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I. IDENTITAS 

1. Nama Jurusan   : Ilmu Pendidikan 

2. Nama Program Studi  : Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu Keagamaan 

Hindu 

3. Izin Penyelengaraan Prodi :ND/B.V/1/HK.00.5/1070/2008 

4. Akreditasi Prodi  : B 

5. Gelar Akademik  : Sarjana Pendidikan Seni Tari Keagamaan 

  HinduKeagamaan  Hindu  (S.Pd) 

6. Jenis Pendidikan  : Akademik 

7. Program Pendidikan  : Sarjana 

8. Bahasa Pengantar  : Bahasa Indonesia 

9. Masa Studi   : 8 Semester 

 

 

II. KURIKULUM 

A. Latar Belakang 

Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu Keagamaan Hindu,  

Fakultas Pendidikan Agama dan Seni UNHI Denpasar merupakan penyelenggara 

pendidikan dan pengajaran bidang Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu. Program 

studi ini sebagai pengembang kegiatan akademik dan keilmuan berupaya mempersiapkan 

lulusan sebagai Sarjana Pendidikan (S.Pd.) yang profesional di bidang Pendidikan Seni 

Tari Keagamaan Hindu, sehingga dapat berkiprah di tingkat lokal, nasional dan regional. 

Tuntutan pembangunan yang semakin meningkat membutuhkan sumber daya 

manusia yang andal dan mampu berkiprah dalam kompetisi global. Apalagi dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka 

keperluan akan tenaga ahli sesuai keadaan dan potensi daerahnya, antara lain di bidang 

Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu sangat diperlukanaa. Universitas Hindu 

Indonesia merasa berkewajiban untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang 
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pembangunan daerahnya, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan cara membuka 

Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu.   

   Secara konkrit, Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu Fakultas 

Pendidikan Agama dan Seni yang diselenggarakan oleh Universitas Hindu Indonesia 

bertujuan untuk menjawab tuntutan pembangunan khususnya di bidang Pendidikan 

Agama yang meliputi: 

1. Kebutuhan akan peningkatan  kualitas tenaga yang bergerak di bidang Pendidikan 

Seni Tari Keagamaan Hindu, terutama dalam bidang penelitian. 

2. Pengadaan tenaga ahli yang berkemampuan untuk meneliti Perkembangan Agama 

Hindu. 

3. Pengadaan tenaga ahli yang berpotensi untuk melestarikan dan mengembangkan 

Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu. 

4. Kebutuhan akan tenaga profesional yang memiliki kemampuan analisis dalam bidang 

keilmuan, serta peka terhadap masalah pembangunan, khususnya di bidang 

Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.56 tahun 2008 

persetujuan pembukaan Program Studi Strata Satu Pendidikan Seni Tari Keagamaan 

Hindu (S1).  Menindaklanjuti keputusan tersebut Rektor Universitas Hindu Indonesia 

Denpasar menerbitkan surat keputusan dengan No. : 69/SKP/UNHI/II/2011 tentang 

Penetapan Nama-nama Dosen Tetap Fakultas dan Pasca Sarjana Universitas Hindu 

Indonesia tertanggal 17 Pebruari 2011 Fakultas Pendidikan Agama dan Seni mengemban 

amanat dari umat Hindu (melalui Parisada) supaya Hindu memiliki tenaga profesional 

yang khusus menangani bidang Agama Hindu. Dalam rangka meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan program studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, perlu dilakukan 

evaluasi secara berkesinambungan pada berbagai aspek, yang salah satunya adalah 

evaluasi kurikulum. Pada tahun 2012 pemerintah telah memprogramkan standar 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 

8 Tahun 2012. Kemudian peraturan tersebut diterjemahkan kedalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang 

Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, dalam  penyusunan kurikulum haruslah  berpedoman 

pada standar umum Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi dengan memperhatikan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan 

Tinggi 2016 dari Kemenristekdikti dan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 

Tinggi Hindu Nomor 194 Tahun 2016 Dirjen Bimas Hindu. 
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Berdasarkan hal tersebut, Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu 

Fakultas Pendidikan Agama dan Seni, UNHI Denpasar perlu melakukan peninjauan atau 

evaluasi kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI). Oleh karena itu, disusunlah Kurikulum Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu 

yang mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

 

B. Landasan Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan 

HinduKeagamaan Hindu dilandasi oleh kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal-

pasal berikut: 

a. Pasal 3 tentang Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

b. Pasal 36, ayat (3) tentang kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: 

1) Peningkatan iman dan takwa; 

2) Peningkatan akhlak mulia; 

3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; 

4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan; 

5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 

6) Tuntutan dunia kerja; 

7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

8) Agama;  

9) Dinamika perkembangan global; dan 

10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

c. Pasal 38, ayat (3) tentang kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi 

yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program 

studi. 
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2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah disahkan tanggal 6 

Desember 2005. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Guru dan Dosen menjadi titik 

fokus perhatian upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, terutama pada pasal-pasal 

berikut: 

a) Pasal 8, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 

b) Pasal 9, bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh 

melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. 

c) Pasal 10, ayat 1 tentang kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional melalui pendidikan 

profesi. 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 2, 3, dan 4. 

