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PROFIL UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
Universitas Yudharta Pasuruan (UYP)didirikan pada tanggal 1
agustus 2002 yang merupakan perguruan tinggi dibawah naungan
Yayasan Darut Taqwa berdasarkan surat keputusan Menteri
Pendidikan
Republik
Indonesia
melalui
dirjen
dikti
no.146/d/o/2002 tertanggal 1 agustus 2002.
Saat ini UYP memiliki 6 Fakultas dan 16 Program Studi, termasuk di
dalamnya terdapat program Strata 2 (S2) Jurusan PAI Multikultural.
Seiring dengan tuntutan zaman dan dalam rangka merespon
kebutuhan masyarakat, UYP senantiasa terus melakukan berbagai
terobosan dengan menyiapkan Mahasiswa yang berkepribadian
tangguh, professional, mandiri, kritis, inovatif, dan berjiwareligiuspluralistik.
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VISI
Menjadikan universitas sebagai wahana pengembangan dan
penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan tata
nilai kehidupan masyarakat religius yang pluralistik untuk
mengupayakan sarjana professional dan bermartabat.
MISI
1. Menyelenggarakan pembelajaran yang dapat membuat
mahasiswa memiliki kemampuan untuk mandiri, kreatif, kritis,
analitis, dan inovatif.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat untuk menghasilkan karya-karya inovatif dalam
rangka berperan terhadap kemajuan dan kemandirian
masyarakat.
3. Menciptakan iklim akademik yang beraksentusi pada
pengembangan keilmuan yang bernafaskan religius pluralistik.

3

Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru 2017/2018

KATA PENGANTAR
Pedoman ini disusun untuk memberikan informasi tentang
sistem penerimaan calon mahasiswa baru program Universitas
Yudharta Pasuruan (UYP). Pedoman ini dapat digunakan sebagai
dasar dan pegangan bagi lulusan SLTA/sederajat yang ingin
menjadi calon mahasiswa baru Universitas Yudharta dan panitia.
Pedoman ini memuat persyaratan seleksi bagi calon mahasiswa.
Dengan adanya Pedoman ini diharapkan agar semua pihak yang
terkait dengan sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas
Yudharta dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan semua
persyaratan yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan proses
penerimaan mahasiswa menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat
meningkatkan mutu lulusan. Semoga dengan diterbitkannya
Pedoman ini pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di
Universitas Yudharta menjadi lebih berkualitas, transparan, dan
akuntabel.
Pasuruan, 15 Januari 2017
Kepala PPIK

Ahmad Marzuki, S.PdI, M.Ag
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A. JADUAL PENDAFTARAN, TES, PENGUMUMAN, DAN
HEREGRISTASI

Pelayanan pendaftaran senin-jum’at jam 08.00-15.00, hari sabtu &
minggu jam 09.00-12.00.
B. BIAYA PENDIDIKAN
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C. PROSEDUR PENDAFTARAN
Penerimaan Mahasiswa Baru 2017/2018 berprinsip pada layanan
Praktis, Cepat, dan Mudah. Berikut ini persyaratannya:
1. Mengisi
Formulir
Pendaftaran
via
online
di
http://pmb.yudharta.ac.id. Atau mengisi formulir yang
terdapat dalam brosur dan diserahkan ke kantor PPIK lantai 1
gedung rektorat Universitas Yudharta Pasuruan
2. Membayar biaya pendaftaran Rp 150.000,- untuk pendaftaran
via online silahkan ditransfer melalui Bank BNI No. Rek. 025370-687-8 a.n. Universitas Yudharta Pasuruan
3. Foto Copy Ijazah SLTA dan dilegalisir sebanyak 3 lembar
4. Foto Copy SKHU dan dilegalisir sebanyak 3 lembar
5. Foto Copy KTP/Akte Kelahiran/SIM/ sebanyak 1 Lembar
6. Bagi siswa kelas XII yang ijazahnya belum keluar harap
membawa surat keterangan lulus (SKL) dari sekolah
7. Bagi mahasiswa transfer melengkapi syarat tambahan yaitu;
foto copy ijazah terakhir dan transkip dilegalisir sebanyak 2
lembar
D. TES MASUK
1. Kelengkapan Tes
 Membawa bukti bukti pembayaran pendaftaran
 Kertas lembar jawaban (disediakan panitia)
 Alat tulis (pensil 2b dan penghapus)
2. Tata Tertib Tes
 Peserta harus berpakaian sopan dan bersepatu
 Keluar-masuk ruang tes harus seizing petugas
 Segala bentuk pelanggaran akan berakibat pada calon
mahasiswa (dapat didiskualifikasi)
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E. RINCIAN HEREGRISTASI
1. Heregistrasi S1
2. Heregistrasi S2
3. Pasopati (Orientasi) S1
4. Pasopati (Orientasi) S2
5. Perpustakaan
menjadi mahasiswa)

