Wajib

1 FPP1.60.1301 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2 2 0 0 1

2 FPP1.60.1401 Etika dan Estetika 2 2 0 0 1

3 FPP1.60.2301 STRATEGI PEMBELAJARAN 3 2 1 0 2

4 FPP1.60.3401 Pelayanan Prima dan Komunikasi 2 2 0 0 3

5 FPP1.60.5201 Metodologi Penelitian 2 2 0 0 5

6 FPP1.60.5301 Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar 2 2 0 0 5

7 FPP1.61.3301 Statistik 2 2 0 0 3

8 FPP1.61.4201 Media Pendidikan 2 1 1 0 4

9 FPP1.61.5301 Evaluasi Pembelajaran 2 2 0 0 5

10 FPP1.61.5302 Pedagogik Kejuruan 3 3 0 0 5

11 FPP1.61.5303
Kurikulum Pendidikan Teknologi
Kejuruan

2 2 0 0 5

Jumlah SKS 24 22 2 0

4). Mata Kuliah Wajib Program Studi

A. Wajib

1 KKE1.61.1201 Dasar Desain 2 1 1 0 1

2 KKE1.61.1202 Matematika 2 1 1 0 1

3 KKE1.61.2201 Pendidikan Konsumen 2 2 0 0 2

4 KKE1.61.2202 Sains Terapan 2 1 1 0 2

5 KKE1.61.3201 Aplikasi Bahasa Inggris 2 2 0 0 3

6 KKE1.61.4201 Aplikasi komputer 2 0 2 0 4

7 KKE1.61.7201 Pengalaman Lapangan Industri 4 0 0 4 7

Jumlah SKS 16 7 5 4

B. Wajib Program Keahlian PendidikanTata Busana

1 KKE1.61.1203 Pola Konstruksi Busana Wanita 3 1 2 0 1

2 KKE1.61.1204 Teknologi Busana 3 1 2 0 1
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No Kode Matakuliah
SKS

Sem
Jml T P L

3 KKE1.61.1205 Pengetahuan Tekstil 2 2 0 0 1

4 KKE1.61.1206 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2 2 0 0 1

5 KKE1.61.2203 Perkembangan Mode Busana 2 2 0 0 2

6 KKE1.61.2204 Disain Ragam Hias 2 1 1 0 2

7 KKE1.61.2205 Gambar Anatomi 2 1 1 0 2

8 KKE1.61.2206 Flat Pattern Disign 3 1 2 0 2

9 KKE1.61.2210 Busana Dasar 3 1 2 0 2

10 KKE1.61.3202 Grading Pola Busanaa 2 0 2 0 3

11 KKE1.61.3203 Busana Anak 2 0 2 0 3

12 KKE1.61.3204 Disain Busana 3 1 2 0 3

13 KKE1.61.3205 Sulaman 3 1 2 0 3

14 KKE1.61.4203 Busana Pria 3 1 2 0 4

15 KKE1.61.4204 Cipta Karya 2 0 2 0 4

16 KKE1.61.4205 Draping 3 1 2 0 4

17 KKE1.61.4206 Analisis Tekstil 3 1 2 0 4

18 KKE1.61.5201 Busana Daerah 2 1 1 0 5

19 KKE1.61.5202 Ilustrasi Mode 3 1 2 0 5

20 KKE1.61.5203 Busana Kerja 3 1 2 0 5

21 KKE1.61.5207 Manajemen Usaha Butik 2 0 2 0 5

22 KKE1.61.5209 Manajemen Usaha Konveksi 2 0 2 0 5

23 KKE1.61.6201 Penelitian Busana 2 1 1 0 6

24 KKE1.61.6202 Disain Produksi Busana 3 1 2 0 6

25 KKE1.61.6203 Fotografi Fashion 2 0 2 0 6
26 KKE1.61.6204 Management Show 2 0 2 0 6

Jumlah SKS 64 22 42 0

C. Wajib Program Keahlian PendidikanTata Boga

1 KKE1.61.1207 Pengetahuan Alat dan Organisasi Dapur 2 1 1 0 1

2 KKE1.61.1208 Ilmu Bahan Makanan 2 2 0 0 1

3 KKE1.61.1209 Boga Dasar 3 1 2 0 1

4 KKE1.61.1210 Hygine Sanitasi dan Keselamatan Kerja 2 2 0 0 1

5 KKE1.61.1211 Gizi dan Kesehatan 2 2 0 0 1

6 KKE1.61.2207 Mikrobiologi Pangan 2 2 0 0 2

7 KKE1.61.2208 Pengolahan Penyajian Makanan Indonesia 4 2 2 0 2

8 KKE1.61.2209
Dekorasi Penyajian Hidangan dan
Penataan

3 1 2 0 2

9 KKE1.61.3206
Pengolahan Penyajian Makanan
Tradisional Minangkabau

4 2 2 0 3

Buku Pedoman Akademik FPP Tahun 2018
44

No Kode Matakuliah
SKS

Sem
Jml T P L

10 KKE1.61.4207 Food Control 2 2 0 0 4

11 KKE1.61.4208 Pastry 3 1 2 0 4

12 KKE1.61.4209 Pengolahan Penyajian Makanan Oriental 3 1 2 0 4

13 KKE1.61.4210
Pengolahan Penyajian Kue dan Minuman
Indonesia

3 1 2 0 4

14 KKE1.61.4211 Penataan dan Pelayanan Makanan 3 1 2 0 4

15 KKE1.61.4212
Pengolahan Penyajian Makanan
Kontinental

4 2 2 0 4

16 KKE1.61.5204 Bakery 3 1 2 0 5

17 KKE1.61.5205 Tekhnologi Pangan 3 1 2 0 5

18 KKE1.61.5206 Food Fusion 3 1 2 0 5

19 KKE1.61.5208 Manajemen Usaha Boga 4 1 3 0 5

20 KKE1.61.6206 Penelitian Pangan dan Gizi 3 1 2 0 6

21 KKE1.61.6207 Menghias Kue 3 1 2 0 6

22 KKE1.61.6208 Therapeutik Diet 3 1 2 0 6

Jumlah SKS 64 30 34 0

D. Tugas Akhir/Skripsi

1 KKE1.61.8201 Skripsi 6 0 6 0 8

Jumlah SKS 6 0 6 0

5). Mata Kuliah Pilihan Program Studi

A. Pilihan: Program Keahlian PendidikanTata Busana

1 KKE2.61.6201 Embroidery 3 1 2 0 6

2 KKE2.61.6202 Boutique 3 1 2 0 6

3 KKE2.61.6203 Batik 3 1 2 0 6

4 KKE2.61.6204 Kriya Tekstil 3 1 2 0 6

5 KKE2.61.6207 Jurnalistik Fashion 3 1 2 0 6

6 KKE2.61.6212 Digital Pattern 3 1 2 0 6

Jumlah SKS 18 6 12 0

B. Pilihan: Program Keahlian PendidikanTata Boga

1 KKE2.61.6205 Restaurant dan Catering 3 1 2 0 6

2 KKE2.61.6206 Pastry and Art 3 1 2 0 6

3 KKE2.61.6208 Komonikasi Profesi 3 1 2 0 6

4 KKE2.61.6209 Manajemen diklat 3 1 2 0 6

5 KKE2.61.6210 Jurnalistik boga 3 1 2 0 6

6 KKE2.61.6211 Food Stylist 3 1 2 0 6

Jumlah SKS 18 6 12 0



Buku Pedoman Akademik FPP Tahun 2018
45

Sinopsis

UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 SKS

Yang Maha Esa dan Ketuhanan: keimanan dan ketaqwaan, filsafat ketuhanan (Teologi);
Manusia: hakikat manusia, martabat manusia, tanggung jawab manusia; Hukum:
menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan, fungsi profetik agama dalam
hukum: Moral: agama sebagai sumber moral, akhlak mula dalam kehidupan; Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Iman, Iptek, dan amal sebagai kesatuan, kewajiban
menuntut dan mengamalkan ilmu, tanggung jawab ilmuwan dan seniman; kerukunan
antarumat beragama: agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua, kebersamaan dalam
pluralitas beragama; Masyarakat: masyarakat beradab dan sejahtera, peran umat
beragama dalam mewujudkan masayarakat beradab dan sejahtera, Hak Asasi Manusia
(HAM) dan demokrasi; Budaya: budaya akademik, etos kerja, sikap terbuka dan adil;
Politik: kontribusi penganut agama dalam kehidupan berpolitik, peranan penganut
agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 SKS

Mata kuliah ini berisi tentang pengertiian urgensi dan alasan diperlukannya pendidikan
Pancasila di Perguruan Tinggi; Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia;
Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai
ideologi negara, sebagai sistem etika, dan Pacasila menjadi dasar nilai pengembangan
ilmu; Pemikiran dan pelaksanaan Pancasiladalam menghadapi permasalahan-
permasalahan aktual dewasa ini, seperti masalah HAM, SARA, dan Kritis ekonomi,
serta masalah radikalisme yang harus dipecahkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS

mata kuliah ini berisi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam
mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional; esensi dan urgensi identitas
nasional sebagai salah satu deteminan pembangunan bangsa dan karakter, urgensi
integritas nasional persatuan dan kesatuan bangsa; nilai dan norma konstitusional UUD
NRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah UUD; harmoni
kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada
kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; hakikat, instumentasi, dan praksis
demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945; dinamika historis
konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum
yang berkedaulatan; dinamika historis dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi
dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia; urgensi
dan tantangan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen
kolektif kebangsaan.

UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 SKS

Mata Kuliah ini berisi tentang Konsepsi Bahasa Indonesia, Sejarah Bahasa Indonesia,
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Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ragam Bahasa Indonesia, Ejaan Bahasa
Indonesia,(huruf tanda baca, kata dan unsur serapan: Kalimat Efektif, Pengertian Ciri,
Syarat Kalimat Efektif: Paragraf,,Jenis, Fungsi dan Pengembanganya: Kerangka Tulisan
Tema ,Topik, Judul dan Jenis Kerangka Tulisan: Teks Tulisan (Teks Akademis Ilmiah
dan Teks non Akademis: Surat Resmi BI (Format dan Jenis Surat Resmi Bahasa
Indonesia.

UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 SKS

Mata kuliah ini berisi tentang pengembangan keterampilan berbahasa Inggris secara
terpadu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa sesuai bidang/ jurusannya,
meliputi pemahaman pola-pola kalimat dasar yang membantu mahasiswa memahami
berbagai referensi berbahasa Inggris dan membekali mahasiswa dengan keterampilan
berkomunikasi dalam bahasa Inggris sesuai bidang keahliannya.

UNP1.61.1201 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan 2 SKS

Memberikan wawasan tentang hakekat manusia, hakekat dan pentingnya ilmu
pendidikan, landasan dan asas pendidikan, pemikiran tentang pendidikan

UNP1.61.2101 Psikologi Pendidikan 2 SKS

Mata kuliah ini mengkaji/membahas konsep dasar psikologi pendidikan, pertumbuhan,
perkembangan siswa, inteligensi, bakat, kreativitas, motivasi, memori, perbedaan
individual dan teori-teori belajar

UNP1.61.2102 Administrasi Dan Supervisi Pendidikan 2 SKS

Mata kuliah Administrasi Dan Supervisi Pendidikan adalah mata kuliah yang
memberikan wawasan, konsep dasar dan proses serta ruang lingkup Administrasi Dan
Supervisi Pendidikan dan mengaplikasikannya dalam manajemen sekolah secara
profesional.

UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3 SKS

mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan berlandaskan kepada
pemikiran yang kreatif dan inovatif mengenai prinsip dasar kewirausahaan, model
pengembangan kewirausahaan, strategi kewirausahaan, etika bisnis dalam
kewirausahaan, analisis peluang, study kelayakan usaha dan manajemen pengelolaan
usaha (pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya, legalitas usaha, teknologi dan
informasi)

UNP1.61.4201 Bimbingan Dan Konseling 2 SKS

Bimbingan Dan Konseling adalah mata kuliah Kependidikan Wajib Universitas yang
memberikan wawasan dan pemahaman tentang konsep dasar BK, meliputi; pengertian,
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latar belakang, tujuan, fungsi, prinsip, asas dan kode etik BK, bidang pengembangan
BK, jenis layanan BK, dan kegiatan pendung BK serta operasional penyelenggaraan BK
dalam implementasi Kurikulum 2013. Selain itu, juga membahas peran Kepala Sekolah,
Wakil Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran, Wali kelas, Guru BK atau Konselor dan
personil lainnya serta Pengawas BK dalam pelayanan BK di sekolah.

FPP1.60.1401 Etika dan Estetika 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dalam memberikan pengetahuan tentang konsep etika dan
estetika, hubungannya dengan anatomi fisiologi dan kesehatan fisik, penampilan (sikap
tubuh, etika dan estetika berbusana), pengetahuan alat dan bahan, analisis rambut, kulit,
memilih kosmetik perawatan dan riasan serta mampu merawat tubuh dan merias diri
sendiri sesuai kesempatan, serta memberikan pengetahuan tentang self performance
meliputi personal hygiene, attitude, appearances, hospitality dan mampu
menerapkannya pada kehidupan. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil
kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara
cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

FPP1.60.1301 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dan religius dalam menjelaskan konsep dasar dan ruang
lingkup IKK di Perguruan Tinggi dan di Masyarakat, Memiliki pemahaman tentang
keluarga sebagai suatu lembaga, fungsi keluarga dan peranan anggota keluarga serta
mampu mengidentifikasi permasalahan disfungsi dan disorientasi keluarga, Memiliki
pemahaman tentang hubungan antara individu, keluarga dan masyarakat, Parenting dan
Pendidikan Karakter dalam Keluarga, Memiliki pengetahuan tentang Kesehatan
Keluarga, Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Gender dan
Kesejahteraan Keluarga, Memiliki pemahaman tentang Sumber Daya Keluarga (SDK)
dan Manajemen Sumber Daya Keluarga, Memiliki kemampuan untuk mengamati dan
menganalisis permasalahan terkait Sumber Daya Keluarga, dengan jujur, cermat dan
bertanggung jawab.

FPP1.60.2301 STRATEGI PEMBELAJARAN 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas, teliti dalam memahami cara mengajar, penerapan model
pembelajaran aktif, interaktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam
proses pembelajaran, penilaian kinerja dan portofolio, merancang pembelajaran
berdasarkan kurikulum 2013 (silabus, RPP, hand Out, dan jobsheet) sesuai dengan
spektrum kecantikan kulit dan kecantikan rambut. Berlatih mengajar teori dan praktek
di workshop dalam bentuk mini lesson.

FPP1.61.3301 Statistik 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan telitidalam membahas tentang ruang lingkup statistika;
seperti pengertian statistik dan statistika, manfaat statistika, dan jenis-jenis statistika.
Mampu menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis
, diagram lingkaran dan diagram lambang. Memiliki kemampuan dalam membuat,
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membaca dan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Mampu melakukan pengukuran
tendensi sentral dan dispersi dari sekumpulan data. Mampu melakukan analisis korelasi
dan regresi linear sederhana. Mampu merumuskan hipotesis dan melakukan pengujian
hipotesis serta membuat kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis dengan jujur, cermat,
dan bertanggung jawab.

FPP1.60.3401 Pelayanan Prima dan Komunikasi 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan membahas konsep dasar layanan
prima (pengertian, komunikasi, aspek layanan, membangun pribadi, kebutuhan dan
harapan pelanggan, kualitas pelayanan) dan mampu mengaplikasikan dalam dunia kerja,
dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab

FPP1.61.4201 Media Pendidikan 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami, memberikan pengetahuan dan
keterampilam tentang konsep dasar media pendidikan (latar belakang, defenisi, fungsi,
prinsip dan jenis media pendidikan), pengklasifikasian media pendidikan, merancang,
memproduksi, menggunakan media dan evaluasi media grafis, media display, model,
OHP/OHT, opaque, fotografi dan program slide pada bidang keahlian boga/busana,
dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab.

FPP1.61.5301 Evaluasi Pembelajaran 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dalam membahas tentang evaluasi dan pengajaran,
pengertian dasar pengukuran, penilaian, test dan klasifikasinnya, rancangan dan
rekonstruksi berbagai jenis test pada program studi pendidikan kesejahteraan keluarga,
skor dan penetapan hasil test, interprestasi dan makna hasil penilaian, analisis dan
pengembangan test serta tindak lanjut hasil test, dengan jujur, cermat dan bertanggung
jawab

FPP1.60.5201 Metodologi Penelitian 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami, mencakup pengetahuan hakekat
penelitian, metode ilmiah, teknik perencanaan penelitian (perumusan masalah,
hipotesis, teknik sampling, penggunaan data), analisis data dan interpretasi, penggunaan
statistik deskriptif, dan statistik inferensial, membuat laporan penelitian, dengan jujur,
cermat dan bertanggung jawab.

FPP1.60.5301 Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dalam memberikan pengetahuan
metode dalam pertemuan ilmiah, teknik berdiskusi dan berkomunikasi dalam
berseminar, model dalam pengelolaan seminar, struktur, prosedur dan kode etik
seminar, desain makalah/proposal penelitian dan penyajian makalah/proposal penelitian,
dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab
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FPP1.61.5302 Pedagogik Kejuruan 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memeberikan pengetahuan tentang kompetensi
guru, peranan guru dalam pembelajaran,hakekat guru sebagai suatu profesi.
Memberikan pengetahuan tentang kurikulum khususnya Kurukulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) desain instruksional, taksonomi, tujuan instruksional. Analisis
instruksional, membuat desain dan analisis instruksional untuk teknik dan kejuruan.
Memberikan pengetahuan tentang model pembelajaran, strategi dan metode
pembelajaran, membedakan metode pembelajaran teori dan praktek, manajemen kelas.
Menganalisis keterampilan mengajar merancang, membuat, dan mengaplikasikannya
pada mikro teacing dalam bentuk peer teacing, dengan jujur, cermat dan bertanggung
jawab.

FPP1.61.5303 Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan 2 SKS

Pengertian tentang konsep dasar, karakterikstik dan rasional kurikulum Pendidikan
Teknologi dan Kejuruan, model pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan, pemahaman tentang dunia kerja, pekerjaan dan okupasi, Kurikulum
Pendidikan Teknologi Kejuruan di Negara maju dan negara berkembang, sistem ganda
dan implementasinya, dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab

KKE1.61.1201 Dasar Desain 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang konsep dasar desain, unsur (garis
arah, bentuk/ bidang, tekstur, warna, value), prinsip (irama, keseimbangan, kontras/
pusat perhatian dan kesesuaian) dan cara mengembangkan serta mengungkapkan bahasa
rupa (visual) berdasarkan kaidah-kaidah estetika dalam bidang ketatabogaan dan
ketatabusanaan.

KKE1.61.1202 Matematika 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang ruang lingkup matematika seperti :
dasar operasi hitung bilangan asli (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian),
urutan operasi hitung, dan tanda bilangan. Disamping itu mata kuliah ini juga
memberikan pengetahuan dalam menyelesaikan perhitungan bilangan pecahan biasa
dan pecahan desimal (mengubah bentuk pecahan, penjumlahan dan pengurangan
pecahan biasa/ pecahan desimal, perkalian dan pembagian pecahan biasa/pecahan
desimal), perhitungan aljabar (persamaan liner sederhana, persamaan liner simultan),
perbandingan serta geometri (bangun datar dan bangun ruang) dalam bidang tata boga
dan busana

KKE1.61.1203 Pola Konstruksi Busana Wanita 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang penerapan pengetahuan dan keterampilan tentang
mengambil ukuran dan membuat beberapa sistem pola konstruksi, penyesuaian pola
standar, fitting dan pengaplikasiannya. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan
hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara
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cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.1204 Teknologi Busana 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar teknologi busana, alat-alat, bahan
menjahit dan teknik menjahit (membentuk model busana dan teknik penyelesaian
busana) serta menerapkannya pada busana. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas
dan hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja
secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.1205 Pengetahuan Tekstil 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pemahaman pengetahuan tentang konsep dasar tekstil
(serat alam, semi sintetis dan full sintetis), perkembangan produk, desain tekstil,
pembuatan kain (tenunan dan bukan tenunan), analisis bahan, pemeliharaan tekstil,
mengenal labor serta memilih tekstil sesuai dengan kegunaan untuk peningkatan
efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal.

KKE1.61.1206 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang ruang lingkup tugas pelayanan
kesehatan dan keselamatan kerja, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
kesehatan dan keselamatan kerja, faktor-faktor bahaya dilingkungan kerja, faktor-faktor
yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja, dan ergonomis untuk
peningkatan produktifitas kerja dalam rangka peningkatan efektifitas, produktivitas dan
hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja.

