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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
PROGRAM STUDI PARIWISATA  

PROGRAM SARJANA 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI PARIWISATA 

PROGRAM SARJANA 
MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP: 

 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

berdasarkan agama, moral, dan etika; 

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

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

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

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

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

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

kewirausahaan; dan 

k. menginternalisasi nilai-nilai integritas, dan sikap responsif, terpercaya, 
professional (Global Code of Ethic of Tourism), berkepribadian Indonesia 

dalam menjalankan tugasnya. 
 

2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

 
a. konsep teoretis pariwisata secara mendalam, minimum meliputi: 

1) sistem Pariwisata dan fenomena pariwisata; 
2) pembangunan Pariwisata berkelanjutan; 
3) sumber daya, infrastruktur, dan daya tarik pariwisata;  

4) tipologi dan perilaku wisatawan; dan 
5) siklus hidup pariwisata; 

b. menguasai konsep teoretis: 
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1) antropologi budaya wisatawan; 

2) manajemen operasional (perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, 
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian) organisasi layanan jasa 
dan produk pariwisata; 

3) manajemen SDM, keuangan, logistik organisasi layanan jasa dan 
produk pariwisata; dan 

4) manajemen pemasaran layanan jasa dan produk pariwisata; 

c. konsep dan prinsip kode etik global pariwisata (global code of ethics for 
tourism);  

d. konsep dan metode: 
1) analisis kesenjangan kebijakan; 

2) penetapan standar kualitas layanan produk dan jasa pariwisata; 
dan 

3) resiliensi diri pada lingkungan kerja untuk internal organisasi 

kepariwisataan dan dalam penanganan klien; 
e. menguasai konsep, prinsip, dan teknik:  

1) pemasaran layanan jasa dan produk pariwisata; 

2) pedagogi budaya dan masyarakat; 
3) komunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia, minimal 

satu bahasa internasional atau minimal satu bahasa asing lainnya; 
4) presentasi, negosiasi, dan teknik komunikasi dalam 

mengkomukasikan ide, kebijakan, alternatif solusi dan 

rekomendasi;  
5) analisis laporan dan rasio keuangan minimal tingkat pengembalian 

investasi (ROI), nilai bersih sekarang (NPV), nilai bersih yang akan 
datang (FV) dan tingkat pengembalian investasi (IRR); 

6) layanan prima; dan  

7) keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L) 
dalam penyediaan layanan jasa dan produk pariwisata termasuk 
Bantuan Hidup Dasar; 

f. menguasai pengetahuan faktual tentang indeks daya saing pariwisata.  
 

3.KETERAMPILAN KHUSUS: 

 
a. mampu mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan memberikan 

rekomendasi perbaikan efektivitas interaksi antar pemangku 
kepentingan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan industri) pada 
aspek kepariwisataan dalam satu destinasi skala tapak dan usaha skala 

kecil dan menengah, menggunakan metode analisis dampak, analisis 
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta analisis berbasis 
hirarki dan kinerja; 

b. mampu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berperan 
dalam efektivitas implementasi kebijakan kementrian yang membidangi 

kepariwisataan; 
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c. mampu meningkatkan kinerja organisasi usaha-usaha bidang 

kepariwisataan pada skala kecil dan menengah, meliputi kemampuan:  
- pada area layanan prima di bidang hospitality:  

1) mampu membangun relasi profesional di dalamdandi luar 

organisasi kepariwisataan (klien yaitu wisatawan dan pengunjung, 
pemasok, industri, pemerintahan, serta pemangku kepentingan 

lainnya yang relevan) yang bermuara pada peningkatan kinerja 
organisasi; 

2) mampu mengadaptasi dan mengembangkan standar atau baku 

mutu pelayanan transaksi jasa dan produk pariwisata secara 
komprehensif dengan mementingkan aspek keamanan, 
keragaman sosial budaya, kebutuhan khusus dan kearifan lokal; 

3) mampu menganalisis, memperbaiki, dan mengembangkan bagian 
dari sistem (regulasi dan prosedur operasional) kepuasan 

wisatawan dan/atau pelanggan dari aspek waktu, harga, layanan 
transaksi jasa yang sensitif terhadap keragaman sosial budaya, 
termasuk kemampuan: 

- menyusun strategi penelusuran yang efektif dan efisien; 
- menyusun strategi untuk meningkatkan peran pemangku 

kepentingan dalam menanggapi survei; 
- menyusun program untuk menjaring data dan informasi 

kepuasan wisatawan dan/atau pelanggan; dan 

- menguji coba sistem; 
4) mampu menyusun konsep, strategi, dan program penanganan 

keluhan wisatawan dan/atau pelanggan yang mampu mengurangi 

dampak kerusakan citra organisasi kepariwisataan; 
- pada area pengembangan profesionalisme penyedia jasa pariwisata 

1) mampu melaksanakan dan memperbaiki sistem pengelolaan 
tekanan lingkungan kerja untuk internal organisasi 
kepariwisataan dan penanganan klien secara komprehensif yang 

mementingkan keragaman sosial budaya klien, kebutuhan 
khusus, dan  kearifan lokal;  

2) mampu melaksanakan dan memperbaiki sistem manajemen SDM 
yang positif meliputi kepemimpinan, kerja sama tim berbasis 
pada dinamika tim, dan kemampuan menangani konflik dalam 

bekerja dengan pengetahuan dasar lintas sektor pariwisata; 
3) mampu menganalisis deskripsi pekerjaan (job analyses) dalam 

organisasi kepariwisataan hingga tingkat manajer, yang 
memenuhi persyaratan jenis, cakupan kedalaman dan keluasan 
informasi, metode pengumpulan informasi, sumber informasi 

yang sahih dan handal; 
4) mampu melaksanakan sistem SDM organisasi kepariwisataan 

pariwisata, mencakup sistem rekrutmen, penempatan, promosi, 

mutasi, dan pemberhentian pegawai di organisasi kepariwisataan 
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berbasis pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, prinsip 

efektivitas, efisiensi, dan keadilan; 
5) mampu melaksanakan sistem penilaian kinerja SDM organisasi 

kepariwisataan hingga tingkat manajer, mencakup penetapan 

lingkup dan target kinerja, strategi, siklus, program, aktivitas 
dalam pengukuran kinerja, serta mekanisme umpan balik untuk 
peningkatan kinerja organisasi kepariwisataan secara 

menyeluruh; 
6) mampu melaksanakan sistem pelatihan SDM organisasi 

kepariwisataan pariwisata hingga tingkat manajer, mencakup 
penetapan lingkup dan target pelatihan, strategi, siklus, program, 
aktivitas, serta evaluasi hasil pelatihan pada jangka pendek dan 

menengah; dan 
7) mampu mengedukasi personel internal dan wisatawan dan/atau 

pelanggan untuk menggunakan layanan jasa atau produk 
pariwisata secara aman, sehat, dan bertanggung jawab, sesuai 
dengan peraturan dan prosedur operasional yang berlaku; 

- pada area promosi dan pemasaran: 
1) mampu membangun strategi pemasaran baru untuk produk dan 

jasa pariwisata pada sebuah simulasi; dan 

2) mampu menganalisis, mengevaluasi dan mengusulkan alternatif 
solusi dari permasalahan pemasaran yang dihadapi khususnya 

dari aspek efektivitas dan praktek-praktek pemasaran yang 
diberlakukan organisasi kepariwisataan; 

- pada area manajemen keuangan 

1) mampu melaksanakan sistem perencanaan anggaran 
perusahaan/organisasi kepariwisataan; dan 

2) Mampu melaksanakan sistem kontrol internal pada area khusus 
pengadaan dan inventaris logistik perusahaan/organisasi 
kepariwisataan; 

- pada area Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan 
(K3L) 

1) mampu melaksanakan dan memperbaiki sistem K3L selama klien 

menggunakan layanan jasa dan produk kepariwisataan  
termasuk pada kondisi darurat, meliputi pemberian Bantuan 

Hidup Dasar (Basic Life Support) kepada klien dalam kondisi 
darurat, sesuai dengan prosedur baku; dan 

2) mampu melaksanakan dan memperbaiki sistem K3L pada 

organisasi  penyedia layanan jasa dan produk kepariwisataan, 
termasuk pada kondisi darurat. 

 
 

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

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

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

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 

atau kritik seni; 
d. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi; 
e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi 
dan data; 

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 
g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta  evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya; 

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

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

plagiasi. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-7- 
 

  
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
PROGRAM STUDI PARIWISATA  

PROGRAM MAGISTER 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI PARIWISATA 

PROGRAM MAGISTER  
MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP: 

 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

berdasarkan agama, moral, dan etika; 

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

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

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

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

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

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

kewirausahaan; dan 

k. menunjukkan sikap terpercaya (berintegritas), responsif, professional 
sesuai dengan Global Code of Ethic of Tourism yang berkepribadian 

Indonesia. 
 

2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

 
Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan pariwisata, yang meliputi: 

a. teori Kepariwisataan, Teori Perencanaan dan Pengembangan 
Pariwisata, Pemasaraan Strategik, Konsep teoretis Pariwisata 
Berkelanjutan, penguasaan faktual dan konsep teoretis tentang, 

kebijakan kepariwisataan, ekonomi kepariwisataan, dan pariwisata 
internasional;  
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b. teori Pemangku Kepentingan, konsep teoretis dunia usaha dan dunia 

industri (DUDI) Pariwisata, Strategi Bisnis, Pengambilan Keputusan, 
Manajemen Resiko; 

c. teori Kebudayaan, konsep teoretis lintas budaya dalam organisasi 

bisnis, organisasi publik dan organisasi masyarakat; dan 
d. metodologi riset pariwisata – metodologi riset sosial dan bisnis. 

 

3.KETERAMPILAN KHUSUS: 

 
a. mampu melakukan pendalaman dan perluasan keilmuan pariwisata 

melalui kajian konseptual dan empirik dengan menggunakan 

pendekatan multidisiplin dalam area kepariwisataan (hospitalitas, 
perjalanan wisata, destinasi wisata dan event); 

b. pada domain perencanaan dan pengembangan kepariwisataan memiliki 
kemampuan merancang regulasi dan strategi perencanaan dan 
pengembangan kepariwisataan yang berbasis pada: 

1) evaluasi daya saing kepariwisataan nasional pada berbagai praktik 
industri kepariwisataan; 

2) evaluasi perilaku pemangku kepentingan kunci dalam proses 

penyusunan regulasi dan strategi kepariwisataan; 
3) integrasi konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi 

ekonomi, manajemen, sosial budaya, dan lingkungan;  
4) pembangunan masyarakat, kearifan lokal dan sosial budaya; 
5) perkembangan teknologi termutakhir; 

c. pada domain inisiasi sebuah bisnis baru di bidang pariwisata pada 
tingkat strategik suatu unit bisnis, memiliki kemampuan dalam:  

1) merancang model strategis bisnis kepariwisataan berdasarkan 
kaidah, tata cara, etika ilmiah dan analisis lingkungan kompetisi 
regional dan global dan perubahan pada berbagai praktik 

kepariwisataan; 
2) merumuskan keputusan bisnis strategis dalam rangka 

meningkatkan kinerja kepariwisataan;  

3) mengembangkan alternatif solusi masalah dalam pengaturan praktik 
industri kepariwisataan dengan menggunakan analisis strategis yang 

integratif; 
4) memformulasikan sebuah regulasi untuk mengakselerasi 

pertumbuhan bisnis kepariwisataan yang berbasis pada potensi dan 

kearifan lokal serta kondisi  ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan;  
5) merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip pariwisata 

berkelanjutan;  

d. pada domain pengembangan profesionalisme penyedia jasa pariwisata 
pada tingkat strategik suatu unit bisnis, memiliki kemampuan: 

1) membangun sumber daya manusia yang meliputi:  
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- sistem pengelolaan: kepemimpinan, kerja sama tim berbasis 

dinamika tim,  dan kemampuan menangani konflik dalam bekerja; 
- sistem rekrutmen: penempatan,  promosi, mutasi, dan 

pemberhentian pegawai di organisasi pariwisata berbasis pada 

peraturan ketenagaakerjaan yang berlaku, prinsip efektivitas, 
efisiensi, dan keadilan; 

- sistem penilaian kinerja: penetapan lingkup dan target kinerja, 

strategi, siklus, program, aktivitas dalam pengukuran kinerja, 
serta mekanisme umpan balik untuk peningkatan kinerja 

organisasi secara menyeluruh;  
- sistem pelatihan: penetapan lingkup dan target pelatihan, 

strategi, siklus, program, aktivitas, serta evaluasi hasil pelatihan 

pada jangka pendek dan panjang; 
2) membangun strategi pemasaran yang meliputi: 

- pengembangan bauran pemasaran dari produk dan jasa yang 
ditawarkan; dan 

- perumusan alternatif solusi dari permasalahan pemasaran yang 

dihadapi khususnya dari aspek efektivitas dan praktik-praktik 
pemasaran yang diberlakukan organisasi tersebut. 

 

4.KETERAMPILAN UMUM: 

 

a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif 
melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, 
menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata 

cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, 
dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah 
diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal 

internasional; 
b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang 

keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri 

yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; 
c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara 

bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 
mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik 
dan masyarakat luas; 

d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek 
penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang 

dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; 
 

e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
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dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau 

eksperimental terhadap informasi dan data; 
f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja 

dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang 

lebih luas; 
g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan 
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin 
kesahihan dan mencegah plagiasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
PROGRAM STUDI PARIWISATA  

PROGRAM DOKTOR 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI PARIWISATA 

PROGRAM DOKTOR  
MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP: 

 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius; 

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

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

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

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

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

keahliannya secara mandiri; 

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan; dan 

k. menunjukkan sikap terpercaya (berintegritas), responsif, professional 
sesuai dengan Global Code of Ethic of Tourism yang berkepribadian 
Indonesia. 

