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KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkah yang dilimpahkanNya
kepada kita semua, terutama atas tersusunnya Panduan Akademik Akademi Bahasa Asing (ABA) Dian Cipta Cendikia
(DCC) Tahun Akademik 2019 - 2020.
Panduan ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang ABA Dian Cipta Cendikia bagi civitas akademika
yaitu mahasiswa, pimpinan dan pelaksana administrasi, maupun masyarakat pada umumnya. Panduan Akademik ini
menyajikan informasi yang berkenaan dengan ketentuan akademik yang mutakhir secara jelas, benar, akurat dan lengkap.
Namun semua yang kami sajikan dan uraikan tersebut bukan mustahil masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu
jika terdapat informasi, data, dan uraian yang kurang tepat atau kurang lengkap penyajiannya, pemakai panduan ini
dianjurkan untuk merujuk pada sumber yang tepat di ABA Dian Cipta Cendikia.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyiapkan dan menyusun panduan
akademik ini. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk dijadikan masukan bagi penyempurnaan
buku panduan ini pada tahun-tahun yang akan datang.
Semoga panduan akademik ini bermanfaat tidak saja bagi civitas ABA Dian Cipta Cendikia, tetapi juga masyarakat luas.
Bandar Lampung, September 2019
Tim Penyusun

Halaman | iv

Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia 2019

PANCASILA
1.

KETUHANAN YANG MAHA ESA

2.

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

3.

PERSATUAN INDONESIA

4.

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN
DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

5.

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
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TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
1. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
2. PENELITIAN
3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
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LAMBANG
AKADEMI BAHASA ASING DIAN CIPTA CENDIKIA
BANDAR LAMPUNG

Lambang Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia berbentuk persegi lima dengan warna dasar kuning bergaris tepi biru.
Di dalamnya terdapat lingkaran dengan warna dasar merah dengan tulisan DCC berwarna putih yang dicetak tebal dan
dibentuk bertingkat dengan berangkai/saling berhubungan. Di luar lingkaran terdapat tulisan Akademik Bahasa Asing di
bagian bawahnya terdapat tulisan BANDAR LAMPUNG.
Arti dari setiap simbol pada lambang tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tulisan
DCC Berangkai/saling berhubungan

: Ikatan yang kuat dan utuh

Warna tulisan putih

: Niat yang suci

2. Segi lima berwana kuning dengan garis tepi biru
Melambangkan bahwa DCC bertujuan mensejahterakan seluruh keluarga besar dan masyarakat melalui ilmu
pengetahuan.
3. Lingkaran berwarna merah dengan garis tepi biru, melambangkan semangat yang tak pernah surut.
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MARS DCC BANDAR LAMPUNG
(Arr. By Ardi Ihwanuddin, S.Sn)
Bulat dan satukan tekad dalam hati Mari wujudkan cita-cita pasti
Seiring pembangunan negri Tingkatkan ilmu yang sejati
Nyatakan langkah wujudkan cita-cita Jadi insan manusia yang
berguna Hadapi semua dengan jiwa satria Mengisi negara yang
merdeka …
Ayo bersama-sama, Dian Cipta Cendikia Persatuan kekeluargaan dasar
utama Dalam niat hati yang mulia
Ayo kita bersama bersatulah semua
Agar Indonesia tetap jaya …

HYMNE DCC BANDAR LAMPUNG
(Arr. By Ardi Ihwanuddin, S.Sn)
Kembangkan ilmu teknologi sebagai insan mandiri Bermodal motivasi tinggi dengan jiwa
kreasi Nyatakan cipta dalam diri
tuk meraih masa depan pasti
Mengisi…… pembangunan adalah tujuan utama
Berlandaskan dasar negara Indonesia
yang merdeka … Pancasila …
Bersatulah bersama Dian Cipta Cendikia
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Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas
segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti-hentinya kita rasakan.
Salawat serta salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah SWT semoga selalu
tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Mahasiswa baru yang berbahagia, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas
pilihan saudara-saudara untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia
Bandar Lampung, karena keputusan tersebut akan mempengaruhi langkah
kehidupan saudara kedepan. Pilihan yang tepat tentunya akan menentukan kiprah
saudara-saudara di waktu yang akan datang.
Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia yang didirikan 23 tahun yang lalu insya Allah senantiasa menjaga
komitmennya dalam pembangunan sumber daya manusia khususnya melalui dunia pendidikan tinggi, hal ini terwujud
dalam bentuk konsistensi terhadap pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Yayasan
senantiasa melaksanakan mottonya “BRING YOU TO THE WORLD CLASS“ senantiasa melayani dan berbuat yang
terbaik. Seoptimal mungkin akan memberikan yang terbaik dalam pelayanan administrasi, kegiatan akademik, penyediaan
sarana–prasarana, sumber daya manusia dan memfasilitasi pengembangan potensi positif dan konstruksi yang dimiliki
oleh Civitas Ademika Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia.
Semoga langkah saudara menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia merupakan langkah pasti dalam
rangka meraih masa depan saudara yang sukses dan cemerlang. Oleh karena itu jadilah MAHASISWA yang
sesungguhnya yang ditunjukkan oleh pola pikir, pandangan, aktifitas, prilaku yang rasional dan intelektual. Jadilah
mahasiswa yang berimtaq dan beriptek, bersemangat dan bermotivasi tinggi demi masa depan yang yang sukses
dan cemerlang.
Selamat bergabung menjadi CIVITAS AKADEMIKA DIAN CIPTA CENDIKIA, selamat belajar dan semoga Tuhan yang
maha Esa senantiasa merahmati kita semua. Amin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
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Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Praise to Allah SWT for His bless and mercy. I would like to say welcome to ABA
Dian Cipta Cendikia. I wish you can study well and get the beneficial knowledge
in Dian Cipta Cendikia so that you can actualize what you have planned or your
dreams.
My beloved students, I hope the process of learning which will you get through
will make you to be intellectual men and responsible for you yourselves or even to the society. Currently, you
are officially become the academicians of Dian Cipta Cendikia. Therefore, let’s keep our prestige wherever,
whenever and in any situation we are.
“Let's Challenge The World”… That encouragement is always exclaimed to change the myth or societies’
assumption that the tuition course is expensive, difficult, and long. You can prove that those assumptions are
no longer true in Dian Cipta Cendikia.
At last, I would like to say welcome to Dian Cipta Cendikia and have a wonderful studying. Wish Allah SWT
gives us power to achieve our success. Aamiin.
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
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SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR
AKADEMI BAHASA INGGRIS (ABA)
DIAN CIPTA CENDIKIA (DCC)

NOMOR : 077/ABA.DCC-BL/VI/2020
TENTANG

REVISI PENETAPAN KALENDER AKADEMIK
ABA DIAN CIPTA CENDIKIA
TAHUN AKADEMIK 2019-2020
Menimbang

:

1.
2.

Mengingat

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menetapkan
Pertama

:

Bahwa perlu menetapkan revisi kalender akademik tahun 2019-2020
Bahwa dengan adanya Pandemi Covid-19 dan demi kelancaran proses pembelajaran
dan operasional ABA Dian Cipta Cendikia diperlukan revisi jadwal waktu yang terinci
sebagai pegangan civitas akademika.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
Peratuan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Surat Keputusan Mendiknas No. 29/D/O/2000 tentang Pendirian ABA Dian Cipta
Cendikia;
Statuta ABA Dian Cipta Cendikia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan berlakunya Revisi Kalender Akademik ABA Dian Cipta Cendikia Tahun
Akademik 2019-2020 seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk
Program Diploma III ABA Dian Cipta Cendikia di Bandar Lampung;
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: Kalender Akademik ABA Dian Cipta Cendikia Tahun Akademik 2019-2020 berlaku mulai
Maret 2019;

Kedua

Apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan maka dapat
: dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketiga

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada tanggal : 17 Maret 2020
Wakil Direktur I,

Desti Nurdianti, S.S., M.Hum.
NIK. 1301010149
Tembusan:
1.
2.
3.

Ketua Yayasan
Wakil Direktur
Arsip
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Lampiran 1 :

Keputusan Direktur ABA Dian Cipta Cendikia
Nomor : 077/ABA.DCC-BL/VI/2020
Tanggal : 17 Maret 2020
Tentang: Revisi Penetapan Kalender Akademik TA. 2019-2020 ABA Dian Cipta Cendikia

KEGIATAN

WAKTU

Her Registrasi bagi mahasiswa lama

1 – 25 Agustus 2019

SEMESTER GANJIL
Her Registrasi bagi mahasiswa baru
Masa Pengajuan Cuti

Orientasi Mahasiswa Baru (ORDIK)

Pengisian FRS dan Pengumpulan FRS (mahasiswa baru)

Pengisian FRS dan Pengumpulan FRS (mahasiswa lama)
Awal Perkuliahaan

1 – 25 Agustus 2019
1 – 25 Agustus 2019

5 – 7 September 2019
7 – 9 September 2019

26 Agustus – 7 September 2019

Wisuda Tahun Akademik 2018-2019

9 September 2019

Ujian Tengah Semester (UTS)

28 Oktober – 8 November 2019

Ujian Akhir Semester (UAS)

13 – 18 Januari 2020

Akhir Perkuliahaan

Distribusi Kartu Hasil Studi (KHS)
SEMESTER GENAP

29 Oktober 2019

27 Desember 2019
29 Januari 2020

Her Registrasi

10 - 14 Februari 2020

Pengisian & Pengumpulan FRS

10 - 14 Februari 2020

Masa Pengajuan Cuti
Awal Perkuliahaan

Ujian Tengah Semester (UTS)

Libur Hari Raya Idul Fitri 1441 H
Akhir Perkuliahaan

10 - 14 Februari 2020
17 Februari 2020

13 April – 25 Mei 2020
21 Mei – 30 Mei 2020
12 Juni 2020
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Ujian Akhir Semester (UAS)

Distribusi Kartu Hasil Studi (KHS)
SEMESTER PENDEK

22 – 27 Juni 2020
13 Juli 2020

Her Registrasi

28 Juni - 3 Juli 2020

Awal Perkuliahaan

6 Juli 2020

Pengisian & Pengumpulan FRS
Ujian Tengah Semester (UTS)
Akhir Perkuliahaan

Ujian Akhir Semester (UAS)

Distribusi Kartu Hasil Studi (KHS)

Lampiran 2 :

28 Juni - 3 Juli 2020
27 Juli – 1 Agustus 2020
29 Agustus 2020

31 Agustus – 5 September 2020
14 September 2020

Keputusan Direktur ABA Dian Cipta Cendikia
Nomor : 077/ABA.DCC-BL/VI/2020
Tanggal : 17 Maret 2020
Tentang: Revisi Penetapan Kalender Akademik TA. 2019-2020 ABA Dian Cipta Cendikia

Halaman | xiv

Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia 2019
KEGIATAN
1. Uji Kompetensi
2. English Proficiency Test (EPT)
3. Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Internship Internasional :
Internship Lokal :

4. Tugas Akhir

5. Yudisium
6. Wisuda

WAKTU
Pendaftaran

: sampai dengan 10 Mei 2020

Pendaftaran

: sampai dengan 20 Mei 2020

Pelaksanaan Ujian
Pelaksanaan
Pendaftaran

Pelaksanaan Training
Pelaksanaan PKL
Pendaftaran

Pelaksanaan PKL
Pengajuan Judul

Pelaksanaan TA
Pendaftaran

: 11 – 15 Mei 2020
: 4 Juni 2020

: sampai dengan Maret 2019
: April – Juli 2019

: 5 Agustus 2019 – 5 Februari 2020
: sampai dengan November 2019
: Desember 2019 – Maret 2020
: Agustus 2019

: 4 sampai dengan 5 Agustus 2020

Pelaksanaan Yudisium : sampai dengan 7 Agustus 2020
Pendaftaran

Pelaksanaan Wisuda

: 11 Agustus 2020

: sampai dengan 28 Agustus 2020
: 8 September 2020

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada tanggal : 17 Maret 2020
Wakil Direktur I,
Tembusan:
1.

Ketua Yayasan

2.
3.

Wakil Direktur
Arsip

Desti Nurdianti, S.S., M.Hum.
NIK. 1301010149
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1. 1 SEJARAH SINGKAT PERGURUAN TINGGI
Lembaga pendidikan Dian Cipta Cendikia didirikan pada tanggal 18 Februari 1994 oleh Dr. Drs. H. Gunadi Rusydi, M.Kom. dan H. Abdul
Moeis Raja Hukum, S.E. Lembaga pendidikan yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi ini termasuk dalam kelompok usaha Wisma
Bandar Lampung, oleh karena itu kampus utama Dian Cipta Cendikia pertama kali terletak di gedung Wisma Bandar Lampung Jl. Zainal
Abidin Pagar Alam No.1 Gedong Meneng, Bandar Lampung. Pada tahun 2000 berkembang menjadi perguruan tinggi yaitu Akademi
Bahasa Asing (ABA) dan Akademi Menejemen Informatika dan Komputer (AMIK) Dian Cipta Cendikia (DCC). Seiring dengan
berkembangnya Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia, yayasan membangun Graha Dian Cipta Cendikia yang beralamat di Jl. Cut Nyak
Dien No. 65 Palapa, Bandar Lampung dan sejak tahun 2009 kampus utama Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia dipusatkan di Graha
Dian Cipta Cendikia tersebut.
Sejak didirikan hingga saat ini Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia tetap konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pendiri–
pendirinya antara lain, Pertama; sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, karena setiap gerak dan langkah yang
dilaksanakan dilandasi dengan niat karena Allah SWT dan dalam rangka mencari ridho-Nya. Kedua; bertujuan mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. Ketiga; bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat. Keempat; memberi kesempatan menimba ilmu (belajar), mencari pengalaman (magang) dan bekerja bagi pemuda-pemudi
yang belum memperoleh pendidikan yang layak, keterampilan dan pengalaman yang belum memadai serta yang belum mendapatkan
pekerjaan yang sesuai. Dengan kata lain Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia berusaha untuk membantu pemerintah dan masyarakat
menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, berdaya saing tinggi dan berkarakter.
Dengan mengemban keempat misi di atas Akademi Bahasa Asing (ABA) Dian Cipta Cendikia berusaha sekuat tenaga untuk
merealisasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut tentunya nampak dari kiprah Akademi Bahasa Asing (ABA) Dian Cipta
Cendikia di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Lampung. Dengan dibekali rasa keimanan yang mendalam serta tekad
yang membaja maka tidak ada kata menyerah bagi seluruh keluarga besar Akademi Bahasa Asing (ABA) Dian Cipta Cendikia dalam
mencapai tujuan perjuangannya.
Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia memadukan kemampuan berbahasa Inggris dengan program keahlian dan keterampilan
profesi perhotelan dan pariwisata sehingga akan menciptakan lulusan yang terampil dan siap kerja. Perkuliahan selain dilaksanakan di
kelas dan di laboratorium juga diterapkan di lapangan melalui permagangan (intership) baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

1.2 AKADEMI BAHASA ASING DIAN CIPTA CENDIKIA
Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia bukan hanya Akademi Bahasa Asing biasa, tetapi merupakan akademi yang dapat
memberikan keahlian yang lebih dari seorang Ahli Madya Bahasa. Sistem pendidikan yang digunakan merupakan perpaduan antara
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kurikulum Nasional dan kurikulum yang berbasis kompetensi untuk memenuhi kebutuhan keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan pasar
Global.
Sesuai moto "Let's Challenge The World" , lulusan Akademi Bahasa Asing (ABA) Dian Cipta Cendikia selain menguasai
keahlian Berbahasa inggris juga menguasai keterampilan profesi perhotelan dan pariwisata dengan dibekali keterampilan teknologi
komputer, metodologi pembelajaran, public speaking, public relation, kesekretarisan, perhotelan dan pariwisata, sehingga kelak akan
mampu berkarir diberbagai bidang seperti Guru Bahasa Inggris, Presenter TV dan Radio, Sekertaris, Hotel (staff), Public Relation (PR),
Pemandu wisata dan Profesi lainnya.