KKE1.61.1207 Pengetahuan Alat dan Organisasi Dapur 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang organisasi dan peralatan dapur baik
manual maupun elektrik serta menjelaskan cara mengoperasikan dan merawatnya.
Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu
mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.1208 Ilmu Bahan Makanan 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang jenis, sifat, kegunaan
bahan makanan dan hasil olahannya serta pemilihan dan penyimpanannya. Untuk
peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu
mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.1209 Boga Dasar 3 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang teknik
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persiapan dalam pengolahan makanan Indonesia, Oriental dan Kontinental. Untuk
peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu
mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.1210 Hygine Sanitasi dan Keselamatan Kerja 2 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang konsep hygiene (personal dan makanan), sanitasi
(area produksi, peralatan, penanganan limbah) dan kesehatan serta keselamatan kerja,
dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja (manusia, alat,
lingkungan) untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal
serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas,
jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.1211 Gizi dan Kesehatan 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang pengertian gizi dan kesehatan,
tujuan, hubungan gizi dengan kesehatan, masalah-masalah gizi,zat-zat gizi, pola makan,
menu, fungsi makanan bagi manusia dan menghitung kalori individu, dengan jujur,
cermat dan bertanggung jawab.

KKE1.61.2201 Pendidikan Konsumen 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang konsep dasar pendidikan konsumen
(pengertian, manfaat, fungsi dan sifat konsumen), hak dan kewajiban konsumen,
perlindungan konsumen, etika perdagangan dan perilaku konsumen. Disamping itu mata
kuliah ini memberikan pengetahuan tentang masalah kemasan, label, periklanan,
standarisasi barang, metrologi dan cara berbelanja yang baik serta dapat menganalisis
kemasan, periklanan dan standarisasi untuk berbagai keperluan sesuai program studi
Ilmu Kesejahteraan Keluarga

KKE1.61.2202 Sains Terapan 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan meliputi, stonikhiometri, hukum-hukum dasar
ilmu kimia, struktur atom, ikatan kimia, larutan, reaksi redoks, elektro kimia,
termokimia, kimia organik dan enzim. Pengetahuan tentang besaran dan satuan,
kesalahan pengukuran, gerak, gaya dan pengaturnya, energi, lastisitas, fluida, suhu,
kalor, listrik searah, listrik bolak balik, energi dan merawat serta memperbaiki peralatan
listrik dalam kehidupan sehari-hari, dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab.

KKE1.61.2203 Perkembangan Mode Busana 2 SKS

Mata kuliah ini berisikan pemahaman pengetahuan tentang busana di dunia, mulai dari
pra sejarah sampai sekarang dan mampu mengaplikasikan sesuai dengan perkembangan
busana dalam rangka peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal
serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas,
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jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.2204 Disain Ragam Hias 2 SKS

Mata kuliah ini membahas konsep dasar desain ragam hias (jenis-jenis ragam hias:
naturalis, geometris, dekoratif, pola hiasan) dan mendesain hiasan untuk pakaian kerja
dengan ragam hias berbagai negara untuk peningkatan efektifitas,

KKE1.61.2205 Gambar Anatomi 2 SKS

Menerapkan dan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang anatomi dan
proporsi tubuh, rangka benang, rangka balok dan proporsi tubuh, bagian-bagian tubuh
(wajah, mata, hidung, bibir, telinga, rambut, tangan dan kaki), dan mendesain busana
dalam berbagai macam gaya untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja
yang optimal secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung
jawab.

KKE1.61.2206 Flat Pattern Disign 3 SKS

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar mengenai pengetahuan dan keterampilan pecah
pola dalam bidang datar melalui penyaluran kup menjadi bermacam garis hias (princes,
empire, pas, kerutan, lipit, lengan, krak dan rok) serta mengaplikasikan pada satu model
pakaian.

KKE1.61.2207 Mikrobiologi Pangan 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang macam-macam jasad renik yang
membahayakan dan menguntungkan manusia serta hubungannya dengan proses
pengawetan makanan dan hygiene sanitasi secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.2208 Pengolahan Penyajian Makanan Indonesia 4 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar bahan, bumbu, dan resep. Disamping
itu juga mengajarkan untuk terampil merencana, mengolah, menata dan menyajikan

makanan Indonesia sehari-hari. untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil
kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara
cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.2209 Dekorasi Penyajian Hidangan dan Penataan 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan dan keterampilan membuat hiasan dari
daun, sayuran, buah, persyaratan memajang makanan, perencanaan sebelum memajang
makanan dan teknik penghidangan makanan. Disamping itu juga membahas cara
membuat dan menata taman, rangkaian bunga dan buah-buahan, hiasan dari kertas, pita,
rempah, limbah (kulit telur, daun, bunga kering, serbuk kayu). Untuk peningkatan
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efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan
mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

KKE1.61.2210 Busana Dasar 3 SKS

Mata kuliah ini membahas pengetahuan tentang konsep dasar membuat pakaian
(mengukur, menentukan bahan, merancang bahan) serta mampu membuat pakaian
kuliah. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta
mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.3201 Aplikasi Bahasa Inggris 2 SKS

Mata kuliah ini membahas mengenai pengetahuan penerapan bahasa inggris dibidang
ketatabusanaan dan ketatabogaan serta keterampilan berbahasa inggris secara praktis
dalam lingkungan industri mencangkup keterampilan berbicara, mendengar, membaca,
dan menulis, dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab.

KKE1.61.3202 Grading Pola Busana 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengatahuan tentang beberapa sistem grade, ukuran standar
garmen internasional, penambahan ukuran badan sesuai dengan bentuk tubuh wanita
serta teknik grading untuk industri garmen. Mata kuliah ini juga memberikan
keterampilan mengrade pola dengan sistem 1 inchi, 1,5 inchi dan 2 inchi sesuai dengan
bentuk tubuh. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal
secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.3203 Busana Anak 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pemahaman pengetahuan tentang konsep dasar busana
anak (prinsip-prinsip, jenis-jenis, ukuran pola, pemelihan model, bahan, hiasan) dan
mampu membuatanya sesuai dengan kesempatan. Untuk peningkatan efektifitas,
produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi
kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

KKE1.61.3204 Disain Busana 3 SKS

Mata kuliah ini menerapkan pengetahuan dan keterampilan mendesain busana dengan
bermacam-macam sumber inspirasi untuk berbagai kesempatan dan dapat
merealisasikannya sesuai desain serta teknik mengelola peragaan busana. Untuk
peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal secara cermat,
disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
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KKE1.61.3205 Sulaman 3 SKS

Mata kuliah ini membahas mengenai pengetahuan dan keterampilan dasar menghias
busana, jenis-jenis sulaman dengan alat manual, jenis-jenis teknik membuat benda hias
busana, alat dan bahan serta tusuk hias. Menyulam dengan teknik mengatur benang
secara dekoratif (sulaman fantasi,suji cair, asisi, tapestri,sulaman kepalapeniti dan
sulaman timbul), menyulam dengan teknik lekapan ( aplikasi,inkrustasi, kuilting dan
melekatkan benang), menyulam dengan teknik mengerut (smok Inggris dan smok
Amerika), menyulam dengan teknik melobangi( terawang filet,terawang putih, terawang
Ingris, richeliew), membuat busana dengan teknik kaitan, rajutan, pripolite dan
macrame dan memperagakan hasil praktek menghias busana.

KKE1.61.3206 Pengolahan Penyajian Makanan Tradisional Minangkabau 4 SKS

Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar makanan dan minuman daerah di
Sumatera Barat, serta menggali dan mengadakan inovasi untuk dijadikan aset budaya.
Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu
mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.4201 Aplikasi komputer 2 SKS

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik mempunyai tujuan mengembangkan
kemampuan mahasiswa dalam mengopersikan program aplikasi komputer sesuai
dengan bidang keahlian tata boga maupun tata busana. Untuk mencapai tujuan tersebut
mahasiswa diberikan pokok-pokok bahasan tentang mengoperasikan program olah kata
(Microsoft word), program presentasi (Microsoft popwer pont), Program lembar kerja
(Microsoft excel), dan program design grafis (corel draw dan adobe photosop).
Selanjutnya mahasiswa diberikan pengalaman dalam bentuk praktik mengoperasikan
aplikasi-aplikasi tersebut di labor komputer

KKE1.61.4203 Busana Pria 3 SKS

Mata kuliah ini memberikan pemahaman pengetahuan tentang busana pria (pemilihan
warna, bahan, pola) serta mampu terampil membuat design busana (kemeja, semi jas
dan safari) dengan teknik khusus. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil
kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara
cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.4204 Cipta Karya 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan konsep
dasar cipta karya , mampu menciptakan busana unik, pelengkap dan asesoreis maupun
lenan rumah tangga dengan sumber inspirasi dari alam (tumbuhan, hewan), mampu
membuat dan memperagakannya dengan sikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.
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KKE1.61.4205 Draping 3 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan ketrampilan membuat pola dengan
metode draping yang dikembangkan pada beberapa model pakaian. Untuk peningkatan
efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan
mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

KKE1.61.4206 Analisis Tekstil 3 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang struktur dan
komposisi kimia tekstil, gugus,fungsi senyawa (alkohol, aldehida, karbosilat, ester
amina, serta mampu melakukan proses penyempurnaan tekstil) persiapan
penyempurnaan, pengelantangan, pencelupan dan pemberian motif pada bahan. Untuk
peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu
mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.4207 Food Control 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan konsep dasar tentang kualitas makanan, komponen-
komponen yang menentukan kualitas makanan, serta faktor-faktor yang menunjang
kualitas makanan serta undang-undangnya di dalam usaha jasa boga, dengan jujur,
cermat dan bertanggung jawab.

KKE1.61.4208 Pastry 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan bahan, alat, macam-macam adonan
(cake, pie, puff pastry, cream puff, cookies, pudding, pastry cream, sauce) teknik
pengolahan masing-masing adonan, serta fungsinya dan menjelaskan cara mengolah,
menata dan menyajikannya. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja
yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat,
disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.4209 Pengolahan Penyajian Makanan Oriental 3 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang ciri khas masakan, pola makan,
bahan, bumbu, alat menghidang, serta mengajarkan untuk terampil mengolah dan
menyajikan hidangan dari berbagai negara oriental. Untuk peningkatan efektifitas,
produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi
kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

KKE1.61.4210 Pengolahan Penyajian Kue dan Minuman Indonesia 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar, jenis, fungsi, bahan, alat, teknik serta

Buku Pedoman Akademik FPP Tahun 2018
56

cara mengolah dan menyajikan berbagai jenis minuman dan kue Indonesia sehari-hari.
Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu
mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.4211 Penataan dan Pelayanan Makanan 3 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang konsep dasar
penataan dan pelayanan (pengertian, tujuan) pengetahuan alat makan, alat hidang, ruang
makan, set-up, macam servis. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil
kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara
cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.4212 Pengolahan Penyajian Makanan Kontinental 4 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan pola makan, waktu, bahan, bumbu dan
alat untuk makanan asing serta menjelaskan pengolahan dan penyajian makan dari
negara-negara Amerika dan Eropa. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan
hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara
cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab

KKE1.61.5201 Busana Daerah 2 SKS

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang pengetahuan busana daerah Indonesia
meliputi lambang dan makna, fungsi tata rias, teknik pemakaian, pemeliharaan serta
dapat membuat perangkat busana daerah sesuai dengan asli dan modifikasinya serta
dapat memasarkannya. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang
optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin,
ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.5202 Ilustrasi Mode 3 SKS

Mata kuliah ini memberikan pemahaman pengetahuan tentang konsep dasar ilustrasi
mode yang meliputi pengertian dan tujuan ilustrasi mode serta terampil mendesain
busana dalam bentuk ilustrasi. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil
kerja yang optimal secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

KKE1.61.5203 Busana Kerja 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang konsep busana kerja (jenis-jenis, pemilihan bahan
dasar, bahan menjahit, bahan pelapis, model, analisa model, pola dan teknik menjahit)
serta cara membuat busana kerja sesuai dengan model. Untuk peningkatan efektifitas,
produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi
kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.
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KKE1.61.5204 Bakery 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang bahan, alat, metode, jenis roti, kesalahan yang terjadi
dan cara memperbaikinya serta cara mengolah, menata dan menyajikannya. Untuk
peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu
mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.5205 Tekhnologi Pangan 3 SKS

Mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip teknologi pangan, penambahan zat aditif,
teknik pengawetan, kemasan dan pengolahan secara home industri. Untuk peningkatan
efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan
mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

KKE1.61.5206 Food Fusion 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan makanan dan penganan serta bahan
makanan khas daerah indonesia, disamping itu mata kuliah ini mengadakan inovasi dan
improvisasi pada pengolahan dan penyajian makanan maupun penganan sehingga dapat
dijadikan aset wisata. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang
optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin,
ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.5207 Manajemen Usaha Batik 2 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang keterampilan dalam memproduksi busana yang
berkualitas tinggi (kelas butik) dan cara memasarkannya, meliputi: desain, pola,
menjahit, aksesesories, menetapkan harga, penataan showroom butik, mengelola usaha
butik dan berwirausaha butik dengan sikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab

KKE1.61.5208 Manajemen Usaha Boga 4 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar katering, restoran dan industri
makanan, sifat, bentuk dan jenis menu, struktur organisasi, dan teknik mengelola
berbagai jenis industri makanan, penentuan harga jual, harga pokok dan
pengorganisasian unit-unit kerja dengan memperhatikan kualitas makanan. Untuk
peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu
mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.5209 Manajemen Usaha Konveksi 2 SKS

Mata kuliah ini menerapkan pengetahuan tentang pengelolaan usaha busana konveksi
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yang meliputi aspek POAC, tata letak dan tata letak alir bahan, perhitungan biaya
produksi dan harga jual dalam produksi manajemen produksi. serta cara mengelola
usaha konfeksi

KKE1.61.6201 Penelitian Busana 2 SKS

Mata kuliah ini membahas pengetahuan dan pemahaman tentang penyusunan proposal
penelitian eksperimen dalam masalah ketatabusanaan dan membahas cara melakukan
penelitian serta mempresentasikannya, dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab.

KKE1.61.6202 Disain Produksi Busana 3 SKS

Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar desain produksi busana meliputi
pengertian, detail busana yang akan diproduksi, membaca model, mengembangkan pola
serta menjelaskan cara mendesain busana untuk produksi secara perorangan dan masal
dengan alat manual dan komputer. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan
hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara
cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.6203 Fotografi Fashion 2 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang pengenalan kamera digital, pengetahuan dasar
fotografi, teknik memotret objek fashion, background, efek dan frame foto fashion,
serta pengetahuan cetak foto, serta menjelaskan cara membuat karya fotografi fashion
yang sesuai dengan teknik fotografi secara tepat, benar dan indah dengan menonjolkan
aspek fashionnya serta bersikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.6204 Management Show 2 SKS

Mata kuliah ini membahas pengetahuan dan keterampilan tentang konsep pergelaran/
pameran dan cara melakukan pergelaran / pameran melalui; membentuk panitia,
deskripsi kepanitian secara lengkap ,menyusun proposal sesuai dengan pedoman dan
rencana pagelaran/pameran, membuat proposal, melakukan promosi sesuai dengan
tujuan, mengiventaris peralatan, mendesain panggung sesuai dengan tema, menata
ruang show /peragaan dan panggung sesuai dengan kebutuhan (music pengiring dan
lighting), serta melaksanakan dan mengevaluasi seluruh kegiatan show/ pagelaran dan
pameran dengan memiliki sikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.6206 Penelitian Pangan dan Gizi 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang metode penelitian dalam bidang pangan dan gizi,
serta menentukan dan melakukan penelitian pada bidang tersebut. Untuk peningkatan
efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal secara cermat, disiplin, ikhlas,
jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
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KKE1.61.6207 Menghias Kue 3 SKS

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang konsep dasar, alat, bahan, teknik
menghias kue serta teknik membuat berbagai jenis hiasan dari bermacam bahan (gula,
mentega, coklat) dan teknik menghias kue untuk berbagai kesempatan. Untuk
peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu
mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE1.61.6208 Therapeutik Diet 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang diet, menu dan mampu menyusun, menganalisa,
mengolah dan menyajikan sesuai dengan dietnya. Untuk peningkatan efektifitas,
produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi
kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

KKE1.61.7201 Pengalaman Lapangan Industri 4 SKS

Menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki selama
kuliah di industri/perusahaan/magang di dunia kerja, dengan jujur, cermat dan
bertanggung jawab.

KKE1.61.8201 Skripsi 6 SKS

Penulisan hasil penelitian, dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah.
Sesuai dengan prosedur dan logika penelitian, dengan jujur, cermat dan bertanggung
jawab.

KKE2.61.6201 Embroidery 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang teknik menyulam dengan menggunakan alat mesin,
cara menghias kain dengan bermacam-macam teknik menyulam dengan menggunakan
alat mesin untuk sulaman pipih, aplikasi quilting inkrustasi, terawang, richelin dan
terawang inggris. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang
optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin,
ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE2.61.6202 Boutique 3 SKS

Mata kuliah ini membahas pengetahuan dan keterampilan teknik jahit. Exclusive busana
pesta wanita dan anak dengan berbagai model (teknik jahit, pemasangan pelapis,
pemasangan vuring dan penyelesaian serta hiasannya). Untuk peningkatan efektifitas,
produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi
kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.
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KKE2.61.6203 Batik 3 SKS

Mata kuliah ini membahas pengetahuan dan keterampilan tentang konsep dasar butik,
bis, motif, zat warna mencanting, dan proses pencelupan bahan batik (batik tulis, cap,
dan lukis). Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal
serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas,
jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE2.61.6204 Kriya Tekstil 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan dan keterampilan konsep fashion
ornamen meliputi teknik rekayasa kain, packword, mecrame,kaitan, dan payet serta
mengaplikasikannya pada busana dan lenan rumah tangga dengan bersikap iklas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab

KKE2.61.6205 Restaurant dan Catering 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang ilmu operational restaurant dan general partis, serta
mempelajari dan melaksanakan even organiser, meliputi: (food beverage & product,
management EO, flambing & carving dishes, beverage, bartending, function)

KKE2.61.6206 Pastry and Art 3 SKS

Mata kuliah ini membahas pengetahuan tentang variasi adonan, es krim, serta cara
mengolah, menata dan menyajikan dengan berbagai macam bentuk isi dan hiasannya.
Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal kerja secara
cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE2.61.6207 Jurnalistik Fashion 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup bidang kerja kewartawanan,
peliputann / pencarian, penulisan, dan penyebaraninformasi, sampai kode etik
jurnalistik serta membahas cara menyampaikan berita dibidang Fashion pada
masyarakat dengan tepat dan benar serta bersikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

KKE2.61.6208 Komonikasi Profesi 3 SKS

Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dasar komonikasi profesi dalam bidang
ketatabogaan, dan keterampilan dalam berhubungan baik dengan atasan, karyawan dan
pelanggan tentang komonikasi pemasaran

KKE2.61.6209 Manajemen diklat 3 SKS

Mata kuliah ini menjelaskan tentangmanajemen dilklat dalam bidang tata boga baik dari
perencanaan, persiapan, pengelolaan, dan evaluasi diklat ke tata bogaan serta membahas
tentang manajemen waktu, manajemen keuangan dan manajemen SDM
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KKE2.61.6210 Jurnalistik boga 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup bidang kerja kewartawanan di bidang
boga, peliputann / pencarian, penulisan, dan penyebaraninformasi, sampai kode etik
jurnalistik serta mampu menyampaikan berita dibidang boga pada masyarakat dengan
tepat dan benar serta bersikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE2.61.6211 Food Stylist 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang pengenalan kamera digital, pengetahuan dasar
fotografi, teknik memotret objek makanan, background, efek dan frame foto fashion,
serta pengetahuan cetak foto dan membuat karya fotografi fashion yang sesuai dengan
teknik fotografi secara tepat , benar dan indah dengan menonjolkan aspek fashionnya
serta bersikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

KKE2.61.6212 Digital Pattern 3 SKS

Mata kuliah ini membahas mengenai pengetahuan mengkonstruksi pola busana secara
digital menggunakan software CAD pattern making serta melakukan evaluasi pola,
mencantumkan tabel-tabel pola serta mengemas pola untuk keprerluan produksi busana
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b. Program Studi Tata Boga (D3)
1) Visi Program Studi

Menjadi program studi bermutu di Indonesia bertaraf
internasional pada tahun 2020 sebagai penghasil tenaga kerja
profesional dalam bidang Tata Boga yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta berwawasan global dan berpijak
pada pilar-pilar kepakaran.