Rp. 200.000,-/Semester
Rp. 500.000,-/Semester
Rp. 450.000,Rp. 1.000.000,Rp.50.000,(berlaku

selama

F. PENGISIAN Formulir Rencana Studi (FRS)
Sejak tahun 2014 pengisian FRS dilakukan melalui Sistem
Informasi Akademik (SiAkad) Yudharta. System ini merupakan
sebuah Sistem Informasi berbasis web untuk membantu aktivitas
di Universitas Yudharta Pasuruan, khususnya dalam hal kegiatan
Akademik, seperti pengisian FRS, transaksi Pembayaran oleh
Mahasiswa, Penerimaan Mahasiswa Baru, Kalender Akademik
dan Data Umum Pegawai dan Dosen. Sistem ini dibangun dari
kebutuhan pengolahan informasi dan data yang terpusat.
Sehingga mempermudah akses, pengelolaan, dan validasi data.
Untuk lebih jelas tata cara penggunaan system ini, silahkan
download Buku Panduan Sister di Website Yudharta.ac.id.
G. PROGRAM BEASISWA
1. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dari Dikti dan
Diktis.
2. Beasiswa bagi Mahasiswa Kurang Mampu (BBM) dari Dikti
dan Diktis.
3. Beasiswa Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) dari Dikti.
4. Beasiswa Khusus Guru Madin dari Pemprov Jawa Timur.
5. Beasiswa Yudharta Peduli Guru Madin.
6. Beasiswa Yayasan Darut Taqwa Pasuruan.
7. Beasiswa bagi Mahasiswa hafal Al-Qur’an 30 Juz.
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H. ALUR PENDAFTARAN DAN HEREGRISTASI
1. Alur Pendaftaran Off line
Pertama, Mengisi Formulir Pendaftaran & Membayar Biaya
Pendaftaran Rp 150.000 di ruang PPIK. Kedua, tes Masuk PMB
di Ruang Tes. Ketiga, Pengumuman Hasil Tes bisa dilihat di
Papan Informasi atau Website. Keempat, melakukan
heregristasi di BAK. Kelima, melihat Sebaran dan Jadual Mata
Kuliah di Fakultas masing-masing. Keenam, mengambil Buku
Panduan FRS Online/SiAkad di ruang PPIK). Ketujuh,
melakukan FRS secara online.
2. Alur pendaftaran On Line
Pertama, Mengisi Formulir Pendaftaran via online di
http://pmb.yudharta.ac.id. Kedua,Transfer Biaya Pendaftaran
Rp 150.000 ke Bank BNI No. Rek. 025-370-687-8 a.n.
Universitas Yudharta Pasuruan. Ketiga, menyampaikan hasil
print out dan bukti pembayaran pendaftaran (PPIK). Keempat,
Tes Masuk PMB (Ruang Tes) . Kelima, Pengumuman Hasil
Tes (Papan Informasi/Website). Keenam,
melakukan
heregristasi (BAUK) ). Ketujuh, Lihat Sebaran dan Jadual Mata
Kuliah (Fakultas). Kedelapan, Ambil Buku Panduan FRS
Online/SiAkad (PPIK). Kesembilan, melakukan FRS secara
online.
I. KOMPETENSI PROGRAM STUDI
Bidang Pendidikan di Universitas Yudharta Pasuruan
dikelompokkan dalam 3 (tiga) bidang keilmuan yang mencakup
dalam 5 (lima) Fakultas, yaitu Fakultas Agama Islam, Fakultas
Ilmu Sosial Dan Politik, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik,
dan Fakultas Pertanian. Program Studi di Universitas Yudharta
Pasuruan sampai tahun akademik 2017/2018 terdiri dari 16
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(enam belas). Kompetensi masing-masing Program Studi adalah
sebagai berikut:
1. Program Studi Teknik Sipil
Program Studi Teknik Sipil di Universitas Yudharta
Pasuruan menghantarkan lulusan dengan bekal kompetensi
rancang/bangun konstruksi bangunan yang tergambar
dalam tujuan pendidikan sebagai berikut:
1) Mampu
melakukan
penyelidikan,
perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan bangunan
serta mampu menerapkan ilmu dan teknologi teknik sipil
dengan baik dan benar sesuai dengan permasalahannya.
2) Mampu membuat laporan kerja (engineering report) dan
engineering judgment.
3) Memiliki semangat ilmiah yang tinggi dengan
kemampuan khusus dan mampu mengembangkan ilmu
dan teknologi Teknik Sipil melalui kegiatan penelitian
secara terencana yang tepat guna dan berhasil guna.
4) Menyiapkan lulusan yang berkemampuan untuk
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
5) Menjalin kerja sama dengan masyarakat, lembaga/instansi
lain guna memecahkan permasalahan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana fisik
terutama yang berkaitan dengan pengembangan
infrastuktur kawasaan pedesaan sehingga dapat
menunjang fungsi pelayanan social Universitas Yudharta
Pasuruan.
2. Program Studi Teknik Mesin
Program Studi Teknik Mesin Universitas Yudharta Pasuruan
menghantarkan lulusan dengan bekal kompetensi Teknik
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Mesin yang tergambar dalam tujuan pendidikan sebagai
berikut:
1) Mampu melakukan