A. Visi
Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi unggul Se-LLDIKTI Wilayah II dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang
bahasa, khususnya bahasa Inggris.
B. Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang bermutu sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan pada era revolusi industri
4.0
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang bahasa Inggris yang bermanfaat dan
berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Menciptakan lingkungan kerja dan suasana akademis yang kondusif melalui tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan
bermutu
C.

Tujuan
1. Menghasilkan Ahli Madya Bahasa Inggris yang berkualitas dan profesional sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan pada
era revolusi industri 4.0
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian dibidang bahasa Inggris kepada masyarakat yang bermanfaat dan
berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Terciptanya lingkungan kerja dan suasana akademis yang kondusif melalui tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan
bermutu

D.

Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 30/D/O/2000 tentang pengesahan pendirian Akademi Bahasa Asing Dian
Cipta Cendikia
2. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 180/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 tentang
Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi
3. Kemenhumkan Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.Tahun.2010
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E.

Struktur Organisasi
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1.3 KURIKULUM
Kurikulum pendidikan tinggi yang dirumuskan secara nasional merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun
bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya menjadi dasar penyelenggaraan proses pembelajaran di
perguruan tinggi. Kurikulum Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia dirancang pada tahun 2017 berdasarkan relevansinya dengan
tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya (hard skils) dan keterampilan kepribadian dan
prilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kurikulum program diploma yang diberlakukan di Akademi
Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia telah disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan sistem pendidikan nasional
yang berkenaan dengan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar.
Struktur Kurikulum
Kurikulum pada program diploma yang berlaku di Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia terdiri atas:
1. Kurikulum Inti
Merupakan kelompok bahan kajian dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
Kurikulum inti memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam
penyelesaian suatu program studi.
2. Kurikulum Institusional
Merupakan kurikulum lokal yang memuat sejumlah bahan kajian yang ditetapkan oleh Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia
dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan industri serta ciri khas Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia.
Kurikulum Inti dan Institusional setiap program studi pada Program Diploma di Akadmi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia secara umum
terdiri atas :
1. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
Kelompok matakuliah dengan menitikberatkan pada pengembangan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
Kelompok matakuliah dengan menitikberatkan pada landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
3. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
Kelompok matakuliah dengan menitikberatkan pada tujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar
ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
4. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
Kelompok matakuliah dengan menitikberatkan pada tujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam
berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
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5. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
Kelompok matakuliah dengan menitikberatkan pada kebutuhan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan
bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
6. Mata Kuliah Keahlian Peminatan (MKP)
Kelompok matakuliah dengan menitikberatkan pada tujuan memberikan kemampuan dan keterampilan khusus tentang spesifikasi
tertentu dari bidang ilmu.
Pada Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia setiap mata kuliah diberi kode sesuai dengan kelompok kajiannya. Jumlah karakter
kode mata kuliah untuk setiap kelompok kajian tersebut adalah sebanyak 8 karakter yang diatur dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Tiga karakter pertama menyatakan kelompok kajian dari mata kuliah tersebut (MPK, MKK, MKB, MPB, MBB atau MKP).
2. Karakter keempat menyatakan tahun mata kuliah selayaknya ditempuh.
3. Karakter kelima menyatakan Semester mata kuliah selayaknya ditempuh.
4. Karakter keenam menyatakan jumlah SKS mata kuliah.
Dua Karakter terakhir menyatakan nomor urut mata kulaih dihitung dari Semester pertama.

1.4 SARANA DAN PRASARANA
A. Ruang Administrasi
Ruang administrasi merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan administrasi Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia. Seluruh
pelayanan administrasi untuk kepentingan civitas akademika Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia dilaksanakan pada ruang
administrasi ini. Ruang administrasi meliputi Ruang Direktur, Ruang Wakil Direktur, Ruang Program Studi, Ruang BAAK, Ruang
BAU, Ruang Bagian Keuangan, Ruang Dosen, dan Ruang LPPM.
B. Ruang Belajar
Pada kampus Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia terdapat berbagai ruang belajar yang dilengkapi dengan LCD, Slide Projector,
Audio System, CCTV (kamera pengawas) dan papan tulis white board serta pendingin ruangan.
C. Laboratorium Komputer
Laboratorium komputer disediakan untuk perkuliahan, praktikum, dan pelatihan yang membutuhkan komputer. Bila lab.
komputer sedang tidak digunakan untuk perkuliahan/praktikum maka mahasiswa dapat menggunakan lab. untuk
keperluan penelusuran/penggalian bahan-bahan kuliah.
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D. Laboratorium Bahasa
Laboratorium bahasa terdiri dari seperangkat peralatan elektronik audio video seperti instructor console sebagai mesin utama, tape
recorder, headset, dan students’ booth yang dipasang dalam satu ruang kedap suara. Banyak sekali komponen yang ada di dalam
ruangan lab bahasa dan sebagian besar adalah perlengkapan elektronik yang terintegrasi sehingga menjadi sebuah kesatuan.
E.

Perpustakaan
Perpustakaan merupakan salah satu sarana pendukung kegiatan perkuliahan yang sangat dibutuhkan oleh civitas akademika
setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu keberadaan perpustakaan pada sebuah perguruan tinggi merupakan sesuatu yang mutlak.
Berbagai judul buku dengan berbagai bidang ilmu dan jumlah eksemplar yang memadai mendukung perpustakaan dalam melayani
mahasiswa dan dosen serta karyawan untuk mendapatkan buku bacaan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Perpustakaan
dengan ruangan yang cukup representatif serta peralatan yang relatif cukup memadai diharapkan para pemakai perpustakaan
dapat terlayani dengan sebaik-baiknya. Judul koleksi yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu dilengkapi dengan jurnal dan bacaanbacaan popular.
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2.1 PROFIL PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS
VISI
Pada tahun 2027 menjadi program studi bahasa Inggris dengan peminatan perhotelan dan pariwisata unggul Se-LLDIKTI Wilayah II.
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi bahasa Inggris dengan peminatan perhotelan dan pariwisata berbasis pada kurikulum yang
relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan pada era revolusi industry 4.0
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang bahasa Inggris yang bermanfaat dan
berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Menciptakan lingkungan kerja dan suasana akademis yang kondusif melalui tata kelola program studi yang profesional dan
bermutu
TUJUAN
1. Menjadi program studi Bahasa Inggris dengan peminatan perhotelan dan pariwisata sebagai rujukan dalam penyelenggaraan
pendidikan vokasi yang unggul Se-LLDIKTI Wilayah II
2. Menghasilkan Ahli Madya Bahasa Inggris yang berkualitas dan profesional sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan pada era
revolusi industry 4.0
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang bahasa Inggris yang bermanfaat dan berkesinambungan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Terciptanya lingkungan kerja dan suasana akademis yang kondusif melalui tata kelola program studi yang profesional dan
bermutu
A. Ruang Lingkup Profesi
1. Hotel dan Pariwisata
Manager, Supervisor, Frontliner, Sales and Marketing, Receptionist, Food & Beverage Product; chef, baker, barista, Food &
Beverage Service, Staf Bandar Udara; Ticketing and Reservation,Tour Guide, dan Pelayaran.
2. Bussines
Wirausahawan, Public Relation (PR), dan Travel Agent.
3. Mass Media
Penyiar Televisi/Radio, Pembawa Berita, Pembawa Acara (MC), dan Wartawan.
4. Teaching
Tenaga Pengajar (Kursus), Guru Private, Peneliti, Editor, Pengarang Buku.
5. Penerjemah
Translator, Interpreterpada Industri swasta asing, swasta lokal maupun pemerintah, penyunting (editor), dan penerjemah film
(subtitler).
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2.2 KURIKULUM PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS

NO

KODE

MATA KULIAH

1

11201

2

SKS
TEORI

PRAKTIK

JUMLAH

Pendidikan Agama / Religion Studies

1

1

2

11202

Pendidikan Pancasila / Pancasila Education

2

2

3

11203

Pendidikan Kewarganegaraan / Citizenship
Education

2

2

4

11204

Structure and Grammar 1 - Basic

2

2

5

11405

Speaking 1 - Basic

4

4

6

11206

Listening 1 - Basic

2

2

7

11207

Writing 1 - Basic

2

2

8

11208

Reading 1 - Basic

2

2

9

11209

Vocabulary for General

1

2

10

11410

Aplikasi Perkantoran / Office Suite

4

4

11

12211

Bahasa Indonesia / Indonesia Language

1

1

2

12

12212

Structure and Grammar 2 - Intermediate

2

13

12413

Speaking 2 - Intermediate

4

4

14

12214

Listening 2 - Intermediate

2

2

15

12215

Writing 2 - Intermediate

2

2

16

12216

Reading 2 - Intermediate

2

2

17

12217

Vocabulary for Spesific

1

1

2

18

12218

Pronunciation

1

1

2

19

12219

Cross Culture Understanding

1

1

2

20

12220

Interpreting

2

2

21

23321

Structure and Grammar 3 - Advance

22

23422

Speaking 3 - Advance

4

4

23

23323

Listening 3 - Advance

3

3

24

23324

Writing 3 - Advance

3

3

1

JUMLAH SKS

SEMESTER

24

I

22

II

22

III

2

3

3

Halaman |9

Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia 2019
25

23325

Reading 3 - Advance

3

26

23226

Introduction to Tourism

2

2

27

23227

Introduction to Hotel

2

2

28

23228

Tourist Guide

29

24429

Research Methodology

4

4

30

24230

Etika Profesi

2

2

31

24231

Hotel Marketing

2

2

32

24232

Hotel Management

2

2

33

24433

Hotel Communication

2

2

4

34

24234

Hospitality Management Information System

1

1

2

35

24235

Culinery Innovation & Entrepreneurship

1

1

2

36

24236

Seminar of Culinery Arts & Kitchen Management

2

37

24237

Seminar of Tourism Destination Management

2

38

35238

Hygine and Sanitation

2

2

39

35239

Bartending

2

2

40

35440

Front Office

4

4

41

35441

Food and Beverage

4

4

42

35442

Housekeeping

4

4

43

35443

Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Job Training 1

4

4

44

36444

Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Job Training 2

4

4

45

36445

Tugas Akhir / Final Task

4

4

2

3

2

20

IV

20

V

8

VI

2

TOTAL SKS TEORI

37

TOTAL SKS PRAKTIK

79

TOTAL KESELURUHAN SKS

116
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2.3 SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS
SEMESTER I
NO

KODE

MATA KULIAH

JUMLAH SKS

1

11201

Pendidikan Agama / Religion Studies

2

2

11202

Pendidikan Pancasila / Pancasila Education

2

3

11203

Pendidikan Kewarganegaraan / Citizenship Education

2

4

11204

Structure and Grammar 1 - Basic

2

5

11405

Speaking 1 - Basic

4

6

11206

Listening 1 - Basic

2

7

11207

Writing 1 - Basic

2

8

11208

Reading 1 - Basic

2

9

11209

Vocabulary for General

2

10

11410

Aplikasi Perkantoran / Office Suite

4

JUMLAH

24

SEMESTER II
NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

1

12211

Bahasa Indonesia / Indonesia Language

2

2

12212

Structure and Grammar 2 - Intermediate

2

3

12413

Speaking 2 - Intermediate

4

4

12214

Listening 2 - Intermediate

2

5

12215

Writing 2 - Intermediate

2

6

12216

Reading 2 - Intermediate

2

7

12217

Vocabulary for Spesific

2

8

12218

Pronunciation

2

9

12219

Cross Culture Understanding

2

10

12220

Interpreting

2

JUMLAH

22
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SEMESTER III
NO

KODE

MATA KULIAH

JUMLAH SKS

1

23321

Structure and Grammar 3 - Advance

3

2

23422

Speaking 3 - Advance

4

3

23323

Listening 3 - Advance

3

4

23324

Writing 3 - Advance

3

5

23325

Reading 3 - Advance

3

6

23226

Introduction to Tourism

2

7

23227

Introduction to Hotel

2

8

23228

Tourist Guide

2

JUMLAH

22

SEMESTER IV
NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

1

24429

Research Methodology

4

2

24230

Etika Profesi

2

3

24231

Hotel Marketing

2

4

24232

Hotel Management

2

5

24433

Hotel Communication

4

6

24234

Hospitality Management Information System

2

7

24235

Culinery Innovation & Entrepreneurship

2

8

24236

Seminar of Culinery Arts & Kitchen Management

9

24237

Seminar of Tourism Destination Management
JUMLAH

2
20
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SEMESTER V
NO

KODE

MATA KULIAH

JUMLAH SKS

1

35238

Hygine and Sanitation

2

2

35239

Bartending

2

3

35440

Front Office

4

4

35441

Food and Beverage

4

5

35442

Housekeeping

4

6

35443

Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Job Training 1

4

JUMLAH

20

SEMESTER VI
NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

1

36444

Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Job Training 2

4

2

364445

Tugas Akhir / Final Task

4

JUMLAH

8
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2.4 DESKRIPSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS
No.

Mata Kuliah

SKS

Deskripsi Mata Kuliah

Standar Kompetensi

1.

Pendidikan Agama

3

Memberikan pemahaman tentang kehidupan dan
alam, sifat dan kekuasaan Allah SWT, Kitabullah,
Sunnah Rasul, Pokok-pokok ajaran agama Islam,
akhlakul kharimah, syari’ah, ibadah, pembentukan
tingkah laku serta kehidupan bermasyarakat
menurut ajaran Islam.

Mahasiswa dapat memahami tentang kehidupan
dan alam, sifat dan kekuasaan Allah SWT,
Kitabullah, sunnah Rasul, pokok-pokok ajaran
agama Islam, akhlakul kharimah, syari’ah, ibadah,
pembentukan tingkah laku serta kehidupan
bermasyarakat menurut ajaran Islam.

2.

Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

3

Membina nilai, sikap, dan perilaku yang bersumber
pada Pancasila serta melatih menerapkan nilainilai Pancasila dalam kehidupan. Memberikan
pemahaman tentang konsep negara kepulauan
(nusantara), serta memiliki wawasan nusantara
yang luas.

Mahasiswa dapat memahami nilai, sikap, dan
perilaku yang bersumber pada Pancasila serta
melatih menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan. Serta memahami tentang konsep
negara kepulauan (nusantara), serta memiliki
wawasan nusantara yang luas.