2) Misi Program Studi
1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat dalam bidang ke Tata Bogaan untuk
menghasilkan tenaga professional, instruktur pada dunia
usaha dan industry dan pelatihan profesional.

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis
teknologi untuk tenaga profesional ke Tata Bogaan.

3. Mengembangkan berbagai strategi/pendekatan
pembelajaran keterampilan psikomotor, dalam
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tingkat ahli
madya Tata Boga yang relevan, adaptif dan inovatif
terhadap kebutuhan lapangan kerja.

3) Tujuan Program Studi
1. Menghasilkan tenaga ahli madya profesional di bidang

Tata Boga (industri perhotelan, rumah sakit dan yang
utama pada industry makanan dan minuman).

2. Menghasilkan tenaga instruktur, supervisor dan manager di
bidang Tata Bogaan.

3. Meningkatkan daya saing lulusan, baik lokal maupun
nasional.

4. Menghasilkan wirausahawan di bidang industri makanan
dan minuman.

Struktur Matakuliah
Program Studi Tata Boga (D3)

No Kode Matakuliah
SKS

Sem
Jml T P L

1). Mata Kuliah Wajib Universitas

A. Wajib

1 UNP1.50.1401 Bahasa Inggris 2 2 0 0 1

2 UNP1.50.1402 Pendidikan Agama 3 3 0 0 1

3 UNP1.50.1403 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0 1

4 UNP1.50.1404 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 1
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No Kode Matakuliah
SKS

Sem
Jml T P L

5 UNP1.50.1405 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 1

6 UNP1.50.3101 Kewirausahaan 3 3 0 0 3

Jumlah SKS 14 14 0 0

2). Mata Kuliah Wajib Fakultas

A. Wajib

1 FPP1.52.1001 Etika dan Estetika 2 2 0 0 1

2 FPP1.52.1002 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2 2 0 0 1

3 FPP1.52.2001 Psikologi Industri 2 2 0 0 2

4 FPP1.52.3001 Pelayanan Prima dan Komunikasi 2 2 0 0 3

5 FPP1.52.5001 Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar 2 2 0 0 5

Jumlah SKS 10 10 0 0

3). Mata Kuliah Wajib Program Studi

A. Wajib

1 BOG1.52.1001 Dasar Desain 3 1 2 0 1

2 BOG1.52.1002 Pengetahuan Alat dan Organisasi Dapur 3 2 1 0 1

3 BOG1.52.1003 Ilmu Bahan Makanan 3 3 0 0 1

4 BOG1.52.1004 Boga Dasar 3 1 2 0 1

5 BOG1.52.1005 Hygiene Sanitasi dan Keselamatan Kerja 3 2 1 0 1

6 BOG1.52.1006 Aplikasi Komputer 2 1 1 0 1

7 BOG1.52.2001 Pengolahan Penyajian Makanan Indonesia 4 1 3 0 2

8 BOG1.52.2002 Dekorasi Penyajian Hidangan dan Penataan 3 1 2 0 2

9 BOG1.52.2003 Pendidikan Konsumen 2 2 0 0 2

10 BOG1.52.2004 Aplikasi Bahasa Inggris 2 2 0 0 2

11 BOG1.52.3001 Metode Penyuluhan 3 1 2 0 3

12 BOG1.52.3002 Food Control 2 2 0 0 3

13 BOG1.52.3003 Pengolahan Penyajian Makanan Oriental 4 1 3 0 3

14 BOG1.52.3004
Pengolahan Penyajian Kue dan Minuman
Indonesia

4 1 3 0 3

15 BOG1.52.3005 Penataan Pelayanan Makanan 4 2 2 0 3

16 BOG1.52.3006 Teknologi Pangan 3 1 2 0 3

17 BOG1.52.4001 Manajemen Usaha Boga (Restoran) 3 1 2 0 4

18 BOG1.52.4002 Pastry 4 1 3 0 4

19 BOG1.52.4003 Pengolahan Penyajian Makanan Kontinental 4 1 3 0 4

20 BOG1.52.4004 Menghias Kue 3 1 2 0 4

21 BOG1.52.5001 Gizi dan Diet 3 1 2 0 5

22 BOG1.52.5002 Cipta Boga 4 1 3 0 5

23 BOG1.52.5003 Gastronomi 4 2 2 0 5
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No Kode Matakuliah
SKS

Sem
Jml T P L

24 BOG1.52.5004 Manajemen Usaha Boga (Catering) 3 1 2 0 5

25 BOG1.52.5005 Manajemen Usaha Boga (Industri Makanan) 3 1 2 0 5

26 BOG1.52.5006 Bakery 4 1 3 0 5

27 BOG1.52.6002 Pengalaman Lapangan Industri 4 4 0 0 6

Jumlah SKS 87 39 48 0

B. Tugas Akhir/Skripsi

1 BOG1.52.6001 Proyek Akhir 4 4 0 0 6

Jumlah SKS 4 4 0 0

Sinopsis

UNP1.50.1401 Bahasa Inggris 2 SKS

Mata kuliah ini berisi tentang pengembangan keterampilan berbahasa Inggris secara
terpadu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa sesuai bidang/ jurusannya,
meliputi pemahaman pola-pola kalimat dasar yang membantu mahasiswa memahami
berbagai referensi berbahasa Inggris dan membekali mahasiswa dengan keterampilan
berkomunikasi dalam bahasa Inggris sesuai bidang keahliannya.

UNP1.50.1402 Pendidikan Agama 3 SKS

ata kuliah ini berisi tentang: Tuhan Yang Maha Esadan Ketuhanan: kemanan dan
ketaqwaan, filsafat ketuhanan (Teologi); Manusia: hakikat manusia, martabat manusia,
tanggung jawab manusia; Hukum: menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan,
fungsi profetik agama dalam hukum: Moral: agama sebagai sumber moral, akhlak mula
dalam kehidupan; Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Iman, Iptek, dan amal sebagai
kesatuan, kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, tanggung jawab ilmuwan dan
seniman; kerukunan antarumat beragama: agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua,
kebersamaan dalam pluralitas beragama; Masyarakat: masyarakat beradab dan sejahtera,
peran umat beragama dalam mewujudkan masayarakat beradab dan sejahtera, Hak Asasi
Manusia (HAM) dan demokrasi; Budaya: budaya akademik, etos kerja, sikap terbuka dan
adil; Politik: kontribusi penganut agama dalam kehidupan berpolitik, peranan penganut
agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa

UNP1.50.1403 Pendidikan Pancasila 2 SKS

Mata kuliah ini berisi tentang pengertiian urgensi dan alasan diperlukannya pendidikan
Pancasila di Perguruan Tinggi; Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia; Pancasila
sebagai sistem filsafat, sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai ideologi negara,
sebagai sistem etika, dan Pacasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu; Pemikiran
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dan pelaksanaan Pancasiladalam menghadapi permasalahan-permasalahan aktual dewasa
ini, seperti masalah HAM, SARA, dan Kritis ekonomi, serta masalah radikalisme yang
harus dipecahkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

UNP1.50.1404 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS

Mata kuliah ini berisi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam
mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional; esensi dan urgensi identitas
nasional sebagai salah satu deteminan pembangunan bangsa dan karakter, urgensi
integritas nasional persatuan dan kesatuan bangsa; nilai dan norma konstitusional UUD
NRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah UUD; harmoni
kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada
kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; hakikat, instumentasi, dan praksis
demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945; dinamika historis
konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang
berkedaulatan; dinamika historis dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan
pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia; urgensi dan
tantangan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif
kebangsaan

UNP1.50.1405 Bahasa Indonesia 2 SKS

Mata Kuliah ini berisi tentang Konsepsi Bahasa Indonesia, Sejarah Bahasa Indonesia,
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ragam Bahasa Indonesia, Ejaan Bahasa
Indonesia,(huruf tanda baca, kata dan unsur serapan: Kalimat Efektif, Pengertian Ciri,
Syarat Kalimat Efektif: Paragraf,,Jenis, Fungsi dan Pengembanganya: Kerangka Tulisan
Tema ,Topik, Judul dan Jenis Kerangka Tulisan: Teks Tulisan (Teks Akademis Ilmiah
dan Teks non Akademis: Surat Resmi BI (Format dan Jenis Surat Resmi Bahasa
Indonesia

UNP1.50.3101 Kewirausahaan 3 SKS

mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan berlandaskan kepada
pemikiran yang kreatif dan inovatif mengenai prinsip dasar kewirausahaan, model
pengembangan kewirausahaan, strategi kewirausahaan, etika bisnis dalam
kewirausahaan, analisis peluang, study kelayakan usaha dan manajemen pengelolaan
usaha (pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya, legalitas usaha, teknologi dan
informasi)

FPP1.52.1001 Etika dan Estetika 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dalam memberikan pengetahuan tentang konsep etika dan
estetika, hubungannya dengan anatomi fisiologi dan kesehatan fisik, penampilan (sikap
tubuh, etika dan estetika berbusana), pengetahuan alat dan bahan, analisis rambut, kulit,
memilih kosmetik perawatan dan riasan serta mampu merawat tubuh dan merias diri
sendiri sesuai kesempatan, serta memberikan pengetahuan tentang self performance
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meliputi personal hygiene, attitude, appearances, hospitality dan mampu menerapkannya
pada kehidupan. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang
optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin,
ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

FPP1.52.1002 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dan religius dalam menjelaskan konsep dasar dan ruang
lingkup IKK di Perguruan Tinggi dan di Masyarakat, Memiliki pemahaman tentang
keluarga sebagai suatu lembaga, fungsi keluarga dan peranan anggota keluarga serta
mampu mengidentifikasi permasalahan disfungsi dan disorientasi keluarga, Memiliki
pemahaman tentang hubungan antara individu, keluarga dan masyarakat, Parenting dan
Pendidikan Karakter dalam Keluarga, Memiliki pengetahuan tentang Kesehatan
Keluarga, Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Gender dan
Kesejahteraan Keluarga, Memiliki pemahaman tentang Sumber Daya Keluarga (SDK)
dan Manajemen Sumber Daya Keluarga, Memiliki kemampuan untuk mengamati dan
menganalisis permasalahan terkait Sumber Daya Keluarga, dengan jujur, cermat dan
bertanggung jawab.

FPP1.52.2001 Psikologi Industri 2 SKS

Konsep dasar perilaku industri, Menjelaskan arti dan tujuan psikologi indstry,
Menguraikan wawasan dan bidang kajian psikologi

FPP1.52.3001 Pelayanan Prima dan Komunikasi 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan membahas konsep dasar layanan
prima (pengertian, komunikasi, aspek layanan, membangun pribadi, kebutuhan dan
harapan pelanggan, kualitas pelayanan) dan mampu mengaplikasikan dalam dunia kerja,
dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab

FPP1.52.5001 Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dalam memberikan pengetahuan
metode dalam pertemuan ilmiah, teknik berdiskusi dan berkomunikasi dalam berseminar,
model dalam pengelolaan seminar, struktur, prosedur dan kode etik seminar, desain
makalah/proposal penelitian dan penyajian makalah/proposal penelitian, dengan jujur,
cermat dan bertanggung jawab

BOG1.52.1001 Dasar Desain 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam pemahaman arti dan sejarah dasar desain,
keterampilan dasar menggambar dan mendesain berdasarkan unsur-unsur dan prinsip-
prinsip desain, serta dapat menerapkan dalam bidang ketatabogaan
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BOG1.52.1002 Pengetahuan Alat dan Organisasi Dapur 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan memberikan pengetahuan tentang
organisasi dan peralatan dapur baik manual maupun elektrik serta mampu
mengoperasikan dan merawatnya. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil
kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara
cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab

BOG1.52.1003 Ilmu Bahan Makanan 3 SKS

Berpikir kritis, cerdas, dan teliti, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang
komponen bahan makanan, jenis, sifat, kandungan gizi, kegunaan atau fungsi bahan
makanan dan hasil olahannya, serta teknik pemilihan dan penyimpanan

BOG1.52.1004 Boga Dasar 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar
tentang teknik persiapan meliputi: menyiangi, menimbang, memotong,
menggiling/menghaluskan, memeras, menyaring yang digunakan dalam pengolahan
makanan Indonesia, Oriental, dan Kontinental

BOG1.52.1005 Hygiene Sanitasi dan Keselamatan Kerja 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan menerapkan konsep hygiene
(personal dan makanan), sanitasi (area produksi, peralatan, penanganan limbah) dan
kesehatan serta keselamatan kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan
keselamatan kerja (manusia, alat, lingkungan) untuk peningkatan efektifitas,
produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi
kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung
jawab

BOG1.52.1006 Aplikasi Komputer 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan memberikan pengetahuan dan
keterampilan tentang sistem operasi adobe ilustrator (hiasan makannan, bentuk,
pemberian warna) dan mampu menerapkannya dibidang ketatabogaan dan
ketatabusanaan, dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab

BOG1.52.2001 Pengolahan Penyajian Makanan Indonesia 4 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan tentang konsep dasar
bahan, bumbu, resep serta terampil merencana, mengolah, menata dan menyajikan
makanan Indonesia sehari-hari dan kesempatan khusus

BOG1.52.2002 Dekorasi Penyajian Hidangan dan Penataan 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan memberikan pengetahuann dan
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keterampilan membuat hiasan dari daun, sayuran, buah, persyaratan memajang makanan,
perencanaan sebelum memajang makanan dan teknik penghidangan makanan. Serta
membuat dan menata taman, rangkaian bunga dan buah-buahan, hiasan dari kertas dan
pita. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta
mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BOG1.52.2003 Pendidikan Konsumen 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan pemberian pengetahuan tentang
konsep dasar pendidikan konsumen (pengertian, manfaat, fungsi dan sifat konsumen),
hak dan kewajiban konsumen, perlindungan konsumen, etika perdagangan dan perilaku
konsumen. Masalah kemasan, label, periklanan, standarisasi barang, metrologi dan cara
berbelanja yang baik dan dapat menganalisis kemasan, periklanan dan standarisasi untuk
berbagai bahan, dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab

BOG1.52.2004 Aplikasi Bahasa Inggris 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan pengetahuan dan penerapan bahasa
inggris bidang ketatabogaan serta melakukan keterampilan berbahsa inggris secara
praktis dalama lingkungan industri mencangkup keteramplan berbicara, mendengar,
membaca, dan menulis, dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab

BOG1.52.3001 Metode Penyuluhan 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami makna dan tujuan penyuluhan, sifat dan
kepribadian seorang penyuluh, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, serta
keterampilan dalam melakukan pendekatan perorangan, kelompok, masyarakat, dengan
berbagai macam metoda secara jujur, cermat dan bertanggung jawab

BOG1.52.3002 Food Control 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, dn teliti, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang :
karakteristik dan mutu bahan pangan, kerusakan pangan, keamanan pangan, GMP, SSOP,
HACCP, analisis organoleptik, serta penerapannya pada usaha boga atau industri.

BOG1.52.3003 Pengolahan Penyajian Makanan Oriental 4 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan tentang ciri khas masakan,
pola makan, bahan, bumbu, alat menghidang, serta terampil mengolah dan menyajikan
hidangan dari berbagai negara Oriental.

BOG1.52.3004 Pengolahan Penyajian Kue dan Minuman Indonesia 4 SKS

Berfikiran kritis, cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan tentang konsep dasar
kue dan minuman, jenis dan fungsinya, bahan, alat, teknik pengolahan, serta terampil
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dalam mengolah dan menyajikan berbagai jenis kue dan minuman sehari-hari dan
kesempatan khusus.

BOG1.52.3005 Penataan Pelayanan Makanan 4 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan memberikan pengetahuan tentang
konsep dasar penataan dan pelayanan (pengertian, tujuan) pengetahuan alat makan, alat
hidang, ruang makan, set-up, macam servis. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas
dan hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja
secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab

BOG1.52.3006 Teknologi Pangan 3 SKS

Berpikir kritis, cerdas, dan teliti, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang
konsep teknologi dan pengawetan makanan, bahan tambahan pangan, pengemasan dan
label, penyimpanan pangan, pengawetan suhu rendah, pengawetan suhu tinggi,
pengeringan, pangan semi basah, fermentasi, serta pengawetan dengan penambahan
garam dan gula

BOG1.52.4001 Manajemen Usaha Boga (Restoran) 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami tentang konsep dasar restoran, sifat,
bentuk dan jenis menu, pengendalian biaya, merencanakan, mengorganisasi, membuat
lay out dapur dan merancang prosedur kerja, serta terampil mengelola berbagai jenis
restoran secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab

BOG1.52.4002 Pastry 4 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan pengetahuan tentang bahan, alat,
macam-macam adonan (cake, pie, puff pastry, cream puff, cookies, pudding, pastry
cream, sauce) teknik pengolahan masing-masing adonan, serta fungsinya dan terampil
mengolah, menata dan menyajikannya. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan
hasil

BOG1.52.4003 Pengolahan Penyajian Makanan Kontinental 4 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami penguasaan pengetahuan tentang pola
makan, waktu, bahan, bumbu dan alat untuk makanan asing serta, terampil mengolah dan
menyajikan makanan dari negara-negara Amerika dan Eropa

BOG1.52.4004 Menghias Kue 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan memberikan pengetahuan tentang
konsep dasar, alat, bahan, teknik menghias kue serta terampil membuat berbagai jenis
hiasan dari bermacam bahan (gula, mentega, coklat) serta mampu menghias kue untuk
berbagai kesempatan. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang
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optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin,
ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab

BOG1.52.5001 Gizi dan Diet 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan pengetahuan tentang pengertian,
tujuan, zat-zat makanan, hal-hal yan harus diperhatikan dalam diet, standar makanan
(Makanan biasa dan khusus), cara menghitung kalori dan kebutuhan zat makanan untuk
bermacam-macam penderita penyakit yang diakibatkan oleh makanan (obesitas,
underweight, jantung, diabetes mellitus).

BOG1.52.5002 Cipta Boga 4 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan menerapkan pengetahuan dan
keterampilan dalam mengolah berbagai macam makanan dan minuman untuk
mengujicobakan serta menganalisis berbagai macam resep, menemukan dan menciptakan
resep baru

BOG1.52.5003 Gastronomi 4 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan membahas dan menggali makanan
dan penganan serta bahan makanan khas daerah indonesia, terampil mengadakan inovasi
dan improvisasi pada pengolahan dan penyajian makanan dan penganan sehingga dapat
dijadikan aset wisata. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang
optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin,
ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BOG1.52.5004 Manajemen Usaha Boga (Catering) 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami tentang konsep dasar catering, sifat,
struktur organisasi penentuan harga jual, harga pokok dan pengorganisasian unit-unit
kerja mengelola berbagai jenis catering secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-
sungguh dan bertanggung

BOG1.52.5005 Manajemen Usaha Boga (Industri Makanan) 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami konsep dasar tentang industri makanan,
penerepan dan penguasaan keterampilan dalam mengelola berbagai jenis industri
makanan, dengan memperhatikan kualitas makanan

BOG1.52.5006 Bakery 4 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan membahas pengetahuan tentang
bahan, alat, metode, jenis roti, kesalahan yang terjadi dan cara memperbaikinya serta
terampil mengolah, menata dan menyajikannya. Untuk peningkatan efektifitas,
produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi
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kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung
jawab

BOG1.52.6001 Proyek Akhir 4 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan pengembangan pengetahuan dan
keterampilan serta mengaplikasikan dalam suatu karya puncak dengan mengikuti
prosedur dan kaidah penulisan karya ilmiah secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab

BOG1.52.6002 Pengalaman Lapangan Industri 4 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan menerapkan pengembangan
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki di industri dan dunia kerja jasa boga secara
cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab

Buku Pedoman Akademik FPP Tahun 2018
72

c. Program Studi Tata Busana (D3)
1) Visi Program Studi

Menjadi program studi D3 Tata Busana yaitu menjadi program
studi unggulan (center of excellent)dalam menghasilkan
tenaga profesional di bidang Tata Busana, sains, teknologi dan
seni berlandaskan nilai dan moral, keimanan dan ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa pada tahun 2020.

2) Misi Program Studi
1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat di bidang Tata Busana yang berlandaskan
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

2. Membekali mahasiswa dengan jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan industri-industri dan

instansi pengguna lulusan bertaraf nasional dan
internasional.