 

2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

 
a. filosofi (falsafah) yang mendasari teori ilmu pariwisata, teori pemangku 

kepentingan, teori-teori globalisasi, teori-teori kritis di bidang sosial 

budaya, teori membangun jejaring dan kerjasama di bidang pariwisata, 
teori inovasi dan invensi, teori perilaku sosial;  

b. teori membangun teori (theory construction/building), serta pengetahuan 
yang substansial, terkini dan terdepan di bidang pariwisata; 

c. konsep teoretis dan metode analisis kepariwisataan; dan 
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d. isu-isu terkini dalam hal Global Code of Ethic of Tourism dan 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung 
pariwisata. 
 

3.KETERAMPILAN KHUSUS: 

 

a. mampu mengembangkan pengetahuan baru, orisinil, teruji, terdepan, 
dan bermanfaat berdasarkan ontologi (realitas/phenomena/induktif), 

epistemologi (kerangka kerja konseptual, metodologi dan fakta, deduktif) 
dan aksiologi (nilai ilmu pengetahuan) pada area kepariwisataan yang 
meliputi: hospitalitas, perjalanan wisata, destinasi wisata dan event 

melalui penelitian multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin; 
b. mengevaluasi relevansi dari teori pariwisata yang telah ada maupun 

yang sedang muncul dari perspektif  interdisiplin, multidisiplin, dan atau 
transdisiplin terhadap praktik-praktik industri kepariwisataan yang 
sedang berjalan; 

c. mengevaluasi dampak dari teori pariwisata yang telah ada maupun yang 
sedang muncul dari perspektif  interdisiplin, multidisiplin, dan atau 
transdisplin terhadap ekonomi, sosio-kultur, dan lingkungan serta isu-

isu global yang relevan; 
d. pada domain perencanaan dan pengembangan kepariwisataan memiliki 

kemampuan: 
1) merancang kebijakan perencanaan dan pengembangan yang terpadu 

antar sektor dan sub sektor pada area kepariwisataan yang meliputi: 

hospitalitas, perjalanan wisata, destinasi wisata dan event dengan 
mempertimbangkan:  

- aspek-aspek  ekonomi, sosial budaya, lingkungan guna 
meningkatkan kinerja industri kepariwisataan untuk 
menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan; dan  

- berbagai teori, wawasan terkini dan termaju, serta pengetahuan 
praktis dalam menjalankan industri kepariwisataan yang 

berorientasi pada pariwisata berkelanjutan; 
2) mengambil keputusan komprehensif berbasis riset pada konteks 

industri kepariwisataan yang beragam; dan 

3) memformulasikan solusi efektif untuk menyelesaikan masalah 
organisasi dan praktik industri kepariwisataan yang kompleks yang 
mengakomodir kebutuhan semua pemangku kepentingan pariwisata 

antar sektor dan sub sektor; 
e. pada domain inisiasi sebuah bisnis baru di bidang pariwisata pada 

tingkat strategik suatu korporasi memiliki kemampuan dalam:  
1) menghasilkan rancangan kebijakan yang terpadu dan mendorong 

sinergitas para pemangku kepentingan antar sektor dan sub sektor 

kepariwisataan (pelaku bisnis, pemerintah, akademisi, masyarakat) 
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untuk pengembangan kelembagaan ekonomi, sosial, dan budaya di 

bidang pariwisata;  
2) mengembangkan ide-ide bisnis dan solusi inovatif, serta model 

industri kepariwisataan yang sesuai dengan dinamika 

pengembangan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan berdasarkan 
hasil penelitian interdisiplin dan transdisiplin; dan 

3) menavigasi isu-isu strategi global terkini ke dalam sebuah praktik 

industri kepariwisataan dan pariwisata berbasis masyarakat. 
 

4.KETERAMPILAN UMUM: 

 
a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan 

ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta 
pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan 
menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, 
pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; 

b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau 
transdisiplin, termasuk kajian teoretis dan/atau eksperimen pada 
bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam 

bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal 
internasional bereputasi; 

c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan 
memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan 
interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka 

mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di 
bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan 

hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun 
eksternal; 

d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan 

interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian 
tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang 
lebih luas; 

e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni 
berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, 
serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung 
kepada masyarakat; 

f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, 
pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang 

berada di bawah tanggung jawabnya; 
g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, 

dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang 

berada di bawah tanggung jawabnya; dan 
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h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan 

kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan 
kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
PROGRAM STUDI PENGELOLAAN USAHA REKREASI  

PROGRAM SARJANA TERAPAN 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI PENGELOLAAN USAHA REKREASI 

PROGRAM SARJANA TERAPAN 
MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP: 

 
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

berdasarkan agama, moral dan etika;  

c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 
bangsa; 

d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila;  

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

f. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;   
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

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

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

kewirausahaan; 

k. menerapkan nilai-nilai Hospitality (Integritas, Sempurna, Terpercaya, 
Profesional, Berkepribadian); 

l. menerapkan Global Code of Ethic of Tourism pada bidang usaha 
rekreasi. 

 

 

2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

 
a. konsep teoretis pariwisata, rekreasi dan waktu luang, kualitas 

pelayanan, serta fungsi manajemen meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan dalam konteks usaha 
rekreasi secara mendalam; 

b. konsep pelayanan prima secara mendalam; 
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c. konsep, metode, dan prinsip secara mendalam: 

1) penyusunan program rekreasi; 
2) pengembangan program rekreasi berbasis nilai manfaat (benefit 

based programming model); 
3) pengelolaan pengunjung; 
4) penyusunan harga produk (pricequotation); 

5) evaluasi kualitas layanan (providerassessment dan customer 
assessment); 

6) penyusunan spesifikasi kerja dan analisis kebutuhan pelatihan 
(training needs assessment); dan 

7) analisis klaster (cluster analysis), analisis aktivitas (activity 
analysis), dan kubus pemrograman aktivitas (activity programming 
cube). 

d. konsep teoretis kewirausahaan dan prinsip bisnis yang berkelanjutan 
(green business); 

e. konsep teoretis bauran pemasaran dan bauran penjualan; 
f. prinsip dan metode presentasi, negosiasi, dan penjualan produk usaha 

rekreasi; 
g. konsep, prinsip, dan teknik: 

1) studi kelayakan usaha rekreasi dengan menggunakan analisis 

biaya dan manfaat (cost benefit analysis); dan 
2) penganggaran sederhana; 

h. metode dan teknik analisis laporan dan rasio keuangan minimal 
tingkat pengembalian investasi (ROI), nilai bersih sekarang (NPV), nilai 
bersih yang akan datang (FV) dan tingkat pengembalian investasi (IRR); 

i. pengetahuan faktual tentang standar operasi wahana, standar 
prosedur operasional oleh NRPA (National Recreation and Park 
Association), RCRA (Resort and Commercial Recreation Association), dan 
IAAPA (International Association Amusement Parks and Attractions Asia 
Pacific); 

j. prinsip dan teknik: 
1) dinamika kelompok dan kerjasama tim; dan 

2) komunikasi persuasif baik lisan dan tulisan dengan 
pelanggan/pengunjung dalam membangun citra usaha, 

menggunakan Bahasa Indonesia, minimal 1 bahasa internasional, 
atau minimal 1 bahasa asing lainnya; 

k. wawasan dan pengetahuan faktual tentang kearifan lokal, teknologi 

informasi dan teknik aplikasinya, standar desain ruang gerak, standar 
kenyamanan dan keselamatan kerja (K3), serta standar kebersihan 

dan kesehatan terkini yang relevan dengan bidang usaha rekreasi. 
 
 

3.KETERAMPILAN KHUSUS: 
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a. pada domain layanan rekreasi, memiliki kemampuan: 
1) memberikan layanan prima bagi pengunjung usaha rekreasi dalam 

penyediaan dan penyampaian informasi aktivitas dan wahana 

rekreasi yang memenuhi indikator kepuasan pengunjung, minimal 
untuk domain kualitas produk, efektivitas penyampaian layanan, 
kapasitas layanan staf, dan harga yang ditetapkan oleh unit usaha; 

2) menjalankan aktivitas dan wahana sebuah usaha rekreasi (daya 
tarik, tirta, serta liburan dan hiburan) atau usaha rekreasi dalam 

kawasan wisata,yang memenuhi indikator kepuasan pengunjung, 
minimal untuk domain kualitas produk, efektivitas penyampaian 
layanan, kapasitas layanan staf, dan harga yang ditetapkan oleh 

unit usaha; 
b. pada domain pengelolaan sebuah organisasi usaha rekreasi berukuran 

kecil hingga menengah, memiliki kemampuan: 
1) membaca, menginterpretasi dan menganalisis dokumen keuangan 

“anggaran, analisis varian, laporan rugi laba, laporan arus kas dan 

neraca”, (variance reports, income statements, statements of cash 
flow, and balance sheets); mengunakan alat analisis keuangan 

yakni analisis titik impas dan rasio-rasio keuangan yang meliputi 
tingkat pengembalian investasi (ROI), nilai bersih sekarang (NPV), 
nilai bersih yang akan datang (FV), tingkat pengembalian investasi 

(IRR); serta menyiapkan, menyajikan dan menerapkan dalam 
bentuk penganggaran secara sederhana pada usaha rekreasi; 

2) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan memperbaiki 
strategi dan rencana aksi pemasaran usaha rekreasi yang berbasis 
pada prinsip “keunggulan bersaing yang berkelanjutan”, meliputi 

kemampuan memposisikan, mempromosikan dan menjual produk 
usaha rekreasi dengan menggunakan media informasi terkini dan 
relevan; 

3) mengorganisir, menjalankan dan mengawasi program aktivitas 
(guest activity program) dan operasional minimal satu kelompok 

wahana sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku; 
4) mengevaluasi kinerja operasional dan kualitas layanan fasilitas 

dan program rekreasi serta membuat laporan berdasarkan 

mekanisme pemeliharaan, standar prosedur operasional dan 
kaidah-kaidah kualitas pelayanan yang berlaku; 

5) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan memperbaiki 
fasilitas dan layanan kebersihan, kesehatan, keselamatan, 
keamanan, dan tanggap darurat bagi pengunjung dengan 

berpedoman pada kenyamanan dan pengalaman berwisata sesuai 
dengan standar desain ruang gerak yang juga memperhatikan bagi 

difabel, standar kenyamanan dan keselamatan kerja (K3), serta 
standar kebersihan dan kesehatan, termasuk aturan 
kompensasinya; 
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6) mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan kebutuhan 

pelatihan untuk dapat menjalankan sistem operasional wahana 
dan program aktivitas; 

7) bekerja dalam tim bisnis secara efisien dan efektif dengan latar 

belakang sosial dan akar budaya bisnis yang beragam; 
8) berkomunikasi bisnis secara persuasif dalam membangun citra 

usaha serta membangun komunikasi secara efektif dengan 

rekanan bisnis dan pelanggan/pengunjung, minimal 
menggunakan satu bahasa internasional, setara dengan 

kemampuan berbahasa pada tingkat menengah. 
c. Pada domain inisiasi sebuah bisnis rekreasi baru, memiliki 

kemampuan: 

1) mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi potensi program dan 
aktivitas rekreasi dengan menggunakan model pengembangan 

program rekreasi berbasis nilai manfaat (benefit based 
programming model) serta prinsip-prinsip usaha yang 
berkelanjutan, dengan mempertimbangkan karakteristik 

pengunjung/wisatawan, sumber daya (alam, budaya, dan buatan) 
dan memenuhi kaidah kesesuaian nilai produk dan pasar; 

2) melakukan studi kelayakan program dan aktivitas rekreasi yang 

sahih dan handal atas potensi usaha rekreasi yang dapat 
memberikan pengalaman berwisata yang berkualitas bagi 

pengunjung/wisatawan dan memberikan kelabaan usaha yang 
dilakukan dengan minimal menggunakan minimal satu metode 
analisis; 

3) menyajikan rancangan program dan aktivitas rekreasi yang 
berpotensi dalam memberikan pengalaman berwisata yang 

berkualitas bagi pengunjung/wisatawan dan memberikan 
kelabaan usaha berdasarkan studi kelayakan yang sahih dan 
handal kepada calon investor; 

4) mengkreasi dan mengelola inovasi, memperoleh modal, mendirikan 
usaha rekreasi baruberukuran kecil-menengah, dengan potensi 
memberikan pengalaman berwisata yang berkualitas bagi 

pengunjung/wisatawan, kelabaan, dan pertumbuhan yang tinggi 
berbasis pada kearifan lokal. 

 

4.KETERAMPILAN UMUM 

 

a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam 
melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya, dengan 

mutu dan kuantitas yang dapat diukur dengan standar kompetensi 
kerja bidang yang bersangkutan; 

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 
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c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi atau 

seni sesuai dengan bidang keahliannya untuk menghasilkan prototype, 
prosedur baku, desain atau karya seni; 

d. mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, 

spesifikasi desain, atau esai seni yang mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi; 

e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, 

spesifikasi desain serta persyaratan keselamatan dan keamanan kerja 
dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaannya; 

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil 
kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 

g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap peneyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskkan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya; 
h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri; 
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
PROGRAM STUDI DESTINASI PARIWISATA 

PROGRAM SARJANA TERAPAN 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI DESTINASI PARIWISATA 

PROGRAM SARJANA TERAPAN 
MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP: 

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

religius; 
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etik; 

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

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

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri; 

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; dan 
k. menerapkan kode etik dan perilaku kepariwisataan global (tourism code 

of ethics, tourism code of conduct dari UN-WTO) dan tetap berkeperibadian 
Indonesia dalam tata kelola destinasi pariwisata. 