Pasal 35, ayat (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak 

mulia, dan keterampilan. (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia. 

(4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 

kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 

4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). Pasal 5 lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana 

paling rendahsetara dengan jenjang 6. Lampiran Peraturan Presiden No. 8 Tahun 

2012 menguraikan jenjang 6 adalah sebagai berikut mampu mengaplikasikan bidang 

keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada 

bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi 

yang dihadapi, Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum 

dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara 

mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, 

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, 

dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara 

mandiri dan kelompok, dan Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat 

diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 
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5. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 

dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Pemerintah dalam hal ini Mendiknas, memberi 

keleluasaan kepada pengelola lembaga pendidikan tinggi untuk mengembangkan kurikulum 

mereka sendiri. Pemerintah hanya memberikan rambu-rambu pedoman pengembangannya. 

6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2016 dari Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi  

7. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Hindu Nomor 194 Tahun 2016 

Dirjen Bimas Hindu. 

(SNPG) Standar Nasional Pendidikan Guru 

 

C. Maksud dan Tujuan Pengembangan Kurikulum 

Evaluasi kurikulum merupakan tahap penting dalam menjamin mutu lulusan 

sebuah program studi. Oleh karena itu, harus dilakukan pengembangan dan pembeharuan 

kurikulum secara periodik didasarkan atas kebutuhan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku 

kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik 

program studi. Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di 

bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan. Adapun maksud dan tujuan pengembangan 

kurikulum Program Studi Pendidikan  Seni  Tari  Keagamaan Hindu adalah sebagai berikut. 

1. Menyesuaiakan akan kebutuhan pasar dan pemangku kepentingaan supaya hasil dari yang 

proses pembelajaran dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan; 

2. Menyesuaikan perkembangan keilmuan dan keahlian bidang studi supaya terus terjadi 

peningkatan kualitas keilmuan; 

3. Menyesuaikan pengembangan Visi dan Misi Program Studi Pendidikan Seni Tari 

Keagamaan  Hindu Fakultas Pendidikan Agama dan Seni UNHI Denpasar sebagai bentuk 

merealisasikan Visi dan Misi lembaga; 

4. Menyesuaikan perubahan regulasi dalam dunia pendidikan.  

Dengan demikian penting kiranya evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik dan 

disesuaikan dengan perkembangan situasi yang terjadi sehingga kurikulum selalu sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

 

D. Visi, Misi dan Tujuan  

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Pendidikan Agama dan Seni UNHI Denpasar 
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Visi Fakultas Pendidikan Agama dan Seni UNHI adalah:  “Menjadikan Fakultas 

Pendidikan Agama dan Seni yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian 

pendidikan agama dan seni keagamaan Hindu yang berbasis TIK, dan 

menghasilkan lulusan yang profesional sehingga mampu bersaing di tingkat 

regional, nasional maupun internasional” Capaian target diharapkan dapat 

terpenuhi di tahun 2022 yang  berbasis muatan lokal 

 

Misi  Fakultas Pendidikan Agama dan Seni: Menyelenggarakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat untuk menghasilkan guru agama  dan seni Hindu yang cerdas dan 

kompetitif dalam pengembangan keilmuan dan profesi”. Selanjutnya misi di bidang 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Misi di bidang Pendidikan, meliputi: Perencanaan rancangan kurikulum, struktur 

kurikulum, proses pembelajaran, pengawasan pembelajaran, dan evaluasi hasil 

pembelajaran. 

2. Misi di bidang penelitian, meliputi: penelitian individu dosen, penelitian hibah 

tingkat institusi Universitas,  penelitian hibah Kemenag, dan penelitian hibah 

Dikti 

3. Misi di bidang pengabdian kepada masyarakat, dilakukan sebagai wujud 

pengimplementasian dari ilmu yang telah diperoleh oleh mahasiswa selama 

mengikuti perkuliahan setelah perkuliahan semesteran berlangsung. Pengabdian 

masyarakat yang dilakukan di fakultas pendidikan agama dan seni hanya 1 (satu) 

kali dalam satu semester.  Pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk: 

ngayah di Pura-Pura Sad Kahyangan atau Dhang Kahyangan, sekolah, sanggar 

dan pengabdian pada desa-desa tertinggal. 

4. meningkatkan akreditasi Prodi 

5. mewujudkan institusi yang terakreditasi 

6. meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan serta lulusan 

7. bersinergi dengan stakeholders dalam pembangunan kesejahteraan berbasis 

kearifan lokal masyarakat 

8. mengembangkan managemen berbasis informasi dan teknologi untuk 

mewujudkan FPAS UNHI sebagai perguruan tinggi yang memberi pelayanan 

maksimal 
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Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan Fakultas Pendidikan 

Agama dan Seni: Menghasilkan lulusan sarjana pendidikan agama dan seni keagamaan 

Hindu yang memiliki kemampuan:  

1. Menjadi pendidik yang profesional dalam bidang pendidikan dan seni keagamaan 

Hindu, berdasarkan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial dan profesional. 

2. Memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan dan seni keagamaan Hindu. 

3. Menghasilkan lulusan berkualitas dengan karakter mampu bersaing di dunia kerja 

4. Kemampuan menghasilkan penelitian yang sesuai dengan bidangnya 

5. Kemampuan memberikan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

lingkungan  

6. Kemampuan untuk meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap prodi 

7. meningkatkan kepercayaan publik  terhadap FPAS UNHI Denpasar 

8. menciptakan suasana akademik yang kondusif 

9. menjalin  kerjasama dengan stakeholders, pemerintah, antar perguruan tinggi, 

pihak swasta  baik dalam maupun luar negeri 

10. tersedianya layanan informasi yang berbasis IT. 

 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu 

 

Visi Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan HinduKeagamaan Hindu 

adalah : 

Menjadikan Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu sebagai 

lembaga unggul dalam mencerdaskan dan berdaya saing tinggi dibidang pembelajaran 

dan pengkajian Seni Tari Keagamaan Hindu baik di tigkat lokal, regional, nasional, 

maupun internasional. 

Misi yang diemban Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu 

adalah : 

Menyelengarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan 

Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menghasilkan guru 

Seni Tari Keagamaan Hindu yang cerdas, unggul, dan kompetitif dalam 

pengembangan keilmuan dan profesi 
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Visi  

Menjadikan Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu sebagai 

Program Studi yang Unggul dalam Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seni 

Tari Keagamaan Hindu 

 

Misi Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu Keagamaan Hindu 

adalah: 

1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan menitik beratkan pada 

proses pembelajaran yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa 

untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya terkait dengan Pendidikan 

Seni Tari Keagamaan Hindu. 

2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkualitas untuk pemeliharaan, 

pengembangan, dan pelestarian Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu. 

3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat khususnya pada bidang 

Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu yang pragmatis. 

4) Meningkatkan mutu lulusan agar siap bersaing di pasar kerja. 

 

Tujuan Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan HinduKeagamaan Hindu 

adalah: 

1) Memiliki kemampuan menjadi pendidik dalam bidang Pendidikan Seni Tari 

Keagamaan Hindu berdasarkan kompetensi pedagogik, kepribadian, dan 

sosial. 

2) Kemampuan mengembangkan pola pikir, konsep, dan prosedur keilmuan 

Hindu dalam rangka pengembangan pengetahuan Pendidikan Seni Tari 

Keagamaan Hindu lebih lanjut. 

3) Memiliki pemahaman mendalam mengenai perkembangan Pendidikan Seni 

Tari Keagamaan Hindu untuk menyumbangkan pelayanan publik yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi secara sosial, profesional, dan bekerja 

pada lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kompetensi keilmuannya, 

serta mampu bersifat terbuka, adaptif, dan tanggap terhadap perubahan-

perubahan sosial sebagai tenaga pendidik bidang agama Hindu. 
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E. Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI Program Sarjana 

a. Deskripsi Umum 

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi 

Sistem Pendidikan Nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di 

Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang 

membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut: 

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan 

tugasnya. 

3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian dunia.  

4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang 

tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.  

5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama 

serta pendapat/temuan original orang lain.  

6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

 

b. Deskripsi Level 6 KKNI 

1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu 

beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 

2) Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis 

bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu 

memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 

3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan 

mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri 

dan kelompok. 

4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja organisasi. 
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F. Profil Lulusan 

 

NO PROFIL DESKRIPSI 

1 Profil 1  

 Pendidik Seni Tari 

Keagamaan Hindu di  

Sekolah, Pasraman, dan 

Sanggar 

Menjadi pendidik yang memiliki kualifikasi sebagai 

pendidik di sekolah formal, nonformal dan informal serta 

menjadi teladan bagi peserta didik, berakhlak mulia, 

religius, komunikatif dan inovatif. 

2 Profil 2  

 Peneliti Seni Tari Menjadi peneliti di bidang Pendidikan Seni Tari 

Keagamaan Hindu dengan bersumber pada nilai ajaran 

agama, budaya, dan seni yang berbasis Hindu. 

   3 Profil 3  

 Pengelola Administrasi 

Kependidikan 

 

Menjadi tenaga kependidikan pada pendidikan, 

formal,informal dan non formal.  

4 Profil 4  

 Tenaga Ahli Menjadi tenaga ahli di bidang Pendidikan Seni Tari 

Keagamaan Hindu. 

 

 

 

G. Capaian Pembelajaran Lulusan (Learning Outcomes) 

 

NO PROFIL CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
 

1 Pendidik Seni Tari 

Keagamaan Hindu di 

Sekolah dan 

Pasraman 

 

Menjadi pendidik yang memiliki kualifikasi sebagai pendidik di 

Sekolah dan Pasraman, dan bisa menjadi tauladan bagi anak 

didik, berakhlak mulia, religius, komunikatif dan inovatif. 