3) Tujuan Program Studi
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi program studi maka
ditetapkan tujuan program studi D3 Tata Busana adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas di bidang Tata

Busana berdasarkan keimanan ketaqwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa.

2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan
ilmu pengetahuan, hasil penelitian di bidang Tata Busana
pada tingkat lokal, nasional, dan Asia Tenggara.

3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
sebagai upaya penerapan ilmu di bidang tata busana untuk
kemajuan ilmu pengetahuan dan kependidikan.

4. Meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan Program
Studi mengenai tata-kelola yang baik (Good Governance).

5. Membekali mahasiswa dengan jiwa kewirausahaan.
6. Meningkatkan kerjasama dengan industri-industri dan

instansi pengguna lulusan.
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4) Struktur Matakuliah
Program Studi Tata Busana (D3)

No Kode Matakuliah
SKS

Semester
Jml T P L

1). Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)

A. Wajib

1 KKE041 Aplikasi Komputer 2 0 2 0 3

Jumlah SKS 2 0 2 0

2). Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB)

A. Wajib

1 BUS1.52.6001 Pengalaman Lapangan Industri 4 0 0 4 6

Jumlah SKS 4 0 0 4

B. Tugas Akhir/Skripsi

1 BUS1.52.6002 Proyek Akhir 4 4 0 0 6

Jumlah SKS 4 4 0 0

3). Mata Kuliah Wajib Universitas

A. Wajib

1 UNP1.50.1401 Bahasa Inggris 2 2 0 0 1

2 UNP1.50.1402 Pendidikan Agama 3 3 0 0 1

3 UNP1.50.1403 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0 1

4 UNP1.50.1404 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 1

5 UNP1.50.1405 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 1

6 UNP1.50.3101 Kewirausahaan 3 3 0 0 3

Jumlah SKS 14 14 0 0

4). Mata Kuliah Wajib Fakultas

A. Wajib

1 FPP1.52.1001 Etika dan Estetika 2 2 0 0 1

2 FPP1.52.1002 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2 2 0 0 1

3 FPP1.52.2001 Psikologi Industri 2 2 0 0 2

4 FPP1.52.3001 Pelayanan Prima dan Komunikasi 2 2 0 0 3

5 FPP1.52.5001 Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar 2 2 0 0 5

Jumlah SKS 10 10 0 0
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No Kode Matakuliah
SKS

Semester
Jml T P L

5). Mata Kuliah Wajib Program Studi

A. Wajib

1 BUS1.52.1001 Teknologi Busana 3 1 2 0 1

2 BUS1.52.1002 Kesehatan dan keselamatan kerja 2 2 0 0 1

3 BUS1.52.1004 Dasar desain 3 1 2 0 1

4 BUS1.52.1005 Pendidikan Konsumen 2 2 0 0 1

5 BUS1.52.2001 Pengetahuan busana 2 2 0 0 2

6 BUS1.52.2002 Flat Patten Desain 3 1 2 0 2

7 BUS1.52.2003 Gambar Anatomi 3 1 2 0 2

8 BUS1.52.2004 Grading Pola Busana 3 1 2 0 2

9 BUS1.52.2005 Desain Ragam Hias 3 1 2 0 2

10 BUS1.52.2006 Teknik Draping 3 1 2 0 2

11 BUS1.52.2007 Aplikasi Bahasa Inggris 2 2 0 0 2

12 BUS1.52.3001 Konstruksi pola busana 3 1 2 0 3

13
BUS1.52.3002 Busana pria 3 1 2 0 3

14 BUS1.52.3003 Desain Busana 3 1 2 0 3

15 BUS1.52.3004 Sulaman 2 0 2 0 3

16 BUS1.52.3005 Busana Anak 2 0 2 0 3

17 BUS1.52.3006 Busana Daerah 2 0 2 0 3

18 BUS1.52.3007 Cipta Karya 3 0 3 0 3

19 BUS1.52.4001 Adi busana 3 1 2 0 4

20 BUS1.52.4002 Busana Kerja 3 1 2 0 4

21 BUS1.52.4003 Management Industri Busana 2 2 0 0 4

22 BUS1.52.4004 Desain Produksi Busana 3 1 2 0 4

23 BUS1.52.4005 Fotografi Fashion 3 1 2 0 4

24 BUS1.52.4007 Management Show 3 1 2 0 4

25 BUS1.52.5001 Pengetahuan bahan Tekstil 3 1 2 0 5

26 BUS1.52.5002 Fashion Ornamen 3 1 2 0 5

27 BUS1.52.5003 Manajemen usaha butik 3 1 2 0 5

28 BUS1.52.5004 Manajemen usaha konveksi 3 1 2 0 5

29 BUS1.52.5005 Teknik bordir 3 1 2 0 5

30 BUS1.52.5006 Ilustrasi Mode 3 1 2 0 5

Jumlah SKS 82 31 51 0
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Sinopsis

UNP1.50.1401 Bahasa Inggris 2 SKS

Mata kuliah ini berisi tentang pengembangan keterampilan berbahasa Inggris secara
terpadu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa sesuai bidang/ jurusannya,
meliputi pemahaman pola-pola kalimat dasar yang membantu mahasiswa memahami
berbagai referensi berbahasa Inggris dan membekali mahasiswa dengan keterampilan
berkomunikasi dalam bahasa Inggris sesuai bidang keahliannya.

UNP1.50.1402 Pendidikan Agama 3 SKS

ata kuliah ini berisi tentang: Tuhan Yang Maha Esadan Ketuhanan: kemanan dan
ketaqwaan, filsafat ketuhanan (Teologi); Manusia: hakikat manusia, martabat manusia,
tanggung jawab manusia; Hukum: menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan,
fungsi profetik agama dalam hukum: Moral: agama sebagai sumber moral, akhlak mula
dalam kehidupan; Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Iman, Iptek, dan amal sebagai
kesatuan, kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, tanggung jawab ilmuwan dan
seniman; kerukunan antarumat beragama: agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua,
kebersamaan dalam pluralitas beragama; Masyarakat: masyarakat beradab dan sejahtera,
peran umat beragama dalam mewujudkan masayarakat beradab dan sejahtera, Hak Asasi
Manusia (HAM) dan demokrasi; Budaya: budaya akademik, etos kerja, sikap terbuka
dan adil; Politik: kontribusi penganut agama dalam kehidupan berpolitik, peranan
penganut agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa

UNP1.50.1403 Pendidikan Pancasila 2 SKS

Mata kuliah ini berisi tentang pengertiian urgensi dan alasan diperlukannya pendidikan
Pancasila di Perguruan Tinggi; Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia; Pancasila
sebagai sistem filsafat, sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai ideologi
negara, sebagai sistem etika, dan Pacasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu;
Pemikiran dan pelaksanaan Pancasiladalam menghadapi permasalahan-permasalahan
aktual dewasa ini, seperti masalah HAM, SARA, dan Kritis ekonomi, serta masalah
radikalisme yang harus dipecahkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

UNP1.50.1404 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS

Mata kuliah ini berisi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam
mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional; esensi dan urgensi identitas
nasional sebagai salah satu deteminan pembangunan bangsa dan karakter, urgensi
integritas nasional persatuan dan kesatuan bangsa; nilai dan norma konstitusional UUD
NRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah UUD; harmoni
kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada
kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; hakikat, instumentasi, dan praksis
demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945; dinamika historis
konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum
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yang berkedaulatan; dinamika historis dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi
dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia; urgensi
dan tantangan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen
kolektif kebangsaan

UNP1.50.1405 Bahasa Indonesia 2 SKS

Mata Kuliah ini berisi tentang Konsepsi Bahasa Indonesia, Sejarah Bahasa Indonesia,
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ragam Bahasa Indonesia, Ejaan Bahasa
Indonesia,(huruf tanda baca, kata dan unsur serapan: Kalimat Efektif, Pengertian Ciri,
Syarat Kalimat Efektif: Paragraf,,Jenis, Fungsi dan Pengembanganya: Kerangka Tulisan
Tema ,Topik, Judul dan Jenis Kerangka Tulisan: Teks Tulisan (Teks Akademis Ilmiah
dan Teks non Akademis: Surat Resmi BI (Format dan Jenis Surat Resmi Bahasa
Indonesia

UNP1.50.3101 Kewirausahaan 3 SKS

mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan berlandaskan kepada
pemikiran yang kreatif dan inovatif mengenai prinsip dasar kewirausahaan, model
pengembangan kewirausahaan, strategi kewirausahaan, etika bisnis dalam
kewirausahaan, analisis peluang, study kelayakan usaha dan manajemen pengelolaan
usaha (pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya, legalitas usaha, teknologi dan
informasi)

FPP1.52.1001 Etika dan Estetika 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dalam memberikan pengetahuan tentang konsep etika dan
estetika, hubungannya dengan anatomi fisiologi dan kesehatan fisik, penampilan (sikap
tubuh, etika dan estetika berbusana), pengetahuan alat dan bahan, analisis rambut, kulit,
memilih kosmetik perawatan dan riasan serta mampu merawat tubuh dan merias diri
sendiri sesuai kesempatan, serta memberikan pengetahuan tentang self performance
meliputi personal hygiene, attitude, appearances, hospitality dan mampu menerapkannya
pada kehidupan. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang
optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin,
ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

FPP1.52.1002 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dan religius dalam menjelaskan konsep dasar dan ruang
lingkup IKK di Perguruan Tinggi dan di Masyarakat, Memiliki pemahaman tentang
keluarga sebagai suatu lembaga, fungsi keluarga dan peranan anggota keluarga serta
mampu mengidentifikasi permasalahan disfungsi dan disorientasi keluarga, Memiliki
pemahaman tentang hubungan antara individu, keluarga dan masyarakat, Parenting dan
Pendidikan Karakter dalam Keluarga, Memiliki pengetahuan tentang Kesehatan
Keluarga, Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Gender dan
Kesejahteraan Keluarga, Memiliki pemahaman tentang Sumber Daya Keluarga (SDK)
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dan Manajemen Sumber Daya Keluarga, Memiliki kemampuan untuk mengamati dan
menganalisis permasalahan terkait Sumber Daya Keluarga, dengan jujur, cermat dan
bertanggung jawab.

FPP1.52.2001 Psikologi Industri 2 SKS

Konsep dasar perilaku industri, Menjelaskan arti dan tujuan psikologi indstry,
Menguraikan wawasan dan bidang kajian psikologi

FPP1.52.3001 Pelayanan Prima dan Komunikasi 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan membahas konsep dasar layanan
prima (pengertian, komunikasi, aspek layanan, membangun pribadi, kebutuhan dan
harapan pelanggan, kualitas pelayanan) dan mampu mengaplikasikan dalam dunia kerja,
dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab

FPP1.52.5001 Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dalam memberikan pengetahuan
metode dalam pertemuan ilmiah, teknik berdiskusi dan berkomunikasi dalam
berseminar, model dalam pengelolaan seminar, struktur, prosedur dan kode etik seminar,
desain makalah/proposal penelitian dan penyajian makalah/proposal penelitian, dengan
jujur, cermat dan bertanggung jawab

BUS1.52.1001 Teknologi Busana 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas da teliti dalam memahami pengetahuan dan keterampilan tentang
konsep teknologi busana, peralatan (mesin jahit umum, mesin jahit khusus, mesin jahit
serba guna, jenis alat bantu menjahit) dan bahan membuat pola, alat dan bahan
menggunting, bahan pembantu penyelesaian pakaian (interliner). Mampu membuat
teknik dasar menjahit dalam bentuk fragment yang melliputi (kampuh, kerutan, belahan,
lipit, teknik penyelesaian pakaian garis leher, kerung lengan, ujung lengan, belahan,
pinggiran pakaian, kantong, kerah, kancing, hak dan puring serta bersikap ikhlas, jujur,
sungugh-sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.1002 Kesehatan dan keselamatan kerja 2 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan tentang konsep kesehatan
dan keselamatan kerja, memahami UU dan peraturan ketenaga kerjaan, hak dan
kewajiban tenaga kerja, sasaran K3, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja,
Jamsostek, Ergonomic untuk meningkatkan produktifitas kerja, Prosedur K3 di tempat
kerja, Pencahayaan, K3 di industry TPT, mampu mencegah dan mengatasi Kecelakaan
kerja secara cermat, disiplin, Ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.1004 Dasar desain 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan dan keterampilan tentang
konsep dasar disain, menjelaskan dan menerapkan unsur-unsur desain (garis, arah,
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bentuk, tekstur, value dan warna) dan prinsip-prinsip desain (harmoni, proporsi, balance,
irama, aksen dan unity). Mampu mengembangkan dan mengungkapkan bahasa rupa
(visual) berdasarkan kaedah-kaedah estetika dalam bidang tata busana dengan
menggunakan alat gambar (kuas, palet), bahan pewarna (pensil warna, spidol, cat air, cat
poster), memilih kertas gambar yang tepat sesuai dengan ukuran dan fungsinya serta
bersikap Ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.1005 Pendidikan Konsumen 2 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami tentang konsep dasar pengetahuan
konsumen (pengertian, manfaat, fungsi dan sifat-sifat konsumen) hak dan kewajiban
konsumen, perlindungan konsumen/ UU perlindungan konsumen, cara berbelanja
tentang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari dan penggunaan jasa serta
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Masalah kemasan, label,
periklanan dan standarisasi serta metrology, memiliki sikap ikhlas, jujur, sungguh-
sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.2001 Pengetahuan busana 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan tentang konsep
pengetahuan busana meliputi sejarah dan perkembangan busana, bentuk dasar dan ciri-
ciri busana zaman kuno, busana abad pertengahan, busana Eropa, Asia, Timur Tengah
dan Indonesia serta modifikasinya, memiliki sikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

BUS1.52.2002 Flat Patten Desain 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan dan keterampilan tentang
pecah pola pada bidang datar melalui penyaluran kupnat menjadi bermacam-macam
garis hias (kupnat, kerutan, lipit, garis prinses,yoke) pada badan, rok, lengan, krah serta
dapat mengaplikasikannya untuk satu model pakaian serta memiliki sikap ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.2003 Gambar Anatomi 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami memberikan pengetahuan dan
keterampilan tentang konsep Gambar Anatomi, dan proporsi tubuh (wanita, pria dan
anak ) rangka benang, rangka balok dan mampu menggambar anatomi bagian-bagian
tubuh( wajah, mata, hidung, bibir, telinga, rambut, tangan dan kaki ) berdasarkan usia
dan jenis kelamin, gambar gaya, gerak tubuh dan sikap tubuh dengan menampilkan
berbagai posisi sikap tampak dari depan, belakang, miring tiga perempat dan tampak
dari samping menggunakan alat gambar (kuas, palet) dan bahan pewarna (pensil warna,
spidol, cat air, cat poster) serta mampu merancang busana( wanita, pria dan anak) untuk
berbagai kesempatan , warna kulit, warna rambut dengan memperhatikan gelap terang
serta bersikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
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BUS1.52.2004 Grading Pola Busana 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan
tentang konsep dasar grading, sistim grade, alat dan bahan, ukuran standar garmen
internasional ( wanita, pria dan anak ) penyesuaian ukuran dengan daftar ukuran dengan
teknik grading untuk garmen, Mampu mengrade pola secara secara manual atau
computer, dan mencatat/ data dan mempersiapkan laporan sesuai dengan prosedur, serta
mampu menyimpan pola dengan memiliki sikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

BUS1.52.2005 Desain Ragam Hias 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan dan keterampilan tentang
konsep Disain Ragam Hias, membuat disain naturalis, geometris, dekoratif, membuat
disain pola hiasan pola tabur, pola mengisi bidang, pinggiran, bebas, membuat disain
sulaman fantasi, suji cair, aplikasi, melekatkan benang dan terawang serta mampu
menerapkan dalam disain pakaian pria, wanita dan anak dan lenan rumah tangga serta
bersikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.2006 Teknik Draping 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami memberikan pengetahuan dan
keterampilan tentang konsep draping, Mengidentifikasi jenis bahan dan alat untuk
mendraping, membuat pola dasar badan, lengan, rok, celana dengan teknik draping
serta mampu membuat pecah pola sesuai model pakaian dengan teknik draping
meliputi teknik draperi teruntai lepas, teknik gradiasi, dan mampu
mengaplikasikannya pada pakaian pesta serta bersikap ikhlas, jujur, sungguh-
sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.2007 Aplikasi Bahasa Inggris 2 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan dan keterampilan tentang
konsep aplikasi bahasa inggris meliputi; Membaca, melafazkan dan menjelaskan istilah-
istilah busana dalam bahasa Inggris bidang dengan benar, Mengelompokan istilah
busana dalam bahasa Inggris secara umum maupun secara khusus, Mengkomunikasikan
berbagai trend mode dan teknik dalam bahasa Inggris serta bersikap Ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab

BUS1.52.3001 Konstruksi pola busana 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan dan keterampilan tentang
konsep konstruksi pola busana, pemilihan alat dan bahan membuat pola busana,
mengambil ukuran (rok, lengan dan celana), dan penyesuaian pola standar, membuat
macam-macam pola bagian pakaian (rok, celana, lengan,krah) membuat konstruksi pola
dasar badan, rok dan lengan dengan berbagai sistim pola dasar serta menganalisis dan uji
coba pola dan mampu menciptakan pola sendiri dengan bersikap ikhlas,jujur,sungguh-
sungguh dan bertanggung jawab
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BUS1.52.3002 Busana pria 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan dan keterampilan tentang
konsep Busana Pria, pemilihan busana pria, mampu mengambil ukuran,membuat pola
sesuai model, Membuat rancangan bahan dan biaya sesuai desain serta mampu membuat
pakaian kesempatan kerja dan pesta secara ekslusif, memiliki sikap ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.3003 Desain Busana 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan dan keterampilan tentang
konsep disain busana, unsur dan prinsip desain, analisis trend busana masa lalu (trend
warna, bahan dan style masa kini, Memprediksi warna, bahan dan style,
Mengidentifikasi dan memilih sumber inspirasi busana dari alam, sejarah, benda buatan,
peristiwa-peristiwa sesuai dengan keinginan individu serta mampu membuat rancangan
busana (wanita, pria dan anak) sesuai dengan bentuk tubuh, kepribadian, kesempatan,
pemakaian dan gaya/style (classic elegent, feminim romantic, sporty casual, exotic,
dramatic, sexy alluring ) yang dilengkapi dengan gambar teknis serta bersikap Ikhlas,
jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.3004 Sulaman 2 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami memberikan pengetahuan dan
keterampilan tentang konsep dasar sulaman, membuat sulaman dengan tangan meliputi
macam-macam tusuk hias dasar dan variasi, teknik-teknik sulaman ( teknik mengatur
benang secara decorative, lekapan, terawang).serta mapu mengaplikasikanya pada
pakaian dan lenan rumah tangga serta bersikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

BUS1.52.3005 Busana Anak 2 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan dan keterampilan tentang
konsep Busana Anak, ukuran standard anak dan ukuran konstruksi, membuat pola dasar
anak, dan pemilihan bahan utama dan pelapis sesuai disain, pecah pola pakaian anak
(Busana rumah, seragam sekolah dan busana pesta), serta mampu membuatnya sesuai
desain dengan tepat dan benar serta bersikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

BUS1.52.3006 Busana Daerah 2 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan tentang busana tradisionil
Indonesia( pakaian utama , pelengkap dan assesories ) meliputi lambang dan makna,

fungsi, tata rias, teknik pemakaian, pemeliaharaan dengan bersikap ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
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BUS1.52.3007 Cipta Karya 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami memberikan pengetahuan dan
keterampilan tentang konsep dasar cipta karya , mampu menciptakan busana unik,
pelengkap dan asesoreis maupun lenan rumah tangga dengan sumber inspirasi dari, alam
(tumbuhan, hewan), mampu membuat dan memperagakannya dengan sikap ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.4001 Adi busana 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami m pengetahuan dan keterampilan
tentang konsep Adi Busana , disain pakaian pesta dengan modifikasi (busana nasional,
tradisional dan internasional), pemilihan bahan utama dan pelapis sesuai disain dan
bentuk tubuh, analisa model, mengidentifikasi jenis bahan, pecah pola sesuai model,
serta mampu menjahitnya dengan teknik jahit khusus serta bersikap ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.4002 Busana Kerja 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan dan keterampilan tentang
konsep busana kerja, pemilihan bahan utama dan pelapis sesuai disain dan bentuk tubuh,
model dan analisa model, mampu mengambil ukuran, pecah pola pakaian kerja wanita
mampu menjahitnya dengan teknik jahit tailoring dan semi tailoring secara tepat dan
sikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.4003 Management Industri Busana 2 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami pengetahuan tentang management
industry busana, sejarah dan filosofinya, sistim industry, management dan organisasi,
proses management, struktur organisasi kerja, aspek manajemen dalam produksi, seperti:
perencanaan produksi, fasilitas, lay out, sistim kerja, standar kerja, perencanaan agregat
dan scheduling, serta memiliki sikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung
jawab.

