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T E N T A N G   K A M I

Sejarah Universitas Widyatama (UTama) dimulai dengan pendirian Ins�tut Akuntansi 
Bandung (IAB) di bulan Maret 1973 yang membina program studi Akuntansi (Strata 1). 
Pendirian perguruan �nggi ini diprakarsai Prof.Dr. Koesbandijah Abdul Kadir, Ak., seorang 
prak�si sekaligus pendidik yang seluruh hidupnya diabdikan untuk kepen�ngan 
pendidikan, beliau juga dikenal sebagai Profesor Wanita Indonesia Pertama di Bidang 
Akuntansi.  Universitas Widyatama berdiri pada 2 Agustus 2001, berdasarkan Surat 
Keputusan menteri Pendidikan Nasional No. 137/D/0/2001. Universitas Widyatama ini 
merupakan penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB), Sekolah Tinggi 
Ilmu Bahasa Bandung ( STIBB), Sekolah Tinggi Teknologi 11 Bandung Widyatama 
(STTBW), Sekolah TinggiDesain Komunikasi Visual (STDKV) serta Magister Manajemen. 
Penggabungan sekolah �nggi-sekolah �nggi ke dalam Universitas Widyatama agar 
lulusanlulusannya dapat menjadi lulusan-lulusan yang lebih memiliki daya saing yang 
�nggi. Langkah lanjut dilakukan Universitas Widyatama adalah upaya serius dan 
konsisten mewujudkan suatu sistem pelayanan pendidikan dengan standar ISO-9001: 
2008. 

T E N T A N G   K A M I

Kini, Universitas Widyatama merepresentasikan universitas yang dinamis, inova�f, 
berorientasi ke depan yang menampung sekitar 6.700 mahasiswa serta sekitar 
9.000 alumni yang tersebar di dunia kerja. 
Widyatama juga telah menempatkan dirinya dalam pergaulan nasional maupun 
internasional. Melalui kerjasama dengan UNESCO dan Kementrian Riset dan 
Teknologi dalam rangka menghadapi era masyarakat informasi, Universitas 
Widyatama ditetapkan sebagai pusat penyebaran informasi untuk Asia Pasifik atau 
disebut Regional Observatory of Informa�on Society in Asia Pacific (ROISAP). Selain 
itu, Widyatama merupakan anggota ak�f South East Asia Associa�on for 
Ins�tu�onal Research dan ditetapkan sebagai penyelenggara konferensi ke lima 
SEAAIR tahun 2005 di Bali. Universitas Widyatama memiliki 5 fakultas dan 1 sekolah 
pascasarjana, dengan menawarkan 11 pilihan program studi untuk program D3 dan 
S1/D4, dan 3 program studi untuk program pascasarjana
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Da�ar Isi 1

Tentang Kampus
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Kenapa Harus Pilih Widyatama?

Kampus Favorit Bandung
Versi Koran Tempo 
November 2014

Best Private University
Best School of Management
Versi Mix Magazine 

Repository Perpustakaan
terpopuler posisi ke-24 
Se-Indonesia Versi Juli 2017

20 Kampus Terbaik Se-Indonesia
Versi 4icu
Agustus 2017

Siap mencetak lulusan 
dengan karakter Global
Technical Competence,
Employability dan 
Entrepreneurial Skill 

Suasana kampus sehat tanpa 
asap rokok di seluruh spot 
kampus
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Kerjasama lebih dari 30 
Perguruan Tinggi Nasional & 
Luar Negeri 

Kampus PTS Terbaik 
Se-Jawa Barat
Versi 4icu
Agustus 2017
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Fakultas
Bisnis dan Manajemen