  A Sikap 
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1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 

etika; 

3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan 

cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain; 

6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara; 

8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;  

10. menginternalisasi semangat kemandirian, 

kejuangan, dan kewirausahaan;  

11. menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik 

guru Indonesia;  

  B Pengetahuan 

  
 

1. Mampu memahami hakekat, azas, konsep, teori, 

klasifikasi dan merancang media pembelajaran. 

2. Mampu memahami konsep dan kode etik profesi guru, 

menerapkan kompetensi guru sebagai Pendidik dan 

pembimbing.  

3. Mampu memahami elemen-elemen yang  menjadi 

pondasi dalam membangun sistem pengelolaan 

pendidikan Hindu.  

4. Mampu memahami dan menerapkan teori tentang 
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perencanaan, strategi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 

pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan hidup;  

5. Mampu  memahami berbagai pendekatan penelitian,  

menganalisis berbagai teknik pengumpulan data  dan 

mengaplikasikan metodologi penelitian pendidikan 

untuk menghasilkan karya tulis ilmiah;  

6. Mampu merancang, melaksanakan penelitian Pendidikan 

Seni Tari Keagamaan Hindu dan mempublikasikan hasil 

penelitian melalui jurnal ilmiah;  

7. Mampu memahami dan mengaplikasikan teori, konsep 

dan prinsip manajemen Pendidikan.  

8. Mampu memahami dan mengaplikasikan dasar-dasar 

statistik pendidikan. 

9. Mampu memahami dasar-dasar pembelajaran mikro, 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

ketrampilan dasar pembelajaran terbatas, terpadu, dan 

mengevaluasi pembelajaran mikro. 

10. Mampu memahami dan mengaplikasikan konsep, teori 

psikologi pendidikan dalam pembelajaran. 

11. Mampu memahami dan mengaplikasikan konsep dasar, 

teori evaluasi pendidikan pada proses dan hasil 

pembelajaran  

12. Mampu memahami dan mengaplikasikan secara 

komprehensif  baik  konsep, prinsip dan model 

pengembangan kurikulum dalam pembelajaran. 

13. Mampu merencanakan pengelolaan kelas dalam rangka 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. 

14. Mampu memahami dan mengaplikasikan konsep, azas, 

strategi, teknik, bimbingan dan konseling pada peserta 

didik. 

15. Mampu memahami dan mengaplikasikan konsep, fungsi, 

dasar-dasar pendidikan, dalam praktek pendidikan. 

16. Mampu memahami konsep dan teori filsafat pendidikan 

dalam kajian Ilmiah. 

17. Mampu menganalisis metode-metode pengajaran agama 

Hindu.  
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18. Mampu Memahami dan Mengaplikasikan prinsip-prinsip 

Psikologi Perkembangan Belajar Peserta didik  

19. Mampu memahami dan menerapkan konsep, teori 

sosiologi pendidikan dalam sekolah dan masyarakat 

lingkungan. 

20. Mampu memahami sistem kepercayaan Hindu yang 

meliputi konsep PancaSradha, kosmologi, kosmogoni, 

konsepsi kehidupan dan kematian, konsepsi tentang 

dunia roh, dan dunia akhirat.  

21. Mampu menganalisis dan menilai prilaku yang 

dianjurkan maupun yang dilarang dalam agama Hindu.  

22. Mampu menganalisis sistem acara dan upacara agama 

Hindu. 

23. Mampu memahami kitab suci Weda. 

24. Mampu memahami dan menganalisis konsep-konsep 

susastra Hindu.  

25. Mampu memahami, dan menganalisis bahasa dan aksara 

dalam susastra Hindu.  

26. Mampu memahami dan menganalisis dharmagita. 

27. Mampu memahami, menganalisis, dan mengkomparasi 

sistem kepemimpinan Hindu.  

28. Mampu memahami dan mendokumentasikan sejarah 

agama Hindu. 

29. Mampu menganalisis sistem sosial Hindu. 

30. Mampu memahami sistem keagamaan di Indonesia 
 

  C Keterampilan Umum 

  
 

1. Mampu mengembangkan media pembelajaran dan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

yang sesuai Kebutuhan dengan pembelajaran peserta 

didik;  

2. Mampu melaksanakan evaluasi kegiatan 

pembelajaran peserta didik; 

3. Mampu mengelola lingkungan sekitar sebagai 

bagian dari pengembangan pembelajaran;  

4. Mampu menulis karya Tulis Ilmiah  dan 
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mempublikasikan dalam media ilmiah;  

5. Mampu Menerapkan Pemikiran logis, Kritis, 

Sistematis dan Inovatif  dalam penelitian;  

6. Mampu merancang standar operasional prosedur, 

menyederhanakan birokrasi dan melakukan 

pelayanan prima dalam pendidikan. 