 

 
2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

 

 

a. konsep teoretis Kepariwisataan, Pembangunan Berkelanjutan dan 
Pemasaran secara mendalam; 

b. konsep, prinsip, dan teknik Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, 

Pariwisata yang Bertanggung Jawab, dan Pemasaran yang 
bertanggungjawab secara mendalam; 

c. konsep teoretis fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, 
pengarahan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dalam pembangunan 
destinasi pariwisata secara mendalam; 
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d. konsep teoretis pertukaran sosial (social exchange theory) dan teori 

ketergantungan sumber daya (resource dependency theory) dalam 
kerangka koalisi advokasi (advocacy coalition framework) secara 

mendalam; 
e. konsep Sistem Pariwisata, Bauran Destinasi Pariwisata, Tata Kelola 

Destinasi Pariwisata, manajemen layanan prima wisatawan secara 

mendalam; 
f. konsep dan teknik studi kelayakan destinasi pariwisata dan pembagian 

zonasi destinasi dengan menggunakan Tripartite Concept dan teknik 
Spatial Analysis secara mendalam; 

g. konsep dan teknik penempatan aktivitas dan fasilitas pariwisata dalam 

sebuah destinasi wisata, teknik pengelolaan pengunjung (visitor 
management technique) secara mendalam; 

h. konsep dampak pariwisata terhadap ekonomi, lingkungan, sosial-budaya 
(Tourism: change, impact and opportunities) beserta dengan teknik 

pengukuran dampak ekonomi, (Money Generating Model), lingkungan dan 
sosial-budaya (Delphi Techniques, Metaplan Techniques) secara 

mendalam; 
i. konsep dan teknik menangani krisis dalam sebuah destinasi pariwisata; 
j. konsep dan teknik komunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia, 

minimal satu bahasa internasional (diantaranya Bahasa Inggris, Perancis, 
Spanyol, Mandarin, Arab), atau minimal satu bahasa asing lainnya; 

k. prinsip dan teknik komunikasi persuasif dan teknik advokasi dalam 
mengkomukasikan ide, kebijakan, alternatif solusi dan rekomendasi; 

l. teknik analisis lingkungan internal dan eksternal pemasaran destinasi 

pariwisata minimal SWOT dan teknik Portofolio secara mendalam; 
m. wawasan dan pengetahuan faktual tentang teknologi informasi terkini 

yang relevan dengan bidang pariwisata dan teknik aplikasinya; 

n. pengetahuan faktual tentang struktur, hirarki dokumen perencanaan 
destinasi pariwisata yang meliputi, Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional dan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional dan Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Daerah, 
Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lahan, Rencana 

Induk Pembangunan Pariwisata Nasional dan Daerah; dan 
o. pengetahuan faktual tentang struktur organisasi dan lembaga 

kepariwisataan Indonesia dan dunia (minimal UN-WTO, PATA) serta, 
sistem industri pariwisata. 
 

 
 
 

3.KETERAMPILAN KHUSUS: 
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a. mampu secara mandiri mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi 

potensi sebagai destinasi pariwisata skala kawasan dengan menggunakan 
prinsip-prinsip “destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan 
bertanggungjawab” mempertimbangkan karakteristik sumber daya (alam, 

budaya dan buatan) dan memenuhi kaidah kesesuaian nilai produk dan 
pasar; 

b. mampu secara mandiri merekomendasikan kelayakan sebuah destinasi 

pariwisata skala tapak menggunakan hasil studi kelayakan yang 
dilakukannya dengan minimal menggunakan tiga metode analisis (travel 
cost method, contingent valuation method, dan cost-benefit analysis); 

c. mampu secara mandiri menyusun “rencana pembangunan” destinasi 

pariwisata skala tapak dengan berpedoman pada rencana induk 
pembangunan kawasan, sesuai dengan prinsip pengembangan pariwisata 
yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan 

aspek sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan; 
d. mampu secara mandiri merumuskan strategi, program, dan kegiatan 

pemasaran destinasi pariwisata yang berbasis pada prinsip pemasaran 

yang bertanggung jawab (Responsible Marketing), meliputi kemampuan 
memposisikan dan memasarkan destinasi pariwisata menggunakan 

teknologi informasi terkini dan relevan; 
e. mampu menjaga keberlanjutan atau meningkatkan tingkat kunjungan 

wisatawan, dengan menggunakan metoda evaluasi kualitas pengalaman 

berwisata; 
f. mampu secara mandiri mengkomunikasikan dan mengadvokasikan ide, 

kebijakan, alternatif solusi, atau rekomendasi kepada pemangku 
kepentingan terkait dengan kualitas destinasi pariwisata skala tapak 
dengan menggunakan kajian interkoneksi aspek fisik, program dan 

kegiatan, paket wisata, dan masyarakat dalam kawasan tersebut, yang 
dilakukannya minimal menggunakan pendekatan nilai kompetitif 

destinasi; 
g. mampu secara mandiri melaksanakan manajemen krisis destinasi 

pariwisata skala tapak; 

h. mampu menganalisis dampak kegiatan pariwisata skala tapak dari aspek 
ekologi, ekonomi, budaya sesuai dengan prinsip pariwisata berkelanjutan; 

i. mampu memilih konsep dan teknik pengumpulan data sesuai dengan 

target evaluasi; 
j. mampu membangun jaringan kerja dan kemitraan yang relevan dalam hal 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan 
pembangunan destinasi pariwisata; dan 

k. menguasai teknik komunikasi persuasif baik dalam Bahasa Indonesia 

maupun Bahasa Inggris; 

4.KETERAMPILAN UMUM 
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a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan 

terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya 
serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang 
keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, 

desain atau karya seni; 
d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas 

kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi; 

e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, 

spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam 
melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya; 

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil 
kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya; 

g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri; dan 

i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
PROGRAM STUDI EKOWISATA 

PROGRAM DIPLOMA TIGA 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI EKOWISATA 

PROGRAM DIPLOMA TIGA 
MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP: 

 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

berdasarkan agama, moral, dan etika; 

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

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 

bangsa; 
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

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

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

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri; 

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 
k. menunjukkan sikap terpercaya (berintegritas), responsif, professional 

sesuai dengan Global Code of Ethic of Tourism, dan berkepribadian 
Indonesia. 
 

2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

 

a. dalam menyusun rancangan dan mengelola produk ekowisata, lulusan 
wajib menguasai pengetahuan fundamental sebagai berikut: 
1) menguasai secara umum konsep teoretis pariwisata dan pariwisata 

yang berkelanjutan; 
2) konsep ekologi dan konservasi sumber daya alam dan budaya secara 

mendalam; 



-25- 
 

  
 

3)  menguasai secara mendalam konsep teoretis ekowisata; 

4) menguasai konsep, metode dan teknik interpretasi dan edukasi 
produk ekowisata; 

5) menguasai secara mendalam konsep teoretis tipologi dan perilaku 

wisatawan ekowisata (ecotourist);  
6)  wawasan dan pengetahuan faktual mengenai: 

- prinsip-prinsip ekowisata yang dirumuskan oleh The International 
Ecotourism Society (TIES); 

- keanekaragaman hayati dan budaya lokal di berbagai destinasi 
ekowisata di Indonesia;  

- sistem zonasi kawasan dan daya dukung fisiknya; 

- etika dan nilai-nilai yang berorientasi lingkungan, regulasi dan 
pengelolaan pengunjung di kawasan konservasi; 

- budaya bangsa lain yang menjadi pangsa pasarnya; 

- penyediaan layanan dan fasilitas wisata (akomodasi/ecolodge, 
transportasi, fasilitas makan dan minum); 

- teknologi informasi dan teknik aplikasinya pada ekowisata; 
b. konsep teoretis kepariwisataan, pariwisata yang berkelanjutan secara 

mendalam; 

c. konsep dan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan pariwisata 
yang bertanggungjawab; 

d. konsep umum: 
1)  kerangka koalisi advokasi (advocacy coalition framework); 
2) pemberdayaan masyarakat khususnya pelibatan masyarakat, 

kemitraan dan partisipasi masyarakat; 
e. dalam operasionalisasi produk ekowisata, lulusan wajib menguasai 

pengetahuan spesifik sebagai berikut: 
1) konsep pelayanan prima yang berdasarkan prinsip-prinsip 

ekowisata secara mendalam;  

2) beberapa prinsip dan teknik penelusuran alam yang bersifat 
spesifik pada wisata minat khusus atau wisata petualangan 

(minimal dua jenis dari penelusuran hutan dan penelusuran gua, 
pendakian atau panjat tebing) serta penggunakan alat navigasi dan 
perlengkapan pendukung penelusuran;  

3) prinsip dan teknik advokasi  dalam mengkomunikasikan ide dan 
alternatif solusi berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam 
pengelolaan kawasan ekowisata; 

4) konsep, prinsip, dan teknik interpretasi, edukasi dan komunikasi 
persuasif baik lisan dan tulisan dengan pelanggan individu dan 

kelompok, menggunakan Bahasa Indonesia, minimal satu bahasa 
internasional atau minimal satu bahasa asing lainnya, yang 
membangun rasa kepedulian dan kecintaan akan lingkungan alam 

(ecological conscience); 
5) konsep, prinsip, dan teknik penanganan keluhan, konflik dan stres 

yang relevan dengan ekowisata; 
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6) konsep, prinsip, dan teknik membangun kerja sama tim lintas 

organisasi dan lintas budaya; 
7) konsep, prinsip, dan teknik penanganan keadaan darurat yang 

relevan dalam perjalanan wisata di alam bebas, minimal prinsip-

prinsip CPR dan evakuasi; 
8) prinsip dan teknik bauran pemasaran dan promosi produk 

ekowisata; 

9) prinsip dan teknik menyusun anggaran;  
10) prinsip dan teknik pembuatan laporan kegiatan ekowisata 

termasuk di dalamnya laporan keuangan; dan 
11) Menguasai prinsip-prinsip pengelolaan hubungan dengan klien 

(Customer Relationship Management). 
 

3.KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. mampu secara mandiri mengidentifikasi faktor-faktor yang penting 

dalam pengembangan ekowisata, meliputi : 
1) konservasi sumber daya (alam dan budaya) yang menjadi objek 

utama kegiatan ekowisata, 

2) muatan edukasi bagi wisatawan, 
3) potensi sumber-sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat 

lokal dalam pengelolaan ekowisata di suatu destinasi, 

4) pemanfaatan kandungan lokal, bahan organik dan berdampak 
minimal bagi lingkungan dalam pembangunan/penyediaan fasilitas  

wisata (akomodasi, makan-mnum, dll) di destinasi ekowisata, dan 
5) nilai-nilai kearifan lokal dan pelibatan masyarakat lokal dalam 

pengembangan produk ekowisata. 

b. mampu secara mandiri dan kelompok merancang dan merencanakan 
produk ekowisata/program dan kegiatan ekowisata dengan 

berdasarkan faktor-faktor pada butir 1 serta kebutuhan berbagai 
tipologi wisatawan ekowisata, meliputi kemampuan : 
1) mengembangkan aktivitas yang memiliki dampak minimal terhadap 

lingkungan alam dan budaya, meningkatkan kepedulian kepada 
lingkungan serta mempertimbangkan hak dan nilai-nilai 
kepercayaan masyarakat lokal; 

2) menyiapkan materi interpretasi dan edukasi untuk wisatawan; 
3) mengidentifikasi dan menjalin kerja sama dengan jaringan 

pengelola kawasan ekowisata serta masyarakat disekitarnya; 
4) mengidentifikasi dan menjalin kerja sama dengan pengelola usaha 

perjalanan wisata minat khusus di dalam dan luar negeri; 

5) menghitung harga paket ekowisata, menetapkan saluran distribusi 
dan bentuk promosi; 

c. mampu secara mandiri melibatkan dan mengadvokasi masyarakat 

dalam pengembangan dan pengelolaan produk ekowisata di suatu 
destinasi ekowisata skala tapak/kawasan (berkaitan dengan 
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pengembangan program dan kegiatan serta paket wisata) melalui 

pengembangan kapasitas yang bermuara pada peningkatkan 
kesejahteraan masyarakat lokal melalui kemitraan dan pemanfaatan 
sumber daya alam secara bertanggung jawab; 

d. mampu secara mandiri dan berkelompok membangun dan 
memanfaatkan jejaring serta menjaga hubungan dengan pengelola 
kawasan ekowisata, masyarakat disekitarnya, serta operator usaha 

perjalanan wisata minat khusus di dalam dan luar negeri berdasarkan 
prinsip-prinsip kearifan lokal dan pengelolaan hubungan (customer 
relationship management);  

e. mampu secara mandiri memanfaatkan dan menggunakan fasilitas 

wisata (akomodasi, makan-minum, dll) yang memiliki sebanyak-
banyaknya kandungan lokal dan organik pada kegiatan ekowisata yang 
dilakukan; 

f. mampu mengidentifikasi potensi resiko pada berbagai jenis dan 
tingkatan kegiatan ekowisata dan merencanakan berbagai alternatif 
penanganan resiko yang relevan;  

g. mampu secara mandiri memasarkan produk-produk ekowisata 
berbasis metode pemasaran (minimal korespondensi, presentasi, dan 

personal selling) dengan menggunakan komunikasi bisnis persuasif; 
h. mampu melaksanakan dan memandu penelusuran alam secara 

mandiri maupun berkelompok minimal dua jenis dari antara wisata 

minat khusus atau wisata petualangan yaitu penelusuran hutan, 
penelusuran gua, pendakian atau panjat tebing dengan memanfaatkan 

peralatan navigasi dan perlengkapan penelusuran alam bebas lainnya; 
i. mampu memberikan layanan interpretasi produk ekowisata yang 

bermuatan edukasi secara mandiri: 

1)  dalam Bahasa Indonesia atau minimal satu bahasa internasional 
atau bahasa asing lainnya yang setara dengan kemampuan 

berbahasa tingkat menengah, serta 
2)  memberi pengalaman yang mendalam pada wisatawan (memandu 

wisatawan) sehingga dapat membangkitkan dan meningkatkan 

pemahaman serta kepedulian pada lingkungan alam dan budaya 
j. mampu mengoperasikan program ekowisata secara mandiri dan 

bekerja dalam tim dengan latar belakang sosial, budaya yang beragam 

secara efisien dan efektif, sesuai dengan dokumen perjanjian, meliputi 
kemampuan: 

1) mencetak dokumen perjalanan wisata, daftar peserta, program 
perjalanan, lembar evaluasi tur;  

2)  mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan perjalanan wisata 

sesuai dengan SOP dan aturan yang disepakati antara pemberi dan 
pelanggan; 

3) memberikan layanan prima pada pra, saat, maupun paska 
perjalanan wisata yang memenuhi indikator kepuasan pelanggan, 
minimal untuk domain kualitas produk, pelayanan prima, 
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kenyamaan dan fleksibilitas program, keamanan, kesesuaian 

antara rencana dan pelaksanaan aktual, efisiensi harga, dan 
efektivitas waktu; 

k. Mampu secara mandiri melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

operasional dengan menggunakan metode angket, wawancara, maupun 
observasi; 

l. Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasional secara 

mandiri maupun berkelompok termasuk di dalamnya deskripsi 
pelaksanaan kegiatan, hasil evaluasi, dan laporan keuangan, yang 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar laporan yang 
berlaku dan atau permintaan pelanggan.   
 

