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APA ITU PENDIDIKAN TINGGI?

 jenjang pendidikan setelah pendidikan 
menengah

 mencakup program diploma (D1,2,3,4), 
program sarjana, program magister, 
program doktor, dan program profesi, dan 
program spesialis

 diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
berdasarkan kebudayaan bangsa 
Indonesia
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PERGURUAN TINGGI

 Satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

 Perguruan Tinggi Negeri (PTN): Perguruan 
Tinggi yang didirikan dan/atau 
diselenggarakan oleh Pemerintah.

 Perguruan Tinggi Swasta (PTS): 
Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau 
diselenggarakan oleh masyarakat.
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TRIDHARMA PT

 Kewajiban Perguruan Tinggi untuk
menyelenggarakan:

1. Pendidikan, 

2. Penelitian, dan 

3. Pengabdian kepada masyarakat.
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BENTUK PERGURUAN TINGGI

 Universitas

 Institut

 Sekolah Tinggi

 Politeknik

 Akademi

 Akademi Komunitas
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UNIVERSITAS

 PT yang menyelenggarakan pendidikan 
akademik dan/atau pendidikan vokasi 
dalam sejumlah ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni dan, pendidikan 
profesi.
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INSTITUT

 PT yang menyelenggarakan pendidikan 
akademik dan/atau pendidikan vokasi 
dalam sekelompok disiplin ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni 
dan, pendidikan profesi.
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SEKOLAH TINGGI

 PT yang menyelenggarakan pendidikan 
akademik dan/atau vokasi dalam lingkup 
satu disiplin ilmu tertentu dan, 
pendidikan profesi.
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POLITEKNIK

 PT yang menyelenggarakan pendidikan 
vokasi dalam sejumlah bidang 
pengetahuan khusus.
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AKADEMI

 PT yang menyelenggarakan pendidikan 
vokasi dalam 1 (satu) cabang atau 
sebagian cabang ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni tertentu.
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AKADEMI KOMUNITAS

 PT yang menyelenggarakan pendidikan 
vokasi setingkat diploma satu dan/atau 
diploma dua dalam 1 (satu) atau 
beberapa cabang ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi tertentu yang 
berbasis keunggulan lokal atau untuk 
memenuhi kebutuhan khusus.
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JENIS PENDIDIKAN TINGGI

 Pendidikan akademik: PT program sarjana 
dan/atau program pascasarjana yg diarahkan 
pada penguasaan dan pengembangan cabang 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

 Pendidikan vokasi: PT program diploma yg 
menyiapkan mhs untuk pekerjaan dengan 
keahlian terapan tertentu sampai program 
sarjana terapan.

 Pendidikan Profesi: PT setelah program 
sarjana yg menyiapkan mhs dlm pekerjaan 
yg memerlukan persyaratan keahlian khusus.
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SIVITAS AKADEMIKA

 Merupakan komunitas yang memiliki 
tradisi ilmiah dengan mengembangkan 
budaya tertentu.

 Terdiri dari dosen dan mahasiswa.
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UNIVERSITAS WIDYA DHARMA

 Berdiri sejak tahun 1969 berupa Institut 
(Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan/ 
IKIP Yayasan Pendidikan/YP) 

 Tahun 1994 berubah bentuk menjadi 
Universitas.

 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No. 104/D/O/1994 tanggal 
19 Desember 1994
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UNIVERSITAS WIDYA DHARMA

 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(FKIP)

 Fakultas Ekonomi (FE)

 Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK)

 Fakultas Teknik (FT)

 Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom)

 Fakultas Teknologi Pertanian (FTP)

 Program Pascasarjana (PPs)
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FAKULTAS KEGURUAN DAN 
ILMU PENDIDIKAN

1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia

2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

3. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah

4. Pendidikan Matematika

5. Pendidikan Geografi

6. Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan

7. Pendidikan Guru Sekolah Dasar
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FAKULTAS PSIKOLOGI & 
KESEHATAN

1. Program Studi Psikologi

2. Program Studi Fisioterapi
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1. Program Studi Teknik Sipil

2. Program Studi Teknik Elektro

FAKULTAS TEKNIK



FAKULTAS ILMU KOMPUTER

1. Program Studi Teknik Informatika

2. Program Studi Manajemen Informatika
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1. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN



FAKULTAS EKONOMI

1. Program Studi Manajemen

2. Program Studi Akuntansi

3. Program Studi Manajemen Perpajakan
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PROGRAM PASCASARJANA

1. Program Studi Pendidikan Bahasa (S2)

Konsentrasi Pend. Bhs. Indonesia, Bhs. 
Inggris, dan Bhs. Jawa.

2. Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bidang
Studi Matematika dan PPKn
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VISI

Pada Tahun 2025 Menjadi Universitas yang 
Berkarakter untuk Kesejahteraan 
Bangsa Berlandaskan Multikultur
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BerkarakterBerkarakter
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 Kreatif dicapai melalui pengembangan sosial,
ekonomi, budaya yang ditujukan untuk berperan aktif
dalam mendorong terwujudnya masyarakat yang 
beradab. 

 Inovatif dicapai melalui upaya yang 
berkesinambungan untuk melaksanakan tri dharma 
PT dengan selalu membuka diri bagi setiap
kebaharuan.

 Dinamis dicapai melalui keikutsertaan secara aktif
dalam arus kemajuan IPTEKS secara global.

 Mandiri dicapai dengan memberikan kesempatan
seluas-luasnya kepada mahasiswa melalui kebebasan
berinkuiri, penemuan (discovery), penciptaan
(inventory).