7. Mampu mendesain program kegiatan di Sekolah dan 

Pasraman. 

8. Mampu mengatasi permasalahan terkait perilaku 

peserta didik  

9. Mampu mengembangkan kurikulum yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik. 

10. Mampu menerapkan strategi pembelajaran yang 

bervariasi untuk peserta didik. 

11. Mampu menerapkan  prinsip-prinsip Psikologi 

Perkembangan Belajar Peserta didik  

12. Mampu membuat sarana upacara. 

13. Mampu menceritakan dan mengimplementasikan 

nilai-nilai kesusastraan Hindu. 

14. Mampu mempraktekkan yoga.  

15. Mampu membaca dan menulis aksara dan Bahasa 

dalam susatra Hindu.  

16. Mampu menentukan hari baik dalam aktivitas 

kehidupan.  

17. Mampu memimpin pelaksanaan upacara keagamaan 

Hindu.  

18. Mampu melantunkan teks susastra Hindu. 

 

  D Keterampilan Khusus 

  
 

 

1. mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang  memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 

bidang keahliannya; 
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2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur; 

3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

4. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan 

tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi; 

5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data; 

6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan 

kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di 

dalam maupun di luar lembaganya; 

7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil 

kerja kelompok dan melakukan supervisi serta  

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya; 

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada dibawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri; 

9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 

10. mampu memublikasikan karya akademik dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir yang 

diunggah dalam laman perguruan tingg; 

11. mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, 

berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan 
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ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat 

serta berperan sebagai warga dunia yang 

berwawasan global;  

12. mampu menegakkan integritas akademik secara 

umum dan mencegah terjadinya praktek 

plagiarisme; 

13. mampu menggunakan teknologi informasi dalam 

konteks pengembangan keilmuan dan implementasi 

bidang keahlian; dan 

14. mampu menggunakan minimal satu bahasa 

internasional untuk komunikasi lisan dan tulis. 
 

2 Peneliti Menjadi peneliti di bidang Pendidikan Seni Tari Keagamaan 

Hindu dengan bersumber pada nilai ajaran agama, budaya dan 

seni yang berbasis Hindu. 

 

  A Sikap  

   1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 

tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada bangsa dan negara; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, dan 

kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain; 

6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan 

dibidang keahliannya secara mandiri; 
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10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 

dan kewirausahaan; 

11. Memiliki kesadaran terhadap pentingnya melakukan 

evaluasi diri (self evaluation) sebagai upaya pribadi 

dalam proses peningkatan kualitas diri. 

 

  B Pengetahuan 

   1. Mampu memahami filsafat dan filsafat ilmu, kebenaran, 

sumber pengetahuan dan kebenaran, dan pohon ilmu, 

mengenal para filusuf dan pemikirannya sepanjang 

sejarah, cabang-cabang filsafat dan cabang-cabang ilmu, 

berpikir kritis dan rasional dan menyusun silogisme, 

metode ilmiah, eksperimen, probabilitas, dan analisis 

statistik, produk, sikap, dan keterampilan ilmiah dan 

keterkaitan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

masyarakat.  

2. Mampu mengaplikasikan metodologi penelitian 

pendidikan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah;  

3. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian 

Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu; Mampu 

menjelaskan kepada masyarakat tentang pengembangan 

PAH berdasarkan hasil penelitian. 

4. Mampu memahami berbagai pendekatan penelitian; 

5. Mampu menganalisis berbagai teknik pengumpulan data 

dalam penelitian; 

6. Mampu memahami kompleksitas dan spesifikasi isu-isu 

manajemen pendidikan pada saat ini, baik dalam konteks 

makro maupun mikro manajemen pendidikan di 

Indonesia dan mengungkap, menggali, dan 

memposisikan isu-isu strategik manajemen pendidikan 

dalam konteks legislasi, konsepsi maupun praktisi. 

7. Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep pokok 

filsafat dan filsafat pendidikan, aliran filsafat pendidikan, 

konsep-konsep yang melandasi suatu kebijakan dan 

praktek pendidikan.  

8. Mampu mengembangkan metode-metode pengajaran 
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agama Hindu. 

9. Mampu menjelaskan tentang pengertian dan fungsi karya 

ilmiah, tahap penyusunan karya ilmiah, sistematika 

skripsi, sistematika artikel, makalah, dan laporan 

penelitian, teknik penulisan karya ilmiah, penyajian, cara 

merujuk dan cara menulis daftar rujukan serta penulisan 

tabel, penyajian gambar,grafik dan pembuatan skema. 

 

  C Keterampilan Umum 

   1. Mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora pada 

bidang Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur; 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 

desain atau kritik seni, menyusun deskriptif santifik hasil 

kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 

dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 

akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi; 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam 

maupun di luar lembaganya; 

7. Mampu bertanggung jawab  atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 
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pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada dibawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri; 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 

10. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi 

untuk mengembangkan keilmuan dan kemampuan kerja. 