4.KETERAMPILAN UMUM: 

 

a. Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif , bermutu, dan 
terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang 
keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang 

bersangkutan; 
b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 
c. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur 

baku, desain atau karya seni; 
d. Mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk kertas kerja, 

spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi; 
e. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur 

baku, spesifikasi desain, dan persyaratan keselamatan dan keamanan 
kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya; 

f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan 

hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 
g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya; 

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

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

plagiasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PERHOTELAN 

PROGRAM SARJANA TERAPAN  
   

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PERHOTELAN 

PROGRAM SARJANA TERAPAN  
MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP: 

 
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

berdasarkan agama, moral dan etika;  

c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 
bangsa; 

d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila;  

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

f. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.   
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

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

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

kewirausahaan; 

k. menerapkan nilai-nilai  hospitality (Integritas, Sempurna, Terpercaya, 
Profesional, Berkepribadian); dan 

l. menerapkan Global Code of Ethic of Tourism pada bidang usaha hotel. 
 

 
2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

 

a. konsep teoretis pariwisata dan manajemen usaha perhotelan secara 
mendalam, khususnya manajemen perencanaan, pemasaran, 
pengendalian mutu, serta manajemen Sumber Daya Manusia, aset, dan 

keuangan; 
b. konsep teoretis antropologi budaya wisatawan, kesehatan lingkungan 

dan kesehatan masyarakat secara umum; 
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c. konsep, prinsip, dan metode perencanaan kapasitas dan tata letak 

fasilitas, sistem disain kerja (work system design) dan penjadwalan.  
d. konsep teoretis baur pemasaran, penjualan serta penentuan 

segmentasi, target dan penentuan posisi pasar untuk produk dan 

layanan hotel secara mendalam; 
e. konsep, prinsip-prinsip, teknik, dan metode secara mendalam: 

1) penyusunan anggaran biaya operasional hotel di bidang tata hidang 
dan divisi kamar; 

2) perencanaan pengadaan, pencatatan, penyimpanan dan 

pendistribusian bahan dan supplies untuk kegiatan operasional 
pada bidang divisi kamar dan divisi tata hidang; 

3) perencanaan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, perkiraan 
perawatan dan penghapusan aset untuk kegiatan operasional hotel; 

f. konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam operasional hotel 

dan kebersihan makanan (food hygiene) secara mendalam; 
g. konsep teoretis kepemimpinan, teamwork dan perilaku organisasi 

secara umum; 
h. konsep dan teknik komunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa 

Indonesia, minimal satu bahasa internasional, atau minimal satu bahasa 

asing lainnya; dan 
i. prinsip dan teknik komunikasi persuasif dan lintas budaya.  

 

3.KETERAMPILAN KHUSUS: 

 
a. mampu secara mandiri merancang sistem operasional hotel berskala 

kecil (hotel tidak berbintang) yang mencakup kebijakan, regulasi, dan 
diagram proses bisnis;  

b. mampu secara mandiri mengelola kegiatan operasional hotel berskala 

kecil (meliputi kemampuan merencanakan, menjalankan, mengawasi, 
mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan operasional 

hotel) yang dapat dibuktikan dengan bertambahnya tingkat kepuasan 
tamu hotel khususnya pada aspek jumlah tamu, reliabilitas dan 
responsibilitas layanan, kebersihan, dan efisiensi harga;  

c. mampu menganalisis secara mandiri dengan menggunakan metode 
manajemen hasil (yield management), mengevaluasi, dan mengusulkan 

alternatif solusi permasalahan operasional hotel di bidang divisi kamar 
dan tata hidang; 

d. mampu merancang prosedur operasional baru pada bidang divisi kamar 

dan divisi tata hidang yang efektif dan efisien baik secara mandiri 
maupun bersama kelompok;  

e. mampu secara mandiri memperbaiki prosedur yang sudah ada pada 
bidang divisi kamar dan divisi tata hidang yang dapat meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi; 
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f. mampu secara mandiri dan berkelompok merencanakan, menjalankan, 

mengawasi, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi pelatihan 
Sumber Daya Manusia hotel berskala kecil  yang dibuktikan dengan 
peningkatan kompetensi karyawan di bidang divisi kamar dan tata 

hidang; 
g. mampu membuat produk dan layanan hotel berskala kecil  dan dapat 

memodifikasi produk dan layanan di hotel berskala besar (hotel 

berbintang) yang berkualitas sesuai dengan kerangka acuan kerja yang 
ditetapkan dan diakui oleh pemberi kerja;  

h. mampu merancang kegiatan promosi atas produk dan layanan hotel 
yang dapat menunjukan potensi nyata dari produk dan layanan yang 
dipromosikan pada aspek penambahan jumlah tamu; 

i. mampu membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar laporan 
keuangan hotel yang meliputi pendapatan divisi kamar dan divisi tata 

hidang di hotel berskala besar; 
j. mampu menyusun perencanaan pengadaan, pencatatan, penyimpanan 

dan pendistribusian bahan dan supplies untuk kegiatan operasional 

pada bidang divisi kamar dan divisi tata hidang yang memenuhi standar 
kualitas yang dapat dibuktikan dengan peningkatan efisiensi biaya 

operasional; dan 
k. mampu menyusun perencanaan pengadaan, pencatatan, 

pendistribusian, perkiraan perawatan dan penghapusan aset untuk 

kegiatan operasional hotel yang memenuhi standar kualitas di hotel 
berskala kecil  maupun hotel berskala besar yang dapat dibuktikan 
dengan peningkatan efisiensi biaya operasional.  

 

4.KETERAMPILAN UMUM: 

a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam 
melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya, dengan mutu 
dan kuantitas yang dapat diukur dengan standar kompetensi kerja 

bidang yang bersangkutan; 
b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi atau 
seni sesuai dengan bidang keahliannya untuk menghasilkan prototype, 
prosedur baku, desain atau karya seni; 

d. mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi 
desain, atau esai seni yang mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi; 
e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, 

spesifikasi desain serta persyaratan keselamatan dan keamanan kerja 

dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaannya; 
f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil 

kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 
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g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskkan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; 

h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri; dan 

i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
PROGRAM STUDI PERHOTELAN  

PROGRAM DIPLOMA TIGA 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI PERHOTELAN  

PROGRAM DIPLOMA TIGA 
MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP : 

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

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

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

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

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan; 
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

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

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

kewirausahaan; dan 

k. menunjukkan sikap terpercaya (berintegritas), responsif, professional 
sesuai dengan Global Code of Ethic of Tourism, dan berkepribadian 

Indonesia. 
 

2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

a. konsep teoretis secara umum tentang kepariwisataan, manajemen 
hotel, dan kesehatan lingkungan; 

b. bidang Pengolahan Kue (Baking and Pastry) dan makanan (Culinary 
Art), meliputi: 

1) konsep teoretis seni pengolahan makanan secara umum; 
2) konsep umum resep dan menu makanan, prinsip-prinsip dan 

teknik membaca resep kue dan makanan nusantara, oriental, dan 

kontinental (masing-masing minimal tiga resep); 
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3) pengetahuan prosedural pengolahan kue dan makanan 

nusantara, oriental, dan kontinental (masing-masing minimal tiga 
resep); 

c. bidang divisi kamar:  

1) prinsip-prinsip dan pengetahuan prosedural pengelolaan kantor 
depan (pemesanan kamar, penerimaan dan keberangkatan tamu, 
penanganan logistik); 

2) prinsip, teknik, pengetahuan prosedural pembersihan dan 
penyiapan area umum dan kamar tamu; 

3) konsep umum logistik linen dan persediaan untuk kebutuhan 
tamu (guest supplies); 

4) konsep umum, prinsip, teknik dan pengetahuan prosedural 

penyediaan, penggunaan, perawatan, penyimpanan alat dan 
bahan penunjang operasional kantor depan dan tata graha; 

e. bidang tata hidang:  
konsep teoretis secara umum, teknik dan prinsip di bidang makanan 
dan minuman, meliputi: 

1) konsep umum, prinsip dan teknik membaca resep minuman 
tradisional, alkohol, dan non-alkohol; 

2) konsep teoretis secara umum, prinsip, dan teknik pembuatan 
minuman (beverage processing technology), baik minuman 
tradisional, alkohol, dan non-alkohol; 

3) konsep teoretis secara umum tentang karakteristik bahan, alat, 
metode pembuatan, dan penyajian produk makanan dan 

minuman sesuai dengan standar nutrisi (untuk minuman non-
alkohol), norma agama (untuk minuman alkohol), standar higienis 
dan sanitasi; 

4) konsep umum logistik linen dan persediaan untuk kebutuhan 
tamu pada bidang layanan makanan siap saji dan minuman, 

5) prinsip-prinsip dan pengetahuan prosedural pengelolaan layanan 

makanan siap saji dan minuman di hotel, restoran, dan bar; 
f. konsep umum, prinsip dan teknik penyimpanan bahan pangan; 

g. konsep umum, prinsip dan teknik penerapan kebersihan (food 
hygiene) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam 

operasional hotel; 
h. prinsip dan teknik komunikasi persuasif dalam pemasaran produk-

produk hotel; dan 

i. prinsip dan teknik komunikasi efektif untuk bekerja dalam tim dalam 
Bahasa Indonesia dan minimal dalam satu bahasa internasional.  
 

3.KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. mampu secara mandiri dan berkelompok memberikan pelayanan 
prima dalam operasional hotel (kantor depan hotel, tata graha, 

pengelolaan kue (baking and pastry), pengelolaan makanan (culinary 
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art), dan tata hidang) sesuai dengan standar hotel bintang lima 

dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja 
keragaman budaya, kearifan budaya lokal, dan representasi budaya 
dalam proses pelayanan; 

b. bidang pengolahan kue (Baking and Pastry) dan makanan (Culinary 
Art): 
1) mampu membuat, mempresentasikan, dan menyimpan produk 

kue dan makanan nusantara, oriental, dan kontinental (masing-

masing minimal tiga resep) sesuai dengan standar resep yang 
berlaku, standar kualitas produk, standar kebersihan makanan 
(food hygiene), serta mempunyai nilai estetika, dengan 

menerapkan K3 di lingkungan kerja, meliputi kemampuan: 
- membaca resep; 

- mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan bahan baku dan 
bahan olahan; 

- mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan, dan merawat 

peralatan pengolahan patiseri; 
- membuat, mendekorasi, mempresentasikan produk patiseri 

nusantara, oriental, dan kontinental; 

- menyimpan bahan dan produk kue dan makanan sesuai 
dengan standar penetapan masa kadaluarsa; 

c. bidang Divisi Kamar: 
1) mampu mengimplementasikan operasional tata graha sesuai 

dengan standar hotel bintang lima dan memenuhi batas 

kepatutan survei kepuasan pelanggan di dalam suatu simulasi 
kerja, meliputi kemampuan: 

- menyediakan kamar tamu dan area umum; 
- mengelola dan menyediakan logistik linen, persediaan standar 

(guest supplies) dan persediaan tambahan atas permintaan 

tamu; 
- menggunakan, merawat, menyimpan alat dan bahan 

kebersihan; 
- memeriksa dan melaporkan kepada penyelia terkait dengan 

kinerja fasilitas kamar tamu (televisi, pendingin ruangan, 

telepon, pengering rambut, dan lain sebagainya); 
- memelihara keamanan barang tamu, melaporkan kepada 

penyelia dan mengamankan keberadaan barang berharga 

sesuai dengan prosedur operasi standar yang berlaku; 
2) mampu mengimplementasikan operasional kantor depan sesuai 

dengan standar hotel bintang lima dan memenuhi batas 
kepatutan survei kepuasan pelanggan di dalam suatu simulasi 
kerja meliputi kemampuan: 

- pemesanan kamar, penerimaan dan keberangkatan tamu 
berbasis teknologi informasi; 
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- penyediaan, penggunaan, perawatan, penyimpanan alat dan 

bahan penunjang operasional kantor depan; 
d. bidang Tata Hidang;  

1) mampu mengimplementasikan operasional layanan makanan dan 

minuman di hotel (restoran, bar, layanan makanan di kamar, dan 
banquet) sesuai dengan standar pada butir satu dan memenuhi 

batas kepatutan survei kepuasan pelanggan di dalam suatu 
simulasi kerja meliputi kemampuan: 
- menyediakan layanan pemesanan, penyajian dan penutupan 

penjualan makanan dan minuman sesuai dengan prosedur 
operasi standar; 

- mengelola dan menyediakan logistik linen, persediaan standar 

(alat penyajian makanan dan minuman) dan persediaan 
tambahan atas permintaan tamu; 

- menggunakan, merawat menyimpan alat dan bahan pelayanan 
makanan dan minuman; 

2) mampu membuat, mempresentasikan, dan menyimpan produk 

minuman tradisional, non-alkohol dan beralkohol sesuai dengan 
standar resep yang berlaku, standar kualitas produk, standar 

kebersihan minuman (Food Hygiene), memenuhi nilai estetika, 
norma agama dengan menerapkan K3 di lingkungan kerja, 
meliputi kemampuan: 

- menerjemahkan menu dan membaca resep; 
- mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan bahan baku dan 

bahan olahan; 
- mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan, dan merawat 

peralatan pengolahan minuman; 

- membuat, mendekorasi, mempresentasikan produk minuman 
tradisional, non-alkohol dan beralkohol; 

e. mampu secara mandiri melakukan promosi produk hotel, meliputi 

makanan, minuman, dan kamar; 
f. mampu secara mandiri melakukan teknik komunikasi persuasif dan 

komunikasi efektif untuk bekerja sesuai dengan prosedur operasi 
standar; dan 

g. mampu berkomunikasi minimal menggunakan satu bahasa 

Internasional, setara dengan kemampuan berbahasa pada tingkat 
intermediate. 