penyelidikan, perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan mesin serta
mampu beradaptasi mengembangkan diri dalam teknologi
baru di bidang Teknik Mesin dan yang berkaitan.
2) Menghasilkan
lulusan
yang
mampu mengenali,
mengamati, melakukan pendekatan dan penalaran
ilmu,pemecahan masalah pada bidangnya,secara terpadu
3) Memiliki kemampuan dan keahlian teknis yang mendalam
dibidangnya.
4) Mengembangkan ilmu melalui kegiatan penelitian secara
terencana serta mampu melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi.
5) Mampu merencanakan mesin-mesin konveksi energy dan
mampu membuat laporan kerja (engineering)
6) Lulusan Sarjana Teknik Mesin bidang-bidang yang bisa
dimasuki sebagai peluang kerja antara lain: Kontraktor,
Konsultan yang berkaitan dengan perencanaan lengkap
mesin-mesin pada perguruan tinggi negeri dan swasta.
7) Bidang tugas Sarjana Teknik Mesin meliputi pekerjaan
penyelidikan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan pemeliharaan sebagai prasarana seperti: Bidang
konveksi energy, Turbin air, Turbin Uap, Turbin Gas,
Ketel, Motor Bakar, Mesin Pendingin,Pompa dan
Komprosor pada mesin produksi meliputi bubut, fres, bor
gerinda, kerja bangku dan CNC. Pada bidang metalurgi
meliputi panduan-panduan logam, penemuan logam baru
serta pengujiannya.
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3. Program Studi Teknik Industri
Program Studi Teknik Industri Universitas Yudharta
Pasuruan
menghantarkan
lulusan
dengan
bekal
kewirausahaan mandiri dengan menggunakan teknologi
yang berbasis Teknologi Tepat Guna yang tergambar dalam
tujuan pendidikan sebagai berikut:
1) Mampu dan terampil dalam mengembangkan serta
menerapkan IPTEK di bidang teknologi industry.
2) Mampu merancang dan memecahkan masalah dibidang
industri manufaktur industri jasa.
3) Mampu melakukan perencanaan, pengawasan dan
pengembangan dalam kegiatan berproduksi dan
pelayanan jasa.
4) Mampu membuat strategi konsep pemasaran yang
berkelanjutan.
5) Mampu membuat Desain Grafik dan Animasi Grafis.
6) Mampu membuat konsep lingkungan kerja yang kondusif.
7) Mampu dan terampil berkomunikasi dan menjalin kerja
sama dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dunia
perindustrian.
8) Lulusan Teknik Industri Universitas Yudharta Pasuruan
dapat menghantarkan lulusan mahasiswa ke berbagai
instansi antara lain: pegawai negeri, Karyawan Perusahaan
Swasta atau BUMN, Konsultan perencanaan industry,
marketing, karyawan bank swasta atau Negara, tenaga
penagajar dan pelatihan, tenaga Free line, Wiraswasta atau
wirausaha mandiri berbagai sector bidang, Karyawan
Lembaga Beacukai atau pelayaran, berkecimpung pada
lembaga social masyarakat (LSM), berkecimpung dalam
Lembaga konsumen Indonesia.
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4. Program Studi Teknik Informatika
Program Studi Teknik Informatika Universitas Yudharta
Pasuruan menghantarkan lulusan dengan bekal kompetensi
Teknologi Informasi yang tergambar dalam tujuan
pendidikan sebagai berikut:
1) Mampu berperan serta dalam era pembangunan industry
dan informasi dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi
computer, terutama di bidang, pengelolaan sumber daya
alam.
2) Mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi computer
untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu menjawab
tantangan masa depan yang bertumpu pada informasi dan
teknologi computer. Memiliki kemampuan dan keahlian
teknis yang mendalam di bidangnya.
3) Mampu menggunakan informasi dan teknologi computer
dalam
proses
pengidentifikasian
permasalahan
pengolahan data dan informasi serta pemecahan
permasalahan dan pengambilan putusan.
4) Memiliki kemampuan analytical critical thinking skills.
5) Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bisnis dan
manajemen.
6) Lulusan Teknik Informatika Universitas Yudharta
Pasuruan dapat bekerja di industry/lembaga/perusahaan
baik Swasta maupun Negeri antara lain dibidang:
Manajemen informasi system(MIS), tenaga pengajar,
Elektronik Data Processing
(EDP),
Analis
sistem,
programmer informasi dan komunikasi data, Teknisi
Hardware dan Jaringan komputer, Wirausaha.
5. Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP)
Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) Universitas
Yudharta Pasuruan menghantarkan lulusan dengan bekal
13

Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru 2017/2018

kompetensi Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) yang
tergambar dalam tujuan pendidikan sebagai berikut:
1) Menguasai analisa mutu pangan secara kimia,
mikrobiologi dan sensorik.
2) Menguasai pengendalian mutu pangan.
3) Menguasai teknologi pengolahan pangan
secara
tradisional dan modern.
4) Mampu memahami teknologi pengolahan hasil pertanian
dalam arti luas.
5) Mampu merumuskan suatu masalah secara ilmiah dalam
bentuk proposal, melaksanakan penelitian dengan metode
yang sah serta mampu membuat dan menyajikan laporan
hasil penelitian bidang teknologi pangan.
6) Mampumenguasai konsep dasar managerial dalam
pengembangan kewirausahaan di bidang industri pangan.
7) Mempunyai kemampuan melihat peluang di masa depan
dengan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang
berorientasi pada pengembangan produk pangan baru
serta daya terima konsumen
8) Lulusan Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Yudharta
Pasuruan dapat berkarir di industri pengolahan pangan
sebagai analis mutu pangan, dan bagian produksi, Sebagai
peneliti di lembaga penelitian, serta dinas pemerintah
seperti Dinas Pertanian, atau Dinas Ketahanan Pangan,
tenaga pendidik (dosen) dan menjadi enterpreneurship
dibidang Teknologi Pengolahan Pangan
6. Program Studi Agrobisnis
Program Studi Agrobisnis Universitas Yudharta Pasuruan
menghantarkan lulusan dengan bekal penguasaan dan
penerapan teknologi budidaya pertanian (pemilihan bibit,
penyiapan lahan, penanaman dan pasca panen) analisa
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usaha tani dan prospek pemasaran produk pertanian bahkan
sampai pemanfaatan limbah komoditi pertanian untuk
penemuan energy(bioenergi).
Kompetensi Lulusan Program Studi Agribisnis adalah :
1.
Mampu melakukan bisnis pertanian secara profesional
dengan menggunakan konsep pertanian dengan cara
melakukan analisis kuantitatif fan kualitatif serta
menunjukkan hasil rancangan dan operasional bisnis
pertanian pada sistem pertanian tropis untuk
mengantisipasi tantangan lokal dan global
2.
Memiliki kemampuan mengelola unit bisnis pertanian
mulai dari skala usahatani hingga enterprise
(perusahaan) yang didasarkan pada kearifan lokal dan
berwawasan global sebagai sumberdaya insani yang
membanggakan bangsa
3.
Memiliki
kemampuan
mengidentifikasi
dan
menganalisis masalah, potensi dan prospek serta
merekomendasikan alternatif pengambilan keputusan
dalam bidang agribisnis dengan menggunakan metode
kuantitatif dan kualitatif
4.
Mampu
merancang
dan
mengoperasikan
pengembangan unit bisnis serta jejarning usaha
agribisnis yang inovatif, menciptakan nilai tambah dan
berwawasan lingkungan
Program studi Agrobisnis mampu bekerja di bidang:
1.
Manajer Agribisnis Profesional.
2.
Pengusaha Agribisnis yang Handal.
3.
Akademisi & Konsultan Profesional di Sektor
Agribisnis.
4.
Birokrat/Perencana Pembangunan & Fasilitator
Pemberdayaan Masyarakat.