3

Kota Bandung merupakan Kota dengan sejuta 
krea�vitas. Masyarakat yang produk�f 
menciptakan berbagai  inovas i  demi 
keberlangsungan juga penunjang kehidupan 
kesehariannya. Dukungan pendidikan yang 
krea�f juga inova�f pun mendukung sumber 
daya manusianya sehingga menjadi insan 
yang unggul. Perkembangan kulturasi 
menjadi era milenia menuntut warga di 
Negara Indonesia menjadi pribadi yang 
mampu bersaing �dak hanya dalam so�kill 
dan hardskill di bidangnya saja, namun 
dukungan faktor atau variabel lain yang 
m e n j a d i  ko m p l e m e n t e r  p o r t o f o l i o 
competence masyarakat tersebut yang 
menjadikan lulusan dari Fakultas Bisnis dan 
Manajemen di Universitas Widyatama. 
Formula yang dipersiapkan oleh Fakutlas 
Bisnis dan Manajemen di Universitas 
W i d y a t a m a  s a n g a t l a h  m e n d u k u n g 
lulusannya menjadi pribadi yang unggul 
d a l a m  b i d a n g  k e r j a n y a  m a u p u n 
m e m p e r s i a p k a n  d i r i  u n t u k  s u k s e s 
berwirausaha. Pada tahun 2003 Program 
Studi Manajemen dikembangkan menjadi 
Fakultas Bisnis dan Manajemen berdasarkan 
s u ra t  ke p u t u s a n  S e n a t  U n i v e rs i ta s 
Widyatama. Pengembangan ini didasarkan 
pada pemikiran bahwa sebagai suatu disiplin 
ilmu, pengetahuan dan prac�cal tools ruang 
lingkup manajemen begitu luas, ak�vitasnya 
menyangkut dari individu sampai organisasi 
yang kompleks. Lebih jauh manajemen 
merupakan bidang pengetahuan deriva�ve 
yang berakar pada berbagai disiplin ilmu, 
mula i  dar i  ekonomi ,  sos ia l ,  po l i�k , 
matema�ka sampai engineering.
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Program Studi
Manajemen S1

KEUNGGULAN

Prodi Manajemen S1 memiliki beberapa keunggulan 
diantaranya adalah :
Ÿ Akreditasi A BAN PT Prodi Manajemen S1
Ÿ Ku r i ku l u m  d i  d e s a i n  s e l a l u  a d a p � f  d e n ga n 

perkembangan dunia luar sehingga lulusan diharapkan 
mampu bersaing dalam dunia kerja.

Ÿ Masa studi �dak terlalu lama dan proses belajar 
mengajar dapat memungkinkan mahasiswa lulus tepat 
waktu.

Ÿ Mahasiswa dibekali dua konsentrasi untuk menunjang 
kompetensi yaitu konsentrasi Mayor(Pemasaran, 
Keuangan, SDM, Operasional, Kewirausahaan dan 
Bisnis Internasional) dan juga konsentrasi Minor 
(Crea�vepreneur, Bahasa Jepang danTechnopreneur).

Ÿ Mahasiswa dibekali kemampuan SAP dan juga 
ser�fikasi profesi sesuai bidang peminatan

Ÿ Dosen pengajar yang professional dibidangnya dan 
berkualitas.

TESTIMONI ALUMNI

Roro Wide F

Universitas Widyatama Memiliki 
para dosen yang akomoda�f dan 
helpfull dalam kegiatan belajar 
mengajar. Juga Unit Kegiatan 
Mahasiswanya,  yang sangat 
beragam membantu saya dalam 
leadership competence,  juga 
membantu saya untuk belajar 
tentang ilmu organisasi di dalam 
sebuah perusahaan.
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Komisi Pemberantasan
Korupsi

Dalam rangka untuk menghasilkan lulusan yang siap 
dan dapat bersaing dalam perubahan dunia global 
yang semakin cepat dan kompe��f maka Kurikulum 
Manajemen S1 dirancang khusus untuk dapat 
mempersiapkan mahasiswanya menghadapi 
tantangan global tersebut. Menjawab tantangan 
global Manajemen S1 memiliki konsentrasi Mayor 
dan Minor, untuk konsentrasi Mayor mahasiswa 
d a p a t  m e n ga m b i l  M a n a j e m e n  Ke u a n ga n , 
Manajemen Pemasaran,  Manajemen SDM, 
Manajemen Operasional, Bisnis Internasional dan 
juga Kewirausahaan, sedangkan untuk konsentrasi 
Minor ditawarkan �ga konsentrasi yang dapat dipilih 
oleh mahasiswa yaitu ; Crea�vepreneur, Bahasa 
Jepang dan Technopreneur. Kurikulum Manajemen S1 
terdiri dari minimal 144 SKS Total, yang dapat 
diselesaikan dalam VIII semester yang dirancang 
khusus untuk dapat memungkinkan mahasiswa lulus 
tepat waktu.