 

4.KETERAMPILAN UMUM: 

 

a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis 
data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun 

yang sudah baku; 
b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 
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c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 

yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada 
pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara 
mandiri; 

d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan 
sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain 
yang membutuhkan; 

e. mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam 
pekerjaannya; 

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

tanggungjawabnya;  
g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola 
pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan 

h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

PROGRAM STUDI DIVISI KAMAR  

PROGRAM DIPLOMA TIGA 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI DIVISI KAMAR  

PROGRAM DIPLOMA TIGA 
MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP: 

 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

berdasarkan agama, moral, dan etika; 

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

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

bangsa; 
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

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

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

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri;  

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; dan 
k. menunjukkan sikap terpercaya (berintegritas), responsif, professional 

sesuai dengan Global Code of Ethic of Tourism, dan berkepribadian 
Indonesia. 

 

2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

 

a. konsep teoretis kesehatan lingkungan dan kepariwisataan; 
b. konsep teoretis manajemen secara umum khususnya tentang fungsi-

fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, 

pemantauan, evaluasi dan pengendalian) pada satu unit organisasi 
c. konsep teoretis manajemen sumber daya manusia, operasi, dan 

keuangan dalam bidang divisi kamar; 
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d. konsep umum antropologi budaya khususnya yang berkaitan dengan 

keragaman budaya, kearifan budaya lokal dan representasi budaya 
dalam proses pelayanan; 

e. konsep umum logistik linen dan persediaan untuk kebutuhan tamu 

(guest supplies); 
f. konsep umum manajemen keuangan, akuntansi dan aplikasinya 

dalam pengelolaan tagihan; 
g. konsep umum, prinsip dan teknik penerapan kebersihan lingkungan 

dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam bidang divisi kamar; 

h. konsep umum, prinsip, teknik dan pengetahuan prosedural 
penyediaan, penggunaan, perawatan, penyimpanan alat dan bahan 
penunjang operasional kantor depan dan tata graha; 

i. prinsip-prinsip dan pengetahuan prosedural pengelolaan kantor 
depan (pemesanan kamar, penerimaan dan keberangkatan tamu, 

penanganan telepon, penanganan logistik) dan pengelolaan tata graha 
berbasis teknologi informasi; 

j. prinsip-prinsip dan teknik promosi penjualan kamar dan manajemen 

hubungan pelanggan (customer relationship management); 
k. prinsip dan teknik komunikasi persuasif dalam pemasaran produk-

produk hotel dan komunikasi efektif untuk bekerja dalam tim dalam 
Bahasa Indonesia dan minimal satu bahasa internasional; 

l. prinsip, teknik, pengetahuan prosedural pembersihan dan penyiapan 

area umum dan kamar tamu; 
m. prinsip, teknik, pengetahuan prosedural penyediaan bahan dan alat, 

pembuatan dan perawatan rangkaian bunga alami; 
n. prinsip, teknik, pengetahuan prosedural penyediaan bahan dan alat 

pengelolaan sampah hotel; 

o. pengetahuan faktual tentang desain dan tata letak area kamar; 
p. pengetahuan faktual tentang regulasi ketenagakerjaan; dan 
q. pengetahuan faktual tentang wawasan terkini tentang bisnis 

perhotelan dan pariwisata pada umumnya. 
 

3.KETERAMPILAN KHUSUS: 

 
a. mampu memberikan pelayanan prima di kantor depan dan tata graha 

sesuai dengan standar hotel bintang lima dengan memperhatikan 

keselamatan dan kesehatan kerja, keragaman budaya, kearifan 
budaya lokal, dan representasi budaya dalam proses pelayanan; 

b. mampu merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi 

operasional kantor depan sesuai dengan standar hotel bintang lima 
dan memenuhi batas kepatutan survei kepuasan pelanggan di dalam 

suatu simulasi kerja meliputi kemampuan: 
1) pemesanan kamar, penerimaan dan keberangkatan tamu, 

penanganan logistik berbasis teknologi informasi; 
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2) promosi penjualan kamar dan manajemen hubungan pelanggan 

(customer relationship management); 
3) teknik komunikasi persuasif dalam pemasaran produk-produk 

hotel dan komunikasi efektif untuk bekerja dalam tim; 

4) penyediaan, penggunaan, perawatan, penyimpanan alat dan 
bahan penunjang operasional kantor depan; 

5) mampu menyusun laporan keuangan bidang divisi kamar sesuai 
dengan prosedur yang berlaku; 

c. mampu merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi 

operasional tata graha sesuai dengan standar hotel bintang lima dan 
memenuhi batas kepatutan survei kepuasan pelanggan di dalam 
suatu simulasi kerja meliputi kemampuan: 

1) menyediakan kamar tamu dan area umum; 
2) mengelola dan menyediakan logistik linen, persediaan standar 

(guest supplies) dan persediaan tambahan atas permintaan tamu; 
3) menggunakan, merawat, menyimpan alat dan bahan kebersihan; 
4) memeriksa dan melaporkan kepada penyelia terkait dengan 

kinerja fasilitas kamar tamu (televisi, pendingin ruangan, telepon, 
pengering rambut, dan lain sebagainya); 

5) memelihara keamanan barang tamu, melaporkan kepada penyelia 
dan mengamankan keberadaan barang berharga sesuai dengan 
prosedur operasi standar yang berlaku; 

6) mengelola alat, bahan, dan proses pencucian linen dan pakaian 
tamu sesuai dengan prosedur operasi standar yang berlaku; 

7) menyediakan bahan dan alat, membuat dan merawat rangkaian 
bunga alami; dan 

8) memilah sampah hotel; 

d. mampu berkomunikasi minimal menggunakan satu bahasa 
internasional, setara dengan kemampuan berbahasa pada tingkat 
intermediate; 

e. mampu berkomunikasi secara efektif dalam sebuah tim kerja; 
f. mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi yang relevan untuk bidang pekerjaannya. 
 

4.KETERAMPILAN UMUM: 

 
a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis 

data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun 
yang sudah baku; 

b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 

c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 
yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada 
pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara 

mandiri; 



-41- 
 

  
 

d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan 

sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain 
yang membutuhkan; 

e. mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam 

pekerjaannya; 
f. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya;  

g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola 
pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan 

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

plagiasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

PROGRAM STUDI SENI KULINER  

PROGRAM DIPLOMA TIGA 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI SENI KULINER  

PROGRAM DIPLOMA TIGA 
MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP : 

 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

berdasarkan agama, moral, dan etika; 

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

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

bangsa; 
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

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

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

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri; 

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; dan 
k. menunjukkan sikap terpercaya (berintegritas), responsif, professional 

sesuai dengan Global Code of Ethic of Tourism, dan berkepribadian 
Indonesia  

 

2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

 

a. konsep teoretis secara umum tentang Ilmu Gizi, Ilmu Pangan, dan 
kepariwisataan; 

b. konsep teoretis secara umum, prinsip, teknik, dan metoda teknologi 

pengolahan pangan (food processing technology), khususnya 
pengolahan masakan; 
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c. konsep teoretis secara umum fungsi manajemen perencanaan, 

pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian 
dalam pengolahan masakan; 

d. konsep umum, prinsip-prinsip dan teknik membaca, memodifikasi, 

dan membuat resep masakan nusantara, oriental, dan kontinental; 
e. konsep umum, prinsip dan teknik penyimpanan bahan pangan dan 

produk masakan, serta penghitungan masa kadaluarsa; 

f. konsep umum, prinsip dan teknik penerapan kebersihan pangan (food 
hygiene) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pengolahan 

masakan; 
g. konsep umum antropologi budaya terkait dengan budaya makan dan 

menyajikan makanan; 
h. konsep umum, prinsip, dan teknik pengolahan masakan nusantara, 

oriental, dan kontinental; 

i. konsep umum dan teknik evaluasi bisnis produk masakan khususnya 
pada keberlanjutan usaha skala kecil menengah; 

j. prinsip dan teknik komunikasi efektif untuk bekerja dalam tim, 

komunikasi persuasif untuk memasarkan produk-produk masakan 
dalam Bahasa Indonesia dan minimal dalam satu bahasa 

internasional; 
k. prinsip kewirausahaan dalam sektor bisnis produk masakan meliputi 

konsep dan teknik membaca peluang pasar, menghitung biaya 

produksi dan kelabaan usaha pengolahan masakan skala kecil 
menengah, mencari kredit usaha kecil, dan memasarkan produk; 

l. konsep umum manajemen keuangan dan akuntansi dan aplikasinya 
dalam usaha pengolahan masakan  skala kecil menengah; 

m. pengetahuan faktual tentang jenis dan regulasi bisnis makanan pada 

lingkup lokal; 
n. pengetahuan faktual tentang desain dan tata letak dapur pengolahan 

masakan; dan 

o. pengetahuan faktual tentang regulasi ketenagakerjaan. 
 

3.KETERAMPILAN KHUSUS : 

 
a. mampu merancang, merencanakan, membuat, mempresentasikan, 

dan menyimpan produk masakan nusantara, oriental, dan 

kontinental sesuai dengan standar resep yang berlaku, standar 
kualitas produk, standar kebersihan makanan (Food Hygiene), 

memenuhi nilai estetika, dan dengan menerapkan K3 di lingkungan 
kerja, meliputi kemampuan: 
1) menerjemahkan menu, membaca dan memodifikasi resep; 

2) mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan bahan baku dan 
bahan olahan; 
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3) mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan, dan merawat 

peralatan pengolahan masakan;  
4) membuat, mendekorasi, mempresentasikan produk pengolahan 

masakan  nusantara, oriental, dan continental;  

5) menyimpan bahan dan produk masakan sesuai dengan standar 
penetapan masa kadaluarsa; 

b. mampu bekerja dan mengelola secara mandiri dapur produksi skala 

kecil (dapur unit) sesuai dengan prosedur yang berlaku; 
c. mampu bekerja dalam suatu tim secara efektif dan efisien dalam 

suatu dapur produksi skala besar (mass production) sesuai dengan 
prosedur yang berlaku; 

d. mampu mengevaluasi kualitas produk masakan berdasarkan kaidah-

kaidah kualitas masakan (penampilan, rasa, aroma, warna, tekstur, 
nutrisi dan keamanan pangan); 

e. mampu membuat resep baru, memodifikasi resep yang sudah ada 
sesuai dengan standar kualitas produk, standar kebersihan 
makanan (Food Hygiene), memenuhi nilai estetika; 

f. mampu merancang, membuat dan mempresentasikan produk 
masakan nusantara, oriental, dan kontinental untuk kebutuhan 

spesifik (halal, vegetarian dan diet) sesuai dengan standar kualitas 
produk, standar kebersihan makanan (Food Hygiene), dan memiliki 
nilai estetika; 

g. mampu menyusun laporan produksi masakan; 
h. mampu berkomunikasi secara efektif; 

i. mampu berwirausaha di bidang pengolahan masakan pada lingkup 
usaha kecil-menengah, meliputi kemampuan: 
1) membaca peluang pasar; 

2) menghitung biaya produksi dan kelabaan, serta menyusun 
rancangan anggaran biaya; 

3) memasarkan produk masakan  dengan memanfaatkan teknologi 
informasi; 

4) mengelola keuangan menggunakan sistem akuntasi yang bersifat 

umum; 
5) melakukan evaluasi diri dalam meningkatkan keberlanjutan 

(sustainability) usaha; dan 

j. mampu berkomunikasi minimal menggunakan satu bahasa 
Internasional, setara dengan kemampuan berbahasa pada tingkat 

intermediate. 
 

 
4.KETERAMPILAN UMUM: 
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a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis 
data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang  belum  maupun 
yang sudah baku; 

b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 

yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada 

pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara 
mandiri; 

d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan 
sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain 
yang membutuhkan; 

e. mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam 
pekerjaannya; 

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

tanggungjawabnya;  
g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola 

pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan 
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

PROGRAM STUDI SENI PENGOLAHAN PATISERI  

PROGRAM DIPLOMA TIGA 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI SENI PENGOLAHAN PATISERI 

PROGRAM DIPLOMA TIGA 
MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP: 

 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

berdasarkan agama, moral, dan etika; 

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

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

bangsa; 
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

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

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

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri;  

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; dan 
k. menunjukkan sikap terpercaya (berintegritas), responsif, professional 

sesuai dengan Global Code of Ethic of Tourism, dan berkepribadian 
Indonesia. 