3.

Bahasa Indonesia

2

Memberikan pemahaman dalam menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar, melatih
mahasiswa untuk menulis makalah, karya ilmiah
serta menjadi pembawa acara dan moderator
dalam forum ilmiah.

Mahasiswa mampu memahami dan memiliki
keterampilan menggunakan bahasa Indonesia yang
baik dan benar, menulis makalah, karya ilmiah,
serta dapat memandu forum ilmiah dengan baik.

4.

Structure and Grammar I

2

Membahas tentang penggunaan verb tenses,
modal auxiliaries and similar expression, nouns
and pronouns, article and the passive. Dan juga
penggunaan gerund and infinitives, adjective
clauses, noun clauses dan adverbial clauses dll.

Mahasiswa mampu menggunakan dan memahami
penggunaan verb tenses, modal auxiliaries and
similar expression, nouns and pronouns, article and
the passive. Dan juga penggunaan gerund and
infinitives, adjective clauses, noun clauses dan
adverbial clauses.

5.

Structure and Gammar II

2

Mengembangkan keterampilan analitik akan tata
kalimat Bahasa Inggris, dan melatih mahasiswa
untuk menjelaskan dan mengidentifikasi tata
kalimat pada suatu kalimat atau teks.

Mahasiswa memiliki keterampilan analitik akan tata
kalimat Bahasa Inggris, dan mampu menjelaskan
dan mengidentifikasi tata kalimat pada suatu kalimat
atau teks.

6.

Structure and Grammar III

2

Memberikan latihan-latihan serta strategi dalam
menjawab soal yang berhubungan dengan tata
kalimat dan grammar.

Mahasiswa terlatih dalam menjawab soal dan
mengetahui strategi dalam menjawab soal.

7.

Structure and Gammar IV

2

Memperkenalkan mahasiswa dengan latihan
menjawab soal TOEFL pada bagian Structure dan
Written Expression.

Mahasiswa terlatih untuk menjawab soal TOEFL
pada bagian Structure dan Written Expression.

8.

Speaking I

4

Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam
berbicara Bahasa Inggris dengan percaya diri dan
lancar melalui topik percakapan sehari-hari, melalui

Mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan
berbahasa Inggris dengan percaya diri melalui topik
kehidupan sehari-hari.
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role plays, quizzes, interviews, dan lain-lain.
9.

Speaking II

2

Memberikan kegiatan dan latihan-latihan kepada
mahasiswa untuk mengekspresikan ide, pikiran,
dan gagasannya secara formal tentang situasi nonakademik untuk memperlancar kemampuan
berbahasa Inggrisnya.

Mahasiswa mampu mengekspresikan ide, pikiran,
dan gagasannya secara formal tentang situasi nonakademik untuk memperlancar kemampuan
berbahasa Inggrisnya.

10.

Speaking III

2

Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam
berbicara Bahasa Inggris dengan berbagai topik
melalui kegiatan diskusi, debat, ataupun
presentasi.

Mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan
dalam berbicara Bahasa Inggris dengan berbagai
topik melalui kegiatan diskusi, debat, ataupun
presentasi.

11.

Speaking IV

2

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa
dalam berbicara Bahasa Inggris sebagai Bahasa
kedua. Memberikan fasilitas latihan-latihan agar
mahasiswa dapat menyampaikan presentasi
akademik dan pidato formal.

Mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam
menyampaikan presentasi akademik dan pidato
formal.

12

Listening I

2

Memberikan
kemampuan
dasar
kepada
mahasiswa dalam memahami simple dialogue
melalui rekaman suara native speaker yang
difokuskan kepada macam-macam bunyi Bahasa
Inggris seperti, vowel, consonant, diphthongs,
stress patterns, dan intonasi.

Mahasiswa memiliki kemampuan dasar dalam
memahami simple dialogue melalui rekaman suara
native speaker yang difokuskan kepada macammacam bunyi Bahasa Inggris seperti, vowel,
consonant, diphphongs, stress patterns, dan
intonasi.

13

Listening II

2

Membantu
mahasiswa
untuk
mendalami
kemampuan mendengarkan. Memberikan latihanlatihan dari rekaman suara native speaker dengan
kecepatan normal, serta memahami ide pokok dan
ide pendukung dari teks lisan tersebut.

Mahasiswa memiliki kemampuan mendengarkan,
memahami rekaman suara native speaker dengan
kecepatan normal, serta memahami ide pokok dan
ide pendukung dari teks lisan tersebut.

14

Listening III

2

Memberikan keterampilan kepada mahasiswa
untuk dapat menceritakan kembali isi dari teks
lisan dan memberikan latihan-latihan soal teks
lisan.

Mahasiswa memiliki keterampilan menceritakan
kembali isi dari teks lisan dan memberikan latihanlatihan soal teks lisan.

15

Listening IV

2

Memberikan keterampilan dalam memahami
komunikasi, dialog atau pidato dalam Bahasa
Inggris oleh native speaker ataupun bukan, baik
langsung ataupun rekaman.

Mahasiswa memiliki keterampilan dalam memahami
komunikasi, dialog atau pidato dalam Bahasa
Inggris oleh native speaker ataupun bukan, baik
langsung ataupun rekaman.

16

Writing I

2

Memberikan kemampuan menulis dasar kepada
mahasiswa dalam menulis paragraph berbahasa
Inggris di setiap jenis teks, serta menjelaskan
tujuan dan struktur dari tiap-tiap teks.

Mahasiswa memiliki kemampuan menulis dasar dan
menulis paragraph berbahasa Inggris di setiap jenis
teks, serta menjelaskan tujuan dan struktur dari
tiap-tiap teks.

17

Writing II

2

Melatih mahasiswa dalam menulis paragraf
sehingga mampu membuat karangan pendek yang
efektif sesuai dengan tema dan jenis teks.

Mahasiswa terlatih dalam menulis paragraf
sehingga mampu membuat karangan pendek yang
efektif sesuai dengan tema dan jenis teks.

18

Writing III

2

Melatih mahasiswa untuk menulis academic essay

Mahasiswa memiliki kemampuan menulis academic
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yang terstruktur sesuai dengan kaidah penulisan
yang
berlaku,
serta
dapat
memberi
feedback/penilaian terhadap academic essay
sejenis.

essay yang terstruktur sesuai dengan kaidah
penulisan yang berlaku, serta dapat memberi
feedback/penilaian terhadap academic essay
sejenis.

19

Reading I

2

Mahasiswa mampu mengidentifikasi gambaran
umum bacaan-bacaan pendek dan memperkaya
kosa kata.

Mahasiswa mampu mengidentifikasi gambaran
umum yang ada pada bacaan pendek tersebut dan
memiliki banyak kosa kata baru

20

Reading I

2

Melatih mahasiswa dalam membaca cepat dan
memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi
ide pokok, topik kalimat, informasi tersurat, dan
juga mengetahui macam-macam text.

Mahasiswa mampu membaca cepat dan
mengidentifikasi ide pokok, topik kalimat, informasi
eksplisit, dan juga mengetahui macam-macam text.

21

Reading III

2

Mahasiswa mampu memahami ide pokok, ide
pendukung, topik kalimat, informasi tersurat dan
tersirat dari berbagai macam teks.

Mahasiswa memahami ide pokok, ide pendukung,
topik kalimat, informasi tersurat dan tersirat dari
berbagai macam teks.

22

Reading IV

2

Memberikan kemampuan kepada mahasiswa
dalam memahami dan menganalisa isi teks
Bahasa Inggris, serta mengetahui strategi-strategi
dalam menjawab soal-soal TOEFL.

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa isi
teks Bahasa Inggris, serta mengetahui strategistrategi dalam menjawab soal- soal TOEFL.

23

Vocabulary I

2

Memperkaya pembendaharaan kata dalam Bahasa
Inggris.

Mahasiswa memiliki pembendaharaan kata yang
kaya dalam Bahasa Inggris.

24

Vocabulary II

2

Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman
mahasiswa tentang jenis dan sistem kosakata
bahasa Inggris untuk menunjang kemampuan dan
ketrampilan berkomunikasi lisan dan tulisan dalam
bahasa Inggris yang benar dan baik.

Mahasiswa memahami jenis dan sistem kosakata
bahasa Inggris untuk menunjang kemampuan dan
ketrampilan berkomunikasi lisan dan tulisan dalam
bahasa Inggris yang benar dan baik.

25

Phonology

2

Mengenalkan proses terciptanya suara atau ujaran
dalam Bahasa Inggris dan melatih mahasiswa
dalam mengucapkan kata dalam bahasa Inggris
yang baik dan benar seperti phonetic yang terdiri
dari vowel, consonant, stress, intonation dan
lainnya.

Mahasiswa mampu menciptakan suara atau ujaran
dalam Bahasa Inggris dan melatih mahasiswa
dalam mengucapkan kata dalam bahasa Inggris
yang baik dan benar seperti phonetic yang terdiri
dari vowel, consonant, stress, intonation dan
lainnya.

26

Pronunciation

2

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa
tentang pengucapan, intonasi, dan penekanan kata
dalam nahasa Inggris dan memahami perbedaan
pengucapan yang dapat mempengaruhi makna
kata yang diucapkan.

Mahasiswa mampu dan terampil dalam
pengucapan, intonasi, dan penekanan kata dalam
nahasa Inggris dan memahami perbedaan
pengucapan yang dapat mempengaruhi makna kata
yang diucapkan.

27

Translation I

2

Memberikan pengetahuan tentang teori-teori dan
konsep
penerjemahan
serta
pelatihan
menerjemakan teks-teks pendek.

Mahasiswa mampu menerjemahkan teks bahasa
Inggris ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya.

28

Translation II

2

Memberikan pendalaman pemahaman tentang
beragam teks dari berbagai jenis teks dari Bahasa
Inggris yang berdaya guna bagi masyarakat

Mahasiswa memahami tentang beragam teks dari
berbagai jenis teks dari Bahasa Inggris yang
berdaya guna bagi masyarakat Indonesia untuk
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Indonesia untuk diterjemahkan dan dipublikasikan.

diterjemahkan dan dipublikasikan.

29

Research Methodology

4

Memberikan pemahaman tentang konsep
metodologi penelitian dan cara membuat karya
ilmiah dalam hal ini tugas akhir. (macam-macam
penelitian, menemukan masalah penelitian, cara
mengumpulkan data, cara menganalisa data dan
sebagainya).

Mahasiswa memahami konsep metodologi
penelitian dan cara membuat karya ilmiah dalam hal
ini tugas akhir. (macam-macam penelitian,
menemukan
masalah
penelitian,
cara
mengumpulkan data, cara menganalisa data dan
sebagainya).

30

Pengembangan Kepribadian/
Personality Development

2

Konsep dasar perilaku dan pengembangan
kepribadian mahasiswa dalam bersikap, belajar
dan beorganisasi.

Mahasiswa dapat memahami konsep kepribadian
dan perilaku dalam kehidupan pribadi maupun
berorganisasi.

31

Introduction to Literature

2
.

Pengenalan tentang konsep dan jenis literature
Bahasa Inggris.

Mahasiswa mengenal konsep dan jenis literature
Bahasa Inggris.

32

Introduction to Linguistic

2

Memperkenalkan dan memberikan pemahaman
tentang konsep dasar linguistik.

Mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep
dasar linguistik.

33

Aplikasi Perkantoran/ Office
Suite

2

Memberikan pembekalan dan praktek kepada
mahasiswa tentang aplikasi perkantoran, yakni
Microsoft Word, Excel, Powerpoint, dan lain-lain.

Mahasiswa
dapat
mempraktekan
aplikasi
perkantoran, yakni Microsoft Word, Excel,
Powerpoint, dan lain-lain.

34

Multimedia dan Internet

4

Pemahaman tentang pengaplikasian multimedia
dan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Mahasiswa memahami dan mampu mengaplikasian
multimedia dan internet dalam kehidupan seharihari.

35

Entrepreneurships

2

Memperkenalkan tentang konsep dunia usaha
(prinsip, strategi, dan mencari peluang) dan melatih
mahasiswa untuk menjadi pengusaha.

Mahasiswa mengetahui konsep dunia usaha
(prinsip, strategi, dan mencari peluang) dan melatih
mahasiswa untuk menjadi pengusaha.

36

Cross Cultural
Understanding

2

Pengenalan keberagaman budaya dan karakter
dari negara-negara lain sebagai pendukung dalam
keberhasilan pembelajaran Bahasa Inggris
.

Mahasiswa memiliki pemahaman terhadap
keberagaman budaya dan karakter dari negaranegara lain sebagai pendukung dalam keberhasilan
pembelajaran Bahasa Inggris.

37

Public Relation

2

Memperkaya kemampuan mahasiswa dalam
berbahasa Inggris demi kepentingan hubungan
masyarakat.

Mahasiswa memiliki kemampuan dalam berbahasa
Inggris demi kepentingan hubungan masyarakat.

38

Public Speaking

2

Memberikan pemahaman tentang konsep dan
strategi berbicara di depan public dengan baik dan
benar serta mampu mempraktekannya dengan
baik.

Mahasiswa memahami tentang konsep dan strategi
berbicara di depan public dengan baik dan benar
serta mampu mempraktekannya dengan baik.

39

English Proficiency/ TOEFL

2

Memberikan pemahaman tentang soal-soal pada
TOEFL Test baik soal structure, reading dan juga
listening.

Mahasiswa dapat mengetahui trik mengerjakan
soal-soal toefl dan juga mendapatkan skor TOEFL
minimal 450.

40

English for Secretary and
Office

2

Memberikan pelatihan kepada mahasiswa tentang
tugas, keahlian, dan penampilan yang wajib dimiliki
oleh sekretaris.

Mahasiswa mampu memhami tugas, keahlian dan
penampilan yang wajib dimiliki oleh sekretaris.
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41

English for Hotel

2

Memperkenalkan mahasiswa akan dunia
perhotelan dan memberikan pengetahuan terkait
divisi dan tugas masing-masing divisi pada
umumnya.

Mahasiswa memiliki pengetahuan yang luas tentang
dunia perhotelan dan pengetahuan terkait divisi dan
tugas masing-masing divisi pada umumnya.

42

Front Office

3

Memperkenalkan tentang konsep front office dan
memahami tugas-tuganya.

Mahasiswa mengenal konsep front office dan
memahami tugas-tuganya.

43

Food and Beverage

4

Memperkenalkan berbagai macam makanan dan
minuman yang disajikan di hotel, mengenal tata
cara menyajikan makanan dan minuman sesuai
dengan standar hotel, serta mengetahui teknik dan
cara pembuatan makanan dan minuman yang
disajikan di hotel.

Mahasiswa memiliki pengetahuan yang luas tentang
berbagai macam makanan dan minuman yang
disajikan di hotel, memahami tata cara menyajikan
makanan dan minuman sesuai dengan standar
hotel, serta memahami teknik dan cara pembuatan
makanan dan minuman yang disajikan di hotel.

44

Housekeeping

3

Memperkenalkan mahasiswa tentang konsep
pengelolaan di divisi housekeeping serta
memahami tugas-tugas pada divisi tersebut.

Mahasiswa memahami konsep pengelolaan di divisi
housekeeping serta memahami tugas-tugas pada
divisi tersebut.