KESAN MAHASISWA

Univesitas widyatama adalah kampus yang 
bagus dalam pengajaran dan kurikulum 
dimana membuat mahasiswanya siap 
untuk bekerja baik kerja kantoran atau 
berwirausaha.Sangat memuaskan kuliah 
di widyatama.

Universitas Widyatama membimbing saya 
bagaimana menjadi seorang pembisnis 
yang baik dan sangat memo�vasi saya 
untuk menjadi seorang Enterpreneur yang 
sukses nan�nya. 

Biyan Sunny T

Ges� Peribadi
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Program Studi
Manajemen D3

BIDANG KAJIAN

Profil lulusan Manajemen D3 adalah lulusan
ahli madya yang professional dalam bidang 
manajemen perusahaan untuk suatu en�tas 
bisnis dan kewirausahaan yang cocok untuk 
mahasiswa yang berminat dalam memulai 
dan mengelola usaha inova�f yang didukung 
dengan kemampuan bekerjasama dan 
berkomunikasi secara efek�f.
Prodi manajemen perusahaan D3 memiliki 
b i d a n g  ka j i a n  b e r u p a  ko n s e n t ra s i 
Manajemen Pemasaran, Manajemen 
O p e r a s i ,  M a n a j e m e n  K e u a n g a n , 
Manajemen Sumber Daya Manusia, dan 
Kewirausahaan. Mahasiswa diarahkan 
untuk memahami manajemen perusahaan 
melalui kuliah umum ataupun beberapa 
aplikasi dari topik manajemen perusahaan,

kuliah kerja lapangan ke beberapa perusahaan 
disamping perkuliahan regular sehingga 
mahasiswa dapat memahami aplikasi dengan 
teori yang sudah didapat di bangku kuliah. Dan 
kewirausahaan se�ap semesternya selalu 
diberikan pada kuliah umum. Disamping itu, 
kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa 
akan menentukan bidang kajian apa yang 
dimina� oleh mahasiswa sebagai bahan untuk 
penyusunan tugas akhir.
Sedangkan untuk bidang kajian kewirausahaan 
dilakukan pada saat mahasiswa mengambil mata 
kuliah kewirausahaan dan prak�kumnya selama 
satu semester, sehingga pada penyusunan tugas 
akhir mahasiswa dapat menyusun laporan yang 
berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan yang 
dilakukannya.
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TESTIMONI ALUMNI

Kurikulum yang saya dapatkan cukup membantu dalam hal 
pekerjaan. Tidak hanya tagline saja, namun lulusan pun 
dicetak untuk pandai dalam berwirausaha.
Dengan fasilitas yang mumpuni, Universitas Widyatama 
merupakan sarana belajar yang sangat inova�f bagi para 
insan generasi penerus bangsa.

KEPAKARAN DOSEN
Dosen yang mengajar di program studi manajemen D3 adalah dosen-dosen yang sudah 
berpengalaman dengan pendidikan minimal S2 dari berbagai macam perguruan �nggi ternama. 
Kepakaran dosen prodi manajemen terdiri dari konsentrasi manajemen pemasaran, manajemen 
opersional, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia dan kewirausahaan. Dosen 
prodi manajemen D3 memiliki pengalaman sebagai prak�si dalam dunia kerja maupun 
berwirausaha, sehingga kompetensi dosen bukan hanya sebatas teori saja tetapi juga mampu 
mengaplikasikannya di dunia usaha. Kompetensi ini merupakan nilai tambah bagi dosen dalam 
transfer knowledge dalam proses belajar mengajar sehingga mahasiswa akan memperoleh 
gambaran aplikasi teori yang mereka dapat di bangku kuliah dengan dunia usaha. Bukan hanya itu 
saja, dosen prodi manajemen D3 memiliki pengalaman dalam melakukan peneli�an-peneli�an 
yang hasilnya diseminasikan pada forum nasional dan internasional bahkan dipublikasikan baik 
pada proceeding, jurnal nasional maupun jurnal internasional, sehingga kompetensi dosen akan 
memberikan wawasan yang lebih luas bagi mahasiswa agar memperoleh kompetensi lulusan 
yang siap bekerja dan berwirausaha.