BUS1.52.4004 Desain Produksi Busana 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami memberikan pengetahuan dan
keterampilan tentang konsep Disain produksi Busana meliputi pengertian, detail busana
yang akan diproduksi membaca analisa model, mengidentifikasi alat dan bahan, dan
mengembangkan pola serta mampu mendesain busana untuk produksi secara perorangan
dan massal dengan alat manual dan computer serta memiliki sikap Ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.4005 Fotografi Fashion 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami tentang pengenalan kamera digital,
pengetahuan dasar fotografi, teknik memotret objek fashion, background, efek dan frame
foto fashion, serta pengetahuan cetak foto, serta mahasiswa mampu membuat karya
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fotografi fashion yang sesuai dengan teknik fotografi secara tepat , benar dan indah
dengan menonjolkan aspek fashionnya serta bersikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

BUS1.52.4007 Management Show 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami memberikan pengetahuan dan
keterampilan tentang konsep pergelaran/ pameran dan mampu melakukan pergelaran /
pameran melalui, Membentuk panitia, deskripsi kepanitian secara lengkap ,Menyusun
proposal sesuai dengan pedoman dan rencana pagelaran/pameran, Mampu membuat
proposal, melakukan promosi sesuai dengan tujuan, Mengiventaris peralatan, Mendesain
panggung sesuai dengan tema, Menata ruang Show /peragaan dan panggung sesuai
dengan kebutuhan ( music pengiring dan lighting), serta mampu melaksanakan dan
mengevaluasi seluruh kegiatan show/ pagelaran dan pameran dengan memiliki sikap
ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.5001 Pengetahuan bahan Tekstil 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memberikan pengetahuandan keterampilan tentang
konsep dasar pengetahuan Bahan Tekstil, Mengidentifikasi macam-macam asal serat
tekstil melalui alat pengujian, Membedakan serat berdasarkan asal serat, serat alam dan
serat buatan, Mengidentifikasi macam-macam bahan tekstil berdasarkan teknik
pembuatan (tenunan, rajutan, kempa, anyaman, buhul, kaitan). macam-macam tenunan
dan sifat permukaan tekstur. pemilihan bahan busana (jenis kelamin, usia dan
kesempatan) sesuai dengan karakter tekstur ,memilih bahan tambahan (pelengkap) busana
serta mampu melakukan Penyempurnaan dan pewarnaan tekstil dan pembuatan motif
kain dengan jumputan dan batik dan memiliki sikap Ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab.

BUS1.52.5002 Fashion Ornamen 3 SKS

Berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami memberikan pengetahuan dan
keterampilan tentang konsep fashion ornamen meliputi,teknik rekayasa kain, packwork,
mecrame, kaitan , payet serta mampu mengaplikasikanya pada busana dan lenan rumah
tangga dengan bersikap ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

BUS1.52.5003 Manajemen usaha butik 3 SKS

memahami pengetahuan prosedur tentang usaha butik dan mampu mengaplikasikan pada
sebuah produk yang berupa busana dengan sistem butik

BUS1.52.5004 Manajemen usaha konveksi 3 SKS

memahami pemahaman tentang konsep dasar tentang manajemen usaha konveksi dan
terampil mengelola usaha konveksi
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BUS1.52.5005 Teknik bordir 3 SKS

Memahami pemahaman tentang konsep bordir dan mampu mengaplikan pada busana

BUS1.52.5006 Ilustrasi Mode 3 SKS

berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan pengetahuan tentang konsep dasar
ilustrasi mode yang meliputi pengertian dan tujuan ilustrasi mode serta terampil
mendesain busana dalam bentuk ilustrasi

BUS1.52.6001 Pengalaman Lapangan Industri 4 SKS

berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami penerapan dan pengembangan
pengetahuan dan keterampilan yang memiliki selama kuliah di industri magang didunia
didunia kerja .

BUS1.52.6002 Proyek Akhir 4 SKS

berfikir kritis cerdas dan teliti dalam memahami dan pengembangan pengetahuan dan
keterampilan serta mengaplikasikannya pad suatu karya
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2. Jurusan Tata Rias dan Kecantikan

a. Program studi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan (D4)

1) Visi Program Studi
Menjadi jurusan yang unggul dalam penyelenggaraan pada
bidang Tata Rias dan Kecantikan yang bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa,  berwawasan nasional dan global berdasarkan
pilar-pilar kependidikan dan profesionalisme.

2) Misi Program Studi
1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan tenaga

kependidikan dan non kependidikan bidang Tata Rias dan
Kecantikan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan
pasar kerja serta mampu melakukan inovasi dalam tata nilai
masyarakat.

2. Menyelenggarakan pendidikan dalam jabatan (in service
education) sebagai upaya peningkatan mutu kompetensi
tenaga kependidikan dan non kependidikan bidang Tata
Rias dan Kecantikan dalam merespon ilmu pengetahuan
dan seni (ipteks).

3. Melakukan kegiatan penelitian dan pengkajian dalam
rangka pengembangan dan penerapan ipteks bidang
Pendidikan dan non kependidikan Tata Rias dan
Kecantikan.

4. Penerapan ipteks dalam bidang Pendidikan dan non
kependidikan Tata Rias Dan Kecantikan dalam bentuk
pengabdian kepada masyarakat.

5. Berperan aktif sebagai pusat informasi dan desiminasi
pendidikan teknologi bidang Tata Rias Dan Kecantikan.

6. Melakukan kerja sama dengan lembaga usaha dan dunia
industri baik di dalam maupun luar Negeri dalam upaya
pengembangan bidang Tata Rias Dan Kecantikan.

3) Tujuan Program Studi
1. Menghasilkan lulusan sarjana (S.St) program pendidikan

tata rias dan kecantikan yang memiliki kemampuan dan
akademik dan profesional dibidang pendidikan melalui pre
servise maupun in servise education.

2. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian
dan pengembangan ipteks.

3. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan
pengabdian pada masyarakat dan penyebaran hasil-hasil
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pengabdian dan pengembangannya guna membantu
pembangunan masyarakat.

4. Menghasilkan lulusan yang mampu berperan aktif sebagai
pusat informasi dan desiminasi pendidikan tatarias dan
kecantikan.

5. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan kerja sama
dengan dudi dan lembaga terkait.

4) Struktur Matakuliah

Program Studi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan (D4)

No Kode Matakuliah
SKS

Sem
Jml T P L

1). Mata Kuliah Wajib Universitas

A. Wajib

1 UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 3 0 0 1

2 UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0 1

3 UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 1

4 UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 1

5 UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 2 0 0 1

6 UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3 3 0 0 3

7 UNP1.60.7401 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 2 0 0 7

8 UNP1.61.1201 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan 2 2 0 0 1

9 UNP1.61.2101 Psikologi Pendidikan 2 2 0 0 2

10 UNP1.61.2102 Administrasi Dan Supervisi Pendidikan 2 2 0 0 2

11 UNP1.61.4201 Bimbingan Dan Konseling 2 2 0 0 4

12 UNP1.61.5101 Program Pengalaman Lapangan 1 (PPL1) 1 0 0 1 5

13 UNP1.61.6401 Program Pengalaman Lapangan 2 (PPL 2) 1 0 0 1 6

14 UNP1.61.7401 Proglam Pengalaman Lapangan 3 (PPL 3) 3 0 0 3 7

Jumlah SKS 29 24 0 5

2). Mata Kuliah Pilihan Universitas

A. Pilih 2 dari 18 SKS

1 UNP2.60.3401 Budaya Alam MinangKabau 2 2 0 0 3

Jumlah SKS 2 2 0 0

3). Mata Kuliah Wajib Fakultas

A. Wajib

1 FPP1.60.1301 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2 2 0 0 1
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No Kode Matakuliah
SKS

Sem
Jml T P L

2 FPP1.60.1401 Etika dan Estetika 2 2 0 0 1

3 FPP1.60.2301 STRATEGI PEMBELAJARAN 3 2 1 0 2

4 FPP1.60.3401 Pelayanan Prima dan Komunikasi 2 2 0 0 3

5 FPP1.60.5201 Metodologi Penelitian 2 2 0 0 5

6 FPP1.60.5301 Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar 2 2 0 0 5

7 FPP1.61.3301 Statistik 2 2 0 0 3

8 FPP1.61.4201 Media Pendidikan 2 1 1 0 4

9 FPP1.61.5301 Evaluasi Pembelajaran 2 2 0 0 5

10 FPP1.61.5302 Pedagogik Kejuruan 3 3 0 0 5

11 FPP1.61.5303 Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan 2 2 0 0 5

Jumlah SKS 24 22 2 0

4). Mata Kuliah Wajib Program Studi

A. Wajib

1 TRK1.61.1301 Anatomi Fisiologi Kulit dan Rambut 2 2 0 0 1

2 TRK1.61.1302 Desain Kecantikan 2 1 1 0 1

3 TRK1.61.1303 Aplikasi Komputer 2 0 2 0 1

4 TRK1.61.1304 Kimia Dasar 2 2 0 0 1

5 TRK1.61.1305 Matematika Dasar 2 2 0 0 1

6 TRK1.61.1401 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2 2 0 0 1

7 TRK1.61.2101 Perawatan Kulit Wajah 3 1 2 0 2

8 TRK1.61.2102 Kosmetologi 3 2 1 0 2

9 TRK1.61.2103 Gizi dan Kecantikan 2 2 0 0 2

10 TRK1.61.2104 Bahasa Inggris I 2 1 1 0 2

11 TRK1.61.2401 Rias Wajah 3 1 2 0 2

12 TRK1.61.2402 Perawatan Kulit Kepala dan Rambut 3 1 2 0 2

13 TRK1.61.3101 Perawatan Badan dan SPA I 3 1 2 0 3

14 TRK1.61.3102 Manicure, Pedicure dan Mahendi 3 1 2 0 3

15 TRK1.61.3103 Bahasa Inggris II 2 1 1 0 3

16 TRK1.61.3301 Penataaan Rambut dan Sanggul 3 1 2 0 3

17 TRK1.61.3302 Keriting dan Cat Rambut 3 1 2 0 3

18 TRK1.61.4101 Dasar Manajemen Rias 2 2 0 0 4

19 TRK1.61.4102 Pendidikan Konsumen 2 2 0 0 4

20 TRK1.61.4103 Perawatan Badan dan SPA II 3 1 2 0 4

21 TRK1.61.4104 Pangkas Rambut 3 1 2 0 4

22 TRK1.61.4105 Tata Rias Pengantin Sumatera Barat 3 1 2 0 4

23 TRK1.61.4106 Tata Rias Foto/TV/Film dan Karakter 3 1 2 0 4

24 TRK1.61.4107 Senam Kecantikan 2 1 1 0 4
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No Kode Matakuliah
SKS

Sem
Jml T P L

25 TRK1.61.5101 Tata Rias Panggung 3 1 2 0 5

26 TRK1.61.5102 Tata Rias Pengantin Indonesia 3 1 2 0 5

27 TRK1.61.5103 Smoothing dan Rebonding 2 1 1 0 5

28 TRK1.61.6101 Pengelolaan Usaha Rias 3 0 3 0 6

29 TRK1.61.6102 Tata Rias Pengantin Barat 3 1 2 0 6

30 TRK1.61.6103 Pagelaran Rias 3 1 2 0 6

31 TRK1.61.6104 Penelitian Tata Rias dan Kecantikan 3 1 2 0 6

32 TRK1.61.7301 Praktek Lapangan Industri 4 0 0 4 7

Jumlah SKS 84 37 43 4

B. Tugas Akhir/Skripsi

1 TRK1.61.8301 Skripsi 6 0 0 6 8

Jumlah SKS 6 0 0 6

5). Mata Kuliah Pilihan Program Studi

A. Pilih 2 SKS dari 6 SKS

1 TRK2.61.6101 Penataan Rambut Fantasi 2 0 2 0 6

2 TRK2.61.6401 Tata Rias Fantasi 2 0 2 0 6

3 TRK2.61.6402 Perawatan Refleksiologi 2 0 2 0 6

Jumlah SKS 6 0 6 0

Sinopsis

UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 SKS

Yang Maha Esa dan Ketuhanan: keimanan dan ketaqwaan, filsafat ketuhanan (Teologi);
Manusia: hakikat manusia, martabat manusia, tanggung jawab manusia; Hukum:
menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan, fungsi profetik agama dalam hukum:
Moral: agama sebagai sumber moral, akhlak mula dalam kehidupan; Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Seni: Iman, Iptek, dan amal sebagai kesatuan, kewajiban menuntut dan
mengamalkan ilmu, tanggung jawab ilmuwan dan seniman; kerukunan antarumat
beragama: agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua, kebersamaan dalam pluralitas
beragama; Masyarakat: masyarakat beradab dan sejahtera, peran umat beragama dalam
mewujudkan masayarakat beradab dan sejahtera, Hak Asasi Manusia (HAM) dan
demokrasi; Budaya: budaya akademik, etos kerja, sikap terbuka dan adil; Politik:
kontribusi penganut agama dalam kehidupan berpolitik, peranan penganut agama dalam
mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
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UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 SKS

Mata kuliah ini berisi tentang pengertiian urgensi dan alasan diperlukannya pendidikan
Pancasila di Perguruan Tinggi; Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia; Pancasila
sebagai sistem filsafat, sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai ideologi negara,
sebagai sistem etika, dan Pacasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu; Pemikiran
dan pelaksanaan Pancasiladalam menghadapi permasalahan-permasalahan aktual dewasa
ini, seperti masalah HAM, SARA, dan Kritis ekonomi, serta masalah radikalisme yang
harus dipecahkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS

mata kuliah ini berisi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam
mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional; esensi dan urgensi identitas
nasional sebagai salah satu deteminan pembangunan bangsa dan karakter, urgensi
integritas nasional persatuan dan kesatuan bangsa; nilai dan norma konstitusional UUD
NRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah UUD; harmoni
kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada
kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; hakikat, instumentasi, dan praksis
demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945; dinamika historis
konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang
berkedaulatan; dinamika historis dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan
pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia; urgensi dan
tantangan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif
kebangsaan.

UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 SKS

Mata Kuliah ini berisi tentang Konsepsi Bahasa Indonesia, Sejarah Bahasa Indonesia,
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ragam Bahasa Indonesia, Ejaan Bahasa
Indonesia,(huruf tanda baca, kata dan unsur serapan: Kalimat Efektif, Pengertian Ciri,
Syarat Kalimat Efektif: Paragraf,,Jenis, Fungsi dan Pengembanganya: Kerangka Tulisan
Tema ,Topik, Judul dan Jenis Kerangka Tulisan: Teks Tulisan (Teks Akademis Ilmiah
dan Teks non Akademis: Surat Resmi BI (Format dan Jenis Surat Resmi Bahasa
Indonesia.

UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 SKS

Mata kuliah ini berisi tentang pengembangan keterampilan berbahasa Inggris secara
terpadu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa sesuai bidang/ jurusannya,
meliputi pemahaman pola-pola kalimat dasar yang membantu mahasiswa memahami
berbagai referensi berbahasa Inggris dan membekali mahasiswa dengan keterampilan
berkomunikasi dalam bahasa Inggris sesuai bidang keahliannya.

UNP1.61.1201 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan 2 SKS

Memberikan wawasan tentang hakekat manusia, hakekat dan pentingnya ilmu
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pendidikan, landasan dan asas pendidikan, pemikiran tentang pendidikan

UNP1.61.2101 Psikologi Pendidikan 2 SKS

Mata kuliah ini mengkaji/membahas konsep dasar psikologi pendidikan, pertumbuhan,
perkembangan siswa, inteligensi, bakat, kreativitas, motivasi, memori, perbedaan
individual dan teori-teori belajar

UNP1.61.2102 Administrasi Dan Supervisi Pendidikan 2 SKS

Mata kuliah Administrasi Dan Supervisi Pendidikan adalah mata kuliah yang
memberikan wawasan, konsep dasar dan proses serta ruang lingkup Administrasi Dan
Supervisi Pendidikan dan mengaplikasikannya dalam manajemen sekolah secara
profesional.

UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3 SKS

mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan berlandaskan kepada
pemikiran yang kreatif dan inovatif mengenai prinsip dasar kewirausahaan, model
pengembangan kewirausahaan, strategi kewirausahaan, etika bisnis dalam
kewirausahaan, analisis peluang, study kelayakan usaha dan manajemen pengelolaan
usaha (pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya, legalitas usaha, teknologi dan
informasi)

UNP1.61.4201 Bimbingan Dan Konseling 2 SKS

Bimbingan Dan Konseling adalah mata kuliah Kependidikan Wajib Universitas yang
memberikan wawasan dan pemahaman tentang konsep dasar BK, meliputi; pengertian,
latar belakang, tujuan, fungsi, prinsip, asas dan kode etik BK, bidang pengembangan BK,
jenis layanan BK, dan kegiatan pendung BK serta operasional penyelenggaraan BK
dalam implementasi Kurikulum 2013. Selain itu, juga membahas peran Kepala Sekolah,
Wakil Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran, Wali kelas, Guru BK atau Konselor dan
personil lainnya serta Pengawas BK dalam pelayanan BK di sekolah.

UNP1.61.5101 Program Pengalaman Lapangan 1 (PPL1) 1 SKS

memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk melakukan pengamatan terhadap dan
cara guru merencanakan melaksanakan pembelajaran menggunakan berbagai media
pendidikan

UNP1.61.6401 Program Pengalaman Lapangan 2 (PPL 2) 1 SKS

Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk melakukan pengamatan terhadap
sikap dan cara guru merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi

UNP1.60.7401 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 SKS

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang
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menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1/D-4/Sarjana Terapan. Program ini
sebenarnya bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena universitas mempercayai bahwa
program ini mampu mendorong empati mahasiswa, dan dapat memberikan sumbangan
bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Kegiatan KKN menjadi bentuk
nyata kontribusi universitas bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan kelompok
masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi maupun sosial. Program KKN ini
mensyaratkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam
mengetahui permasalahan yang ada, bahkan sebelum mereka terjun selama 1 hingga 2,5
bulan ditengah-tengah masyarakat. Konsep “working with community” telah
menggantikan konsep“working for the community”.

UNP1.61.7401 Proglam Pengalaman Lapangan 3 (PPL 3) 3 SKS

Memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa untuk melakukan praktik mengajar
dan kegiatan persekolahan lainnya selama satu semester

UNP2.60.3401 Budaya Alam MinangKabau 2 SKS

Mata kuliah ini berisi materi adat minangkabau, baik yang bersifat objektif maupun
subjektif, melalui penkajian adat objektif dan subjektif itu, mahasiswa diharapkan
mampu memahami identitas manusia minangkabau dan mampu menemukan nila-nilai
kemajuan yang terkandung dakam adat yang relevan dengan tantangan kompetensi abad
21 yaitu multiculturalisme, kerjasama, pemecahan masalah dan lain sebagainya.

FPP1.60.1401 Etika dan Estetika 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dalam memberikan pengetahuan tentang konsep etika dan
estetika, hubungannya dengan anatomi fisiologi dan kesehatan fisik, penampilan (sikap
tubuh, etika dan estetika berbusana), pengetahuan alat dan bahan, analisis rambut, kulit,
memilih kosmetik perawatan dan riasan serta mampu merawat tubuh dan merias diri
sendiri sesuai kesempatan, serta memberikan pengetahuan tentang self performance
meliputi personal hygiene, attitude, appearances, hospitality dan mampu menerapkannya
pada kehidupan. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang
optimal serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin,
ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

FPP1.60.1301 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dan religius dalam menjelaskan konsep dasar dan ruang
lingkup IKK di Perguruan Tinggi dan di Masyarakat, Memiliki pemahaman tentang
keluarga sebagai suatu lembaga, fungsi keluarga dan peranan anggota keluarga serta
mampu mengidentifikasi permasalahan disfungsi dan disorientasi keluarga, Memiliki
pemahaman tentang hubungan antara individu, keluarga dan masyarakat, Parenting dan
Pendidikan Karakter dalam Keluarga, Memiliki pengetahuan tentang Kesehatan
Keluarga, Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Gender dan
Kesejahteraan Keluarga, Memiliki pemahaman tentang Sumber Daya Keluarga (SDK)
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dan Manajemen Sumber Daya Keluarga, Memiliki kemampuan untuk mengamati dan
menganalisis permasalahan terkait Sumber Daya Keluarga, dengan jujur, cermat dan
bertanggung jawab.