15

Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru 2017/2018

7. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan
Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas
Yudharta Pasuruan menghantarkan lulusan dengan bekal
teknologi perikanan dari pengolahan, pengawetan,
penyimpanan, distribusi dan pengguanaan bahan pangan
yang aman, bergizi dan memiliki kualitas organoleptik yang
dapat diterima oleh konsumen, yang tergambar dalam
tujuan pendidikan berikut:
1) Mampu dan trampil dalam menangani hasil-hasil
perikanan
2) Mampu dan terampil menciptakan dan mengembangkan
teknik-teknik pengolahan dan pengawetan ikan.
3) Mampu dan terampil mengendalikan dan menentukan
kualitas hasil perikanan baik ditinjau dari segi fisik,
kimiawi, mikrobiologi, dan inderawi.
4) Mampu menyusun perencanaan suatu usaha pengelolaan
ikan.
5) Mampu dan terampil menganalisa, menetralisir dan
memanfaatkan kembali limbah industry pengolahan
perikanan yang ramah lingkungan.
6) Mampu sebagai perintis perencanaan dan pengembang
dibidang pengolahan hasil perikanan baik di masyarakat
maupun industri maritim.
7) Lulusan teknologi hasil perikanan Universitas Yudharta
Pasuruan
nantinya
dapat
bekerja
di
instansi/lembaga/perusahaan baik swasta maupun negeri
misalnya; Quality Control (QC) di berbagai perusahaan,
tenaga pengajar, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia,
Dinas perikanan dan kelautan, perusahaan pengalengan
ikan, perusahaan pembuat bahan-bahan kosmetik,
perusahaan pembuat pakan udang dan ikan, perusahaan
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pengawetan ikan, perusahaan pembuat krupuk, abon, dan
teri nasi, wiraswasta.
8. Program Studi Ilmu Adminstrasi Niaga/Bisnis
Program Studi Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis Universitas
Yudharta Pasuruan menghantarkan lulusan dengan bekal
kemampuan bisnis dan kewirausahaan yang tergambar
tujuan pendidikan berikut:
1. Memiliki kemampuan merumuskan filosofi bisnis
2. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan
menagkap peluang bisnis menjadi bisnis yang profitable,
berkelanjutan dan bermanfaat bagi nmasyarakat
3. Memiliki kemampuan untuk merealisasikan gagasan
bisnis secara profesional
4. Memiliki kemampuan menganalisis dinamika organisasi
bisnis dalam konteks perilaku sosial, budaya, politik, dan
ekonomi Indonesia
5. Memiliki prola perilaku yang etis profesional dalam
penyelenggaraan aktivitas bisnis sebagai perwujudan
tanggung jawab sosial
Lulusan Sarjana Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis FISIP
Universitas Yudharta Pasuruan memiliki prospek menjadi
seorang entrepreneur yang mampu merintis, menjalankan dan
mengembangkan bisnis. Lulusan juga dapat bekerja menjadi
entrapreneur konsultas bisnis, bekerja pada lembaga
pemerintahan khususnya yang terkait seperti Pemerintahan
Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.
Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Dinas UMKM,
Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan dinas lain yang
relevan.
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9. Program Studi Ilmu Administrasi Negara/Publik
Program
Studi
Ilmu
Administrasi
Negara/Publik
Universitas Yudharta Pasuruan menghantarkan lulusan
dengan bekal pemahaman tentang politik dan kebijakan
public yang tergambar dalam tujuan pendidikan berikut:
1) Mampu mengembangkan keterampilan diri, berjiwa
kepemimpinan dan beretika social.
2) Memiliki kemampuan bekerja atau melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3) Mampu menjawab perkembangan tantangan dan situasi
baru dalam profesinya sebagai sarjana Ilmu Administrai
Negara.
4) Memiliki
dasar-dasar
pengetahuan,
sikap
dan
keterampilan professional di bidang Ilmu Administrasi
Negara.
5) Mampu beradaptasi dan terampil dalam menghadapi
persoalan social yang bersifat interdisipliner melalui
penguasaaan dasar-dasar ilmu secara analitis dan berdasar
kaidah metodologi ilmiah.