Edi Witono, A.Md
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Fakultas Ekonomi
Program Studi Akuntansi S1

Program Studi Akuntansi D3

9

Visi dan Misi

Fakultas ekononomi mempunyai visi untuk 
m e n g h a s i l ka n  s u m b e r  d aya  m a n u s i a 
professional di bidang akuntansi, berbudi luhur, 
senan�asa mengiku� perkembangan ilmu 
pengethuan dan teknologi, serta mampu 
menyesuaikan diri dalam lingkungan global.
Untuk mencapai visi tersebut misi yang 
dilakukan FE menyelenggarakan pendidikan, 
pembelajaran, peneli�an, dan pengabdian 
kepada masyarakat dalam bidang akuntansi 
yang berkualitas serta menciptakan budaya 
akademik yang kondusif dibidang akuntansi 
dengan melakukan kerjasama dengan berbagai 
pihak untuk menciptakan keterkaitan dan 
relevansi penyelenggaraan pendidikan dengan 
kebutuhan profesi akuntansi.
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Program
Studi
Akuntansi S1

VISI & MISI

Fakultas Ekonomi mempunyai visi untuk 
menghasilkan sumber daya manusia 
professional di bidang akuntansi, berbudi 
luhur, senan�asa mengiku� perkembangan 
ilmu pengethuan dan teknologi, serta 
m a m p u  m e n y e s u a i k a n  d i r i  d a l a m 
lingkungan global. Untuk mencapai visi 
tersebut misi yang dilakukan FE

menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, 
peneli�an, dan pengabdian kepada masyarakat 
dalam bidang akuntansi yang berkualitas serta 
menciptakan budaya akademik yang kondusif 
dibidang akuntansi  dengan melakukan 
kerjasama dengan berbagai pihak untuk 
menciptakan keterkaitan dan relevansi 
p e nye l e n g ga ra a n  p e n d i d i ka n  d e n ga n 
kebutuhan profesi akuntansi.

TESTIMONI ALUMNI

Saya mendapatkan banyak ilmu berkuliah di Universitas 
Widyatama. Terutama dalam membuat pencatatan dan 
pembukuan usaha saya sendiri. Selain itu, dengan kurikullum 
entrepreneur study membentuk saya menjadi seorang 
pengusaha yang �dak lepas dari passion dan bidang perkuliahan 
saya. Sukses Widyatama!

AKTIVITAS DAN ATMOSFIR AKADEMIK

Suasana akademik yang dibangun 
dengan mo�o Friendly Campus for 
Fu t u r e B u s i n e s s  P r o  m e n j a d i 
kemasan bagi pencapaian visi, misi 
dan tujuan ins�tusi.
Suasana akademik juga terbangun 
dengan diangkatnya so� ski l l 
sebagai bagian yang terintegrasi 
dengan mata kuliah yang diambil 
oleh mahasiswa.

Yusuf Maulana Bahari, S.E., M.B.A
Entrepreneur and Lecture
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PROFESOR WANITA PERTAMA DI INDONESIA
Suasana akademik yang dibangun dengan mo�o 
F r i e n d l y  C a m p u s  fo r  F u t u r e B u s i n e s s  P r o 
menjadikemasan bagi pencapaian visi, misi dan tujuan 
ins�tusi. Suasana akademik juga terbangun dengan 
diangkatnya so� skill sebagai bagian yang terintegrasi 
dengan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa.