 

  D Keterampilan Khusus 

   1. Mampu mengatasi permasalahan penelitian;  

2. Mampu menulis karya Tulis Ilmiah dengan tata Bahasa 

Indoensia yang baik dan benar;  

3. Mampu mengintegrasikan berbagai tinjauan pustaka 

terkait permasalahan penelitian dan menyusun kerangka 

berpikir;  

4. Mampu menentukan metodologi penelitian terkait 

permasalahan penelitian;  

5. Mampu mendesain instrument penelitian;  

6. Mampu mengelola data sesuai dengan instrument yang 

disusun;  

7. Mampu merumuskan simpulan dan implikasi penelitian; 

8. Mampu mempublikasikan hasil penelitian dalam media 

ilmiah; 

9. Mampu menghasilkan karya tulis ilmiah. 
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3 Pengelola 

Administrasi 

Kependidikan 

Menjadi pengelola administrasi kependidikan pada Sekolah dan 

Pasraman. 

  A Sikap 

   1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 

tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada bangsa dan negara; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, dan 

kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain; 

6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan 

dibidang keahliannya secara mandiri; 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 

dan kewirausahaan; 

11. Memiliki kesadaran terhadap pentingnya melakukan 

evaluasi diri (self evaluation) sebagai upaya pribadi 

dalam proses peningkatan kualitas diri. 

 

  B Pengetahuan 

   1. Mampu memahami elemen-elemen yang  menjadi 

pondasi dalam membangun sisitem pengelolaan 

pendidikan Hindu. 

2. Mampu memahami konsep dasar, peranan dan ruang 

lingkup manajemen pendidikan, dilanjutkan dengan 
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kajian yang mendalam tentang pengelolaan terhadap 

bidang garapan manajemen pendidikan, yang mencakup 

: peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas 

pendidikan, pembiayaan pendidikan, ketatalaksanaan 

lembaga pendidikan, dan hubungan lembaga pendidikan 

dengan masyarakat, serta kepemimpinan pendidikan dan 

supervisi pendidikan. Perkuliahan diberikan melalui 

tatap muka, diskusi,dan penugasan. 

3. Mampu mengimplementasikan teori, konsep, dan  

prinsip manajemen pendidikan,  khususnya  manajemen 

pendidikan berbasis sekolah di Sekolah dalam aktivitas 

pendidikan atau pembelajaran guna mencapai tujuan 

pendidikan atau pembelajaran secara efektif dan efisien. 

4. Mampu memahami tentang teori-teori kewirausahaan 

yang diharapkan mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu 

kewirausahaan pada kehidupan sehari-hari dan 

menjadikannya berhasil. 

5. Mampu memahami  kosep hubungan masyarakat, 

perkembangan humas,opini public,komunikasi, 

hubungan dengan mediadan publisitas,periklanan, 

publikasi berkala,peristiwa khusus dalam kegiatan 

humas, hubungan komunitas, hubungan dengan 

konsumen, 

6. Mampu memahami memiliki wawasan yang 

komperhensif tentang konsep teoritis dan praktek 

penyelengaraan menejemen perkantoran baik dalam 

tingkat makro maupun mikro serta dapat diaplikasikan 

sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 

 

  C Keterampilan Umum 

   1. Mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora pada 

bidang Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 
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terukur; 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskriptif 

santifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi 

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 

akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi; 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam 

maupun di luar lembaganya; 

7. Mampu bertanggung jawab  atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya; 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada dibawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri; 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 

10. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi 

untuk mengembangkan keilmuan dan kemampuan kerja. 

 

  D Keterampilan Khusus 
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   1. Mampu melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran 

peserta didik;  

2. Mampu mengelola lingkungan sekitar sebagai bagian 

dari pengembangan pembelajaran;  

3. Mampu merancang standar operasional prosedur; 

4. Mampu menyederhanakan birokrasi; 

5. Mampu melakukan pelayanan prima; 

6. Mampu berkomunikasi dengan ramah dan baik; 

7. Mampu merancang program kegiatan dalam organisasi; 

8. Mampu mendesain program-program kegiatan di 

Sekolah dan Pasraman; 

9. Mampu membangun kapasitas menejerial; 

10. Mampu membangun usaha mandiri 

 

4. Tenaga Ahli Menjadi tenaga yang terampil dalam praktek keilmuan Seni Tari 

Keagamaan Hindu dengan bersumber pada nilai ajaran agama, 

budaya dan seni yang berbasis Hindu. 

 

   

A. 

 

Sikap 

   1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 

tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada bangsa dan negara; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, dan 

kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain; 

6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 
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7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan 

dibidang keahliannya secara mandiri; 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 

dan kewirausahaan;Memiliki kesadaran terhadap 

pentingnya melakukan evaluasi diri (self evaluation) 

sebagai upaya pribadi dalam proses peningkatan kualitas 

diri. 