10. Program Studi Ilmu Komunikasi
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Yudharta
Pasuruan menghantarkan lulusan dengan bekal teknologi
komunikasi, dengan konsentrasi Broad Casting dan
Jurnalistik yang tergambar dalam tujuan berikut:
1) Menghasilkan sarjana ilmu komunikasi yang memiliki
kemampuan ilmiah dan keterampilan teknis untuk
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan
mengevaluasi segala kegiatan dibidang siaran serta
memiliki kemampuan ilmiah dan keterampilan untuk
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan
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mengevaluasi segala kegiatan di bidang peiklanan serta
memahami pengaruhnya bagi masyarakat luas.
2) Menghasilkan sarjana ilmu komunikasi yang memiliki
kemampuan ilmiah dan keterampilan teknis untuk
merencanakan, mengorganisasikan melaksanakan, dan
mengevaluasi segala kegiatan media masa serta
memahami pengaruhnya bagi masyarakat luas.
Lulusan dari sarjana ilmu komunikasi dapat bekerja di
berbagai bidang terutama dibidang komunikasi itu sendiri
seperti bidang humas dari berbagai instansi sebagai
jurnalis serta dibidang publikasi seperti presenter di
program-program televisi dan radio.
11. Program Studi Ilmu Psikologi
Program Studi Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan
menghantarkan lulusan dengan bekal pemahaman ilmu
perilaku yang digunakan untuk menjelaskan perilaku
manusia yang ada di sekitarnya dan dalam tujuan
pendidikan berikut:
1) Mampu melakukan analisa dan solusi masalah social
psikologi dalam hubungan non-terapeutik.
2) Melakukan penelitian bidang psikologi dalam hubungan
ilmu terkait.
3) Memahami dan mampu menjelaskan bidang-bidang ilmu
psikologi yang bersifat umum.
4) Mampu menjelaskan data-data yang diintegrasikan dari
hasil penilitian yang dilakukan.
5) Menguasai dasar teori psikologi dan metode penelitian.
6) Mampu melakukan asesmen/pengukuran psikologi
dengan metode utama observasi dan wawancara, kecuali
seting klinis/kepribadian.
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7) Mampu menghayati dan mengamalkan kode etik
psikologi dalam menjalankan aktivitas keilmuanya.
Peluang kerja sarjana psikologi sangat luas yang terdiri dari
berbagai bidang, antara lain; Rumah Sakit, Jasa Psikologi,
Dinas Psikologi TNI dan KAPOLRI, Institusi pendidikan,
Lembaga Swadaya Masyarakat, BUMN, BUMD, Instansi
pemerintah, berbagai perusahaan nasional dan multinasional.
12. Program Studi Bahasa Arab
Program Studi Bahasa Arab Universitas Yudharta Pasuruan
menghantarkan lulusan keguruan dengan bekal kemampuan
pendidik yang professional di bidang bahasa arab,
pemahaman literature agama Islam yang lebih dalam serta
kemampuan dalam mengembangkan karir berbasis bahasa
arab, yang tergambar dalam tujuan berikut;
1) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan bahasa arab
baik dalam dunia pendidikan, social masyarakat, ekonomi,
politik dan keagamaan.
2) Memiliki
kemampuan
dalam
pemahaman
dan
penerjemahan literature arab.
3) Memiliki pemahaman sosio-kultur tentang kajian timur
tengah yang lebih mendalam.
4) Memiliki akses untuk mengembangkan keilmuan di
kawasan Timur Tengah dan Negara-negara Islam lainnya.
Adapun out put pendidikan bahasa arab adalah menjadi
guru agama islam dan guru arab yang professional menjadi
penterjemah baik lisan maupun tulisan menjadi Diplomat
Kawasan Timur Tengah, Pemadu haji dan pariwisata
mampu mengembangkan usaha kursus bahasa arab, serta
profesi mulia lainnya.
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13. Program Studi Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Islam Universitas Yudharta
Pasuruan menghantarkan lulusan dengan bekal ekonomi
syari’ah/proses perjalanan roda ekonomi dengan basis
keislaman. Yang tergambar dalam tujuan pendidikan
berikut:
1) Mengetahui
dasar-dasar
ilmu
pengetahuan
dan
keterampilan dalam pengembangan ekonomi islam,
melalui Manejemen Perbankan Syari’ah, Akutansi Syari’ah