45

Hotel Management

2

Memperkenalkan mahasiswa tentang konsep
manajemen perhotelan, struktur organisai hotel,
divisi-divisi, dan tugas-tugasnya.

Mahasiswa memahami konsep manajemen
perhotelan, struktur organisai hotel, divisi-divisi, dan
tugas-tugasnya.

46

English for Tourism I

2

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa
untuk memperkenalkan pariwisata daerahnya
kepada pengunjung asing dengan menggunakan
Bahasa Inggris sesuai tujuan kepariwisataan.

Mahasiswa
memiliki
kemampuan
untuk
memperkenalkan pariwisata daerahnya kepada
pengunjung asing dengan menggunakan Bahasa
Inggris sesuai tujuan kepariwisataan.

47

English for Tourism II

2

Memperdalam kemampuan Bahasa Inggris
mahasiswa tentang parisiwisata dan mampu
membuat sebuah usaha bisnis berbasis
kepariwisataan seperti open trip, tour and travel,
dsb.

Mahasiswa memiliki kemampuan Bahasa Inggris
tentang parisiwisata dan dapat mengelola usaha
bisnis berbasis kepariwisataan seperti open trip,
tour and travel, dsb.

48

Bartending

2

Memperkenalkan mahasiswa dengan konsep
bartending, memberikan informasi tentang alat dan
tugas seorang bartender.

Mahasiswa memahami dan mengenal konsep
bartending, serta tugas seorang bartender.

49

Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
/ Field Trip

1

Memperkenalkan mahasiswa terntang konsep
pengamatan/observasi langsung di lapangan
melalui kunjungan studi sehingga dapat
menerapkan dan mengembangakan ilmu yang
didapat saat kuliah.

50

Praktek Kerja Lapangan
(PKL) / Internship

4

Implementasi materi perkuliahan melalui proses
magang/internship di perusahaan/instansi atau
hotel baik skala lokal, nasional, maupun
internasional.

Mahasiswa
mampu
mengidentifikasi
dan
menganalisis perkembangan tempat kunjungan
studi melalui pengamatan/observasi langsung di
Lapangan.
Mahasiswa mampu bekerja secara kangsung
sebagai bentuk sharing antara pembelajaran teoritis
dan aplikasi di perusahaan/Instansi atau hotel-hotel.
Mahasiswa juga diharapkan memiliki wawasan
tentang alternative strategi pemecahan masalahmasalah selama kegiatan.
Mahasiswa mampu membuat sebuah penelitian
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51

Tugas Akhir (TA) / Final Task

4

Memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
kritis untuk sebuah konsep dan pola piker secara
ilmiah dengan menggunakan bahasa Inggris.

dalam bahasa Inggris.
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3.1 HAK MAHASISWA
Mahasiswa Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia mempunyai hak:
1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengai norma dan susila
yang berlaku dalam lingkuntan akademik
2. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang adademik yang sebaik baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan
kemampuan
3. Memanfaatkan fasilitas Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai dengan
prosedur yang berlaku.
4. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas bidang ilmu dalam program studi yang diikutinya
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yan diikuti serta hasil belajarnya
6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Memanfaatkan sumberdaya Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan Akademi
Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat
9. Mengundurkan diri sebagai mahasiwa atau pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain jika memenuhi persyaratan
penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan jika daya tampung perguruan tinggi
atau program program studi yang bersangkutan memungkinkan
10. Ikutserta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia
11. Membela diri juka terkena tuduhan melanggar praturan kode etik mahasiswa sebelum sanksi dikenakan

3.2 KEWAJIBAN MAHASISWA
Mahasiswa Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia mempunyai kewajiban:
1. Menjunjung tinggi dan ikut memajukan mutu serta nama baik ABA Dian Cipta Cendikia di dalam maupun diluar kampus
2. Tidak mencemarkan nama pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh civitas akademik yang diselenggarakan
3. Menyiapkan diri untuk secara terus menerus mengikuti kegiatan akademik yang diselenggarakan
4. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dosen tepat pada waktuya
5. Bertingkah laku, berdisiplin dan bertanggungjawab sehingga suasana belajar mengajar tidak terganggu
6. Tidak merusak dan menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana yang ada pada Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia
7. Berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Mentaati ketentuan administrasi dan akademis yang berlaku
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Mahasiswa yang nyata-nyata melanggar ketentuan-ketentuan diatas dapat ditegur secara lisan maupun tertulis, dan bisa dikenakan:
1.
2.
3.
4.

Sanksi administrative dan/atau keuangan
Skorsing
Dinonaktifkan sebagai mahasiswa Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia
Dikeluarkan sebagai mahasiswa Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia

3.3 TATA KESOPANAN MAHASISWA
Agar tercipta suasana kekeluargaan antar civitas akademika, maka perlu dikembangkan sikap saling menghargai dan membatu
mewujudkan kepentingan bersama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektualitas.
Ketentuan sikap sebagai mahasiswa:
1. Menghormati dosen, karyawan, dan sesame rekan
2. Menjunjung tinggi almamater dalam masyarakat
Ketentuan penampilan mahasiswa:
1. Wajib berpakaian sopan dan rapih setiap memasuki lingkungan kampus
2. Pria wajib mengenakan kemeja, dan wanita berpakaian sopan dan rapih, serta tidak menggunakan perhiasan dan make-up
yang berlebihan
3. Tidak menggunakan kaos oblong dan sandal di lingkungan kampus
KODE ETIK
a) Kode Etik Mahasiswa
Setiap mahasiswa Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia wajib:
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan pancasila dan
UUD 1945
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut
berdasarkan surat keputusan Direktur
3. Ikut memlihara sara dan prasarana, kebersihan, keteriban, dan keamanan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia
4. Mengahargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian
5. Menjaga nama baik dan kewibawaan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia sebagai AlmaMater
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah
7. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual
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8. Membantu dan tidak mengalang-halangi terselenggaranya kegiatan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia , baik akadekim
maupun nonakademik
9. Berdisiplin, berikap jujur, bersemanggat, bertanggungjawab, dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain perbuatan
plagiat.
10. Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian yang sopan
11. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan yang berasas Pancasila
12. Memelihara dan mengingkatkan mutu lingkungan hidup dikampus
13. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan
bidangnya
14. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia
15. Mematuhi larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengganggu penyelengggaraan perkuliahan, seminar kegiatan
laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenan, pendidikan jasmani atau olah raga
16. Mematuhi larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menghambat pejabat, karyawan, atau petugas perguruan tinggi
dalam melaksanakan kewajibanya
17. Mematuhi larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menghambat dosen atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan
belajar atau penelitainya
b) Kode Etik Hubungan Mahasiswa, Dosen dan Karyawan
Pergaulan diantara tiga unsur anggora masyarakat kampus (mahasiswa, dosen, dan karyawan) membuahkan tiga macam hubungan,
yaitu (a) mahasiswa dengan dosen, (b) Mahasiswa dengan pelaksanaan administrasi adademik, (c) mahasiswa dengan mahasiswa.
Agar pergaulan diantara ketiga unsur anggota masyarakat kampus dapat berlangsung secara harmonis, maka tatakrama pergaulan
yang berlandaskan kepada Pancasila dan moral keagamaan perlu ditegakkan.
1. Mahasiswa – Dosen
Pergaulan mahasiswa-dosen yang utama adalah terjadi di ruang kuliah dalam proses pelaksanaan belajar-mengajar dan diluar
perkuliahan yaitu pada saat konsultasi khusus. Tata krama tersebut meliputi :
a. mahasiswa hadir diruangan kuliah tepat waktu
b. mahasiswa mengikuti perkulihan dengan aktif dan tertib
c. mahasiswa menjaga sikap duduknya yang sopan, seperti misalnya tidak meletakkan kaki diatas tempat duduk, tidak melepas
sepatukdan sebagainya.
d. Mahasiswa membuat perjanjian dengan dosen secara sopan, misalnya untuk konsultasi khusus dalam penyelesaian tugas,
pengambilan / penyerahan laporan dan bahan lain, pinjam buku, dan sebagainya.
e. Mahasiswa mentaati peraturan ujian
f. Mahasiswa berlaku jujur dan menaati etika pergaulan yang umum
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2 Mahasiswa - Pelaksana Administrasi
Kegiatan administrasi akademik melibatkan pelaksana administrasi, misalnya registrasi, perekaman nilai, pembuatan transkrip, ijazah
dan sebagainya.Karena petugas admiinistrasi adademik adalah manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangan, seringkali
dalam praktek pelayanan terjadi masalah yang tidak diinginkan. Untuk menghindarkan terjadinya masalahtersebut dan untuk kelancaran
proses studi mahasiswa, maka diharapkan mahasiswa bersikap sesuai dengan tatakrama yang ada, agar kedua pihak merasa puas
dan merasa dihargai. Dengan demikian mahasiswa mendapatkan layanan yang diperlukan dengan baik, sedangkan petugas
administrasi dapat memberikan layanan sebagimana diharapkan.Misalnya, dalam mengurus sesuatu, mahasiswa hendaknya meminta
dengan sopan, baik sikap dan kata-kata, kepada petugas yang melayaninya. Sebelumya, mahasiswa diharapkan
telah mempelajari mekanisme proses pengurusan sesuatu.
3. Mahasiswa-Mahasiswa
Dalam menjalani masa perkuliahan di kampus Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia, mahasiswa akan banyak bergaul dan
berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, baik dari program studi yang sama maupun dari program studi yang berbeda. Agar
hubungan pergaulan antar mahasiswa berifat positif dan saling menguntungkan, maka seyogyanya seorang mahasiswa harus bersikap
tahu diri, peka, dan mau memikirkan kepentingan orang lain. Tata krama yang pelu diperhatikan, antara lain : cara berdandan, cara
meminjam buku dan barang-barang lain, belajar bersama, merokok dalam kelompok mahasiswa, dan sebagainya. Dalam mengikuti
perkuliahan/praktikum secara bersama-sama, mahasiswa saling mengahargai, tidak saling memgganggu, dan tertib, sehingga
kuliah/praktikum dapat berjalan lancar.

3.4 PERATURAN AKADEMIK
A. Batas Studi
Batas studi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program studi sesuai jenjang pendidikannya yaitu Diploma Tiga (D-III) pada Akademi
Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia adalah minimal selama 6 Semester (3 tahun) dan maksimal selama 10 Semester (5 tahun).
Mahasiswa yang telah melampaui batas masa studi, dan belum selesai dapat mengajukan perpanjangan masa studi 1 tahun (2
semester) dengan pertimbangan. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program studi sesuai jenjang pendidikannya selama
batas studi tersebut dapat diputus studinya atau dinyatakan Drop out (DO) oleh Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia.
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B. Evaluasi Masa Studi
Mahasiswa dinyatakan keluar dari program studi untuk jenjang pendidikan D-III apabila tidak lulus evaluasi yaitu:
1. Tidak lulus evaluasi tahun ke-1, apabila jumlah sks pada tahun pertama <20 sks dengan IPK<1.50
2. Tidak lulus evaluasi tahun ke-2, apabila jumlah sks pada tahun ke-2 <40 sks dengan IPK < 1.50
3. Melampaui batas masa studi maksimal dengan tanpa melakukan pengajuan perpanjangan masa studi
4. Tidak melakukan registrasi ulang selama 4 (empat) semester berturut-turut.
C. Beban Studi
Untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma, mahasiswa harus mengikuti kegiatan perkuliahan yang mencakup 6 (enam)
kelompok mata kuliah yaitu:
1. Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
2. Mata Kuliah Keahlian dan Keterampilan (MKK)
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
6. Mata Kuliah Peminatan (MKP)
Beban studi mahasiswa per Semester maksimum adalah 24 sks. Untuk menyelesaikan program Diploma Tiga Bahasa Inggris dengan
beban studi wajib yang harus ditempuh mahasiswa adalah 116-117 sks.
D. Cuti
Cuti akademik adalah penundaan kegiatan akademik dalam batas waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan alasan
yang sah.Setiap mahasiswa Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia berhak mengambil cuti akademik. Syarat dan ketentuan:
1. Lama Cuti maksima 2 (dua) semester baik secara berurutan maupun berselang
2. Cuti dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menempuh minimal 2 (dua) semester.
3. Pengajuan cuti dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran registrasi /SPP pada semester berjalan dan sesuai dengan standar
operasional prosedur yang telah ditetapkan.
Mahasiswa yang mengambil cuti sesuai dengan ketentuan dan aturan, tidak mengurangi masa studi, sedangkan mahasiswa yang tidak
aktif (diluar cuti resmi), masa studi berkurang sesuai dengan masa tidak aktif mahasiswa tersebut.
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E. Tata Tertib Perkuliahan
Waktu kegiatan tatap muka perkuliahan (kuliah dan praktikum) di Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia dilaksanakan dari hari
senin hingga jum’at Pukul 07.30 – 21.30. Perkuliahan hanya dapat berlangsung dengan lancar dan tertib apabila dosen dan mahasiswa
memenuhi aturan tata tertib yang telah ditetapkan.
Kegiatan perkuliahan dalam berbagai bentuk tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan:
1.
2.
3.
4.
5.