BIDANG KAJIAN

Bidang kajian mahasiswa Prodi Akuntansi S1 disiapkan untuk memenuhi berbagai 
kemungkinan tuntutan dunia prak�k. Profil lulusan Akuntansi S1 adalah memiliki 
sikap dan nilai mandiri dalam berkarya di bidang akuntansi, bere�ka, serta 
mampu mempertanggungjawabkannya. Memiliki kesadaran dan wawasan 
lingkungan mengenai prak�k akuntansi di masyarakat. Total SKS yang harus 
ditempuh mahasiswa sampai lulus yakni 144 SKS dengan rincian 49 Mata Kuliah 
Teori, 5 Mata Kuliah Prak�k dan 3 Mata Kuliah Pilihan, adapun bidang Kajian yang 
dapat ditempuh mahasiswa yakni Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, 
Sistem Informasi Akuntansi, Audit, Perpajakan, Akuntansi Sektor Publik.

KEUNGGULAN

Pengembangan kurikulum Fakultas Ekonomi Utama, dilandasi oleh pemikiran 
filosofis/konseptual serta yuridis formal yang saling terkait. Karena itu program pembinaan 
mahasiswa untuk menjadi tenaga yang professional dalam bidang akuntasi perlu dikemas 
dalam suatu kurikulum yang memungkinkan mahasiswa mencapai apa yang diharapkannya. 
Beberapa keungulan selain kurikulum yakni lingkungan kampus yang kondusif, dapat diciptakan
salah satunya dengan ketersediaan sarana. Yang antara lain adalah ruang kelas, ruang seminar,
ruang theater, laboratorium, ruang rapat. kemudian terdapat juga mesjid, sarana budaya, food-
court dan klinik serta untuk mendukung hobi atau kegiatan mahasiswa. Selain itu untuk 
menunjang pembelajaran dan tugas akhir disediakan bahan-bahan pustaka, jurnal-
jurnal, makalah-makalah, serta jurnal elektronik yang dapat diakses oleh dosen maupun 
mahasiswa dimanapun dan kapan pun.

12



Akuntansi D3
Program Studi

BIDANG KAJIAN

Berpengalaman sejak 1973 D/h STIEB ( 
Sekolah Tinggi Ekonomi Bandung) telah 
meluluskan lebih dari 10.000 alumni yang 
tersebar dan terserap di perusahaan Global 
dan Nasional. 
Selain itu untuk menunjang pembelajaran dan 
tugas akhir disediakan bahan-bahan pustaka, 
jurnal- jurnal, makalah-makalah, serta jurnal 
elektronik yang dapat diakses oleh dosen 
maupun mahasiswa dimanapun dan kapan 
pun. Ketersediaan fasilitas ini memudahkan 
mahasiswa dan dosen baik dalam proses 
pembelajaran maupun peneli�an.

Pengembangan kurikulum Fakultas Ekonomi 
U t a m a , d i l a n d a s i  o l e h  p e m i k i r a n 
filosofis/konseptual serta yuridis formal yang 
saling terkait. Karena itu program pembinaan 
mahasiswa untuk menjadi  tenaga yang 
professional dalam bidang akuntasi perlu 
d i ke m a s  d a l a m  s u a t u  ku r i ku l u m  ya n g 
memungkinkan mahasiswa mencapai apa yang 
diharapkannya.
Beberapa keungulan selain kurikulum yakni 
lingkungan kampus yang kondusif, dapat 
diciptakan salah satunya dengan ketersediaan 
sarana. 
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KEUNGGULAN

Pengembangan kurikulum Fakultas Ekonomi Utama, dilandasi oleh pemikiran 
filosofis/konseptual serta yuridis formal yang saling terkait. Karena itu program 
pembinaan mahasiswa untuk menjadi tenaga yang professional dalam bidang akuntasi 
perlu dikemas dalam suatu kurikulum yang memungkinkan mahasiswa mencapai apa 
yang diharapkannya.
Beberapa keungulan selain kurikulum yakni mendapatkan beberapa ser�fikasi, 
Accurate Accoun�ng, SAP Fundamental, Brevet A dan B, Akuntansi Keuangan Syariah, 
CPA Junior, Metode pembelajaran Blended Learning atau Hybrid. Yang antara lain 
adalah ruang kelas, ruang seminar, ruang theater, laboratorium, ruang rapat. kemudian 
terdapat  juga mesj id ,  sarana budaya,  tax  center .  Untuk kegiatan ke 
mahasiswaan,tersedia gedung student center, direncanakan akan disediakan area 
olahraga outdoor yang merupakan milik universitas dilahan yang sudah tersedia.