FPP1.60.2301 STRATEGI PEMBELAJARAN 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas, teliti dalam memahami cara mengajar, penerapan model
pembelajaran aktif, interaktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam proses
pembelajaran, penilaian kinerja dan portofolio, merancang pembelajaran berdasarkan
kurikulum 2013 (silabus, RPP, hand Out, dan jobsheet) sesuai dengan spektrum

kecantikan kulit dan kecantikan rambut. Berlatih mengajar teori dan praktek di workshop
dalam bentuk mini lesson.

FPP1.61.3301 Statistik 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan telitidalam membahas tentang ruang lingkup statistika; seperti
pengertian statistik dan statistika, manfaat statistika, dan jenis-jenis statistika. Mampu
menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis , diagram
lingkaran dan diagram lambang. Memiliki kemampuan dalam membuat, membaca dan
menggunakan tabel distribusi frekuensi. Mampu melakukan pengukuran tendensi sentral
dan dispersi dari sekumpulan data. Mampu melakukan analisis korelasi dan regresi linear
sederhana. Mampu merumuskan hipotesis dan melakukan pengujian hipotesis serta
membuat kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis dengan jujur, cermat, dan
bertanggung jawab.

FPP1.60.3401 Pelayanan Prima dan Komunikasi 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan membahas konsep dasar layanan
prima (pengertian, komunikasi, aspek layanan, membangun pribadi, kebutuhan dan
harapan pelanggan, kualitas pelayanan) dan mampu mengaplikasikan dalam dunia kerja,
dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab

FPP1.61.4201 Media Pendidikan 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami, memberikan pengetahuan dan
keterampilam tentang konsep dasar media pendidikan (latar belakang, defenisi, fungsi,
prinsip dan jenis media pendidikan), pengklasifikasian media pendidikan, merancang,
memproduksi, menggunakan media dan evaluasi media grafis, media display, model,
OHP/OHT, opaque, fotografi dan program slide pada bidang keahlian boga/busana,
dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab.

FPP1.61.5301 Evaluasi Pembelajaran 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dalam membahas tentang evaluasi dan pengajaran,
pengertian dasar pengukuran, penilaian, test dan klasifikasinnya, rancangan dan
rekonstruksi berbagai jenis test pada program studi pendidikan kesejahteraan keluarga,
skor dan penetapan hasil test, interprestasi dan makna hasil penilaian, analisis dan
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pengembangan test serta tindak lanjut hasil test, dengan jujur, cermat dan bertanggung
jawab

FPP1.60.5201 Metodologi Penelitian 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami, mencakup pengetahuan hakekat
penelitian, metode ilmiah, teknik perencanaan penelitian (perumusan masalah, hipotesis,
teknik sampling, penggunaan data), analisis data dan interpretasi, penggunaan statistik
deskriptif, dan statistik inferensial, membuat laporan penelitian, dengan jujur, cermat dan
bertanggung jawab.

FPP1.60.5301 Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dalam memberikan pengetahuan
metode dalam pertemuan ilmiah, teknik berdiskusi dan berkomunikasi dalam berseminar,
model dalam pengelolaan seminar, struktur, prosedur dan kode etik seminar, desain
makalah/proposal penelitian dan penyajian makalah/proposal penelitian, dengan jujur,
cermat dan bertanggung jawab

FPP1.61.5302 Pedagogik Kejuruan 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memeberikan pengetahuan tentang kompetensi
guru, peranan guru dalam pembelajaran,hakekat guru sebagai suatu profesi. Memberikan
pengetahuan tentang kurikulum khususnya Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) desain instruksional, taksonomi, tujuan instruksional. Analisis instruksional,
membuat desain dan analisis instruksional untuk teknik dan kejuruan. Memberikan
pengetahuan tentang model pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran,
membedakan metode pembelajaran teori dan praktek, manajemen kelas. Menganalisis
keterampilan mengajar merancang, membuat, dan mengaplikasikannya pada mikro
teacing dalam bentuk peer teacing, dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab.

FPP1.61.5303 Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan 2 SKS

Pengertian tentang konsep dasar, karakterikstik dan rasional kurikulum Pendidikan
Teknologi dan Kejuruan, model pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan, pemahaman tentang dunia kerja, pekerjaan dan okupasi, Kurikulum
Pendidikan Teknologi Kejuruan di Negara maju dan negara berkembang, sistem ganda
dan implementasinya, dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab

TRK1.61.1401 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan teliti dalam menjelaskan konsep dasar hygiene, sanitasi dan
keselamatan kerja, personal hygiene, sanitasi lingkungan salon kecantikan (lokasi, air,
udara, pencahayaan, sampah dan limbah), hygine alat dan bahan kosmetik, faktor-faktor
yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja salon kecatikan.
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TRK1.61.1301 Anatomi Fisiologi Kulit dan Rambut 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam menjelaskan pengetahuan tentang teori anatomi
dan fisiologi kulit, rambut dan kuku melalui kajian konsep dasar anatomi dan fisiologi
kulit, rambut dan kuku, struktur kulit, rambut dan kuku, fisiologi kulit, rambut dan kuku,
mikrobiologi dan histologi kulit serta patologi pada kulit, rambut dan kuku, sehingga
mampu dan bertanggung jawab melakukan perawatan kulit, rambut serta kuku.

TRK1.61.1302 Desain Kecantikan 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam menjelaskan pengetahuan tentang elemen estetik
(pengertian, unsur/asas mendesain, prinsip-prinsip desain). Kombinasi warna, anatomi
dan proporsi tubuh, mimik wajah serta terampil mengkomposisikan warna, mendesain
rias wajah dan tatanan rambut, dengan jujur, cermat dan bertanggungjawab.

TRK1.61.1303 Aplikasi Komputer 2 SKS

Berfikir kritis dan cerdas dalam menjelaskan pengetahuan dan keterampilan tentang
sistem operasi adobe ilustrator (desain kecantikan) dan mampu menerapkannya di bidang
tata rias dan kecantikan dengan jujur, teliti dan bertanggungjawab.

TRK1.61.1304 Kimia Dasar 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dan memberikan pengetahuan meliputi hukum-hukum dasar
ilmu kimia, struktur atom, ikatan kimia, larutan, reaksi-reaksi kimia sederhana. Kimia
organik dan enzim, dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab.

TRK1.61.1305 Matematika Dasar 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dan memberikan pengetahuan meliputi perhitungan dasar
dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab.

TRK1.61.2401 Rias Wajah 3 SKS

Berfikir kritis, teliti dalam menjelaskan pengetahuan tentang rias wajah meliputi konsep
dasar rias wajah, analisa dan melakukan koreksi wajah, pengetahuan alat dan banhan
kosmetika, merias wajah sesuai dengan kesempatan (rias pagi, siang, malam, dan rias art)
dengan jujur dan bertanggung jawab.

TRK1.61.2402 Perawatan Kulit Kepala dan Rambut 3 SKS

Berfikir kritis, teliti dalam memahami tentang konsep perawatan kulit kepala dan rambut,
meliputi; anatomi rambut, diagnosa dan identifikasi jenis rambut dan kulit kepala,
perawatan secara tradisional dan modern, macam-macam perawatn rambut bermasalah.
Mampu melakukan pencucian rambut, Creambath dan dry treatment, hair mask, serta hair
spa dengan jujur dan bertanggung jawab.
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TRK1.61.2101 Perawatan Kulit Wajah 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan teliti dalam mengaplikasikan konsep, prinsip merawat kulit
wajah yang meliputi: anatomi kulit, kelainan-kelainan kulit wajah, analisa kulit wajah,
alat, bahan dan kosmetik perawatan kulit wajah, teknik pengurutan wajah, teknik-teknik
merawat kulit wajah sesuai dengan kelainan kulit, merawat kulit wajah secara tradisional
maupun modern,menguasai pemakaian alat-alat elektrik untuk mampu memberikan
konsultasi perawatan kulit wajah dan mampu melakukan perawatan kulit wajah secara
tepat sesuai kondisi kulit dengan jujur dan bertanggung jawab.

TRK1.61.2102 Kosmetologi 3 SKS

Berfikir kritis dan cerdas dalam menjelaskan pengetahuan tentang bahan kosmetik,
pemilihan bahan kosmetik sesuai dengan kondisi kulit, pengaruh macam-macam
kosmetik perawatan dan riasan, fungsi dan penggolongan kosmetik menurut bentuk,
jenis, kosmetik dan pemeliharaannya, prinsip-prinsip pemakaian kosmetik yang aman,
dan menjelaskan isi dan formula, cara pembuatan, penyimpanan, efek samping dan
teknik pengaplikasian kosmetik dalam kehidupan dengan teliti.

TRK1.61.2103 Gizi dan Kecantikan 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan teliti menjelaskan konsep dasar gizi, komponen zat gizi dalam
makanan, metabolisme zat gizi dalam tubuh, manfaat gizi bagi kecantikan, mampu
menghitung kebutuhan dan tingkat kecukupan zat gizi individu.

TRK1.61.2104 Bahasa Inggris I 2 SKS

Pengetahuan dan penerapan Bahasa Inggris bidang tata rias dan kecantikan serta
melakukan keterampilan berbahasa Inggris secara praktis dalam lingkungan industri
mencakup keterampilan berbicara, dan mendengarkan (conversation).

TRK1.61.3301 Penataaan Rambut dan Sanggul 3 SKS

Berpikir kritis, cerdas dalam penguasaan konsep dan keterampilan dalam penataan
rambut dan menyanggul rambut meliputi; konsep dasar penataan rambut dan sanggul,
tipe-tipe penataan rambut, penataan sanggul ( day style, evening style, gala style dan
fantasi) , macam-macam teknik dalam pembuatan sanggul dan penataan rambut
,penempatan dan pemilihan aksesoris ke dalam bentuk sanggul dengan tepat dan serasi
dengan jujur dan bertanggung jawab.

TRK1.61.3302 Keriting dan Cat Rambut 3 SKS

Berpikir kritis cerdas dalam pengusaan dan keterampilan dalam pengeritingan dan
pengecatan rambut meliputi, analisa dan diagnose rambut, jenis-jensi rambut, pemilihan
alat, bahan kosmetika untuk pengeritingan dan pewarnaan rambut, teknik-teknik
pengeritingan dasar, dan desain, teknik-teknik pewarnaan rambut dasar, rambut beruban
dan pewarnaan artistik. dengan jujur dan bertanggung jawab. Dengan jujur dan
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bertanggung jawab.

TRK1.61.3101 Perawatan Badan dan SPA I 3 SKS

Berfikir kritis, teliti dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang perawatan dan
keterampilan perawatan badan dan SPA I yang meliputi pengetahuan tentang SPA,
pengertian anatomi dan fisiologi bagi perawatan SPA, macam-macam pengurutan untuk
perawatan badan, perawatan badan secara tradisional, alat, bahan/ lenan, kosmetika
tradisional, teknik perawatan badan tradisional dengan terampil, jujur dan bertanggung
jawab.

TRK1.61.3102 Manicure, Pedicure dan Mahendi 3 SKS

Berfikir kritis, teliti dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang perawatan dan
keterampilan tentang madicure, pedicure dan mahendi yang meliputi konsep dasar
manicure dan pedicure, anatomi tubuh, analisa dan diagnosa tangan, kaki, alat bahan
kosmetika untuk perawatan tangan, kaki, mahendi, teknik melakukan manicure, pedicure,
nail art.

TRK1.61.3103 Bahasa Inggris II 2 SKS

Pengetahuan dan penerapan bahasa Inggris bidang tata rias dan kecantikan serta
melakukan keterampilan berbahasa Inggris secara praktis dalam hal penulisan karya
ilmiah, dan presentasi.

TRK1.61.4101 Dasar Manajemen Rias 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan religus dalam memahami pengetahuan manajemen rias melalui
kajian ; konsep dasar manajemen rias, perkembangan dan proses manajemen, prinsip-
prinsip organisasi, perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), prinsip-
prinsip dasar manajemen pelayanan atau jasa, pemasaran, keuangan dan
pengaplikasiannya dalam usaha rias dengan jujur dan bertanggung jawab.

TRK1.61.4102 Pendidikan Konsumen 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan teliti menjelaskan pengetahuan tentang konsep dasar
pendidikan konsumen (pengertian, manfaat, fungsi dan sifat konsumen), hak dan
kewajiban konsumen, perlindungan konsumen, etika perdagangan dan perilaku
konsumen. Masalah kemasan, label, periklanan, standar barang, metrology dan cara
berbelanja yang baik dan dapat menganalisis kemasan, periklaman dan standarisasi untuk
berbagai usaha tata rias dan kecantikan .

TRK1.61.4103 Perawatan Badan dan SPA II 3 SKS

Berfikir kritis, teliti dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang perawatan dan
keterampilan perawatan badan dan SPA II yang meliputi; kesehatan dan keselamatan

Buku Pedoman Akademik FPP Tahun 2018
96

kerja sesuai proses merawat badan, perawatan badan dengan alat listrik, etika terapies,
sejarah SPA, terapi aroma dengan aromatherapy, terapi pijat, perawatan badan degan
pijat Swedish, perawatan eksfoliasi dalam SPA, balur badan, balut badan, perawatan
terapi batu (stone massage), perawatan sauna dengan terampil, jujur dan bertanggung
jawab.

TRK1.61.4104 Pangkas Rambut 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas menjelaskan pengetahuan dan memberikan pelatihan tentang
pemangkasan dan pemotongan rambut sesuai dengan bentuk wajah, usia, jenis kulit, jenis
kelamin dan desain pemangkasan serta mampu menata rambut setelah pemangkasan
sesuai dengan model yang dipilih. Dengan terampil, jujur dan bertanggung jawab.

TRK1.61.4105 Tata Rias Pengantin Sumatera Barat 3 SKS

Berpikir kritis, cerdas dalam menguasai konsep tata rias penganten Minangkabau,
upacara adat perkawinan, macam-macam pakaian dan perlengkapan penganten ruangan
upacara adat perkawinan, rias wajah penganten teknik pemasangan suntiang dan busana
penganten, serta mampu mengaplikasikan dalam prosesi adat perkawinan Minangkabau
(pagelaran rias penganten minangkabau) dengan jujur dan bertanggung jawab.

TRK1.61.4106 Tata Rias Foto/TV/Film dan Karakter 3 SKS

Berpikir kritis, cerdas dalam Penguasaan konsep rias foto/TV/Film dan karakter,
memiliki pengetahuan tentang bahan kosmetika dan alat tata rias; diagnosis kulit wajah;
koreksi bentuk dan bagian wajah; memiliki pengetahuan tentang rias wajah foto hitam
putih, rias wajah foto berwarna/TV/film serta mampu merias wajah untuk foto hitam
putih, foto berwarna/TV/film; Menguasai pengetahuan tentang tema dan desain rias
karakter, prinsip dan macam-macam rias karakter; serta mampu melakukan rias wajah
karakter sesuai tema dengan jujur dan bertanggung jawab.

TRK1.61.4107 Senam Kecantikan 2 SKS

Berpikir kritis Teliti dalam memahami tentang konsep senam kecantikan, pola umum
berolahraga, anatomi anggota gerak dan abonemen, anatomi otot wajah, senam aerobic,
latihan beban dan pengukuran komposisi tubuh, praktek/latihan senam aerobic, senam
payudara , senam wajah, untuk menunjang kecantikan tubuh dengan jujur dan
bertanggung jawab.

TRK1.61.5101 Tata Rias Panggung 3 SKS

Berpikir kritis, cerdas dalam Memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang rias
panggung (MC, penari, peragawati) sesuai dengan peran yang akan dimainkan ,
pemilihan busana, asesories dan millineris, kombinasi warna, alat dan kosmetik serta
mampu mengaplikasikannya dengan tepat dengan jujur dan bertanggung jawab.
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TRK1.61.5102 Tata Rias Pengantin Indonesia 3 SKS

Berpikir kritis, cerdas dalam Memberikan pengetahuan tentang pengertian, manfaat dan
tujuan tata rias pengantin Indonesia, serta memahami bentuk-bentuk rias pengantin, adat
istiadat (sebelum perkawinan, pada perkawinan dan sesudah perkawinan), bentuk-bentuk
busana, pelengkap busana dan asesoris dari daerah Indonesia bagian timur ( makasar dan
bali ) dan Indonesia bagian Tengah ( yogya, solo dan sunda) dan cara pengaplikasiannya
dengan jujur dan bertanggung jawab.

TRK1.61.5103 Smoothing dan Rebonding 2 SKS

Berfikir kritis, teliti, dan bertanggung jawab dalam Penguasaan konsep dan keterampilan
melalukan rebonding, smoothing dan hair extension yang meliputi : diagnosa kulit

kepala dan rambut, pemilihan alat –alat dan bahan kosmetika rebonding dan smoothing
sesuai dengan kondisi rambut, melakukan pelurusan rambut dengan teknik smoothing,
melakukan penyambungan rambut ( hair extention) dengan jujur dan bertanggung jawab.

TRK1.61.6101 Pengelolaan Usaha Rias 3 SKS

Berpikir kritis dan cerdas dalam mengaplikasikan kemampuaan mengelola dan usaha
salon kecantikan meliputi manajemen dan pelayanan salon. Kiat-kiat promosi dan
memelihara hubungan baik dengan pelayanan serta tampil medirikan dan mengelola
usaha salon (rambut,kulit dan olah tubuh dengan jujur dan bertanggung jawab.

TRK1.61.6102 Tata Rias Pengantin Barat 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dalam memberikan penguasaan konsep tata rias pengantin barat
yang meliputi: pengertian pernikahan dan tata rias pengantin barat (pengantin gaun
panjang), Perbedaan rias pengantin barat dengan pengantin tradisional. Sejarah gaun
pengantin dan perkembangannya, upacara adat istiadat pernikahan, pemilihan busana dan
accessories, pengetahuan kosmetika dan alat untuk merias, pengetahuan dan teknik
korektif make-up,desain rias wajah dan tatanan rambut pengantin, dan merangkai hand
bouquet. Mampu merias pengantin barat serta melaksanakan show/peragaan rias
pengantin barat.

TRK1.61.6103 Pagelaran Rias 3 SKS

Berpikir kritis dan cerdas penguasaan konsep dasar tentang management show di bidang
pagelaran rias, penulisan proposal untuk pagelaran rias, penulisan proposal untuk
pagelaran rias, keperagawatian, menata display, dekorasi panging dan pelaminan dan
lighting serta mampu mengelola pagelaran dan pameran rias dan kecantikan dengan jujur
dan bertanggung jawab.

TRK1.61.6104 Penelitian Tata Rias dan Kecantikan 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas, teliti dan mempunyai kemampuan dalam menetukan permasalahan
penelitain dengan melakukan pra survey ke lapangan, study literatur, dan menuliskan
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dalam bentuk proposal penelitian di bidang kajian tata rias dan kecantikan dengan
metode deskriptif atau dan metode eksperimen sesuai dengan permasahan yang diteliti;
keterampilan merumuskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah,
merumuskan masalah, dan tujuan penelitian (Bab I) ; merumuskan kajian Teori,
kerangka konseptual, dan hipotesis (Bab II); serta mampu menentukan metodologi
penelitian yang tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Bab III). Membuat
instrument penelitian, dan melaksanakan penelitian/mengumpulkan data ke
lapangan/laboratorium, menganalis data, menulis laporan hasil penelitian serta mampu
mempersentasikan hasil penelitian dengan baik dan bertanggung jawab.

TRK1.61.7301 Praktek Lapangan Industri 4 SKS

Penerapan dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki selama
kuliah di industri/perusahaan/magang di dunia kerja dan membuat laporan dengan jujur
dan bertanggung jawab.

TRK1.61.8301 Skripsi 6 SKS

Penulisan hasil penelitian, dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah dengan
jujur dan bertanngug jawab. Kemampuan ini sangat diperlukan bagi mereka yang akan
melanjutkan ke program yang lebih tinggi

TRK2.61.6401 Tata Rias Fantasi 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas memahami pengetahuan tentang konsep tata rias fantasi, analisis
desain tata rias fantasi, sumber inspirasi dalam menciptakan rias fantasi dan fanci , kreasi
nasional dan intrenasional . Trampil mengaplikasikan rias fantasi serta peragaan fantasi
secara jujur dan bertanggung jawab.