Tatap muka yaitu komunikasi langsung antara dosen dengan mahasiswa yang terjadwal.
Kegiatan terstruktur yaitu berupa tugas terbimbing direncanakan oleh dosen yang tidak terjadwal.
Kegiatan belajar mandiri yaitu berupa tugas yang dilakukan sendiri oleh mahasiswa tanpa dibimbing oleh dosen
Kunjungan ke perusahaan untuk meninjau sistem dan wirausaha yang ada
Seminar mahasiswa dalam bentuk tugas akhir mata kuliah

Mahasiswa dalam perkuliahan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menghadiri kegiatan kuliah 100% dari jumlah pertemuan yang direncanakan selama satu semester
Menghadiri kegiatan praktikum sebanyak 100% dari jumlah pertemuan yang direncanakan selama satu semester
Meminta izin jika tidak dapat mengikuti kegiatan kuliah dan praktikum
Mengerjakan semua tugas (terstruktur dan mandiri) yang diberikan oleh dosen
Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester jika jumlah ketidakhadiran kurang dari 80%
Pola pembelajaran bersifat product oriented yaitu setiap mahasiswa wajib menghasilkan sebuah produk dari masing-masing mata
kuliah
Update dalam materi perkuliahaan di E-Learning Dian Cipta Cendikia & sumber belajar lainnya

F. Tata Tertib Ujian dan Evaluasi Penilaian
1. Tata Tertib Ujian
Tata tertib dalam kegiatan ujian adalah sebagai berikut:
1. Mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, tidak diperkenankan kaos dan sandal/sepatu sandal
2. Wajib membawa Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Mahasiswa
3. Hadir minimal 15 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai, keterlambatan diperkenankan dengan membawa memo dari
program studi dan maksimum 30 menit setelah ujian dilaksanakan
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4. Menempati kursi sesuai dengan nomer ujian yang telah ditentukan
5. Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung tanpa seizin pengawas
6. Bagi yang telah selesai ujian dapat meninggalkan ruangan dengan tetap meletakkan lembar ujian di kursi masing-masing atau
sesuai dengan petunjuk pengawas
7. Menjaga ketertiban dan ketenangan selama pelaksanaan ujian berlangsung
8. Peserta tidak diperkenankan:
 Bekerjasama dengan peserta lainnya
 Menanyakan soal ataupun jawaban kepeserta lain
 Memperlihatkan jawaban ke peserta lain
 Membawa makanan dan minuman ke ruang ujian
 Meminjan alat tulis kepada pesera lain
 Membawa/ menggunakan alat komunikasi (HP)
 Meninggalkan ruangan ran memasuki ruangan ujian tanpa seiizin pengawas.
 Menggeser / memindahkan kursi ujian tanpa izin dari pengawas.
Catatan: Peserta yang melanggar peraturan diatas akan dicatat dalam berita acara ujian tanpa pemberitahuan
2. Evaluasi Penilaian dan Indeks Prestasi
1. Evaluasi Penilaian
Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan
karakteristik pendidikan yang bersangkutan dengan tujuan untuk melihat ketercapaian tingkat penguasaan kompetensi seperti yang
diharapkan. Penilaian dilakukan secara berkala, lebih dari satu kali dalam satu Semester, melalui beberapa cara meliputi: pelaksanaan
tugas, pengamatan oleh dosen, dan ujian (kuis, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan
secara tertulis maupun praktikum. Ujian yang terjadwal hanya dilakukan pada Ujian Akhir Semester (UAS), yang dilaksanakan oleh
Panitia Ujian dengan melibatkan tenaga dosen.
Berkas ujian dan berbagai bentuk tugas tertulis lainnya yang mendapat penilaian harus dikembalikan kepada mahasiswa. Hasil
penilaian ujian beberapa kali yang terkumpul diwujudkan dalam bentuk Nilai Akhir (NA) untuk dikonversikan ke dalam Huruf Mutu (HM)
dan Angka Mutu yang ditafsirkan dengan menggunakan suatu pola, yaitu:
1. Pola Acuan Patokan (PAP)
2. Pola Acuan Normal (PAN)
Pada Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia konversi Nilai Akhir (NA) ke Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) ditafsirkan
berdasarkan Pola Acuan Patokan (PAP). Berikut ini disajikan tabel konversi Nilai Akhir (NA) ke Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM)
serta status kelulusannya yang diberlakukan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia.
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NILAI AKHIR
(NA)
>= 81
>= 71
>= 61
>= 51
< 51

HURUF MUTU
(HM)
A
B
C
D
E

ANGKA MUTU
(AM)
4
3
2
1
0

STATUS
KELULUSAN
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Tidak Lulus

Huruf Mutu (HM) merupakan representasi nilai yang diberikan kepada mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diambil pada tiap
Semester. Penentuan huruf mutu tersebut didasarkan pada total Nilai Akhir (NA) yang dicapai mahasiswa untuk setiap mata kulaih
sesuai presentase nilai setiap evaluasi/item penilaian. Evaluasi/item penilaian dapat terdiri dari tugas akhir, kuis, Ujian Tengah
Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang prosentase penilaiannya ditentukan oleh dosen masing-masing mata kuliah.
Contoh Penentuan Huruf Mutu (HM) :
Dosen
: Desti Nurdianti, S.S., M.Hum
Kelas
: A-1D3-BI1

Mata Kuliah : Conversation I
SKS
: 2 SKS

NO NPM

NAMA

Tugas
(20%)

Kuis
(15%)

UTS
(30%)

UAS
(35%)

NA

HM

1

Agus Darmaji

60

65

70

75

69

C

151310009

Total Nilai Akhir (NA) diperoleh dari :
NA = (Tugas x 20%) + (Kuis x 15%) + (UTS x 30%) + (UAS x75)
Huruf Mutu (HM) diperoleh dari :
NA >= 69 sehingga sesuai ketentuan yang telah ditetapkan maka HM = C
2. Indeks Prestasi
Pada setiap akhir semester, hasil belajar mahasiswa dimuat dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS), yang menyajikan seluruh nilai
dalam bentuk Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) untuk seluruh mata kuliah yang diambil dalam satu Semester dan Indeks
Prestasi (IP) yang dicapai pada Semester tersebut.
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Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rata-rata untuk mata kuliah yang telah diambil mahasiswa. Penilaian keberhasilan dinyatakan
dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Indeks prestasi semester menunjukkan keberhasilan
mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan dalam satu semester, sedangkan indeks prestasi kumulatif adalah hasil rata-rata
seluruh indeks prestasi yang telah dicapai pada semester-semester yang telah diikuti mahasiswa yang bersangkutan secara
kumulatif.
Predikat prestasi yang diberikan kepada mahasiswa didasarkan kepada Indeks Prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai
berikut.
Indeks Prestasi (IP)
Predikat
>= 3,51
Dengan Pujian
>= 2,76
Sangat Memuaskan
< 2,76
Memuaskan
Indeks Prestasi (IP) dihitung dengan formula sebagai berikut :
 Angka Mutu (AM)
IP =
 sks
Keterangan :
 Angka Mutu(AM)
 sks

: Jumlah hasil kali Angka Mutu (AM) dengan sks mata kuliah
: Jumlah sks yang diambil dalam Semester tersebut.

KARTU HASIL STUDI (KHS)
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KODE
MPB-12241
MKK-12208
MPB-12245
MKK-12216
MKB-12226
MKK-12204
MKK-12212
MKB-12240
MKK-12219
MBB-12241

MATA KULIAH
CROSS CULTURE UNDERSTANDING
VOCABULARY BUILDING II
ENGLISH FOR SECRETARY AND OFFICE
CONVERSATION II
TRANSLATION I
READING COMPREHENSION II
LISTENING II
ENTERPRENEURSHIP
COMPOSITION II
STRUCTURE II

SKS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

HM
A
B
A
B
C
B
A
A
B
B

AM
8
6
8
6
4
6
8
8
6
6

Halaman |29

Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia 2019
Indeks Prestasi(IP) : 3,30
Predikat
: Sangat Memuaskan
Indeks Prestasi diperoleh dari :
 AM
IP =
 SKS

Jumlah Kredit : 20
Jumlah Nilai : 66

66
=

= 3,30
20

Predikat diperoleh dari :
IP >= 2,76 sehingga sesuai ketentuan maka Predikat = Sangat Memuaskan

3.5 KETENTUAN AKADEMIK
1. Sistem Kredit Semester
Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk
menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan
iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama
satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang
masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri. Satu sks setara dengan 50
menit.
Sistem kredit Semester bertujuan agar perguruan tinggi dapat memenuhi tuntutan pembangunan, karena di dalamnya dimungkinkan
untuk menyajikan program pendidikan yang beraneka ragam dan fleksibel, sehingga dapat memberikan keleluasaan kepada
mahasiswa untuk memilih program studi yang sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dipunyai. Akademi Bahasa Asing Dian
Cipta Cendikia menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) secara sistem paket.
Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk : kuliah teori yang ditunjang oleh praktek (responsi, latihan, simulasi); kuliah
Praktikum (Laboratory Working); kerja/praktek lapangan (magang, company visit, KKL, PKL); Penelitian (percobaan); seminar;
penulisanlaporan dan Tugas Akhir atau gabungan kegiatan-kegiatan tersebut. Tujuan dari setiap bentuk kegiatan
penyelenggaraan pendidikan tersebut diuraikan sebagai berikut :
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1. Kuliah bertujuan mengkaji dan mengupayakan penguasaan mahasiswa atas teori, prinsip, konsep, dan generalisasi yang
berkaitan dengan suatu bidang studi
2. Praktikum bertujuan mengaplikasikan teori dalam kondisi dan situasi terbatas
3. Kerja/Praktek Lapangan/Magang bertujuan mengaplikasikan teori dalam keadaan nyata di lapangan
4. Penelitian (Percobaan) bertujuan menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru
yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian
5. Penulisan Usul bertujuan menyajikan gagasan dan rencana kegiatan umum, magang, penelitian (percobaan), dan sebagainya
dalam bentuk tulisan yang memenuhi standar penulisan karya ilmiah
6. Seminar bertujuan menyampaikan hasil kegiatan penelitian (percobaan) untuk mendapatkan penilaian dan perbaikan dalam
suatu forum
7. Penulisan Laporan Atau Tugas Akhir bertujuan menyajikan hasil kegiatan praktek umum, magang, penelitian (percobaan), dan
sebagainya dalam bentuk tulisan yang memenuhi standar penulisan karya ilmiah.
2. Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah bentuk perkuliahan penunjang kuliah teori di ruang kelas dan/atau praktikum di laboratorium yang
dilaksanakan di lapangan, baik untuk satu mata kuliah maupun sekelompok mata kuliah.Sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing,
KKL dapat dilakukan di pabrik, bentang alam, sekolah, kantor-kantor pemerintahan, perusahaan, dan sebagainya. Pada Akademi
Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia .KKL merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 1 sks.
3. Praktek Kerja Lapangan/Magang
Untuk mengimplementasikan pengetahuan teori yang diperoleh selama perkuliahan dan praktikum di laboratorium dalam keadaan nyata
di lapangan maka mata kuliah praktek lapangan/magang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai persyaratan untuk mengikuti wisuda.
Praktek lapangan yang diberlakukan pada Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia adalah Praktek Kerja Lapangan (PKL)Intership.
Kegiatan PKL/Intership dilaksanakan di hotel bertaraf internasional selama 3 bulan (dalam negeri) dan 6 bulan (luar negeri). Sebelum
mahasiswa melaksanakan PKL, mahasiswa terlebih dahulu mengikuti Training Perhotelan selama 1 bulan. Pelaksanaan Intership
dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia.
Untuk dapat mengikuti PKL, mahasiswa telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Telah Lulus Mata Kuliah Minimal 90 SKS
2. Telah Lulus Ujian Kompetensi Bahasa Inggris
3. Telah Membayar Biaya Praktek Kerja Lapangan/Magang

Halaman |31

Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia 2019
4)

Tugas Akhir (TA)

Tugas Akhir (TA) merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa pada masa akhir studinya berdasarkan hasil penelitian atau
kajian kepustakaan, atau pengembangan tentang suatu masalah yang dilakukan dengan seksama. Penulisan TA dimaksudkan untuk
memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam pemecahan masalah secara ilmiah dengan melakukan penelitian sendiri,
menganalisis dan menarik simpulan, serta menyajikannya menjadi bentuk Tugas Akhir (TA). Format TA di Akademi Bahasa Asing Dian
Cipta Cendikia mengikuti ketentuan baku yang telah disahkan, yaitu berupa Pedoman Penulisan Tugas Akhir (TA) Akademi Bahasa
Asing Dian Cipta Cendikia.
Prasyarat untuk mengajukan Tugas Akhir sebgai berikut:
a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif
b. Telah menempuh minimal 90 sks dengan IPK 2.00
c. Sudah atau sedang menempuh matakuliah Metodologi Penelitian
d. Melengkapi berkas pengajuan dan administrasi keuangan
e. Syarat-syarat penulisan diatur di dalam buku panduan penulisan tugas akhir
Mahasiswa yang telah mengajukan tugas akhir akan mendapatkan:
a. Surat keputusan direktur tentang persetujuan judul tugas akhir dan nama pembimbing tugas akhir
b. Formulir konsultasi tugas akhir yang akan dibawa pada saat bimbingan dengan dosen pembimbing
Prasyarat untuk pengajuan sidang akhir Tugas Akhir:
a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif
b. Telah melakukan tutup teori (telah lulus seluruh mata kuliah kecuali matakuliah tugas akhir)
c. Minimal IPK 2.75, nilai D tidak boleh lebih dari 2 mata kuliah dan tidak ada nilai E
d. Mengajukan berkas pendaftaran siding tugas akhir yang dilengkapi prasyarat
e. Melunasi biaya administrasi tugas akhir
Hasil Sidang Tugas Akhir berupa:
1. Lulus tanpa perbaikan
Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus tanpa perbaikan maka dapat langsung mendaftarkan diri sebagai peserta yang akan
diyudisium.
2. Lulus dengan perbaikan
Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan maka:
a. Diberikan waktu perbaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah sidang berlangsung
b. Perbaikan dilakukan dengan berkonsultasi kepada anggota tim penguji
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c. Mahasiswa akan mendapatkan nilai apabila telah memperbaiki laporan tugas akhir dengan bukti pernyataan dari masingmasing penguji
d. Apabila mahasiswa dalam 6 bulan tidak melakukan perbaikan maka mahasiswa tersebut akan dilakukan sidang ulang dan
e. Apabila mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester tidak melakukan perbaikan maka mahasiswa tersebut wajib mengajukan
ulang judul tugas akhir dengan administrasi mengulang dari awal.
3. Tidak Lulus
Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan maka :
a. Jika mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa tersebut dapat melakukan perbaikan laporan tugas
akhirnya dan dapat mengajukan sidang ulang dengan persetujuan oleh anggota tim penguji
b. Biaya administrasi ujian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3.6 KETENTUAN KELULUSAN
A.

Yudisium

Yudisium adalah keputusan rapat program studi dan ditetapkan oleh direktur melalui surat keputusan yang menyatakan mahasiswa
berhak menggunakan gelar akademik dengan syarat kelulusan dan aturan akademik yang ditetapkan.
Prasyarat yudisium:
a. Telah lulus mata kuliah Tugas Akhir
b. Telah menyelesaikan Ujian Kompetensi Bahasa Inggris dan EPT (English Proficiency Test)
c. Telah melunasi biaya administrasi akademik dan keuangan
B. Wisuda
Mahasiswa Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia dinyatakan lulus dan berhak diwisuda apabila memenuhi ketentuan berikut:
1. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban pendidikan Program Diploma yang disyaratkan, yaitu:
a. Telah mengikuti Orientasi Dinamika Kampus (ORDIK)
b. Menyelesaikan jumlah sks wajib masing-masing program studi
c. Menempuh dan lulus Ujian pendadaran PKL
d. Menempuh dan lulus Ujian Kompetensi
e. Menempuh dan lulus Ujian EPT (English Proficiency Test)
f. Menempuh dan lulus Ujian Sidang Tugas Akhir (TA)
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g. Menyerahkan laporan PKL serta bahan pustaka
h. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
i. Transkrip Akademik tidak mengandung huruf mutu E
2. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh administrasi dan Keuangan terhadap Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia.
Mahasiswa Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia yang dinyatakan lulus diberi predikat kelulusan sesuai dengan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) yang diperolehnya dengan ketentuan seperti tertera pada tabel dibawah ini.
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat Kelulusan
>= 3,51
Dengan Pujian
>=2,76
Sangat Memuaskan
<2,76
Memuaskan
Lulusan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia berhak menyandang gelar akademik atau sebutan profesional dan mendapatkan
surat keterangan lulus setelah diyudisium. Sedangkan ijazah diberikan pada hari wisuda dan diberi tanggal sesuai dengan tanggal
wisuda.
Gelar Akademik atau sebutan profesional tersebut ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar atau sebutan profesional
tersebut dengan didahului tanda baca koma contoh: Novita Imaniar, A.Md.
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GAMBAR ALUR ADMINISTRASI MAHASISWA
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Layanan yang ada pada administrasi keuangan dan akademik yang ada pada Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia telah
ditentukan sebagai berikut:
Jam Layanan seluruh satuan kerja:
Senin – Kamis
: 08.00 – 17.00 WIB
Jum’at
: 08.00 – 11.30 WIB dan 13.30 – 17.00 WIB
Layanan tersebut meliputi seluruh satuan kerja yang ada di Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia dan akan melayani seluruh
civitas akademika Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia.
Proses pelayanan akan terselenggara dengan baik apabila civitas akademika memenuhi ketentuan dan prosedur sesuai dengan jenis
layanannya yang berlaku di lingkungan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia.