 

2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

 

a. konsep teoretis secara umum Ilmu Gizi,  Ilmu Pangan, dan 
kepariwisataan; 

b. konsep teoretis secara umum, prinsip, teknik, dan metoda teknologi 

pengolahan pangan (food processing technology), khususnya 
pengolahan patiseri; 
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c. konsep teoretis secara umum fungsi manajemen perencanaan, 

pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian 
dalam pengolahan patiseri; 

d. konsep umum, prinsip-prinsip dan teknik membaca, memodifikasi, 

dan membuat resep patiseri nusantara, oriental, dan kontinental; 
e. pengetahuan prosedural pengolahan patiseri nusantara, oriental, dan 

kontinental; 

f. konsep umum, prinsip dan teknik penyimpanan bahan pangan dan 
produk patiseri, serta penghitungan masa kadaluarsa; 

g. konsep umum, prinsip dan teknik penerapan kebersihan pangan 
(Food Hygiene) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam 
pengolahan patiseri; 

h. konsep umum antropologi budaya terkait dengan budaya makan dan 
menyajikan makanan; 

i. konsep umum manajemen keuangan dan akuntansi dan aplikasinya 
dalam usaha patiseri skala kecil menengah; 

j. konsep umum dan teknik evaluasi bisnis patiseri khususnya pada 

keberlanjutan usaha patiseri skala kecil menengah; 
k. prinsip dan teknik komunikasi efektif untuk bekerja dalam tim dalam 

Bahasa Indonesia dan minimal satu bahasa internasional; 
l. prinsip kewirausahaan dalam sektor bisnis patiseri meliputi konsep 

dan teknik membaca peluang pasar, menghitung biaya produksi dan 

kelabaan usaha patiseri skala kecil menengah, mencari kredit usaha 
kecil, dan memasarkan produk; 

m. prinsip dan teknik komunikasi persuasif dalam memasarkan produk-

produk patiseri dalam Bahasa Indonesia dan minimal satu bahasa 
internasional; 

n. pengetahuan faktual tentang jenis dan regulasi bisnis makanan pada 
lingkup lokal; 

o. pengetahuan faktual tentang desain dan tata letak dapur pengolahan 

patiseri; dan 
p. pengetahuan faktual tentang regulasi ketenagakerjaan. 

 

3.KETERAMPILAN KHUSUS: 

 
a. mampu merancang, merencanakan, membuat, mempresentasikan, 

dan menyimpan produk patiseri nusantara, oriental, dan kontinental 
sesuai dengan standar resep yang berlaku, standar kualitas produk, 
standar kebersihan makanan (Food Hygiene), memenuhi nilai 

estetika, dan dengan menerapkan K3 di lingkungan kerja, meliputi 
kemampuan: 

1) menerjemahkan menu, membaca dan memodifikasi resep; 
2) mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan bahan baku dan 

bahan olahan; 
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3) mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan, dan merawat 

peralatan pengolahan patiseri; 
4) membuat, mendekorasi, mempresentasikan produk patiseri 

nusantara, oriental, dan continental; 

5) menyimpan bahan dan produk patiseri sesuai dengan standar 
penetapan masa kadaluarsa; 

b. mampu bekerja dan mengelola secara mandiri dapur produksi skala 

kecil (dapur unit) sesuai dengan prosedur yang berlaku; 
c. mampu bekerja dalam suatu tim secara efektif dan efisien dalam 

suatu dapur produksi skala besar (mass production) sesuai dengan 
prosedur yang berlaku; 

d. mampu mengevaluasi kualitas produk patiseri berdasarkan kaidah-

kaidah kualitas patiseri (penampilan, rasa, aroma, warna, tekstur, 
nutrisi dan keamanan pangan); 

e. mampu membuat resep baru, memodifikasi resep yang sudah ada 
sesuai dengan standar kualitas produk, standar kebersihan makanan 
(Food Hygiene), memenuhi nilai estetika; 

f. mampu merancang, membuat dan mempresentasikan produk 
patiseri nusantara, oriental, dan kontinental untuk kebutuhan 

spesifik (halal, vegetarian dan diet) sesuai dengan standar kualitas 
produk, standar kebersihan makanan (Food Hygiene), memenuhi nilai 
estetika; 

g. mampu menyusun laporan produksi patiseri sesuai dengan pedoman 
yang berlaku atau permintaan klien; 

h. mampu berkomunikasi secara efektif dengan lingkungan kerja 
maupun dengan pelanggan dengan menggunakan Bahasa Indonesia 
dan minimal satu bahasa internasional yang setara dengan 

kemampuan berbahasa tingkat intermediate; 
i. mampu berwirausaha di bidang patiseri pada lingkup usaha kecil-

menengah, meliputi kemampuan: 
1) membaca peluang pasar;  
2) menghitung biaya produksi dan kelabaan, serta menyusun 

rancangan anggaran biaya; 
3) memasarkan produk patiseri dengan memanfaatkan teknologi 

informasi; 
4) mengelola keuangan menggunakan sistem akuntasi yang bersifat 

umum; 

5) melakukan evaluasi diri dalam meningkatkan keberlanjutan 
(sustainability) usaha. 

 

4.KETERAMPILAN UMUM: 

 

a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis 
data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang  belum  maupun 
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yang sudah baku; 

b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 

yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada 

pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara 
mandiri; 

d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan 

sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain 
yang membutuhkan; 

e. mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam 
pekerjaannya; 

f. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya;  
g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola 

pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan 
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
PROGRAM STUDI TATA HIDANG  

PROGRAM DIPLOMA TIGA 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI TATA HIDANG 

PROGRAM DIPLOMA TIGA 
MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP : 

 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

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

berdasarkan agama, moral, dan etika; 

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

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

bangsa; 
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

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

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

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri;  

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; dan 
k. menunjukkan sikap terpercaya (berintegritas), responsif, professional 

sesuai dengan Global Code of Ethic of Tourism, dan berkepribadian 
Indonesia. 

 

2.PENGUASAAN PENGETAHUAN : 

 

a. konsep teoretis secara umum ilmu Gizi, ilmu pangan dan 
kepariwisataan; 

b. konsep teoretis tentang fungsi manajemen (perencanaan, 

pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian) 
dan fungsi organisasi (pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan) 



-51- 
 

  
 

dalam pengelolaan satu unit organisasi, khususnya bidang layanan 

makanan siap saji dan minuman; 
c. konsep umum, prinsip dan teknik penerapan kebersihan pangan 

(Food Hygiene) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam 

pengolahan makanan siap saji dan minuman; 
d. konsep teoretis secara umum tentang budaya terkait dengan budaya 

makan siap saji dan menyajikan makanan siap saji dan minuman; 
e. konsep teoretis secara umum, teknik, dan prinsip di bidang 

minuman, meliputi: 

1) konsep umum, prinsip-prinsip dan teknik membaca, 
memodifikasi, dan membuat resep minuman tradisional, non-
alkohol dan beralkohol; 

2) konsep teoretis secara umum, prinsip, teknik, dan metoda 
teknologi pengolahan atau pembuatan minuman (beverage 
processing technology), baik minuman tradisional, minuman tanpa 
alkohol, dan minuman beralkohol; 

3) menguasai konsep teoretis secara umum tentang karakteristik 
bahan, alat, metode pembuatan, dan penyajian produk minuman 
sesuai dengan standar nutrisi (untuk minuman non-alkohol), 

norma agama (untuk minuman alkohol), standar higienis dan 
sanitasi; 

4) menguasai konsep umum logistik linen dan persediaan untuk 

kebutuhan tamu pada bidang layanan makanan siap saji dan 
minuman; 

f. konsep teoretis secara umum, teknik, dan prinsip di bidang 
makanan, meliputi: 
1) konsep umum, prinsip dan teknik penyimpanan bahan pangan 

serta penghitungan masa kadaluarsa; 
2) konsep teoretis secara umum tentang karakteristik bahan 

makanan, alat, metode, dan penyajian produk makanan dengan 
menggunakan teknik memasak flambé, carving, tossing, dan 
filleting sesuai dengan standar nutrisi, standar higienis, sanitasi 

dan keselamatan kerja di bidang layanan makanan dan minuman; 
3) prinsip-prinsip dan pengetahuan prosedural pengelolaan layanan 

makanan siap saji dan minuman di hotel, restoran, bar dan 
perhelatan; 

g. konsep teoretis secara umum, teknik, dan prinsip di bidang minuman 

dan makanan siap saji untuk perhelatan, meliputi: 
1) prinsip dan metode perancangan dan perencanaan perhelatan 

(mengitung kebutuhan ruangan, alat, bahan, SDM;  
2) perencanaan dan penghitungan skala kecil; 
3) manajemen waktu operasional dan jadwal; 

4) penghitungan produksi makanan; 
5) penghitungan biaya perhelatan; 
6) evaluasi kegiatan melalui check list observasi; 
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h. konsep teoretis tentang manajemen keuangan dan akuntansi dan 

aplikasinya di bidang restoran skala kecil menengah; 
i. konsep teoretis secara umum tentang sistem informasi di bidang 

layanan makanan dan minuman;  

j. prinsip kewirausahaan dalam sektor bisnis makanan dan minuman 
meliputi konsep dan teknik membaca peluang pasar, menghitung 
biaya produksi dan kelabaan usaha makanan dan minuman skala 

kecil menengah, mencari kredit usaha kecil, dan memasarkan 
produk; 

k. prinsip-prinsip dan teknik pemasaran, teknik komunikasi persuasif 
dalam pemasaran produk-produk makanan siap saji dan minuman; 

l. prinsip dan teknik komunikasi efektif untuk bekerja dalam tim 

menggunakan Bahasa Indonesia dan minimal satu bahasa 
internasional. 

 

3.KETERAMPILAN KHUSUS: 

 
a. mampu memberikan pelayanan prima di industri jasa makanan dan 

minuman meliputi, hotel, restoran, bar, catering sesuai dengan 
standar hotel bintang lima dengan memperhatikan keselamatan dan 
kesehatan kerja keragaman budaya, kearifan budaya lokal, dan 

representasi budaya dalam proses pelayanan; 
b. mampu bekerja dan mengelola secara mandiri usaha makanan dan 

minuman skala kecil sesuai dengan prosedur yang berlaku; 
c. mampu memberikan layanan makanan dan minuman di hotel 

(restoran, bar, layanan makanan di kamar, banquet) , sesuai dengan 

standar pada butir satu dan memenuhi batas kepatutan survei 
kepuasan pelanggan di dalam suatu simulasi kerja meliputi 

kemampuan: 
1) mampu melakukan teknik komunikasi persuasif dalam dan 

komunikasi efektif untuk bekerja sesuai dengan prosedur operasi 

standar; 
2) menyediakan layanan pemesanan, penyajian dan penutupan 

penjualan makanan dan minuman sesuai dengan prosedur 
operasi standar; 

3) promosi penjualan makanan dan minuman dan manajemen 

hubungan pelanggan (Customer Relationship Management); 
4) mampu menyajikan produk makanan dengan menggunakan 

teknik memasak flambé, carving, tossing, dan filleting sesuai 
dengan prosedur operasi standar; 

5) mengelola dan menyediakan logistik linen, persediaan standar 

(alat penyajian makanan dan minuman) dan persediaan 
tambahan atas permintaan tamu; 
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6) menggunakan, merawat menyimpan alat dan bahan pelayanan 

makanan dan minuman; 
7) memeriksa dan melaporkan kepada penyelia terkait dengan 

kinerja fasilitas makanan minuman di dalam hotel (televisi, 

pendingin ruangan, telepon, furniture dan lain sebagainya); 
8) mengelola alat, bahan, dan proses pencucian peralatan makan 

dan minum tamu sesuai dengan prosedur operasi standar yang 

berlaku; 
9) teknik komunikasi persuasif dalam pemasaran produk-produk 

restoran dan komunikasi efektif untuk bekerja dalam tim; 
10) memilah sampah; 

d. mampu merancang, merencanakan, membuat, mempresentasikan, 

dan menyimpan produk minuman tradisional, non-alkohol dan 
beralkohol sesuai dengan standar resep yang berlaku, standar 

kualitas produk, standar kebersihan minuman (Food Hygiene), 
memenuhi nilai estetika, norma agama, dan dengan menerapkan K3 
di lingkungan kerja, meliputi kemampuan: 

1) menerjemahkan menu, membaca dan memodifikasi resep; 
2) mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan bahan baku dan 

bahan olahan; 
3) mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan, dan merawat 

peralatan pengolahan minuman; 

4) membuat, mendekorasi, mempresentasikan produk minuman 
tradisional, non-alkohol dan beralkohol; 

5) menyimpan bahan dan produk minuman sesuai dengan standar 

penetapan masa kadaluarsa; 
e. mampu merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi 

operasional layanan catering skala menegah (3000 porsi) sesuai 
dengan prosedur yang berlaku di dalam suatu simulasi kerja 
meliputi: 

1) menyediakan layanan pemesanan sesuai dengan prosedur 
operasi standar; 

2) mampu merancang kegiatan sesuai dengan pemesanan; 
3) mampu menghitung kebutuhan ruang, alat, bahan dan SDM 

yang digunakan pada perhelatan; 

4) mampu menghitung jumlah dan proyeksi produksi makanan dan 
minuman skala kecil s/d 500 porsi; 

5) mampu bekerja dalam tim secara efektif menghitung jumlah dan 
proyeksi produksi makanan dan minuman skala menengah s/d 
3000 porsi; 

6) menghitung biaya produksi dan kelabaan, serta menyusun 
rancangan anggaran biaya; 

7) mampu menyusun laporan informasi; 

8) mampu melakukan evaluasi dengan checklist observasi dengan 
prosedur standar; 
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f. mampu merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi 

operasional layanan catering, sesuai dengan standar hotel bintang 
lima dan memenuhi batas kepatutan survei kepuasan pelanggan di 
dalam suatu simulasi kerja meliputi kemampuan: 

1) menyediakan layanan, makanan dan minuman sesuai dengan 
prosedur operasi standar; 