Dan Lembaga Keuangan Syari’ah.
2) Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang
dimiliki dalam kegiatan produktif dan pelayanan
masyarakat.
3) Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan
diri berkarya dalam ekonomi islam maupun dalam
berkehidupan bersama di masyarakat.
4) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi informasi yang berkembang dibidang Ekonomi
Islam.
Lulusan Progam Studi Ekonomi Islam dapat bekerja di
instansi swasta maupun pemerintahan, lembaga keuangan
syari’ah seperti: perbankan syari’ah, pengadaian syari’ah,
asuransi syari’ah, baitul malwattamwil(BMT), perusahaan,
dan lembaga perekonomian lainnya, serta dapat menekuni
bidang wirausaha atau perniagaan.
14. Program Studi Pendidikan Agama Islam
Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas
Yudharta Pasuruan menghantarkan lulusan keguruan
dengan bekal kemampuan menjadi tenaga pendidik yang
professional dibidang Pendidikan Agama Islam, pemahaman
literature agama islam yang lebih dalam serta kemampuan
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dalam mengembangkan karir berbasis keislaman, yang
tergambar dalam tujuan berikut:
1) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan keislaman dan
keterampilan pengajaran.
2) Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan
agama islam baik dalam dunia pendidikan, social
masyarakat,ekonomi,politik,dan keagamaan.
3) Memiliki
kemampuan
dalam
pemahaman
dan
penerjemahan literature Bahasa Arab.
4) Memiliki pemahaman sosio-kultur tentang kajian
pendidikan dan pengajaran yang lebih mendalam.
Adapun out put Pendidikan Agama Islam adalah guru
agama islam yang professional.
15. Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
Visi
Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas
Yudharta Pasuruan adalah sebagai wahana pengembangan
dan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
al-Qur’an dan Tafsir yang berlandaskan tata nilai kehidupan
masyarakat religius yang pluralistik untuk mengupayakan
sarjana professional dan bermartabat.
Misi
1. Penyelenggaraan pendidikan di bidang Ilmu Al-Qur’an
dan Tafsir untuk menjadikan mahasiswa memiliki
kemampuan mandiri, kreatif, kritis, analitis, dan inovatif.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat
di bidang ilmu al-Qur’an dan Tafsir agar menghasilkan
karya-karya inovatif dalam rangka berperan terhadap
kemajuan dan kemandirian masyarakat.
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3. Menciptakan iklim akademik di Program Studi Ilmu alQur’an dan Tafsir yang berkonsentrasi untuk
pengembangan keilmuan yang bernafaskan religius
pluralistik.
Tujuan
1. Mengantarkan peserta program agar mampu melakukan
penajaman pemikiran ilmu al-Qur’an dan Tafsir.
2. Mengantarkan
peserta
program
agar
mampu
membudayakan penelitian dalam bidang ilmu-ilmu alQur’an dan Tafsir.
3. Mengantarkan peserta program agar mampu dan
bersemangat melakukan penggalian di bidang ilmu alQur’an dan Tafsir.
4. Mengantarkan peserta program agar memiliki kepribadian
untuk mengembangkan ilmu al-Qur’an dan Tafsir.
5. Membekali peserta program untuk
melanjutkan
pendidikan pada jenjang strata-2/Magister, khususnya di
bidang ilmu al-Qur’an dan Tafsir.
Sasaran Dan Strategi Pencapaian
1. Menghasilkan lulusan PS.
IATyang berakhlaqul
karimah,kritis, berjiwa enterpreunership danberdaya saing
tinggi serta siap berkerja sesuai keilmuan dan mampu
menyelesaikan kendala dalam berbagai berbagai situasi
yang ada dengan menggunakan pendekatan khas
kequr’anan.
2. Menghasilkan lulusan PS. IATdengan IPK min. 3,00
dengan tepat waktu dalam penyelesaikan studi (4 tahun).
3. Menghasilkan lulusan PS. IAT yang memiliki kemampuan
dalam merencanakan, menyusun, dan membuat karya
ilmiah mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat
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di tingkat mahasiswa, baik secara mandiri maupun
kelompok.
16. Program Pasca
Multikultural