4.1 ADMINISTRASI KEUANGAN
A.

KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA

Mahasiswa memiliki kewajiban keuangan yang berbeda-beda, yaitu:
1. Mahasiswa Aktif
Mahasiswa yang dinyatakan aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan pembayaran SPP/BPP dan telah mengisi FRS
(Formulir Rencana Studi).
Catatan : Apabila terdapat mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan pada semester
berjalan maka biaya administrasi mahasiswa yang telah dibayar dinyatakan hangus.
2.

Mahasiswa Cuti
Mahasiswa Cuti Wajib membayar biaya cuti akademik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan
direktur.

3.

Mahasiswa Non Aktif
Mahasiswa yang dinyatakan non aktif adalah mahasiswa yang:
 Tidak melakukan pembayaran SPP
 Tidak melakukan pengisian Formulir Rencana Studi (FRS).
 Tidak melakukan proses pembelajaran dengan IPK 0.00.
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Jika mahasiswa dalam 4 (empat) semester dinyatakan non aktif maka akan dikirim surat Dropout (DO).

4.

Mahasiswa Tanpa Keterangan
Mahasiswa yang dinyatakan tanpa keterangan adalah mahasiswa yang tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut, dan jika
lebih dari dalam 4 (empat) semester dinyatakan non aktif maka akan dikirim surat Dropout (DO).

B.

PROSEDUR PEMBAYARAN

Prosedur pembayaran yang ada pada Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia dilakukan secara langsung ke kasir (bagian
keuangan) dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan menyebutkan jenis pembayaran, petugas akan membuatkan bukti
pembayaran sebanyak 2 rangkap, rangkap 1 arsip untuk mahasiswa dan rangkap 2 arsip bagian keuangan.
Ketentuan administrasi mahasiswa:
1. Biaya Her-Registrasi
a. Pembayaran dilakukan setiap hari senin – jum’at mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB
b. Mahasiswa yang telambat melakukan proses pembayaran (sesuai dengan batas waktu yang ditentukan) akan dikenakan denda
10% dari biaya yang akan dibayarkan.
c. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan administrasi keuangan dapat menghadap kepala keuangan untuk mengajukan
tambahan waktu.
d. Mahasiswa yang mangkir membayar biaya administrasi keuangan (her-registrasi) akan terus dihitung selama semsester
berjalan.
2. Biaya Lain-Lain
Biaya yang dibayarkan selain biaya registrasi ulang dan dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diumumkan oleh
bagian terkait. Adapun biaya-biaya yang akan dibayarkan diantaranya :
a. Biaya Kemahasiswaan
Biaya kemahasiswa dibayarkan setiap awal semester bersamaan dengan pembayaran her-registrasi (SPP) dan dibayakan
selama menempuh studi Diploma Tiga di Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia .Adapun besar biaya sesuai dengan
ketetapan pembiayaan yang berlaku.
b. Biaya Kartu Perpustakaan
Biaya pembuatan kartu anggota perpustakaan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa Akademi Bahasa Asing Dian Cipta
Cendikia dibayarkan satu kali pada saat pembuatan kartu perpustakaan selama menempuh pendidikan Diploma Tiga (D3).
Besar biaya sesuai dengan ketetapan pembiayaan yang berlaku.
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c. Biaya Ujian Susulan
Biaya ujian susulan diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan baik itu Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS). Besar biaya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku pada tahun akademik berjalan.
d. Biaya Perbaikan Nilai
Biaya ujian perbaikan nilai diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh semester akhir dan sedang menyusun tugas
akhir namum terdapat maksimal 8 sks (3 matakuliah) maka mahasiswa tersebut dapat mengajukan perbaikan nilai dengan
melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Besar biaya sesuai dengan ketetapan pembiayaan yang berlaku.
e. Biaya Cuti
Biaya Cuti dibayarkan apabila mahasiswa tidak dapat melaksanakan perkuliahan pada semester berjalan dan mendapat
persetujuan ketua program studi dan wakil direktur bidang akademik.Cuti akademik dapat dilakukan paling lama 2 semester
selama berturut-turut dan maksimal cuti 4 semester dan tidak boleh berurutan, apabila melampaui batas yang telah ditentukan
maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri/ Droup Out (DO). Adapun besarnya sesuai dengan lama waktu cuti
yang diajukan dan sesuai dengan ketetapan pembiayaan yang berlaku.
f. Biaya Aktif Kuliah Kembali
Biaya aktif kuliah kembali ada dua, yaitu (1) mahasiswa aktif dari cuti, mahasiswa tersebut tidak dikenakan biaya aktif namun
melakukan pembayaran registrasi ulang, sedangkan (2) mahasiswa yang aktif kembali namun tidak dari cuti alias non aktif maka
mahasiswa tersebut akan membayarkan biaya yang sesuai dengan biaya registrasi persemesternya sebanyak semester yang
ditinggalkan.
g. Biaya Pembuatan atau Cetak Dokumen
Biaya cetak dokumen ulang atau dokumen lain seperti surat keterangan mahasiswa, pernyataan atau rekapitulasi nilai maka
akan dikenakan biaya cetak yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dokumen yang akan dicetak.
h. Biaya Penggunaan Internet
Biaya fasilitas internet yang digunakan mahasiswa dibayarkan setiap semester denggan besar biayanya sesuai dengan
ketetapan pembiayaan yang berlaku.
i. Biaya Kompetensi
Biaya kompetensi adalah biaya yang wajib dibayarkan karena akan dilakuka Ujian Kompetensi yang merupakan persyaratan
untuk menyelesaikan jejang studi yang ditempuh pada diploma tiga dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan dan jadwal pembayaran akan diberikan surat edaran/ pengumuman resmi dari lembaga pelaksana.
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j. Biaya Semester Pendek
Biaya perkuliahan semester pendek yang hanya diikuti oleh mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai. Biaya yang dibayarkan
hanya biaya sks, biaya UTS, dan biaya UAS. Adapun biaya sesuai dengan ketetapan pembiayaan yang berlaku.
k. Biaya Ujian Pendadaran
Biaya ujian pendadaran dibayarkan pada saat akan dilaksanakan ujian Praktek Kerja Lapangan (PKL) maupun Ujian Tugas
Akhir (TA). Adapun biaya sesuai dengan jumlah sks yang dikonversi dan besarnya disesuaikan dengan ketetapan pembiayaan
yang berlaku
l.

Biaya Kuliah Kerja Lapangan
Biaya Kuliah Kerja Lapangan ini dibayarkan apabila mahasiswa tersebut akan ikut serta dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan
sesuai dengan pilihan KKLnya, Besar biaya akan diinformasikan melalui surat/ pengumuman resmi dari bagian terkait.

m. Biaya Yudisium dan Wisuda
Biaya yudisum dan wisuda merupakan biaya yang dibayarkan diakhir penyelesaian studi mahasiswa dan besarnya sesuai
dengan ketetapan pembiayaan yang berlaku.
n. Biaya Mengundurkan diri/ Pindah
Biaya mengundurkan diri adalah biasa yang dibayarkan apabila mahasiswa akan pindah/ mengundurkan diri dari Akademi
Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia .Biaya sesuai dengan jumlah sks yang dikonversi dan besarnya disesuaikan dengan
ketetapan pembiayaan yang berlaku.
o. Biaya Konversi Nilai/ Alih kredit
Biaya Konversi Nilai/ Alih kredit merupakan biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa yang akan meng- Konversi Nilai/ Alih kredit
nilai matakuliah dari perguruan tinggi asal dengan persetujuan ketua program studi. Biaya sesuai dengan jumlah sks yang
dikonversi dan besarnya disesuaikan dengan ketetapan pembiayaan yang berlaku.
P. Biaya Denda dan Cetak Ulang
Biaya denda merupakan biaya yang dibayarkan apabila mahasiswa terlambat atau melampaui batas ketentuan pembayaran,
sedangkan biaya cetak ulang adalah biaya yang dibayarkan apabila mahasiswa akan mencetak ulang dokumen yang telah
dikeluarkan oleh Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia .Adapun besar biaya sesuai dengan ketetapan pembiayaan yang
berlaku.
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4.2 ADMINISTRASI AKADEMIK
A.

PROSEDUR PENGISIAN FORMULIR RENCANA STUDI (FRS)
1. Mahasiswa membawa bukti registrasi ke BAAK untuk mengambil FRS
2. Mahasiswa mengisi FRS berdasarkan Sebaran Mata Kuliah yang diumumkan oleh Bagian PRODI dan menandatangani
FRS tersebut
3. Mahasiswa membawa FRS yang terisi, Form Kendali Studi, KHS dan Form Konsultasi Pembimbing Akademik ke
Pembimbing Akademik untuk disetujui
4. Mahasiswa membawa FRS yang telah disetujui oleh Pembimbing Akademik untuk diketahui oleh Pembantu Direktur I
Bagian Akademik Akademi Bahasa Asing dan disahkan/Cap stampel oleh BAAK
5. Mahasiswa fotokopi FRS yang telah disahkan sebanyak 3 rangkap warna merah
6. Mahasiswa menyerahkan fotokopi FRS berwarna merah tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar dimasukkan kedalam Map warna
Merah ke BAAK, sedangkan FRS asli dipegang oleh mahasiswa sebagai bukti pengisian FRS

B.

PROSEDUR CUTI KULIAH
1. Mahasiswa membawa Formulir Pengajuan Cuti (download pada web www.aba.dcc.ac.id) yang telah diisi dengan melampirkan
Surat Bebas Keuangan termasuk biaya cuti semester & Surat Bebas Perpustakaan ke ketua program studi
2. Ketua Program Studi memeriksan dan menandatangani Form Cuti Akademik kemudian diserahkan kembali ke mahasiswa
3. Mahasiswa menangajukan persetujuan ke Pembantu Direktur I;.
4. Formulir cuti akademik yang telah lengkap ditandatangani dibawa ke BAAK untuk disahkan
5. Formulir cuti akademik yang telah sah di fotokopi sebanyak 3 rangkap.
6. Mahasiswa mendistribusikan copy formulir cuti yaitu: rangkap 1 diserahkan ke BAAK sebagai arsip,rangkap 2 diserahkan ke
Prodi, rangkap 3 diserahkan ke bag. Keuangan, sedangkan Form keterangan cuti yang asli di arsip oleh mahasiswa.

C.

PROSEDUR AKTIF KULIAH (DARI CUTI)
1. Mahasiswa membawa Formulir Pengajuan Aktif Kuliah (download pada web www.aba.dcc.ac.id ) yang telah diisi dengan
melampirkan membawa formulir cuti dan bukti registrasi semester berjalan ke ketua program studi;
2. Ketua Program Studi menandatangani Formulir Pengajuan Aktif Kuliah kemudian diserahkan kembali ke mahasiswa
3. Mahasiswa menangajukan persetujuan ke Pembantu Direktur I dan cap sah oleh BAAK
4. Formulir pengajuan aktif kuliah yang telah lengkap di fotokopi sebanyak 3 rangkap
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5. Mahasiswa mendistribusikan copy formulir tersebut yaitu: rangkap 1 diserahkan ke BAAK sebagai arsip,rangkap 2
diserahkan ke Prodi, rangkap 3 diserahkan ke bag. Keuangan, sedangkan Formulir pengajuan aktif kuliah yang asli di
arsip oleh mahasiswa
D.

PROSEDUR PENGAJUAN SURAT KETERANGAN MAHASISWA
1. Mahasiswa mengajukan permintaan surat keterangan ke BAAK dengan mengisi Formulir pengajuan (download di
www.aba.dcc.ac.id )
2. Mahasiswa akan mengisi formulir tersebut beserta persyaratannya
3. Formulir pengajuan yang teleh diisi dibawa ke bagian keuangan untuk membayar biaya administrasi
4. Formulir dan bukti pembayaran diserahkan ke BAAK untuk dibuatkan surat keterangan sesuai dengan pengajuan
5. Surat Keterangan akan didapatkan minimal 1 (satu) hari setelah pengajuan

E.

PROSEDUR UJIAN AKHIR SEMESTER
Pengambilan Kartu Peserta Ujian (KPU)
1. Mahasiswa mencetak KARTU PESERTA UJIAN di SIAKAD Mahasiswa (login dengan user & password mahasiswa)
2. Mahasiswa membawa kartu peserta ujian dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) ke bagian Keuangan untuk validasi
keuangan
3. Mahasiswa mengisi Kartu Peserta Ujian (KPU) dengan nomor ujian sesuai dengan mata kuliah yang diambil.
4. Kartu Peserta Ujian tidak boleh hilang dan akan dijadikan bukti untuk pengambilan Kartu Hasil Studi mahasiswa
Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)
1. Mahasiswa menunjukkan Kartu Peserta Ujian (KPU) ke Pengawas
2. Mahasiswa menempati tempat duduk sesuai dengan nomor kursi yang telah ditentukan
3. Mahasiswa mengisi jawaban sesuai dengan soal yang telah dibagikan pengawas
4. Mahasiswa menyerahkan soal dan jawaban yang telah diisi ke pengawas dan menyimpan kartu peserta ujian (KPU)
yang telah ditandatangani oleh pengawas
Pengambilan Kartu Hasil Studi
1. Mahasiswa mencetak kartu hasil studi di SIAKAD Mahasiswa, minimal 2 minggu setelah pelaksanaan ujian akhir
berlangsung
2. Mahasiswa mengajukan pengesahan kartu hasil studi ke BAAK
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F.

PROSEDUR PERBAIKAN NILAI
Perbaikan Nilai Dikarenakan Kesalahan Dosen atau Penginputan:
1. Mahasiswa mengajukan perbaikan nilai dengan mengambil formulir pengajuan perbaikan nilai di www.aba.dcc.ac.id
2. Mahasiswa mengisi dan melengkapi data dengan menunjukkan bukti kesalahan/ atau kekeliruan yang ditandatangani oleh
dosen pengampu dan ketua program studi.
3. Berkas tersebut diserahkan ke BAAK untuk dilakukan perbaikan
4. Perbaikan nilai paling lambat 2 Minggu setelah Kartu Hasil Studi Diterbitkan, perbaikan yang melebihi ketentuan tidak akan
dilayani.
Perbaikan Nilai Dengan Ujian Ulang:
1. Perbaikan Nilai diperuntukan bagi mahasiswa yang tengah menempuh tugas akhir namun terkendala maksimal 2 mata
kuliah yang belum lulus sehingga tidak dapat tutup teori
2. Mahasiswa mengajukan perbaikan nilai dengan mengambil formulir pengajuan perbaikan nilai di www.aba.dcc.ac.id
3. Mahasiswa mengisi dan melengkapi persyaratan diantaranya:
a. Copy daftar kehadiran mahasiswa yang menyatakan 75% hadir sesuai dengan matakuliah yang akan diperbaiki nilainya
b. Bukti pembayaran perbaikan nilai sesuai dengan ketentuan
c. Copy Lembar konsultasi Tugas AKhir Mahasiswa yang telah bimbingan minimal BAB I
4. Berkas tersebut diserahkan ke program studi untuk dilakukan Ujian Ulang perbaikan Nilai Mahasiswa dengan ketentuan
yang ditentukan oleh Program Studi
5. Hasil perbaikan nilaiakan diserahan ke BAAK untuk dilakukan perubahan nilai pada rekapitulasi nilai mahasiswa.