 

  B. Pengetahuan 

   1. Mampu memahami filsafat dan filsafat ilmu, kebenaran, 

sumber pengetahuan dan kebenaran, dan pohon ilmu, 

mengenal para filusuf dan pemikirannya sepanjang 

sejarah, cabang-cabang filsafat dan cabang-cabang ilmu, 

berpikir kritis dan rasional dan menyusun silogisme, 

metode ilmiah, eksperimen, probabilitas, dan analisis 

statistik, produk, sikap, dan keterampilan ilmiah dan 

keterkaitan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

masyarakat.  

2. Mampu mengaplikasikan metodologi penelitian 

pendidikan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah;  

3. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian 

Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu; Mampu 

menjelaskan kepada masyarakat tentang pengembangan 

PAH berdasarkan hasil penelitian. 

4. Mampu memahami berbagai pendekatan penelitian; 

5. Mampu menganalisis berbagai teknik pengumpulan data 

dalam penelitian; 

6. Mampu memahami kompleksitas dan spesifikasi isu-isu 

manajemen pendidikan pada saat ini, baik dalam konteks 

makro maupun mikro manajemen pendidikan di 

Indonesia dan mengungkap, menggali, dan 

memposisikan isu-isu strategik manajemen pendidikan 

dalam konteks legislasi, konsepsi maupun praktisi. 
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7. Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep pokok 

filsafat dan filsafat pendidikan, aliran filsafat pendidikan, 

konsep-konsep yang melandasi suatu kebijakan dan 

praktek pendidikan.  

8. Mampu mengembangkan metode-metode pengajaran 

agama Hindu. 

Mampu menjelaskan tentang pengertian dan fungsi karya 

ilmiah, tahap penyusunan karya ilmiah, sistematika 

skripsi, sistematika artikel, makalah, dan laporan 

penelitian, teknik penulisan karya ilmiah, penyajian, cara 

merujuk dan cara menulis daftar rujukan serta penulisan 

tabel, penyajian gambar,grafik dan pembuatan skema. 

 

  C. Keterampilan Umum 

   1. Mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora pada 

bidang Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur; 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskriptif 

santifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi 

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 

akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi; 

5. Mampu merencanakan, menerapkan dan 

mengevaluasi pembelajaran seni tari dengan 
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memanfaatkan teknologi informasi  dalam 

penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi 

terhadap situasi yang dihadapi 

6. Menguasai berbagai teori dan prinsip dalam  seni 

tari secara mendalam,  serta mampu 

memformulasikan penyelesaian masalah 

procedural. 

7. Mampu mengambil keputusan yang tepat 

berdasarkan analisis informasi dan data tentang 

permasalahan pembelajaran seni tari dan mampu 

memberikan petunjuk dalam memilih berbagai 

alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 

8. Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri 

dalam mengelola pertunjukan seni dan dapat diberi 

tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja di 

sekolah 

9. Mengaplikasikan nilai-nilai religi, moral dan etika 

yang baik, nasionalisme, humanisme, multikultur, 

dan penegakan hukum dalam kehidupan dan 

penyelesaian tugasnya 

 

 

  D. Keterampilan Khusus 

   1. Mampu melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran 

peserta didik;  

2. Mampu mengelola lingkungan sekitar sebagai bagian 

dari pengembangan pembelajaran;  

3. Mampu merancang standar operasional prosedur; 

4. Mampu menyederhanakan birokrasi; 

5. Mampu melakukan pelayanan prima; 

6. Mampu berkomunikasi dengan ramah dan baik; 

7. Mampu merancang program kegiatan dalam organisasi; 

8. Mampu mendesain program-program kegiatan di 

Sekolah dan Pasraman; 
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9. Mampu membangun kapasitas menejerial; 

10. Mampu membangun usaha mandiri 

 

  

 

 

 

H. Matrik Hubungan Capaian Pembelajaran dengan Bahan Kajian  

Lampiran Kerja di File Excel 

 

I. Struktur Kurikulum  

Lampiran Kerja di File Excel 

 

J. Sebaran Mata Kuliah 

 

SEBARAN MATA KULIAH 

PRODI PENDIDIKAN SENI TARI KEAGAMAAN HINDU 

TAHUN AJARAN 2018-2019 

 

No No Urut 

Dalam 

Semester 

 

Mata Kuliah 

Kode Mata 

Kuliah 

 