2) promosi penjualan catering dan manajemen hubungan 
pelanggan (Customer Relationship Management); 

3) teknik komunikasi persuasif dalam pemasaran produk-produk 
produk dan komunikasi efektif untuk bekerja dalam tim; 

4) mengelola dan menyediakan logistik, persediaan standar (alat 

penyajian makanan dan minuman) dan persediaan tambahan 
atas permintaan tamu; 

5) menggunakan, merawat menyimpan alat dan bahan pelayanan 

makanan dan minuman; 
6) mengelola alat, bahan, dan proses pencucian peralatan makan 

dan minum tamu sesuai dengan prosedur operasi standar yang 
berlaku; 

7) memilah sampah; 

g. mampu menghitung biaya produksi dan kelabaan suatu usaha 
bidang makanan dan minuman sesuai standar penghitungan rugi 
laba di hotel, restoran, bar dan catering; 

h. mampu berwirausaha di bidang makanan dan minuman pada 
lingkup usaha kecil-menengah, meliputi kemampuan: 

1) membaca peluang pasar; 
2) menghitung biaya produksi dan kelabaan, serta menyusun 

rancangan anggaran biaya; 
3) memasarkan produk makanan dan minuman dengan 

memanfaatkan teknologi informasi; 

4) mengelola keuangan menggunakan sistem akuntasi yang bersifat 
umum; 

5) melakukan evaluasi diri dalam meningkatkan keberlanjutan 

(sustainability) usaha; 
i. mampu berkomunikasi secara efektif minimal menggunakan satu 

bahasa Internasional, setara dengan kemampuan berbahasa pada 
tingkat intermediate; 

j. mampu bekerja dalam suatu tim secara efektif dan efisien dalam 
suatu usaha makanan dan minuman skala besar (mass production) 
sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan 

k. mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi pada 
bidang kerjanya. 
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4.KETERAMPILAN UMUM: 

 

a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis 
data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun 

yang sudah baku; 
b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks 

yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada 
pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara 
mandiri; 

d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan 
sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain 

yang membutuhkan; 
e. mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam 

pekerjaannya; 

f. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya;  

g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola 
pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan 

h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
PROGRAM STUDI USAHA PERJALANAN WISATA 

PROGRAM SARJANA TERAPAN 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI USAHA PERJALANAN WISATA 
PROGRAM SARJANA TERAPAN 

MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP: 

 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius; 

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

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

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

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

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan; 
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

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

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

kewirausahaan; dan 
k. Menunjukkan sikap terpercaya (berintegritas), responsif, professional 

sesuai dengan Global Code of Ethic of Tourism, dan berkepribadian 

Indonesia. 
 

2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

 
a. dalam menyusun rancangan, mengelola dan membangun bisnis baru 

UPW, lulusan wajib menguasai pengetahuan fundamental sebagai 
berikut: 

1) konsep teoretis pariwisata secara umum; 
2) wawasan dan pengetahuan faktual tentang budaya lokal di Indonesia 

dan budaya bangsa lain yang menjadi pangsa pasarnya; 
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3) wawasan dan pengetahuan faktual tentang teknologi informasi dan 

teknik aplikasinya pada usaha perjalanan; 
4) pengetahuan faktual mengenai: 

1) aturan dan isu keamanan yang berpengaruh dalam perjalanan 

wisata domestik dan internasional; 
2) aturan-aturan dan panduan menyangkut keimigrasian; 
3) aturan dan panduan menyangkut moda transportasi; 

4) destinasi pariwisata dan aspek geografis; 
5) sumber daya transportasi, akomodasi, fasilitas makan minum, 

dan fasilitas cindera mata dari aspek keterjangkauan, harga dan 
ketersediaan akses; 

6) waktu dan musim; 

7) informasi  (tercetak maupun media online) mengenai produk dan 
layanan usaha perjalanan wisata; 

b. dalam bidang penyusunan rancangan UPW, lulusan wajib menguasai 
pengetahuan spesifik sebagai berikut: 
1) konsep teoretis perilaku konsumen (consumer behaviour theoretical 

concept) secara mendalam;  
2) konsep hospitalitas,  perjalanan wisata (atraksi, akomodasi, 

transportasi, fasilitas wisata, dokumen perjalanan) dan pelayanan 
prima secara mendalam;  

3) konsep, prinsip, metode, dan teknik pembuatan  produk perjalanan 

wisata, presentasi, promosi,  negosiasi dan kerja sama usaha; 
c. dalam bidang pengelolaan UPW, lulusan wajib menguasai pengetahuan 

spesifik sebagai berikut: 
1) manajemen penanggulangan resiko usaha perjalanan wisata, resolusi 

konflik, penanganan stress dan keluhan secara umum; 

2) metode dan teknik analisis laporan dan rasio keuangan minimal 
tingkat pengembalian investasi (ROI), nilai bersih sekarang (NPV), nilai 

bersih yang akan datang (FV) dan tingkat pengembalian investasi 
(IRR); 

3) metode dan teknik analisis laporan dan rasio keuangan; 

4) konsep manajemen SDM dalam bidang  peningkatan kualitas kinerja; 
5) konsep, prinsip, dan teknik membangun kerja sama tim lintas 

organisasi dan lintas  budaya; 

6) konsep, prinsip, dan teknik komunikasi persuasif baik lisan dan 
tulisan dengan pelanggan, menggunakan Bahasa Indonesia, minimal 

satu bahasa internasional atau minimal satu bahasa asing lainnya; 
d. dalam bidang membangun bisnis baru UPW, lulusan wajib menguasai 

pengetahuan spesifik sebagai berikut: 

1) konsep teoretis kewirausahaan dan prinsip bisnis yang berkelanjutan 
(green business); 

2) konsep teoretis bauran pemasaran dan bauran penjualan; 
3) prinsip dan metode presentasi, negosiasi, dan penjualan produk 

usaha perjalanan wisata; 
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4) konsep, prinsip, dan teknik: 

- studi kelayakan usaha perjalanan wisata dengan menggunakan 
analisis biaya dan manfaat (cost benefit analysis); dan 

- penganggaran sederhana. 

 

3.KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. mampu menginkorporasi kebutuhan wisatawan dalam berwisata yang 
mementingkan keragaman sosial budaya, kebutuhan khusus dan 
standar etika turisme global; 

b. mampu menghasilkan portofolio potensi dan kecenderungan pasar UPW 
yang menunjukkan nilai pasar yang menjanjikan berdasarkan analisis 

faktor-faktor yang penting dalam menganalisis potensi dan 
kecenderungan pasar usaha perjalanan wisata (UPW) minimal meliputi: 
1) aturan dan isu keamanan yang berpengaruh dalam perjalanan wisata 

domestik dan internasional; 
2) aturan-aturan dan panduan menyangkut keimigrasian; 
3) aturan dan panduan menyangkut moda transportasi; 

4) destinasi pariwisata dan aspek geografis; 
5) perilaku dan profil wisatawan, termasuk wisatawan berkebutuhan 

khusus; 
6) sumber daya transportasi, akomodasi, fasilitas makan minum, dan 

fasilitas cindera mata dari aspek keterjangkauan, harga dan 

ketersediaan akses; 
7) waktu dan musim; 
8) informasi  (tercetak maupun media online) mengenai produk dan 

layanan usaha perjalanan wisata; 
c. mampu merancang dan merencanakan berbagai produk UPW (paket 

wisata luar negeri, paket wisatawan asing dari luar negeri, paket 
domestik dengan spesialisasi minat khusus, paket wisatawan dengan 
kebutuhan khusus)  berdasar pada hasil butir 1 dan 2 serta kebutuhan 

wisatawan sebagai pertimbangan utama, meliputi kemampuan: 
1) mengidentifikasi dan menjalin kerja sama dengan penyedia jasa 

UPW (atraksi, akomodasi, transportasi, fasilitas wisata dan 
pelayanan lainnya); 

2) menghitung harga paket UPW, menetapkan saluran distribusi dan 

bentuk promosi; 
d. mampu memasarkan produk UPW berbasis metode pemasaran (minimal 

korespondensi, presentasi, dan personal selling) dengan menggunakan 
komunikasi bisnis persuasif dalam:  
1) bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

2) minimal satu bahasa internasional atau bahasa asing lainnya yang 
setara dengan kemampuan berbahasa tingkat intermediate; 

e. mampu merancang media promosi yang akan dipergunakan dalam 
menjual produk UPW, menetapkan saluran distribusi produk perjalanan 
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wisata yang dihasilkan dan melaksanakan teknik penjualan secara 

langsung; 
f. mampu merancang sistem penanggulangan resiko UPW dan alternatif 

penanganan resiko tersebut; 

g. mampu memberikan nilai tambah pada sistem  operasi berbagai jenis 
UPW meliputi kemampuan: 
1) menangani konflik, stres, dan keluhan yang muncul dalam 

pelaksanaan kegiatan dan mencari solusi yang terbaik bagi pihak-
pihak yang terkait; 

2) mengelola keuangan menggunakan sistem akuntasi yang bersifat 
umum; 

3) mengelola SDM, aset dan logistik UPW yang dapat berkontribusi 

pada peningkatan kinerja bisnis UPW; 
4) membuat laporan tertulis yang mencakup proses pra tour, saat tour, 

maupun paska tour sesuai dengan SOP atau kerangka acuan kerja 
yang berlaku; 

5) melakukan evaluasi diri dalam meningkatkan keberlanjutan 

kegiatan operasional UPW; 
h. mampu berwirausaha di bidang UPW pada lingkup usaha kecil-

menengah, meliputi kemampuan: 

1) membaca peluang pasar; 
2) menghitung biaya produksi dan kelabaan, serta menyusun 

rancangan anggaran biaya; 
3) memperoleh modal kerja;  
4) mengoperasikan bisnis UPW dengan prinsip efisiensi dan efektivitas; 

dan 
5) melakukan evaluasi diri dalam meningkatkan keberlanjutan bisnis 

UPW. 
 

4.KETERAMPILAN UMUM 

 
a. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif , bermutu, dan 

terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang 

keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang 
bersangkutan; 

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 
c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur 
baku, desain atau karya seni; 

d. mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk kertas kerja, 
spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi; 
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e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur 

baku, spesifikasi desain, dan persyaratan keselamatan dan keamanan 
kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya; 

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil 

kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 
g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya; 

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

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

plagiasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
PROGRAM STUDI PERJALANAN WISATA 

PROGRAM DIPLOMA TIGA 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI PERJALANAN WISATA 
PROGRAM DIPLOMA TIGA 

MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP: 

 

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

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

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

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

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

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

kewirausahaan; dan 

k. Menunjukkan sikap terpercaya (berintegritas), responsif, professional 
sesuai dengan Global Code of Ethic of Tourism, dan berkepribadian 

Indonesia. 
 

 

2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 
 

 
a. dalam menyusun rancangan dan mengelola UPW, lulusan wajib 

menguasai pengetahuan fundamental sebagai berikut: 
1) konsep teoretis pariwisata secara umum; 
2) konsep geografi pariwisata nasional dan internasional secara 

mendalam; 
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3) wawasan dan pengetahuan faktual tentang budaya lokal di Indonesia 

dan budaya bangsa lain yang menjadi pangsa pasarnya; 
4) pengetahuan faktual mengenai: 

- aturan dan isu keamanan yang berpengaruh dalam perjalanan 

wisata domestik dan internasional; 
- aturan-aturan dan panduan menyangkut keimigrasian; 
- aturan dan panduan menyangkut moda transportasi; 

- destinasi pariwisata dan aspek geografis; 
- sumber daya transportasi, akomodasi, fasilitas makan minum, 

dan fasilitas cindera mata dari aspek keterjangkauan, harga dan 
ketersediaan akses; 

- waktu dan musim; 

- informasi  (tercetak maupun media online) mengenai produk dan 
layanan usaha perjalanan wisata; 

5) wawasan dan pengetahuan faktual tentang teknologi informasi dan 
teknik aplikasinya pada usaha perjalanan; 

b. Ddalam bidang penyusunan rancangan UPW, lulusan wajib menguasai 

pengetahuan spesifik sebagai berikut: 
1) menguasai secara umum konsep teoretis perilaku konsumen 

(consumer behaviour theoretical concept);  
2) menguasai secara mendalam konsep hospitalitas,  perjalanan wisata 

(atraksi, akomodasi, transportasi, fasilitas wisata, dokumen 

perjalanan) dan pelayanan prima; 
3) menguasai konsep, prinsip, metode, dan teknik pembuatan  produk 

perjalanan wisata, presentasi, promosi UPW; 
4) menguasai konsep, prinsip, dan teknik negosiasi dengan pengelola 

sumber daya yang relevan dengan UPW; 

5) menguasai secara mendalam konsep dan metode penetapan tarif; 
6) menguasai konsep, prinsip,  dan teknik penanganan dokumen pasasi 

baik domestik maupun internasional; 

7) menguasai pengetahuan faktual tentang minimal masing-masing 
sepuluh penyedia jasa tur dalam dan luar negeri; 

8) menguasai pegetahuan faktual tentang berbagai jenis sumber daya 
yang relevan dengan UPW; 

c. dalam operasionalisasi UPW, lulusan wajib menguasai pengetahuan 

spesifik sebagai berikut: 
1) konsep pelayanan prima secara mendalam; 

2) prinsip dan teknik bauran pemasaran dan promosi produk UPW; 
3) konsep, prinsip, teknik, pengetahuan prosedural pemanduan wisata 

dan memimpin perjalanan wisata; 

4) konsep, prinsip, dan teknik komunikasi persuasif baik lisan dan 
tulisan dengan pelanggan individu dan kelompok, menggunakan 
Bahasa Indonesia, minimal satu bahasa internasional atau minimal 

satu bahasa asing lainnya; 
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5) konsep, prinsip, dan teknik penanganan keluhan, konflik dan stres 

yang relevan dengan perjalanan wisata; 
6) konsep, prinsip, dan teknik penanganan kedaan darurat yang relevan 

dalam perjalanan wisata, minimal prinsip-prinsip CPR;  

7) konsep, prinsip, dan teknik membangun kerja sama tim lintas 
organisasi dan lintas  budaya; 

8) prinsip dan teknik menyusun anggaran dan laporan keuangan 

aktivitas perjalanan wisata; 
9) prinsip-prinsip pengelolaan hubungan dengan klien (Customer 

Relationship Management). 
 