TRK2.61.6402 Perawatan Refleksiologi 2 SKS

Berfikir kritis dan teliti dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang refleksi yang
meliputi sejarah refleksi dan perkembangan refleksi, pengertian, manfaat dan tujuan
refleksi, titik acupressure pada kaki, mentukan titik acupressure pada kaki, alat, bahan
dan kosmetik untuk perawatan refleksi, manfaat dan teknik pemijitan refleksi dengan
terampil, jujur, dan bertanggung jawab.

TRK2.61.6101 Penataan Rambut Fantasi 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan mampu memahami pengetahuan, menguasai konsep dan
keterampilan dalam penataan rambut dan sanggul fantasi yang meliputi: penataan
sanggul fantasi dengan tema flora, fauna, legenda dan bebas, serta mampu memilih dan
menempatkan aksesoris yang tepat dan serasi.
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3. Jurusan Pariwisata

a. Program Studi Manajemen Perhotelan (D4)

1) Visi Program Studi
Menjadi Jurusan Pariwisata terbaik di Sumatera tahun 2020.

2) Misi Program Stidi
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang

menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong
kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan
keterampilan serta membentuk karakter kepariwisataan

2. Menyelenggarakanpenelitian yang
mengarahpadapenemuanbaru di bidangilmukepariwisataan.

3. Menyelenggarakankegiatanpengabdianpadamasyarakatoleh
dosendanmahasiswa yang
berorientasipadapemberdayaanmasyarakat.

3) Tujuan Program Studi
Tujuan Umum
Lulusan diharapkan mampu mengelola berbagai kegiatan yang
melingkupi operasional dibidang usaha perhotelan termasuk
mengangkat pariwisata di Sumatera Barat khususnya dan
secara Nasional umumnya.
Tujuan khusus:
1. Mengisi jabatan tingkat menengah keatas di dunia

perhotelan dan usaha terkait.
2. Memanfaatkan peluang usaha.
3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme peserta didik

manajemen perhotelan.
4. Membantu peserta didik untuk mewujudkan potensi yang

dimiliki secara optimal.
5. Menerapkan prinsip kepedulian terhadap lingkungan.
6. Menghasilkan lulusan yang bersikap dan berkepribadian

Indonesia secara berbudi bahasa yang baik serta peka
terhadap lingkungan masyarakat.

7. Menghasilkan tenaga terampil yang mampu mengisi
berbagai posisi maupun jabatan di level menengah keatas
di industri jasa akomodasi perhotelan, serta dapat menemu-
kenali, memajukan dan mengembangkan bidang jasa
akomodasi perhotelan dan usaha terkait pada umumnya dan
di Sumatera Barat khususnya.
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4) Struktur Matakuliah

Program Studi Manajemen Perhotelan (D4)

No Kode Matakuliah
SKS

Sem
Jml T P L

1). Mata Kuliah Wajib Universitas

A. Wajib

1 UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 3 0 0 1

2 UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 2 0 0 1

3 UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 0 1

4 UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 2 0 0 1

5 UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 2 0 0 1

6 UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3 3 0 0 3

7 UNP1.60.5401 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 0 0 2 5

Jumlah SKS 16 14 0 2

2). Mata Kuliah Pilihan Universitas

A. Pilih 2 dari 18 SKS

1 UNP2.60.2103 Pendidikan Multikultural 2 2 0 0 2

2 UNP2.60.2402 Manajemen Bencana 2 2 0 0 2

Jumlah SKS 4 4 0 0

3). Mata Kuliah Wajib Fakultas

A. Wajib

1 FPP1.60.1301 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2 2 0 0 1

2 FPP1.60.1401 Etika dan Estetika 2 2 0 0 1

3 FPP1.60.3401 Pelayanan Prima dan Komunikasi 2 2 0 0 3

4 FPP1.60.5201 Metodologi Penelitian 2 2 0 0 5

5 FPP1.60.5301 Tata Tulis Karya Ilmiah dan
Seminar

2 2 0 0 5

6 FPP1.62.3001 Statistik 2 2 0 0 3

Jumlah SKS 12 12 0 0

4). Mata Kuliah Wajib Program Studi

A. Wajib
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No Kode Matakuliah
SKS

Sem
Jml T P L

1 MAP1.62.1002 Hygiene Sanitasi dan Keselamatan
Kerja

3 2 1 0 1

2 MAP1.62.1003 Operasional Tata Graha 1 3 1 2 0 1

3 MAP1.62.1004 Operasional Kantor Depan 1 3 1 2 0 1

4 MAP1.62.1005 Bahasa Inggris Profesi 1 3 1 2 0 1

5 MAP1.62.1006 Seni Kuliner 2 1 1 0 1

6 MAP1.62.1007 Pengantar Pariwisata dan
Perhotelan

3 3 0 0 1

7 MAP1.62.2001 Bahasa Inggris Profesi 2 3 1 2 0 2

8 MAP1.62.2002 Operasional Restoran 1 3 1 2 0 2

9 MAP1.62.2003 Disain Interior dan Eksterior 2 1 1 0 2

10 MAP1.62.2004 Tata Boga 1 3 1 2 0 2

11 MAP1.62.2005 Operasional Tata Graha 2 3 1 2 0 2

12 MAP1.62.2006 Operasional Kantor Depan 2 3 1 2 0 2

13 MAP1.62.2007 Enjinering Hotel 2 1 1 0 2

14 MAP1.62.3002 Tata Boga 2 3 1 2 0 3

15 MAP1.62.3003 Operasional Restoran 2 3 1 2 0 3

16 MAP1.62.3004 Pastry 3 1 2 0 3

17 MAP1.62.3005 Akuntansi 1 3 2 1 0 3

18 MAP1.62.3006 Sistem Informasi Hotel 3 1 2 0 3

19 MAP1.62.3007 Bahasa Jepang 1 2 2 0 0 3

20 MAP1.62.4001 Pengalaman Lapangan Industri 1 10 0 0 10 4

21 MAP1.62.5001 Pengendalian Mutu 2 2 0 0 5

22 MAP1.62.5002 Akuntansi 2 2 1 1 0 5

23 MAP1.62.5004 Bahasa Inggris Profesi 3 2 1 1 0 5

24 MAP1.62.5006 Bahasa Jepang 2 2 2 0 0 5

25 MAP1.62.5007 Studi Lingkungan Hidup 2 2 0 0 5

26 MAP1.62.5008 Manajemen Divisi Makanan dan
Minuman

4 2 0 2 5

27 MAP1.62.5009 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 2 0 1 5

28 MAP1.62.6002 Keuangan Hotel 3 2 1 0 6
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No Kode Matakuliah
SKS

Sem
Jml T P L

29 MAP1.62.6003 Perencanaan Hotel 2 1 1 0 6

30 MAP1.62.6006 Manajemen Divisi Kamar 3 2 0 1 6

31 MAP1.62.6007 Penelitian Pariwisata dan
Perhotelan

3 2 0 1 6

32 MAP1.62.6008 Teknik Supervisi 2 1 0 1 6

33 MAP1.62.6009 Pemasaran Hotel 3 2 0 1 6

34 MAP1.62.7001 Pengalaman Lapangan Industri 2 10 0 0 10 7

Jumlah SKS 106 46 33 27

B. Tugas Akhir/Skripsi

1 MAP1.62.8001 Skripsi 6 0 0 6 8

Jumlah SKS 6 0 0 6

5). Mata Kuliah Pilihan Program Studi

A. Pilih 2 SKS dari 4 SKS

1 MAP2.62.6001 Food Fusion 2 1 1 0 6

2 MAP2.62.6002 Maintenance and Repair Building 2 1 0 1 6

Jumlah SKS 4 2 1 1

Sinopsis

UNP1.60.1401 Pendidikan Agama 3 SKS

Yang Maha Esa dan Ketuhanan: keimanan dan ketaqwaan, filsafat ketuhanan (Teologi);
Manusia: hakikat manusia, martabat manusia, tanggung jawab manusia; Hukum:
menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan, fungsi profetik agama dalam hukum:
Moral: agama sebagai sumber moral, akhlak mula dalam kehidupan; Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Seni: Iman, Iptek, dan amal sebagai kesatuan, kewajiban menuntut dan
mengamalkan ilmu, tanggung jawab ilmuwan dan seniman; kerukunan antarumat
beragama: agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua, kebersamaan dalam pluralitas
beragama; Masyarakat: masyarakat beradab dan sejahtera, peran umat beragama dalam
mewujudkan masayarakat beradab dan sejahtera, Hak Asasi Manusia (HAM) dan
demokrasi; Budaya: budaya akademik, etos kerja, sikap terbuka dan adil; Politik:
kontribusi penganut agama dalam kehidupan berpolitik, peranan penganut agama dalam
mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.



Buku Pedoman Akademik FPP Tahun 2018
103

UNP1.60.1402 Pendidikan Pancasila 2 SKS

Mata kuliah ini berisi tentang pengertiian urgensi dan alasan diperlukannya pendidikan
Pancasila di Perguruan Tinggi; Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia; Pancasila
sebagai sistem filsafat, sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai ideologi negara,
sebagai sistem etika, dan Pacasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu; Pemikiran dan
pelaksanaan Pancasiladalam menghadapi permasalahan-permasalahan aktual dewasa ini,
seperti masalah HAM, SARA, dan Kritis ekonomi, serta masalah radikalisme yang harus
dipecahkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

UNP1.60.1403 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS

mata kuliah ini berisi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam
mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional; esensi dan urgensi identitas
nasional sebagai salah satu deteminan pembangunan bangsa dan karakter, urgensi
integritas nasional persatuan dan kesatuan bangsa; nilai dan norma konstitusional UUD
NRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah UUD; harmoni
kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada
kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; hakikat, instumentasi, dan praksis
demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945; dinamika historis
konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang
berkedaulatan; dinamika historis dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan
pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia; urgensi dan
tantangan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif
kebangsaan.

UNP1.60.1404 Bahasa Indonesia 2 SKS

Mata Kuliah ini berisi tentang Konsepsi Bahasa Indonesia, Sejarah Bahasa Indonesia,
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, ragam Bahasa Indonesia, Ejaan Bahasa
Indonesia,(huruf tanda baca, kata dan unsur serapan: Kalimat Efektif, Pengertian Ciri,
Syarat Kalimat Efektif: Paragraf,,Jenis, Fungsi dan Pengembanganya: Kerangka Tulisan
Tema ,Topik, Judul dan Jenis Kerangka Tulisan: Teks Tulisan (Teks Akademis Ilmiah
dan Teks non Akademis: Surat Resmi BI (Format dan Jenis Surat Resmi Bahasa
Indonesia.

UNP1.60.1405 Bahasa Inggris 2 SKS

Mata kuliah ini berisi tentang pengembangan keterampilan berbahasa Inggris secara
terpadu dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa sesuai bidang/ jurusannya,
meliputi pemahaman pola-pola kalimat dasar yang membantu mahasiswa memahami
berbagai referensi berbahasa Inggris dan membekali mahasiswa dengan keterampilan
berkomunikasi dalam bahasa Inggris sesuai bidang keahliannya.

UNP1.60.3101 Kewirausahaan 3 SKS

mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan berlandaskan kepada
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pemikiran yang kreatif dan inovatif mengenai prinsip dasar kewirausahaan, model
pengembangan kewirausahaan, strategi kewirausahaan, etika bisnis dalam kewirausahaan,
analisis peluang, study kelayakan usaha dan manajemen pengelolaan usaha (pemasaran,
produksi, keuangan, sumber daya, legalitas usaha, teknologi dan informasi)

UNP1.60.5401 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 SKS

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang
menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1/D-4/Sarjana Terapan. Program ini
sebenarnya bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena universitas mempercayai bahwa
program ini mampu mendorong empati mahasiswa, dan dapat memberikan sumbangan
bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Kegiatan KKN menjadi bentuk
nyata kontribusi universitas bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan kelompok
masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi maupun sosial. Program KKN ini
mensyaratkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam
mengetahui permasalahan yang ada, bahkan sebelum mereka terjun selama 1 hingga 2,5
bulan ditengah-tengah masyarakat. Konsep “working with community” telah
menggantikan konsep“working for the community”.

UNP2.60.2103 Pendidikan Multikultural 2 SKS

mata kuliah pendidikan multikultural ini berisikan konsep pendidikan multicultural:
urgensi pendidikan multicultural dalam masyarakat indonesia yang beragam, membangun
paradima keberagaman yang iklusif melalui lembaga pendidikan. prospek dan kendala
pelaksanaan multicultural , implementasi pendidikan multicultural di indonesia, serta
pembinaan karakter peserta didik melalui penerapan ideology multicultural dalam bidang
pendidikan.

UNP2.60.2402 Manajemen Bencana 2 SKS

Mata Kuliah ini mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana
(Disaster Management) mencangkup pengenalan fakta-fakta atau bukti-bukti kejadian
bencana, Pengenalan konsep bencana, jenis-jenis bencana, karakteristik bencana, bencana
alam,bencana non-alam, bencana sosial, rawan, bencana/ancaman bahaya (hazarz )
bencana, potensi bahaya, kerentanan, (vulnerability), kapasitas (kapasity), Prinsip
pengurangan resiko (rishk), pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, prediksi bencana,
dampak bencana, prosedur tanggap bencana dan tanggap darurat, analisis kebutuhan
rehabilitasi dan rekontruksi.

FPP1.60.1401 Etika dan Estetika 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dalam memberikan pengetahuan tentang konsep etika dan
estetika, hubungannya dengan anatomi fisiologi dan kesehatan fisik, penampilan (sikap
tubuh, etika dan estetika berbusana), pengetahuan alat dan bahan, analisis rambut, kulit,
memilih kosmetik perawatan dan riasan serta mampu merawat tubuh dan merias diri
sendiri sesuai kesempatan, serta memberikan pengetahuan tentang self performance
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meliputi personal hygiene, attitude, appearances, hospitality dan mampu menerapkannya
pada kehidupan. Untuk peningkatan efektifitas, produktivitas dan hasil kerja yang optimal
serta mampu mencegah dan mengatasi kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas,
jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

FPP1.60.1301 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2 SKS

Berpikir kritis, cerdas, teliti dan religius dalam menjelaskan konsep dasar dan ruang
lingkup IKK di Perguruan Tinggi dan di Masyarakat, Memiliki pemahaman tentang
keluarga sebagai suatu lembaga, fungsi keluarga dan peranan anggota keluarga serta
mampu mengidentifikasi permasalahan disfungsi dan disorientasi keluarga, Memiliki
pemahaman tentang hubungan antara individu, keluarga dan masyarakat, Parenting dan
Pendidikan Karakter dalam Keluarga, Memiliki pengetahuan tentang Kesehatan
Keluarga, Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Gender dan
Kesejahteraan Keluarga, Memiliki pemahaman tentang Sumber Daya Keluarga (SDK)
dan Manajemen Sumber Daya Keluarga, Memiliki kemampuan untuk mengamati dan
menganalisis permasalahan terkait Sumber Daya Keluarga, dengan jujur, cermat dan
bertanggung jawab.

FPP1.62.3001 Statistik 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan teliti dalam membahas tenatang ruang lingkup statistika,.
Seperti pengertian statistik dan statistika, manfaat statistika, dan jenis-jenis statistika.
mampi menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis,
diagram lingkaran dan diagram lambang. memiliki kemampuan dalam membuat,
membaca dan menggunakan tabel distribusi frekuensi. mampu mrlskuksn prngukursn
tedensi sentral dan dispresi dari sekumpulan data. mampu melkaukan analisis korelasi
dan regresi linier sederhana. mampu merumuskan dari hasil pengujian hipotesis dengan
jujur, cermat dan bertanggung jawab.

FPP1.60.3401 Pelayanan Prima dan Komunikasi 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan membahas konsep dasar layanan
prima (pengertian, komunikasi, aspek layanan, membangun pribadi, kebutuhan dan
harapan pelanggan, kualitas pelayanan) dan mampu mengaplikasikan dalam dunia kerja,
dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab

FPP1.60.5201 Metodologi Penelitian 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami, mencakup pengetahuan hakekat
penelitian, metode ilmiah, teknik perencanaan penelitian (perumusan masalah, hipotesis,
teknik sampling, penggunaan data), analisis data dan interpretasi, penggunaan statistik
deskriptif, dan statistik inferensial, membuat laporan penelitian, dengan jujur, cermat dan
bertanggung jawab.
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FPP1.60.5301 Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dalam memberikan pengetahuan
metode dalam pertemuan ilmiah, teknik berdiskusi dan berkomunikasi dalam berseminar,
model dalam pengelolaan seminar, struktur, prosedur dan kode etik seminar, desain
makalah/proposal penelitian dan penyajian makalah/proposal penelitian, dengan jujur,
cermat dan bertanggung jawab

MAP1.62.1002 Hygiene Sanitasi dan Keselamatan Kerja 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan menerapkan konsep hygiene
(personal dan makanan), sanitasi (area produksi, peralatan, penanganan limbah) dan
kesehatan serta keselamatan kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan
keselamatan kerja (manusia, alat, lingkungan) untuk peningkatan efektifitas,
produktivitas dan hasil kerja yang optimal serta mampu mencegah dan mengatasi
kecelakaan kerja secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung
jawab.

MAP1.62.1003 Operasional Tata Graha 1 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan teliti dalam memahami serta menerapkan konsep dasar tata
graha, tugas pokok bagian tata graha, bagian kamar tamu, alat dan bahan serta teknik
pembersihan, teknik penyiapan kamar tamu,serta terampil dalam penataan dan
pemeliharaan kamar tamu, memahami etika pramugraha, pembuatan laporan status kamar
dan tata graha serta pemeriksaan fasilitas kamar secara ikhlas, jujur, dan
cermat,disiplin,sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta memenuhi nilai-nilai
estetika.

MAP1.62.1004 Operasional Kantor Depan 1 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan teliti dalam memahami pengertian dan jenis pemesanan kamar,
formulir pemesanan, peralatan, penanganan surat dan pesan, jenis dan informasi,
pelayanan informasi, serta terampil untuk menangani pemesanan kamar (FIT, VIP,
REGULER, GIT), perubahan dan pembatalan, panjar, prosedur kelebihan pemesanan
serta, harga umum dan khusus, etika bertelefon secara ikhlas, jujur, dan
cermat,disiplin,sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta memenuhi nilai-nilai
estetika.

MAP1.62.1005 Bahasa Inggris Profesi 1 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan keterampilan dalam berbahasa
Inggris tentang operasional pada departemen food and beverage (service dan product).
Request & reply: asking so, to do & asking for permission, apologizing, giving
instruction; describing & explaining things: equipment, utensil, ingredient, amount,
cooking apparel/ utensil/ equipment, method of cutting, meat anatomy, vegetable;
explaining menu, food, taste, look, recipe; writing menu/ menu planning for different
occasions. Giving direction and Talking about hygiene, safety, sanitation; talking to
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customers, accepting praise, dealing with complaint expalining a problem, offering an
alternative; briefing case and planning a special occasion . English for Front office
Operational, secara ikhlas, jujur, cermat, disiplin sungguh-sungguh dan bertanggung
jawab.

MAP1.62.1006 Seni Kuliner 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan teliti dalam memahami konsep hiasan makanan dan
keterampilan seni ukiran sayuran dan buah-buahan, teknik mengukir sayuran dan buah-
buahan, persyaratan memajang makanan, perencanaan sebelum memajang makanan, serta
teknik penghidangan makanan secara ikhlas, jujur, cermat,disiplin,sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab

MAP1.62.1007 Pengantar Pariwisata dan Perhotelan 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami arti dari perjalanan pariwisata, sejarah
asal mula perjalanan manusia, karakteristik produk pariwisata, batasan-batasan dan
pengertian wisatawan, motivasi perjalanan wisata, pengertian dan kualifikasi wisatawan,
konsep dasar dan organisasi hotel, operasional hotel, jenis akomodasi, jenis fasilitas dan
tata letak, klasifikasi hotel, fungsi dari masing-masing departemen, lingkup operasional
hotel, hubungan antar departemen serta kualifikasi personalia dengan jujur dan
bertanggung jawab.

MAP1.62.2001 Bahasa Inggris Profesi 2 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan teliti dalam memahami dan keterampilan tingkat dasar dalam
berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan media bahasa Inggris yang baik dan
benar dengan berkonsentrasi di dalam speechwork,vocabulary, reading, job training
experience: applying for job, interview, reporting the job training interview; meeting:
language of meeting, running meeting, giving report (writing), memo writing and chapter
report & presentation, brainstorming.