SKS 

Muncul 

Pada 

Semester 

1 1 Kewarganegaraan MKT.1.2.01 2 1 

2 2 Bahasa Jawa Kuna MKT.2.2.02 2 1 

3 3 Pendidikan Agama Hindu MKT.1.2.03 2 1 

4 4 Bahasa Indonesia  MKT.2.2.04 2 1 

5 5 Desain Costum MKT.3.2.05 2 1 

6 6 Pancasila MKT.1.2.06 3 1 

7 7 Pengetahuan Tari MKT.2.2.07 2 1 

8 8 Teknik Tari Putra MKT.4.2.08 3 1 

9 9 Tembang Sekar Alit MKT.4.2.09 2 1 

10 10 Tata Rias Wajah MKT.3.2.10 2 1 

file:///C:/Users/HP%20PRO%20X2/Documents/01.%20TRI%20DHARMA%20PERGURUAN%20TINGGI/MENJADI%20NARASUMBER/KURIKULUM%20KKNI%20STKIP%20AMPLAPURA/CONTOH%20KURIKULUM/PETA%20BAHAN%20KAJIAN%20PRODI%20PENDIDIKAN%20AGAMA%20HINDU.xlsx
file:///C:/Users/HP%20PRO%20X2/Documents/01.%20TRI%20DHARMA%20PERGURUAN%20TINGGI/MENJADI%20NARASUMBER/KURIKULUM%20KKNI%20STKIP%20AMPLAPURA/CONTOH%20KURIKULUM/PETA%20BAHAN%20KAJIAN%20PRODI%20PENDIDIKAN%20AGAMA%20HINDU.xlsx
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  Sub Total  22  

 

11 1 Deskripsi Analisis Tari MKT.2.2.11 2 2 

12 2 Tembang Sekar Agung. MKT.4.2.12 2 2 

13 3 Bahasa Inggris MKT.1.2.13 3 2 

14 4 Tata Rias Busana  MKT.3.2.14 2 2 

15 5 Manajemen Pendidikan  MKT.1.2.15 2 2 

16 6 Strategi Desain Pembelajaran MKT.1.2.16 3 2 

17 7  Teknik Tari Putri MKT.4.2.17 2 2 

18 8 Estetika MKT.2.2.18 3 2 

19 9 Musik Iringan Tari MKT.4.2.19 3 2 

  Sub Total   22  

 

20 1 Perkembangan Peserta Didik MKT.1.2.20 2 3 

21 2 Olah Tubuh MKT.4.2.21 3 3 

22 3 Peniti Talaning Tari MKT.4.2.22 2 3 

23 4 Profesi Kependidikan MKT.1.2.23 2 3 

24 5 Seni Pertunjukan Indonesia MKT.2.2.24 2 3 

25 6 Praktek Tari Klasik MKT.4.2.25 3 3 

26 7 Filsafat Seni  MKT.2.2.26 2 3 

27 8 Pengetahuan Karawitan MKT.4.2.27 3 3 

28 9 Seni Sakral MKT.2.2.28 2 3 

29 10 Pengetahuan Haki MKT.1.2.29 2 3 

  Sub Total  23  

 

30 1 Statistik Pendidikan MKT.1.2.30 2 4 

31 2 Metodelogi Penelitian Pendidikan MKT.1.2.31 3 4 

32 3  Psikologi Pembelajaran MKT.1.2.32 3 4 

33 4 Wiraga tari MKT.4.2.33 3 4 

34 5 Praktek Tari Kekebyaran MKT.4.2.34 3 4 

35 6 Tata Teknik Pentas dan Cahaya  MKT.4.2.35 2 4 

36 7 Bimbingan Konseling MKT.1.2.36 2 4 
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37 8 Apresiasi Seni  MKT.2.2.37 2 4  

38 9 Micro Teaching MKT.1.2.38 3 4 

  Sub Total   23  

 

39 1  Silang Gaya MKT.4.2.39 3 5 

40 2 Manajemen Seni Pertunjukan MKT.4.2.40 2 5 

41 3 Yoga MKT.4.2.41 2 5 

42 4 Assesmen & Evaluasi Pendidikan MKT.1.2.42 2 5 

43 5 Seminar Tari MKT.2.2.43 2 5 

44 6 Filsafat Pendidikan MKT.1.2.44 2 5 

45 7 Instalasi Tubuh MKT.4.2.45 3 5 

46 8 Praktek Dramatari MKT.4.2.46 3 5 

47 9 PPL MKT.1.2.47 3 5 

  Sub Total   22  

 

48 1 Telaah Kurikulum MKT.1.2.48 3 6 

49 2 Spesialisasi Tari MKT.4.2.49 3 6 

50 3 Koreografi MKT.4.2.50 3 6 

51 4 Teknik Penulisan Karya Ilmiah MKT.2.2.51 2 6 

52 5 Drama Tradisi MKT.4.2.52 3 6 

53 6 Literatur Tari MKT.2.2.53 2 6 

54 7 Pendidikan Inkluisi MKT.1.2.54 2 6 

55 8 Kewirausahaan MKT.3.2.55 2 6 

  Sub Total   20  

 

56 1 Aplikasi Tari MKT.4.2.56 3 7 

57 2 Kuliah Kerja Nyata (KKN) MKT.1.2.57 3 7 

58 3 Seminar Proposal Penelitian MKT.1.2.58 2 7 

  Sub Total  8  

      

 1 Skripsi MKT.1.2.59 6 8 

  Sub Total  6  



30 

 

      

  JUMLAH TOTAL SKS  146  

  JUMLAH TOTAL SKS  

SMT GANJIL 

 75  

  JUMLAH TOTAL SKS  

SMT GENAP 

 71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