G.

PROSEDUR PENGAJUAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
1. Mahasiswa mengambil Formulir Pendaftaran PKL (download pada web www.aba.dcc.ac.id)
2. Mahasiswa mengumpulkan Formulir Pendaftaran PKL yang telah terisi dengan melampirkan berkas prasyarat yang
dibutuhkan
3. Mahasiswa wajib mengikuti sosialisasi PKL berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh LPPM
4. Mahasiswa melaksanakan PKL dan menyusun Laporan PKL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

H.

PROSEDUR TUGAS AKHIR
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Pengajuan tema/ proposal Tugas Akhir :
1. Mahasiswa mengajukan formulir pengajuan usulan tema (download pada web www.aba.dcc.ac.id ) berserta proposal
tugas akhir ke program studi minimal 2 (dua) usulan;
2. Program studi akan menyeleksi tema Mahasiswa dan mengumumkan melalui website/ pengumuman
3. Proposal yang diterima akan dikeluarkan SK direktur tentang tugas akhir dan pembimbing tugas akhir.
4. Proposal yang tidak diterima akan dikembalikan kemahasiswa untuk dilakukan pengajuan ulang
Pengajuan Seminar Hasil Tugas Akhir:
1. Mahasiswa mengajukan formulir pengajuan seminar tugas akhir dan berkas tugas akhir penelitiannya ke program studi
2. Program studi akan mengumumkan jadwal seminar hasil melalui website/ pengumuman
3. Mahasiswa mempersiapkan prasyarat untuk seminar hasil penelitian tugas akhir
4. Pengumuman hasil seminar hasil akan langsung diumumkan oleh pembahas pada saat seminar hasil
Pengajuan Sidang Komprehensif Hasil Tugas Akhir:
1. Mahasiswa mengajukan formulir pengajuan sidang tugas akhir yang telah dilengkapi dengan prasyarat
2. Program studi akan mengumumkan jadwal sidang hasil melalui website/ pengumuman
3. Mahasiswa mempersiapkan proses sidang tugas akhir
4. Pengumuman hasil sidang tugas akhir akan langsung diumumkan oleh tim penguji
I.

PROSEDUR PENDAFTARAN YUDISIUM DAN WISUDA
1. Mahasiswa mengajukan formulir yudisium dan wisuda (Formulir dapat didownload di www.aba.dcc.ac.id) dengan
melampirkan prasyarat yang telah dilengkapi dengan prasyarat ke Program studi, Perpustakaan dan Keuangan
2. Formulir yang telah ditandatangani seluruh bagian yang terkait disahkan dan diserahkan ke program studi sesuai
dengan batas waktu yang telah ditetapkan
3. Mahasiswa akan mendapatkan bukti pendaftaran wisuda untuk ditukarkan dengan perlengkapan wisuda dan
pengambilan ijasah

J.

PROSEDUR PENDAFTARAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN
1. Mahasiswa mengambil formulir pendaftaran anggota perpustakaan di www.aba.dcc.ac.id
2. Formulir diisi dan dilengkapi berkas persyaratan yang diserahkan ke petugas perpustakaan
3. Mahasiswa akan mendapatkan bukti pendaftaran kartu anggota perpustakaan untuk melakukan pembayaran biaya
pembuatan kartu anggota perpustakaan
4. Mahasiswa akan mengambil kartu anggota perpustakaan dengan menunjukkan bukti pendaftaran dan bukti pembayaran
biaya kartu
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K.

PROSEDUR PENGAJUAN PINDAH KE PERGURUAN TINGGI LAIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L.

PROSEDUR PENGAJUAN PINDAH JADWAL PERKULIAHAN
1.
2.

3.
4.

M.

Mahasiswa mengambil formulir pengajuan pindah di www.aba.dcc.ac.id
Formulir diisi dan dilengkapi berkas persyaratan
Mahasiswa membayar biaya proses pindah ke Perguruan Tinggi Lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
Berkas pengajuan yang telah lengkap akan meminta persetujuan ketua program studi dan pembantu direktur bidang
akademik
Setelah mendapatkan persetujuan mahasiswa menyerahkan berkas ke Bagian Administrai Akademik (BAAK)
Mahasiswa akan mendapatkan surat keterangan pindah dan rekapitulasi nilai yang telah ditempuh.

Mahasiswa mengambil formulir pengajuan pindah JADWAL di www.aba.dcc.ac.id
Mahasiswa akan mengisi formulir tersebut dan melengkapi persyaratan diantaranya:
a. Surat keterangan sesuai dengan alasan yang diajukan (contoh : surat keterangan kerja)
b. Surat pernyataan yang diketehui dan ditandatangani diatas materai oleh orang tua/wali
Berkas yang telah lengkap akan diserahkan ke Program Studi untuk mendapatkan validasi
Berkas difotokopi 3 rangkap dan diserahkan ke BAAK, Keuangan dan Prodi

PROSEDUR PENGAJUAN PINDAH KE PROGRAM STUDI
1.
2.
3.

Pindah program studi dilakukan menjelang semester ganjil
Pindah program studi dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pindah studi dengan mengambil formulir pengajuan
pandah program studi di www.aba.dcc.ac.id
Mahasiswa mengisi dan melengkapi persyaratan diantaranya:
a. Surat pernyataan mengundurkan diri dari program studi yang diketahui dan ditandatangani diatas materai oleh Orang
tua /wali
b. Surat bebas perpustakaan dan bebas administrasi keuangan
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4.
5.
6.
7.

Mahasiswa mengajukan berkas pindah program studi ke ketua program studi dan pembantu direktur bidang akademik
Berkas yang telah divalidasi oleh ketua program studi dan pembantu direktur bidang akademik diserahkan ke BAAK untuk
pembuatan proses pindah program studi
Mahasiswa akan mendapatkan surat keterangan pindah dan rekapitulasi nilai dari program studi awal
Mahasiswa akan mengisi formulir program pendaftaran mahasiswa baru dan melengkapi persyaratannya terutama surat
pindah dan rekapitulasi nilai dari program studi awal untuk mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) di program studi
yang baru
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Pengembangan kemahasiswaan merupakan salah satu bagian dari sub-sistem pendidikan tinggi dan tidak terlepas dari kebijaksanaan
umum sistem pendidikan nasional. Pengembangan kemahasiswaan merupakan tugas nasional yang penting, karena mahasiswa
sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi yang vital dan strategis. Pengembangan kemahasiswaan dilakukan selaras
dengan pembinaan dan pengembangan generasi muda Indonesia.
Berdasarkan peraturan yang berlaku tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, pengembangan
kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang berjiwa Pancasila, bertanggung
jawab, mandiri, dan mampu mengisi kemerdekaan bangsa. Pengembangan organisasi kemahasiswaan tersebut dilaksanakan melalui
kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi; penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan
bakti sosial bagi masyarakat.
Pengembangan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika, yang
dilakukan dalam suatu tatanan sistematis yang mengandung rangkaian program pembinaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu,
serta langsung secara terus menerus, yang berlaku untuk mahasiswa seluruh program studi.

5.1 PROFIL KEMAHASISWAAN
A. Visi
Pada tahun 2027 menjadi Satuan Kerja yang Mampu Menciptakan Mahasiswa dan Alumni yang Unggul Se-LLDIKTI Wilayah II
B. Misi
1. Meningkatkan pelayanan mahasiswa dan alumni secara profesional
2. Mengembangkan kreatifitas mahasiswa melalui wadah kegiatan kemahasiswaan
3. Mengembangkan pusat informasi kemahasiswaan dan alumni
4. Meningkatkan peran alumni dalam Perguruan Tinggi
C. Tujuan
Pada hakekatnya organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia ini diselenggarakan berdasarkan prinsip
dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa, namun
pengurusnya akan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur I dan Direktur selaku penanggung jawab utama.
Tujuan dari pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan, yaitu untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan YME,
kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta
tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama
bertanggung jawab atas pembangunan bangsa, Dalam hal ini mahasiswa dipersiapkan sebagai kader penerus perjuangan bangsa
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dan pembangunan nasional dengan diberikan bekal ketrampilan, kepemimpinan, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian,
dan budi pekerti.

D. Sasaran
Sasaran pembinaan dan pengembangan kemahasiswaaan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
1. Pembinaan Sikap
Dari pembinaan aspek ini diharapkan agar para mahasiswa betul-betul dapat menjadi warga yang beragama dan percaya
terhadap Tuhan YME, berbudi luhur, berkepribadian kuat dan sehat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah
Pancasila.
2. Pembinaan Pengetahuan
Dengan pembinaan aspek ini diharapkan agar kecerdasan dan kemampuan berfikir sebagai karunia yang tinggi yang ada pada
manusia dapat dikembangkan sehingga kehidupan dan penghidupan individu mampu menyerap dan mendayagunakan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan bangsa dan dunia.
3. Pembinaan Keterampilan
Mahasiswa sebagai sumber daya manusia sudah seharusnya dipersiapkan secara fisik, mental dan spiritual untuk menjadi
tenaga kerja yang nantinya mampu untuk menciptakan lapangan kerja. Tujuan pembinaan dan pengembangan mahasiswa
dalam hal ini ialah untuk memberikan kepastian masa depandan kemudian dapat menjadikanya sebagai tenaga kerja yang
berwiraswasta atau berwirausaha, bermotivasi, cakap, trampil, kreatif dan bertanggung jawab.

5.2 ORGANISASI KEMAHASISWAAN
A. Bentuk Organisasi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang berperan sebagai lembaga eksekutif di Perguruan
Tinggi Dian Cipta Cendikia dengan masa bakti kepengurusan selama 1 (satu) tahun. BEM bersifat otonom artinya, tidak berafiliasi
dengan organisasi apapun diluar lembaga yang bersangkutan. BEM merupakan badan pelaksana kegiatan mahasiswa ditingkat
program sesuai dengan bidang keilmuanya yang relatif memiliki kekhasan diprogram masing-masing. Adapun kegiatannya meliputi;
merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstra yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan bakat serta
bidang khusus lainnya. Setiap mahasiswa diharapkan dapat mengikuti dan berperan aktif pada organisasi mahasiswa tersebut.
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BEM berfungsi sebagai wadah untuk:
a. Pembentukan watak dan kepribadian dalam integrasi lembaga.
b. Pembinaaan aktifitas ekstra kurikuler yang berorientasi pada kegiatan yang berfat edukatif
c. Pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi pengembagan potensi mahasisiwa
d. Pencegahan pembinaan mahasiswa yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pembinaan Organisasi
BEM dibina oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Semua kegiatan BEM dilaksanakan sesuai anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga BEM yang telah disyahkan dan tidak menyimpang dari tata tertib lembaga.

C. Ketentuan Organisasi
Setiap organisasi kemahasiswaan harus mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan program pengajaran dan pembinaan
mahasiswa di lembaga yang bersangkutan melalui kegiatan ekstrakurikuler dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mempertinggi Moral dan Etika
- Menyelenggarakan upacara agama pada hari-hari besar agama
- Memperdalam agama dengan kegiatan antara mahasiswa dan ceramah-ceramah keagamaan
b. Mendorong adanya daya kreatif dengan melaksanakan sistem kerukunan dalam kampus dengan membentuk kelompok
belajar bersama, sehingga memungkinkan para mahasiswa belajar bersama (kegiatan akademik) dan bekerja bersama
(kegiatan lain)
- Menyelesaikan tugas kelompok dengan penuh tanggung jawab
b. Mengadakan latihan yang ada kaitanya dengan berbagai wawasan seperti: seminar, diskusi, pers jurnalistik, dll.
c. Memajukan Kesenian dengan:
- Membina dan mengembangkan seni tradisional dan modern
- Membantu menjaga dan melengkapi alat-alat kesenian dan mempergiat latihan-latihan
d. Memajukan Olahraga dengan:
- Membina dan mengembangkan olahraga
- Mengembangkan olahraga prestasi
- Membantu melengkapi alat-alat olah raga dan mempergiat latihan-latihan
e. Berkemah untuk memperdalam rasa cinta lingkungan hidup, untuk memperdalam rasa cinta tanah air, untuk
kesehatan/kebugaran tubuh, menikmati kebebasan, serta mempertebal cita rasa, yang diselenggarakan dengan pimpinan
dan pengawasan yang baik
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f. Mengabdi kepada masyarakat secara nyata dengan:
- Ikut dalam gerakan sosial untuk korban bencana alam, yatim piatu, dan sebagainya
- Ikut dalam gerakan kebersihan di tempat umum dan membantu kegaiatan yang diselenggarakan masyarakat sekitar
kampus
- Ikut dalam kegiatan donor darah untuk membantu sesama
g. Membuat majalah dinding oleh, dari dan untuk mahasiswa
h. Menjelenggarakan wisata mahasiswa yang bermanfaat
i. Menggalakkan kesukaan membaca dan ikut membantu tertib penyelenggaraan perpustakaan lembaga
j. Menggumpulkan dana untuk membiayai kesejahteraan mahasiswa dengan mengadakan koperasi mahasiswa (kopma),
bazaar, dan sebagainya
k. Mengadakan partisipasi secara aktif dalam usaha kegiatan lembaga

D. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi
Adapun tugas dan tanggungjawab BEM meliputi:
1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program kerja BEM yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan bakat
serta bidang khusus
2. Membuat dan menentukan skala prioritas dari time schedule program kerja yang telah dibuat
3. Memberikan laporan dan informasi secara periodik tentang program kerja BEM kepada Wakil Direktur I Bidang
Kemahasiswaan
4. Membimbing, mengarahkan dan mengawasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi
(HMPS)
5. Menjaga dan memelihara iklim yang kondusif di lembaga
6. Menjaga nama baik almamater

E.
A.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
UKM adalah lembaga kemahasiswaan tempat berhimpunnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran,
kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakulikuler di dalam kampus.
Berikut Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) tersebut:
1. Seni (music, vocal/paduan suara, fotografi, tari tradisional dan modern)
2. Olahraga (Futsal, Basket, dan Pencak Silat)
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3. Pencinta Alam (Himadita)
4. Wirausaha (Koperasi dan Business Center)
B.

F.

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
HMPS adalah organisasi di tingkat program studi seperti; bahasa Inggris, jaringan, design, pemrograman, dan akuntansi yang
merupakan media bagi anggotanya untuk mengembangkan pola pikir dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmu agar
siap terjun ke masyarakat.