 Kreatif dicapai melalui pengembangan sosial,
ekonomi, budaya yang ditujukan untuk berperan aktif
dalam mendorong terwujudnya masyarakat yang 
beradab. 

 Inovatif dicapai melalui upaya yang 
berkesinambungan untuk melaksanakan tri dharma 
PT dengan selalu membuka diri bagi setiap
kebaharuan.

 Dinamis dicapai melalui keikutsertaan secara aktif
dalam arus kemajuan IPTEKS secara global.

 Mandiri dicapai dengan memberikan kesempatan
seluas-luasnya kepada mahasiswa melalui kebebasan
berinkuiri, penemuan (discovery), penciptaan
(inventory).



Berkarakter (lanjutan)Berkarakter (lanjutan)
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 Bermutu dicapai melalui proses
pembelajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang aplikatif dan
mampu memenuhi kebutuhan pengguna
(user).

 Lima indikator yang dikembangkan akan
mengakomodasi 18 karakter bangsa, 
yakni: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja
keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin
tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, bersahabat/ 
komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 
peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung
jawab.

 Bermutu dicapai melalui proses
pembelajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang aplikatif dan
mampu memenuhi kebutuhan pengguna
(user).

 Lima indikator yang dikembangkan akan
mengakomodasi 18 karakter bangsa, 
yakni: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja
keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin
tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, bersahabat/ 
komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 
peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung
jawab.



Written Communications Skill

Ability to Work 

Independently

Ability to Work

in Team Settings

Analytical Skills

Logical Skills

Knowledge of

Technology

Knowledge

of Field

Oral Communications Skill

KOMPETENSI LULUSAN

Hard Skill

Soft/Life Skill



Kompetensi Abad 21 (4 C)Kompetensi Abad 21 (4 C)
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Communication

Collaboration

Critical Thinking and Problem 
Solving

Creativity and Innovation

Communication

Collaboration

Critical Thinking and Problem 
Solving

Creativity and Innovation



Kesejahteraan BangsaKesejahteraan Bangsa
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 Berperan aktif dalam kehidupan dinamika 
berbangsa sehingga Universitas Widya 
Dharma dapat berkontribusi dalam rangka 
ikut mensejahterakan bangsa di bidang 
ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, seni, 
budaya, dan ekonomi.

 Berperan aktif dalam kehidupan dinamika 
berbangsa sehingga Universitas Widya 
Dharma dapat berkontribusi dalam rangka 
ikut mensejahterakan bangsa di bidang 
ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, seni, 
budaya, dan ekonomi.



MultikulturMultikultur

27

 Menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman 
sosial ekonomi budaya yang selama 
turun-temurun telah melekat pada bangsa 
Indonesia. 

 Universitas Widya Dharma sebagai bagian 
dari masyarakat multikultur membuka diri 
bagi terjadinya proses akulturasi guna 
menghasilkan pemimpin-pemimpin yang 
berkarakter.

 Menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman 
sosial ekonomi budaya yang selama 
turun-temurun telah melekat pada bangsa 
Indonesia. 

 Universitas Widya Dharma sebagai bagian 
dari masyarakat multikultur membuka diri 
bagi terjadinya proses akulturasi guna 
menghasilkan pemimpin-pemimpin yang 
berkarakter.



TUJUAN

1. Terwujudnya lulusan, tenaga akademik, profesi, 
dan vokasi yang berkompeten, berkualitas, dan 
berkarakter dalam suasana akademik yang 
dinamis;

2. Terwujudnya hasil karya penelitian yang adaptif 
dan mampu memenuhi tuntutan kemajuan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
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TUJUAN

3. Terwujudnya komunitas binaan yang mampu 
menjadi panutan dan pelopor pengembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi 
masyarakat umum.
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BEBAN BELAJAR

 Dinyatakan dalam besaran sks (satuan kredit 
semester)

 Semester: satuan waktu proses pembelajaran 
efektif selama paling sedikit 16 minggu, 
termasuk UTS dan UAS.

 Satu Tahun Akademik (TA): 2 semester.
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MASA STUDI DAN BEBAN 
BELAJAR

Program Masa Studi
Maksimal

Beban Studi
Minimal

Beban Studi
Unwidha

Diploma 3 5 tahun 108 114

Sarjana 7 tahun 144 148

Magister 4 tahun 36 42
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MAKNA 1 sks (satuan kredit

semester)

1. 1 sks kuliah: 50 menit tatap muka, 60 menit 
tugas terstruktur, 60 menit tugas mandiri (per 
minggu per semester)

2. 1 sks seminar: 100 menit tatap muka, 70 
menit kegiatan mandiri (per minggu per 
semester)

3. 1 sks praktikum: 170 menit per minggu per 
semester
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Penilaian hasil BelajarPenilaian hasil Belajar
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A (4.0) Baik sekali 90 – 100

AB (3.5) Lebih dari baik 80 – 89

B (3.0) Baik 70 – 79

BC (2.5) Lebih dari cukup 60 – 69

C (2.0) Cukup 50 – 59

CD (1.5) Kurang 40 – 49

D (1.0) Sangat kurang 30 – 39

E (0.0) gagal 0 - 29



KELULUSAN MAHASISWA

1. Telah menempuh seluruh beban belajar yg 
ditetapkan dan memiliki capaian 
pembelajaran lulusan yg ditargetkan Progdi 
dengan IPK ≥2.0

2. Kelulusanprogram diploma dan sarjana:
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2,76 – 3,0 Memuaskan

3,01 – 3,50 Sangat memuaskan

3,51 – 4,0 Dengan pujian
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Kerjasama Luar Negeri