MAP1.62.2002 Operasional Restoran 1 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan mengetahui tentang pengertian dan
jenis restoran, struktur organisasi, penyiapan dan peralatan restoran, menata meja makan,
teknik penyajian makanan, jenis-jenis pelayanan, mengambil pesanan, serta terampil
dalam melayani makan dan minum, secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur, sungguh-
sungguh dan bertanggung jawab.

MAP1.62.2003 Disain Interior dan Eksterior 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan mengetahui tipe bangunan hotel,
pemilihan letak hotel, tata letak ruangan dan area umum, analisis hubungan antar ruang,
(pintu utama hotel, lobi dan sirkulasi) serta terampil membuat taman, bermacam jenis
dekorasi ruang (rangkaian bunga dan buah-buahan, hiasan dari kertas, pita, rempah,
limbah (kulit telur, daun, bunga kering, serbuk kayu), seni pahat patung es (ice carving) ,
serta menata ruangan secara ikhlas, jujur, cermat,disiplin,sungguh-sungguh dan
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bertanggung jawab serta memenuhi nilai-nilai estetika.

MAP1.62.2004 Tata Boga 1 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan mengetahui tentang konsep dasar
bahan, bumbu dan alat, metode memasak untuk pengolahan dan penyajian makanan
Indonesia dan spesifik daerah, serta terampil mengolah dan menyajikan makanan
Indonesia dan spesifik daerah. Mampu mengembangkan dan mengungkapkan bahasa
rupa (visual) berdasarkan kaidah-kaidah estetika ketatabogaan secara cermat, disiplin,
ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

MAP1.62.2005 Operasional Tata Graha 2 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan teliti dalam memahami dan menerapkan bagian area umum,
alat dan bahan serta teknik pembersihan, teknik penyiapan area umum, serta etika
pramugraha serta terampil dalam penataan dan pemeliharaan bagian area umum,
pembuatan laporan status tata graha serta pemeriksaan fasilitas area umum.
Pengoperasian binatu dan ruang lenan, prosedur pencucian kering serta valet service
secara ikhlas, jujur, dan cermat,disiplin,sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta
memenuhi nilai-nilai estetika.

MAP1.62.2006 Operasional Kantor Depan 2 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas, dan teliti dalam memahami pengertian dan jenis penerimaan tamu,
formulir penerimaan tamu, peralatan, penanganan surat dan pesan, jenis dan informasi,
pelayanan informasi, penanganan barang bawaan tamu, serta terampil untuk menangani
kedatangan tamu (FIT, VIP, REGULER, GIT), penanganan dan pelayanan tamu-tamu
yang menginap, bentuk dan jenis keluhan tamu secara ikhlas, jujur, dan
cermat,disiplin,sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta memenuhi nilai-nilai
estetika.

MAP1.62.2007 Enjinering Hotel 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami sistem operasional engineering
department, fasilitas mekanik dan elektrik hotel, pengadaan air dan saluran pembuangan,
tata udara, cahaya dan suara, transportasi dan keamanan di bangunan hotel secara ikhlas,
jujur, cermat,disiplin,sungguh-sungguh dan bertanggung jawab

MAP1.62.3002 Tata Boga 2 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan mengetahui tentang pola makan,
dan waktu makan, serta terampil mengolah dan menyajikan makanan dari berbagai
negara Amerika dan Eropa. Mampu mengembangkan dan mengungkapkan bahasa rupa
(visual) berdasarkan kaidah-kaidah estetika ketatabogaan, serta secara cermat, disiplin,
ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
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MAP1.62.3003 Operasional Restoran 2 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan mengetahui tentang pelayanan
hidangan ke kamar, pelayanan banquet, penanganan rekening tamu, rekapitulasi laporan
penjualan. Pengertian dan penyiapan bar dan struktur organisasinya, teknik penyajian
minuman dan penyiapan minuman campuran. Aplikasi pelayanan banquet, bar dan
hidangan ke kamar.

MAP1.62.3004 Pastry 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan mengetahui tentang pengertian,
klasifikasi, syarat, dan prinsip pengolahan patiseri dan roti, keperluan bahan dan alat,
metode dan teknik pengolahan patiseri dan roti, sertaterampil membuat dan menyajikan
aneka produk patiseri dan roti untuk berbagai kesempatan. Teknik memotong dan
menghias kue, serta mampu menghias kue untuk berbagai peristiwa.

MAP1.62.3005 Akuntansi 1 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami persamaan dasar akuntansi, persamaan
dasar akuntansi, laporan dan memahami pembukuan untuk beberapa akuntan.
Memberikan pengertian dan pemahaman tentang rincian tugas pejabat departemen
akunting, daftar rekening, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal
pembelian, penjualan, penggunaan material dan supplies (makanan dan minuman), jurnal
penyesuaian, buku besar, laporan keuangan, laporan sumber dana dan laporan
penggunaan dana, serta ikhlas, jujur, cermat, disiplin, sungguh-sungguh dan bertanggung
jawab.

MAP1.62.3006 Sistem Informasi Hotel 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam mengetahui tentang pengertian fungsi, aspek-aspek,
organisasi directory, disk operating, sistem komputer dan memberikan keterampilan
dalam mengoperasikan komputer, perintah basic dan flow chart. Pengertian sistem
informasi dan analisa sistem, karakteristik informasi usaha perhotelan, pengertian dan
peranan sistem informasi perhotelan, pengantar perangkat keras dan lunak sistem
informasi perhotelan, aplikasi dan analisis sistem informasi perhotelan dan penerapan
aplikasi komputerisasi perhotelan (point of sales, front office cashiering, housekeeping
reports, reservation dan front desk) secara ikhlas, jujur, cermat,disiplin,sungguh-sungguh
dan bertanggung jawab.

MAP1.62.3007 Bahasa Jepang 1 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami dan berkomunikasi tentang salam
(greeting) dan set phrase, angka (numerals), waktu (time expression), periode of time,
tahun, bulan, tanggal, hari, kata hormat, dan baku, dan penggunaan kata Wa, Desu, Ano,
Kono, Sono, Kore, Sore, Are dan menulis dengan huruf Jepang Hiragana dan Katakana,
serta secara ikhlas, jujur, cermat, disiplin sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
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MAP1.62.4001 Pengalaman Lapangan Industri 1 10 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan secara
konseptual tentang departemen operasional hotel secara cermat, disiplin, ikhlas, jujur,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab..

MAP1.62.5001 Pengendalian Mutu 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahamami tentang, Aspek legal, konsep dan
kendala pengendalian kualitas, menejemen berdasarkan sasaran (menentukan sasaran,
partisipasi karyawan, kerjasama), program peningkatan kualitas (metoda, tujuan dan
tahapan), studi kasus (mengidentifikasi permasalan di lapangan dan mencari pemecahan
dengan menggunakan pendekatan yang telah diajarkan) secara ikhlas, jujur,
cermat,disiplin,sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

MAP1.62.5002 Akuntansi 2 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam mengetahui dan pemahaman tentang pengertian
kasir, peralatan dan perlengkapan kasir, tugas dan tanggung jawab kasir, rekening tamu
(jenis-jenis rekening, membuka rekening, menutup rekening, menyiapkan rekening atau
guest check, penyelesaian rekening), laporan kasir restoran dan bar, penyetoran hasil
penjualan kasir restoran dan bar, rekening piutang kantor depan, laporan kas kantor
depan, dan transkripsi kantor depan, secara ikhlas, jujur,cermat,disiplin,sungguh-sungguh
dan bertanggung jawab.

MAP1.62.5004 Bahasa Inggris Profesi 3 2 SKS

Writing essay of about: discussing content of an essay (Thesis), studying tourism
research, writing introduction, discussing the body, writing the body, quoting,
paraphrasing, and writing a conclusion and writing bibliography/ references/abstract,
studying the tourism international journal.

MAP1.62.5006 Bahasa Jepang 2 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami tentang pola kalimat (kaiwa, Bunkei,
dan Renshu nya)menulis dan membaca huruf Jepang Kanji, serta ikhlas, jujur, cermat,
disiplin, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

MAP1.62.5007 Studi Lingkungan Hidup 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami pengertian ekologi, ekosistem dan
lingkungan kerja, daya dukung dan pengelolaan lingkungan, pengelolaan kualitas
lingkungan, pendekatan dalam pengelolaan lingkungan, permasalahan sumber daya alam,
kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya ala secara ikhlas,jujur,
cermat,disiplin,sungguh dan bertanggung jawab.
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MAP1.62.5008 Manajemen Divisi Makanan dan Minuman 4 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami tentang ruang lingkup Food and
Beverage Product, Food and Beverage Service dan Mice, mampu mengelola usaha
dibidang usaha jasa makanan dan minuman secara ikhlas, jujur,cermat,disiplin,sungguh-
sungguh dan bertanggung jawab.

MAP1.62.5009 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam mempelajari fungsi-fungsi dasar manajemen
sumber daya manusia, peranan sumber daya manusia dalam organisasi/ perusahaan,
kerangka dan cakupan manajemen sumber daya manusia, segi-segi perilaku manusia
dalam organisasi, serta segi teknis administrasi (analisis jabatan, rekruitmen, seleksi,
promosi dan transfer, administrasi upah dan gaji, serta penilaian hasil kerja, secara ikhlas,
jujur, cermat, disiplin, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

MAP1.62.6002 Keuangan Hotel 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami konsep manajemen keuangan, bentuk-
bentuk laporan keuangan, analisa pembandingan laporan keuangan, analisa rasio, analisa
alur kas, analisa Break Event , analisa proyek, secara ikhlas, jujur, cermat, disiplin,
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab .

MAP1.62.6003 Perencanaan Hotel 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam mengetahui dan memahami profil usaha perhotelan,
konsep perencanaan dan hotel, analisis hubungan antar ruang, pintu utama hotel, lobi dan
sirkulasi, kamar hotel, fasilitas umum, fasilitas pendukung operasional back of the house,
instalasi teknik dan lingkungan, pengertian dan peranan analisis operasi, model-model
analisis statistik, analisis penjualan hotel, analisis biaya dan harga pokok, analisis
prosedur kerja serta produktifitas hotel, serta konsep penyusunan studi kelayakan hotel
secara ikhlas, jujur, cermat,disiplin,sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

MAP1.62.6006 Manajemen Divisi Kamar 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami tentang struktur organisasi divisi kamar,
perencanaan kebutuhan Tenaga Kerja, Sistem pencatatan dan pengawasan, standarisasi
pekerjaan, penatalaksanaan pekerjaan, pengoperasian outlet, rencana pemakaian alat dan
bahan, kimiawi, serta kebijakan dan prosedur penyusunan biaya operasional, menetapkan
harga kamar, sistem keamanan hotel, perkiraan dan rekapitulasi kamar dan budget kantor
depan secara ikhlas, jujur, cermat,disiplin,sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

MAP1.62.6007 Penelitian Pariwisata dan Perhotelan 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup dan jenis-
jenis usaha akomodasi, masalah-masalah usaha akomodasi serta mampu melakukan studi
usaha akomodasi dan mengkomunikasikan secara ilmiah (tulisan dan lisan) dengan jujur,
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kreatif, inovatif, mendalam dan bertanggung jawab.

MAP1.62.6008 Teknik Supervisi 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam mengetahui dan memahami tentang konsep dasar
penyelia (pengertian, fungsi dan peranan), koordinasi dan system pelaporan perencanaan
kerja, staffing, pengendalian operasional, merencanakan perbaikan (renovasi), system
pengelolaan, pelatihan karyawan, teknik dan prosedur pelayanan dari: kantor depan, tata
graha, binatu, dan bagian makanan dan minuman,serta secara ikhlas, jujur,
cermat,disiplin,sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

MAP1.62.6009 Pemasaran Hotel 3 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam memahami pengertian pemasaran, pengertian pasar,
sistem informasi pemasaran, produksi, harga, promosi, distribusi dan penjualan,
pengertian bauran pemasaran dan strategi pemasaran (segmentasi pasar, target pasar dan
positioning), secara ikhlas, jujur, cermat, disiplin, sungguh-sungguh dan bertanggung
jawab.

MAP1.62.7001 Pengalaman Lapangan Industri 2 10 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan secara
konseptual tentang fungsi bagian, fungsi struktur dan operasional Departement khususnya
pada back of the house.

MAP1.62.8001 Skripsi 6 SKS

Penulisan hasil penelitian dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah.
kemampuan ini sangat diperlukan bagi mereka yang akan melanjutkan ke program yang
lebih tinggi.

MAP2.62.6001 Food Fusion 2 SKS

Berfikir kritis, cerdas dan teliti dalam mendisain tentang food fusion style meliputi
wadah, garnish, croquembouche, ice carving, butter sculpture, chocolate decoration dan
cake decoration untuk berbagai kesempatan serta mampu membuat dan menata food
fusion dengan kreatif, inovatif, teliti bertanggung jawab, efisien dan efektif yang
memenuhi nilai2 estetika.

MAP2.62.6002 Maintenance and Repair Building 2 SKS

Berfikir cerdas, teliti dalam memahami Konsep dan ruang lingkup manajemen perawatan
dan perbaikan fasilitas bangunan hotel yang mencakup perencanaan dan perawatan
bangunan (building maintenance), peraturan(regulation), housekeeping, pengurangan dan
daur ulang sampah (waste reduction and recycling), AC, penerangan, vetilasi, saluran air
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D. Organisasi Dan Personalia

Pimpinan Fakultas

1. Dekan dan Wakil Dekan
Dekan :  Dra. Ernawati, M.Pd, Ph.D
Wakil Dekan I :  Dr. Elida, M.Pd
Wakil Dekan II :  Dra. Rahmiati, M.Pd, Ph.D
Wakil Dekan III :  Dr. Yuliana, SP, M. Si

2. Senat Fakultas
Ketua : Dra. Asmar Yulastri, M.Pd, Ph.D
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Anni Faridah, M.Si
Anggota :

: Dr. Elida, M.Pd
: Dra. Rahmiati, M.Pd
: Dr. Yuliana, SP, M. Si
: Dra. Ira Meirina Chair, M.Pd
: Murni Astuti, S.Pd., M.Pd
: Dra. Wirnelis Syarif, M.Pd
: Waryono, S.Pd., MM. Par
: Dra. Silfeni, M.Pd
: Kasmita, S.Pd, M.Si
: Prof. Dr. Agusti Efi, M.A
: Dra. Adriani, M.Pd.
: Dra. Ernawati, M.Pd, Ph.D
: Merita Yanita, S.Pd., M.Pd.T
: Dr. dr. Linda Rosalina, M.Bimed
: Dra. Hayatunnufus, M. Pd

3. Administrasi
Kabag Tata Usaha : Indra Lena, SH, M.Pd
Kasubag Umum & Perlengkapan : Medris S.Kom, M.CIO
Kasubag Pendidikan dan Kemahasiswaan: Resi Yulia, SE, MM
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian : Risdenovia, M.Pd

4. Pimpinan Jurusan
a. Ilmu Kesejahteraan Keluarga

Ketua : Dra. Wirnelis Syarif, M.Pd
Sekretaris : Sri Zulfia Novrita, S.Pd, M.Si
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Ketua Prodi Pendidikan : Dra. Wirnelis Syarif, M.Pd
Kesejahteraan Keluarga (S1)
Ketua Prodi D3 Tata Busana : Dra. Adriani, M.Pd
Ketua Prodi D3 Tata Boga : Wiwik Gusnita, S.Pd., M.Si

b. Tata Rias dan Kecantikan
Ketua : Murni Astuti, S.Pd., M.Pd
Sekretaris : Merita Yanita, S.Pd., M.Pd.T
Ketua Prodi Pendidikan Tata Rias : Murni Astuti, S.Pd., M.Pd
dan Kecantikan (D4)

c. Jurusan Pariwisata
Ketua : Dra. Ira Meirina Chair, M.Pd
Sekretaris : Waryono, S.Pd., MM.Par
Ketua Prodi Manajemen : Dra. Ira Meirina Chair, M.Pd
Perhotelan (D4)

5. Pimpinan Laboratorium
Kesejahteraan Keluarga
Kepala Lab. Tata Boga : Rahmi Holinesti, S.Tp., M.Si
Kepala Lab. Manajemen Perhotelan : Hijriyantomi Suyuthie, SIP., MM
Kepala Lab. Tata Busana : Weni Nelmira, S.Pd., M.Pd.T
Kepala Lab. Tata Rias & Kecantikan: Dr. dr. Linda Rosalina,
M.Biomed

6. Staf Pengajar Fakultas Pariwisata dan Perhotelan

No. Kode Nama Pendidikan

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga

1 5615 Dr. Ernawati, M.Pd S3

2 5617 Prof. Dr. Agusti Efi, MA S3

3 5619 Dra. Sofnitati, M.Pd S2

4 5621 Dra. Wirnelis Syarif, M.Pd S2

5 5622 Dra. Yusmerita, M.Pd S2

6 5623 Dra. Lucy Fridayati, M. Kes S2

7 5624 Dra. Adriani, M.Pd S2

8 5625 Dr. Dra. Yasnidawati, M.Pd S3
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No. Kode Nama Pendidikan

9 5626 Dra. Reno Yelfi, M.Pd S2

10 5627 Dr Elida, M.Pd S3

11 5631 Dra. Yuliarma, M.Ds S2

12 5632 Dr. Yenni Idrus, M.Pd S3

13 5633 Dra. Ernawati, M.Pd, Ph.D S3

14 5635 Prof. Dr. Ir. Anni Faridah, M.Si S3

15 5636 Dharma Surya , ST S1

16 5637 Dra. Asmar Yulastri, M.Pd, Ph.D S3

17 5638 Weni Nelmira, S.Pd, M.Pd.T S2

18 5639 Sri Zulfia Novrita, S.Pd, M.Si S2

19 5641 Wiwik Gusnita, S.Pd, M.Si S2

20 5644 Rahmi Holinesti, S.Tp, M.Si S2

21 286 Puji hujria Suci, M.Pd., M.Pd. NULL

22 171056 Ranggi Rahimul Insan,  S.P, M.SI S2

23 171063 H. Trisna Putra, SS, M.Sc S2

24 172011 Asrah Rezki Fauzani, M. Pd S2

25 172024 Ezi Anggraini, M. Pd S2

26 172052 Nita Sahara, S.Pd, M.Pd S2

27 172075 Sari Mustika, S.PT, M.Si S2

28 242 Hadiastuti, S.Pd.,M.Pd. NULL

Jurusan Pariwisata

1 5630 Dra. Ira Meirina Chair, M.Pd S2

2 5634 Dr. Yuliana, SP, M.Si S3

3 5640 Kasmita, S.Pd, M.Si S2

4 5642 Waryono, S.Pd., MM.Par S2

5 5645 Youmil Abrian, SE.,M.M S2

6 5647 Hijriyantomi Suyuthie, S.Ip., MM S2

7 5650 Pasaribu, SST.Par, M.Si.Par S2
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No. Kode Nama Pendidikan

8 171003 Adek Kurnia Fiza, S.ST. Par, M.PAR S2

9 171007 Arif Adrian, S.E, M.SM S2

10 172002 Yuke Permata Lisna, SST, M. Par S2

11 171001 Kurnia Illahi Manvi, SST.Par, M.Par S2

12 172006 Lise Asnur, S.Pd, M.Pd S2

13 236 Resmita, S.Pd.,M.Pd.T S2

14 237 Ifra Yunaldi, Dipl. Hotel.,S.Pd S2

15 238 Zola Martasari, S.E.,M.M. S2

16 239 Haswirman, Dipl. Hotel.,S.H. S2

17 240 Desy Azulmi, S.Pd. S2

18 241 Windy Della Sari, SST.,M.Par S2

19 275 Feri Ferdian, SST.,M.M. S2

20 283 Fauza Afni S, S.Pd., M.Si. S2

21 284 Drs. Andriwifa, M.Si. S2

22 214 Heru Pramudia, S.ST.Par., M.Sc. S2

23 235 Mivia Putri Abas, S.S. S2

Jurusan Tata Rias dan Kecantikan

1 5628 Dra. Rahmiati,  M. Pd, Ph.D S3

2 5629 Dra. Hayatunnufus, M.Pd S2

3 5643 Merita Yanita, S.Pd, M.Pd.T S2

4 5646 Murni Astuti, S.Pd, M.Pd S2

5 5648 dr. Prima Minerva S1

6 5649 Dr. dr. Linda Rosalina, S.Ked, M.Biomed S3

7 57 Dra. Kasmita, M.Si S2

8 243 Mitra Lusiana, SST.,M.Pd.T S2

9 171045 Vivi Efrianova, SSt, M.Pd. S2