3.KETERAMPILAN KHUSUS: 

 

a. mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting dalam perjalanan 
wisata meliputi: 

1) aturan dan isu keamanan yang berpengaruh dalam perjalanan 
wisata domestik dan internasional; 

2) aturan-aturan dan panduan menyangkut keimigrasian; 

3) aturan dan panduan menyangkut moda transportasi; 
4) destinasi pariwisata dan aspek geografis; 

5) sumber daya transportasi, akomodasi, fasilitas makan minum, dan 
fasilitas cindera mata dari aspek keterjangkauan, harga dan 
ketersediaan akses; 

6) waktu dan musim; 
7) informasi  (tercetak maupun media online) mengenai produk dan 

layanan usaha perjalanan wisata;  
b. mampu membuat model paket wisata luar negeri berdasarkan analisis 

faktor-faktor pada butir a; 

c. mampu merancang dan merencanakan paket wisata domestikdan paket 
wisata siap jual berdasarkan analisis faktor-faktor  pada butir a serta 
kebutuhan wisatawan sebagai pertimbangan utama, meliputi 

kemampuan: 
1) mengidentifikasi dan menjalin kerja sama dengan penyedia jasa 

UPW (atraksi, akomodasi, transportasi, fasilitas wisata dan 
pelayanan lainnya); 

2) mengidentifikasi dan menjalin kerja sama dengan penyedia jasa tur 

dalam dan luar negeri; 
3) menghitung harga paket UPW, menetapkan saluran distribusi dan 

bentuk promosi; 
d. mampu memasarkan produk-produk UPW berbasis metode pemasaran 

(minimal korespondensi, presentasi, dan personal selling) dengan 

menggunakan komunikasi bisnis persuasif dalam:  
1) Bahasa Indonesia yang baik dan benar; 
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2) minimal satu bahasa internasional atau bahasa asing lainnya yang 

setara dengan kemampuan berbahasa tingkat menengah; 
e. mampu mempersiapkan dokumen pelaksanaan paket wisata luar 

negeri, paket wisata domestik, dan paket wisata siap jual meliputi 

kemampuan menentukan komponen yang dibutuhkan dalam 
perjalanan wisata (termasuk pemandu wisata), menyusun jadwal 
perjalanan wisata, menentukan dokumen perjalanan yang dibutuhkan  

dan menentukan metode pembayaran; 
f. mampu mengidentifikasi potensi resiko kegiatan perjalanan wisata dan 

merencanakan berbagai alternatif penanganan resiko yang relevan;  
g. mampu membuat dokumen perjanjian perjalanan wisata yang 

memenuhi standard kesepakatan antara perusahaan perjalanan wisata 

atau dirinya sendiri dengan pelanggan yang terdiri dari  hak dan  
kewajiban; 

h. mampu mengoperasikan perjalanan paket wisata domestik dan paket 
wisata siap jual secara mandiri dan bekerja dalam tim dengan latar 
belakang sosial, budaya yang beragam secara efisien dan efektif, sesuai 

dengan dokumen perjanjian, meliputi kemampuan: 
1) mencetak dokumen perjalanan wisata, daftar peserta, program 

perjalanan, lembar evaluasi tour; 

2) mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan perjalanan wisata 
sesuai dengan SOP dan aturan yang disepakati antara pemberi dan 

pelanggan; 
3) memberikan layanan prima pada pra, saat, maupun paska 

perjalanan wisata yang memenuhi indikator kepuasan pelanggan, 

minimal untuk domain kualitas produk, pelayanan prima, 
kenyamaan dan fleksibilitas program, keamanan, kesesuaian antara 

rencana dan pelaksanaan aktual, efisiensi harga, dan efektivitas 
waktu, mencakup: 
- ketersediaan dan kemudahan akses informasi tentang 

keamanan dan aturan keimigrasian internasional; 
- layanan prima dalam memberikan informasi dan konsultasi 

tentang keamanan dan aturan keimigrasian internasional;  

- berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan 
penanganan resiko perjalanan wisata yang tidak terduga; 

- menangani konflik dan keluhan yang muncul dalam 
pelaksanaan kegiatan dan mencari solusi yang terbaik bagi 
pihak-pihak yang terkait; 

- memberikan bantuan pertama dan CPR kepada klien dalam 
kondisi darurat sesuai dengan prinsip-prinsip CPR; dan 

- memberikan pemanduan wisata yang akurat, menarik dan 

informatif kepada peserta perjalanan wisata; 
i. mampu menjaga hubungan dengan klien, pemasok dengan prinsip-

prinsip pengelolaan hubungan dengan klien (Customer Relationship 
Management). 
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4.KETERAMPILAN UMUM: 

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

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang  memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni; 

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

dalam laman perguruan tinggi; 
e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data; 
f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 
g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya; 

h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri; dan 
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
PROGRAM STUDI PENGELOLAAN KONVENSI DAN ACARA  

PROGRAM SARJANA TERAPAN 
 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI PENGELOLAAN KONVENSI  
DAN ACARA PROGRAM SARJANA TERAPAN 

MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1.SIKAP: 

 

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

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

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

memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 
bangsa. 

d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.  
e. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

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

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

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademi. 

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri. 

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan 
kewirausahaan. 

k. menerapkan kode etik dan perilaku kepariwisataan global (tourism code 
of ethics). 

 

 
2.PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

 

a. konsep teoretis secara umum pariwisata, hospitalitas dan perjalanan 

wisata yang terkait dengan pengelolaan event sehingga dapat 
mengaplikasikannya dalam bidang tersebut; 

b. konsep teoretis Pengelolaan Event (Event Management) secara 

mendalam meliputi : 
1) tipologi event; 
2) segmen pasar;  
3) pengelolaan kegiatan sebelum, pada saat dan sesudah event; 
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4) manajemen pengunjung event, komunikasi dalam event; 
infrastruktur, logistik, panitia, site inspection, dan isu-isu teknik; 

5) keberlanjutan dalam pengelolaan event (green event & business); 
c. konsep teoretis manajemen jasa dan customer relationship management 

secara mendalam; 
d. konsep teoretis:  

1) manajemen logistik terkait dengan Pengelolaan event meliputi 
analisis tugas dan urutan prosedur, koordinasi dengan kontraktor, 

move-in, move-out, dan pemeliharaan;   
2) manajemen pemasaran yang terkait dengan pengelolaan event 

meliputi perencanaan pemasaran, material pemasaran, 
merchandise, promosi, kehumasan, penjualan, sponsorship; 

3) manajemen SDM yang terkait dengan pengelolaan event meliputi 
merekrut dan menyeleksi SDM yang mengerjakan pengelolaan 
event, pengaturan relawan, strategi kompesasi untuk SDM yang 

terlibat dalam pengelolaan event; 
4) manajemen resiko dalam kaitannya dengan pengelolaan event 

meliputi perencanaan dan pengelolaan,  pengambilan keputusan, 
keadaan darurat, K3, asuransi, perijinan dan keamanan sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga dapat 
memperoleh dokumen perijinan yang dibutuhkan untuk mencegah 
serta meminimalisir resiko yang timbul pada saat penyelenggaraan 

event; 
5) manajemen Proyek terkait dengan pengelolaan event; 

e. metode dan perangkat analisis statistika, analisis deskriptif, analisis 
SWOT, analisis PEST yang relevan dengan pengelolaan event. 

f. konsep umum, prinsip, dan teknik: 

1) komunikasi persuasif, negosiasi korespondensi, presentasi, dan 
personal selling, strategi pengelolaan event; 

2) manajemen Proyek meliputi pembuatan promosi, proposal, 
laporan, berbagai macam form yang dibutuhkan pada saat event, 
merchandise, dan dekorasi; 

g. konsep umum kewirausahaan dan wawasan teknologi terkini yang 
relevan dengan pelaksanaan event; 

h. pengetahuan faktual mengenai: 
1) regulasi pemerintah terkait dengan pengelolaan event  baik di 

tingkat lokal, regional, maupun internasional; 
2) standar nasional dan internasional  yang terkait dengan 

pengelolaan event; 
3) kode etik bisnis dalam pengelolaan event baik di tempat 

dilaksanakannya event maupun di tempat asal perusahaan 
tersebut. 
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3.KETERAMPILAN KHUSUS: 

 
a. mampu mengidentifikasi dan  menganalisis potensi pasar dengan 

menggunakan minimal 1 alat analisis yang baku untuk menghasilkan 
portofolio peluang pasar pelaksanaan sebuah event (kegiatan 

pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran dan special events 
terdiri dari cultural event, sports event, music events, personal events) 

baru dan peluang untuk mengikuti lelang sebuah event; 
b. mampu menghasilkan dokumen konsep desain event (secara mandiri 

untuk event skala kecil dan secara berkelompok untuk event skala 

besar) meliputi perencanaan tema, program, pembicara, susunan 
acara, penetapan destinasi dan venue, akomodasi, hiburan, 

transportasi, dekorasi, produksi yang unik,kreatif, dan inovatif, serta 
sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja bagi pelaksanaan event yang 

melalui lelang; 
c. mampu memasarkan konsep desain dan penyedia jasa event berbasis 

metode pemasaran yang relevan, minimal berbentuk korespondensi, 
presentasi, dan personal selling kepada klien dan sponsor, 
menggunakan: 

1) bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan  
2) minimal satu bahasa internasional, setara dengan kemampuan 

berbahasa tingkat menengah; 
d. mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan klien maupun 

sponsor untuk kemudian diterjemahkan menjadi dokumen desain 

event; 
e. mampu menghasilkan desain event (secara mandiri untuk event skala 

kecil dan event skala besar secara berkelompok) yang meliputi 
perencanaan tema, program, pembicara, susunan acara, penetapan 

destinasi dan venue, akomodasi hiburan, transportasi, dekorasi, 
produksi yang memenuhi kepuasan klien maupun sponsor minimal 
memenuhi kriteria waktu, harga, dan spesifikasi teknis yang diinginkan 

oleh klien dan sponsor; 
f. mampu merencanakan sistem pelaksanaan event yang efisien dan 

efektif, dalam bentuk dokumen perijinan, panduan dan SOP 
pengelolaan keuangan, SDM, asset dan logistik, informasi, K3 dan 
manajemen resiko; 

g. mampu membangun jejaring kerja dengan pemangku kepentingan yang 
relevan sebagai bagian perencanaan sistem pada butir e; 

h. mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan 

pemasaran produk event  yang meliputi pengumpulan basis data, 
pembuatan rencana pemasaran, pembuatan dan pemilihan materi 

promosi, perencanaan bauran promosi, perencanaan dan pelaksanaan 
hubungan masyarakat, penjualan dan sponsorship, dengan indikator 
dokumen perencanaan pemasaran; kesesuaian jumlah target peserta, 
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pengunjung, publikasi dan sponsor dengan perencanaan; dan dokumen 

laporan evaluasi kegiatan pemasaran;   
i. mampu memperoleh ijin penyelenggaraan event sesuai dengan target 

waktu meliputi kemampuan menyusun atau menyiapkan: 

1) dokumen perencanaan pelaksanaan event meliputi perencanaan 
pengunjung, panitia, peserta pendukung, komunikasi, sarana dan 

prasarana, logistik, tempat, dan teknis produksi perlengkapan 
penunjang event; 

2) dokumen perencanaan, pengelolaan, dan SOP pengambilan 
keputusan untuk menanggulangi keadaan darurat yang sesuai 
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mencegah 

serta meminimalisir resiko yang timbul pada saat penyelenggaraan 
event; 

3) dokumen strategi pengamanan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku; 

4) dokumen persyaratan asuransi;  

5) dokumen perijinan kepada polisi dan dinas yang terkait sesuai 
dengan kewenangannya; 

j. mampu melakukan minimal satu bagian kegiatan operasional 

pelaksanaan event (butir i.1) dan bekerja dalam tim yang berlatar 
belakang sosial, budaya yang beragam secara efisien dan efektif, sesuai 

SOP dengan memanfaatkan IPTEKS dan prinsip keberlanjutan. 
k. mampu mencegah, meminimalisir resiko, dan menyelesaikan masalah 

yang timbul di lapangan akibat situasi yang tidak terduga sesuai 

dengan SOP berlandaskan pada analisis data dan informasi; 
l. mampu menangani konflik dan keluhan yang muncul dalam 

pelaksanaan kegiatan dan mencari solusi yang terbaik bagi pihak-pihak 
yang terkait dengan mempertimbangkan keberagaman latar belakang 
sosial dan budaya; 

m. mampu mengevaluasi kinerja operasional dan kualitas layanan selama 
proses pra event, saat event, maupun paska event baik secara mandiri, 

oleh pengunjung, maupun evaluasi oleh klien untuk kemudian 
membuat laporan tertulis tersebut; dan 

n. mampu menjaga hubungan dengan klien dengan prinsip-prinsip 

pengelolaan hubungan dengan klien (Customer Relationship 
Management). 

 

4.KETERAMPILAN UMUM: 

 
a. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif , bermutu, dan 

terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang 

keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang 
bersangkutan; 
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b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur 

baku, desain atau karyaseni; 
d. mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk kertas kerja, 

spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi; 
e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur 

baku, spesifikasi desain, dan persyaratan keselamatan dan keamanan 
kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya; 

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan 

hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 
g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya; 

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

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

plagiasi. 
 

 
 

 

 