Pembiayaan Organisasi

Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan organsasi meliputi:
1. Dana subsidi pembinaan mahasiswa dari Perguruan Tinggi
2. Iuran dari setiap mahasiswa
3. Donatur dan pungutan lainnya yang sah

G. Sarana Organisasi
Sarana yang dapat digunakan oleh organsiasi dalam menjalankan aktifitas rutin dari badan kemahasiswaan antara lain:
1. Ruang sekretariat BEM
2. Fasilitas-fasilitas lain yang telah tersedia

H. Program Kerja Organisasi
Program kerja merupakan panduan kegiatan organisasi yang harus dilaksanakan oleh badan-badan kemahasiswaan, yang terdiri dari:
1. Program kegiatan disusun untuk satu tahun ajaran termasuk waktu libur
2. Kegiatan BEM pada waktu berlangsungya kegiatan belajar mengajar dibatasi agar tidak mengganggu kegiatan pokok
Rencana program kegiatan BEM disusun oleh BEM beserta pembinaan dan setelah disetujui bersama dijadikan pegangan. Setiap
kegiatan yang akan dilakukan oleh BEM harus mendapat persertujuan dari Wakil Direktur I dan Direktur terlebih dahulu. Pada setiap
akhir kepengurusan atau setiap akhir kegiatan, pengurus BEM harus memberikan laporan tertulis kepada Wakil Direktur I atau Direktur
mengenai hasil, hambatan–hambatan, dan saran-saran guna penyempurnaan pembinaan selanjutnya. Pengurus
mempertanggungjawabkan kegiatan (operasional) dan administrasi selama masa kerja satu tahun kepada Wakil Direktur I dan Direktur.
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PENUTUP
Demikian informasi yang dapat disajikan seputar Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia, semoga bisa dipergunakan sebagai
acuan/pedoman bagi seluruh civitas akademika khususnya mahasiswa selama menempuh studi di Akademi Bahasa Asing Dian Cipta
Cendikia.
Tentunya kita sadari bahwa tidak semua yang ada dan terjadi dilapangan bisa tertuang dalam buku panduan ini, dan bisa juga
sebaliknya bahwa tidak semua yang tertuang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini semata-mata perkembangan Akademi
Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia yang selalu dinamis dan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan mahasiswa.
Oleh karena itu apabila ada hal-hal yang kurang jelas maka dapat menanyakan langsung sesuai dengan bagian masing-masing. Apabila
ada perubahan ketentuan akan diinformasikan dan ditetapkan kemudian.
Terima kasih
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PEDOMAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)
A. LATAR BELAKANG
Setiap memulai tahun Akademik baru, Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa/i
baru, agar adanya generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa membawa bangsa ini maju. Dalam proses awal memasuki dunia
kampus, calon mahasiswa/i baru akan dibimbing untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kampus yang akan menjadi
sarana mereka untuk menimba ilmu pengetahuan.
Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang
cakap ilmu menjadi agen perubahan sosial (agent of social change). PerguruanTinggi juga secara formal merupakan pendidikan
lanjutan yang mempunyai perbedaan cukup memdasar dengan pendidikan formal sebelumnya yaitu baik dari SMA, SMK, dan MAN.
Perbedaan proses pemberlajaran atara Perguruan Tinggi dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ini, sejak dini harus diperkenalkan kepada
mahasiswa baru, perbedaan tersebut dari teacher center learned ke student center learned. Perbedaan tersebut tentunya memerlukan
adaptasi terhadap lingkungan dan budaya yang baru yang ditempatinya, termasuk perbedaan lingkungan sosial.
Orientasi dan Dinamika Kampus (PKKMB) merupakan momentum bersejarah bagi setiap siswa yang memasuki pintu gerbang
perguruan tinggi. PKKMB dengan seluruh rangkaian acaranya merupakan wahana awal pembentukan watak bagi seorang mahasiswa
baru. Disadari atau tidak, pengalama pertama yang diperoleh selama mengikuti PKKMB sangat berkesan bagi seorang mahasiswa,
yang pada gilirannya akan diatualisasikan dalam kehidupan kesehariannya di lingkungan kampus. Oleh karena itu, kesuksesan
pelaksanaan PKKMB akan membentuk watak calon mahasiswa Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia menjadi mahasiswa yang
berkepribadian baik, berkarakter, berdaya saing tinggi, dan memiliki sertifikasi profesi.

B. TUJUAN KEGIATAN
Adapun tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Menyiapkan generasi muda yang jujur, cerdas, peduli dan bertanggung jawab
Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD NRI 45, NKRI dan Bhineka Tunggal
Ika
Membangun karakter mahasiswa terutama motivasi belajar dengan suasana akademik baru di Perguruan Tinggi
Menumbuhkan budaya akademik yang menunjang pengembangan kejujuran, kecerdasan, kepedulian
Menanamkan tanggung jawab sebagai peserta didik
Menanamkan ketangguhan sebagai insan Indonesia yang memiliki beragam bahasa dan budaya.
Menumbuhkan keakraban antara mahasiswa baru dengan mahasiswa yang sudah berada di dalam kampus sehingga
diharapkan agar terjadi transfer pengetahuan tentang unit kegiatan mahasiswa, kreativitas mahasiswa dan organisasi
kemahasiswaan yang resmi di dalam kampus.
Menyampaikan informasi tentang pola Akademik dan proses pembelajaran di Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia.
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C. TEMA KEGIATAN
Tema PKKMB Untuk Tahun 2019 Adalah “Generasi Cendikia di Era Revolusi Industri 4.0”.

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Tanggal

: 27 – 29 September 2019

Waktu kegiatan

: 07.00 s/d 17.30 WIB

Tempat kegiatan

: Halaman Kampus B (Morotai) Dian Cipta Cendikia

E.

PEMATERI

Kegiatan ini akan menghadirkan pemateri sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

F.

Direktur ABA Dian Cipta Cendikia
Staf Manajemen ABA Dian Cipta Cendikia
Komandan KODIM 0410 Bandar Lampung
Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung
Motivator

MATERI

Kegiatan ini akan memberikan wawasan baru kepada calon mahasiswa diataranya dengan menyajikan materi sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengenalan Bidang Akademik
Belajar Di Perguruan Tinggi
Menjadi Mahasiswa yang Ideal dan Unggul
Wawasan Kebangsaan
Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba
Sosialisasi Bidang Administrasi Kemahasiswaan
Keakraban

G. PESERTA
Kegiatan ini akan diikuti oleh calon mahasiswa/i baru Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia.
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H. PERATURAN DAN TATA TERTIB PKKMB
Peserta PKKMB di Wajibkan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mematuhi peraturan dan tata tertib PKKMB
Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKMB selama 3 hari sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat PKKMB
Mengikuti petunjuk dan instruksi dari panitia
Hadir 30 menit sebelum acara dimulai
Mengisi dan menandatangani daftar hadir (absensi)
Membawa peralatan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan panitia
Membawa Buku Panduan Akademik
Membawa penugasan yang diberikan oleh panitia
Membawa makan siang dan minum
Menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung
Memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri
Menonaktifkan suara HP/alat komunikasi lainnya selama PKKMB berlangsung dan dapat menngunakannya ketika jam
istirahat
13. Panitia PKKMB tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang yang dibawa peserta PKKMB
Peserta PKKMB di Larang:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Membawa kendaraan pribadi
Merokok di lingkungan kampus selama kegiatan PKKMB berlangsung
Membawa senjata tajam atau senjata lain yang membahayakan, senjata api dan minuman keras atau obat-obatan terlarang
lainya
Meninggalkan kegiatan PKKMB kecuali dalam hal yang sangat mendesak setelah mendapat izin terlebih dahulu dari panitia
Menerima tamu selama kegiatan, kecuali dalam hal-hal yang sangat mendesak setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari
panitia
Makan ketika materi sedang berlangsung
Meggunakan make up yang berlebihan atau membawa barang-barang berharga/perhiasan
Berbicara atau melakukan keributan atau kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu jalanya materi, diskusi, penjelasan dan
penugasan
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Perizinan Peserta PKKMB:
1.
2.

Sakit : melampirkan surat keterangan dokter
Izin Mendesak : melampirkan surat pernyataan atau keterangan yang disahkan oleh instansi/yang berkepentingan

Note:Apabila tidak melampirkan surat keterangan/izin tersebut , maka tidak dapat melanjutkan kegiatan PKKMB (tidak lulus PKKMB)
dan akan mengulang di tahun akademik berikutnya

I.

KETENTUAN PAKAIAN DAN KERAPIHAN PESERTA PKKMB

Pakaian Peserta PKKMB:
PAKAIAN
Laki-Laki
Perempuan
Baju kemeja Lengan panjang warna Putih (putih polos tidak Baju kemeja Lengan panjang warna Putih (putih
bercorak & menggunakan kaos dalam)
polos tidak bercorak & menggunakan kaos dalam)
Celana Panjang warna hitam
Rok Panjang warna hitam
Dasi Panjang warna hitam polos
Dasi Panjang warna hitam polos
Sepatu Warna Hitam
Sepatu tertutup Warna Hitam
Kaos kaki warna putih
Kaos kaki warna putih
Hari Terakhir Pelaksanaan PKKMB menggunakan Kemeja Putih dan Celana Jeans Biru dan sepatu olah raga serta
mengenakan Topi.
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Kerapian Peserta PKKMB:
KERAPIAN PAKAIAN
Laki-Laki
Perempuan
Pakaian bersih, rapi, dan sopan
Pakaian bersih, rapi, dan sopan
1. Baju dimasukkan (gunakan kaos dalam)
1. Baju dimasukkan (gunakan kaos dalam)
2. Lengan tidak digulung

2. Lengan tidak digulung

3. Tidak ketat
Rambut tidak dicat dan rapi (disisir) , tidak menutupi dahi,
tidak menyentuh kerah, dan tidak menutup telinga

3. Tidak ketat
Berhijab : hijab berwarna polos

Dilarang menggunakan aksesoris berlebihan
Pada saat PKKMB berlangsung dilarang menggunakan
jaket dan sejenisnya

J.

Tidak Berhijab : Rambut diikat dibelakang dengan
tali rambut, ditata rapi, dan tidak dicat
Dilarang menggunakan aksesoris dan make up
berlebihan
Pada saat PKKMB berlangsung dilarang
menggunakan jaket dan sejenisnya

KETENTUAN PENILAIAN DAN SANKSI

SISTEM PENILAIAN
Penilaian
 Absensi
 Tugas
 Keaktifan Individu
 Keaktifan Kelompok
Pelanggaran



Terlambat
Keluar tanpa izin

: 40%
: 30%
: 15%
: 15%
: 10 point
: 10 point
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Pelanggaran
Atribut tidak lengkap

2019

: 5 point
: 10 point

Sanksi:
Bagi calon mahasiswa perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia yang melanggar/tidak mematuhi peraturan/tata tertib tersebut akan
mendapatkan sanksi berupa:
1.
2.
3.
4.
5.

Teguran Lisan
Teguran secara tertulis
Hukuman oleh Tim ETIKA
Tidak Lulus PKKMB
Dikeluarkan dari Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendikia
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TESTIMONI ALUMNI
ABA DIAN CIPTA CENDIKIA
NO

NAMA

PEKERJAAN

TESTIMONI

1

Wiwik Apriyani

Export Import at Nike
Brand Shoes, Taiwan

Saya seneng bisa kuliah di ABA Dian
Cipta Cendikia karena berkat ilmu
yang diberikan oleh dosen dan para
praktisi yang profesional, sehingga
saya dapat mengejar impian yang
saya inginkan bisa bekerja di luar
negeri. Thank you ABA DCC!

2

Dani Hardiansyah

Supervisor of Customer
Excellent Traveloka.com,
Jakarta

ABA Dian Cipta Cendikia telah
mengubah saya menjadi luar biasa.
Selain biaya kuliah yang terjangkau,
dosen-dosennya pun sangat
professional telah membentuk saya
untuk berpikir kritis dan bisa
berbahasa inggris dengan baik.
Terima kasih untuk ABA DCC yang
telah mengubah alumnusnya dari
nothing to be something.
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3

Emi Luvianasari

NGO's Indonesian Future
Leaders Chapter Lampung

Berkat ABA DCC saya bisa mengikuti
kegiatan kepemudaan tingkat
nasional dan menjadi delegasi untuk
Negara tercinta Indonesia dalam
beberapa event bergengsi di
Malaysia dan Belgia, serta memiliki
jaringan yang luas Sebagai
mahasiswa terbaik III, saya
dipercaya untuk menjadi pengajar
di salah satu bimbingan belajar
terbaik di Kota Bandar Lampung dan
juga bekerja di Perusahaan Penyedia
Jasa Keuangan dan Perlindungan
Terbesar di Indonesia.

4

Risca Fransisca

Reservation at Horison
Hotel, Lampung

Melalui pembelajaran praktis sesuai
dunia kerja, Alhamdulillah setelah
diwisuda saya langsung mendapatan
pekerjaan di Hotel Horison
Lampung. Terima kasih dan sukses
selalu ABA DCC.
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5

Artika Ratna Sari

Retail Sales Consultant at A
Famosa Hotel & Resort
Melaka, Malaysia

Dengan program unggulan
intership/magang di luar negeri
membuat saya siap masuk ke dunia
kerja. Terimakasih ABA DCC telah
melatih dan mendidik saya berhasil
diterima kerja di luar
negeri.

6

Andi Rusandi

Call Center at Halo BCA,
Jakarta

Suatu kebanggan bisa menjadi
bagian dari ABA DCC. Suasana
kampus yang sangat mendukung
mahasiswanya untuk selalu
berinteraksi ide dan gagasan baik di
dalam dan luar kelas. ABA DCC is the
best.
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7

Nopri Wahyudi

Supervisor at Chandra
Dept.Store

Bangga menjadi bagian dari ABA
DCC, berkat kampus ini saya
memiliki kesempatan dan
pengalaman ke Malaysia untuk
melaksanakan magang. Pengalaman
ini menjadikan saya saat ini berada
diposisi sebagai Supervisor di salah
satu Departement Store di Bandar
Lampung.

8

Mita Oktavia Aryani

Front Office at Sheraton
Hotel

Luar biasa setelah wisuda saya
langsung mendapatkan kesempatan
bekerja di Hotel Sheraton Lampung.
Ini semua berkat ABA DCC yang
memiliki kerjasama internasional
sehingga saya bisa magang di Hotel
bintang lima “The Westin Langkawi
Resort & Spa, Malaysia.
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Orientasi dan Dinamika Kampus (ORDIK)

Outbound

Kunjungan ke Trans TV

Seminar Technopreneurship

ABA Cross Cultural Day

2019

Training Perhotelan
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Delegasi Indonesia Ke Malaysia
Delegasi Indonesia Ke Belgia

Muli Mekhanai Kota Bandar Lampung

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Wisuda

Dewan Senat
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Internship Malaysia

Perjalanan ke Malaysia dengan
rombongan Internship

Kegiatan Internship di Hari Besar Malaysia

2019

Keberangkatan Internship Internasional
Malaysia

Sertifikat Penghargaan Internship
Internasional

Food and Beverage Department

Halaman | 68

Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia

Hotel Tour (Horison Hotel)

2019

English Festival
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