Sarjana

Pendidikan

Agama

Islam

Kebangsaan dalam Islam sebenarnya sudah dicontohkan oleh
Nabi Muhammad dalam peristiwa misaqul madinah. Dalam
peristiwa
tersebut,
Islam
menunjukkan
jati
diri
kebangsaannya dengan terciptanya tamaddun, sebuah
wilayah yang memiliki peradaban. Yakni wilayah yang
mampu menciptakan harmoni berbagai suku, golongan, ras,
dan bahkan agama dengan saling menghormati, menyayangi
dan memiliki visi bersama, yakni kemanusiaan.
Realitas tersebut, oleh para fathers founding telah
dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai
penopang Negara. Dalam Pancasila dan UUD 1945, setiap
warga Indonesia memiliki hak, kewajiban yang sama. Tidak
ada satu golongan tertentu yang diuntungkan maupun
dirugikan. Maka sudah seharusnya semua komponen bangsa
Indonesia untuk berpegang teguh pada Pancasila dan UUD
1945, agar harmonisasi di Indonesia tetap terjaga sehingga
kita menjadi bangsa yang tamaddun. Bangsa yang memiliki
peradaban yang tinggi.
Dengan sikap tersebut, Universitas Yudharta Pasuruan
sangat sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang
multikultur, bangsa yang memiliki berbagai macam suku, ras
dan beragam agama. Untuk menjaga agar tetap dalam
persatuan, maka multikulturalisme adalah salah bentuk
implementasi yang harus dibumikan di Indonesia tercinta ini.
Dari uraian diatas, Universitas Yudharta Pasuruan sebagai
salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, tahun
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akademik 2015/2016 membuka Program Pascasarjana (PPs)
dengan konsentrasi Pendidikan Agama Islam Multikultural
berdasarkan ijin operasional Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi nomor: 6269 Tahun 2014 pada tanggal 05 November
2014, dengan harapan mampu mengembangkan pendidikan
ke-Islaman multikultural secara profesional yang dapat
diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa.
Visi
Program Pascasarjana Universitas Yudharta Pasuruan
sebagai pusat kajian pendidikan dan pemikiran agama Islam
multikultural di tingkat regional, nasional, dan internasional
dalam rangka mentransformasikan misi Islam yang rahmatal
lil ‘alamin.
Misi
1. Menyelenggarakan Program Magister di bidang Pendidikan
Agama Islam multikultural yang professional.
2. Mengembangkan Pengetahuan, sains dan Teknologi
Pendidikan Agama Islam Multikultural.
3. Menumbuhkembangkan
wawasan
ke-Islaman
yang
rahmatan lil ‘alamin dalam bingkai kebhinekaan budaya
Indonesia di Dunia global.
TUJUAN
1. Mengantarkan peserta program agar mampu melakukan
penajaman pemikiran ilmu ke-Islaman dan Pendidikan
Agama Islam yang berbasis pada paradigma Islam
multikultural.
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2. Mengantarkan peserta program agar mampu dan
besemangat melakukan pengkajian di bidang ilmu-ilmu keIslaman dan Pendidikan Agama Islam multikultural.
3. Mengantarkan
peserta
program
agar
mampu
membudayakan penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keIslaman dan Pendnidikan Agama Islam multikultural.
4. Mengantarkan peserta program agar memiliki kepribadian
untuk
mengembangkan ilmu-ilmu ke-Islaman dan
Pendidikan Agama Islam multikultural.
J. PUSAT INFORMASI
Kunjungi Kantor kami di Jl. Yudharta No.7 Sengonagung
Purwosari Pasuruan.Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2015/2016 dapat ditanyakan di Kantor PPIK
Gedung Rektorat Lantai I, atau melalui: http://yudharta.ac.id
Email: informasi@yudharta.ac.id.Info Lebih Lanjut Call:
085646510065, Sms: 085755124565

Gambar: Rute Perjalanan ke Kampus UYP
26

Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru 2017/2018

K. SARANA PENUNJANG
1. Laboratorium produksi mesin dan percetakan
2. Laboratorium micro teaching
3. Lab pengolahan hasil pertanian
4. Lab bahasa
5. Lab computer
6. Lab komunikasi
7. Lab industry
8. Lab psikologi
9. Lab teknik sipil
10. Lab bisnis
11. Lab otonomi daerah
12. Rumah susun mahasiswa
13. Koperasi mahasiswa
14. Perpustakaan
15. Hotspot Area
16. Mini Bank Syari’ah
17. Kantin
18. Pusat Layanan Psikologi (PLP)
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