TESTIMONI ALUMNI
Asik. Kampusnya strategis banget, lingkungan yang 
menunjang. Banyak sekali manfaat yang didapat selama 
kuliah. Mulai dari materi-materi perkuliahan yang up to 
date dengan perkembangan akuntan. Banyak fasilitas 
yang sangat memadai seper� Tax Centre, Cabang IAI Jawa 
Barat, dan masih banyak lagi. Apalagi di fakultas Ekonomi 
ini memiliki komunitas yang disebut “Timnas Akuntansi”. 
Kita diperkenalkan dan dibimbing untuk mengiku� 
lomba-lomba.Fiona Mar�na, A.Md

Accountant at PT. Hazzha Sarana Mandiri

PROSPEK KARIR

Para alumni biasanya berbagi informasi tentang 
pengalaman di dunia kerja mereka, termasuk 
perkembangan karir mereka. Melalui beberapa 
acara non formal dengan alumni serta pengguna 
lulusan Program Studi. Kegiatan alumni dalam 
mendukung kemajuan Program Studi Akuntansi DIII 
antara lain Sumbangan dana diantaranya, 
Sumbangan dana dalam kegiatan Natal dari 
Persatuan Mahasiswa Kristen; Sumbangan dana 
untuk malam keakraban (makrab), Sumbangan dana 
dalam kegiatan Seminar Nasional Akuntansi dan 
Bisnis Sumbangan fasilitas berupa Sumbangan buku 
untuk disimpan dalam koleksi buku di perpustakaan.

Selain itu, alumni dipersiapkan menjadi Accoun�ng Informa�on System Developer, Database 
Administrator, ERP Administrator, Teknisi Akuntansi Keuangan, Teknik Akuntansi Manajemen, Tax 
Adviser, Junior Accountant Public, akuntan perbankan, dan Akuntan Pemerintah.
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Fakultas 
Teknik

15

Program Studi Teknik Informa�ka S1

VISI

MISI

Program Studi Teknik Industri S1

Program Studi Sistem Informasi S1

Program Studi Teknik Sipil S1

Program Studi Teknik Mesin S1

Program Studi Teknik Mesin D3

Program Studi Teknik Elektro S1

“Menjadi Fakultas Teknik yang menghasilkan 

sumber daya  manusia unggul dalam bidang 

Teknik Industri, Teknik Informatika Dan Sistem 

Informasi dalam lingkup  global.”

Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang 

Teknik Industri, Informatika dan Sistem Informasi 

yang menunjang kepada pengembangan dan 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga 

dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan 

kreatif dalam bidang Teknik.

Menggali “kekhasan akademik”, sebagai daya 

saing dan positioning melalui kegiatan penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat dalam 

pengembangan dan penerapan bidang ilmu 

Teknik.

Mengembangkan kerjasama institusi baik dalam 

maupun luar negeri untuk menciptakan 

keterkaitan.
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Program Studi Teknik Informa�ka S1

Program Studi Sistem Informasi S1

Program Studi Teknik Sipil S1

Program Studi Teknik Mesin S1

Program Studi Teknik Mesin D3

Program Studi Teknik Elektro S1

Program
Studi
Teknik Informa�ka S1

Teknik Informatika Widyatama mempersiapkan mahasiswa/i dengan keahlian dalam 

merancang program dan aplikasi computer meliputi web, mobile, robotik, teknologi basis 

data, system intelligence, teknologi jaringan, game dan multimedia interaktif, serta ilmu 

pengembangan teknologi informasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan industri.

KESAN MAHASISWA

Informa�ka Widyatama, mengajarkan saya dalam peningkatan integritas dan skill 
dalam logika pemograman, yang menjadikan pribadi mempunyai problem solver di 
bidang Informa�ka yang sangat solu�f.

Yusuf Ramadhan
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KEUNGGULAN

Berada di bawah Fakultas Teknik Universitas Widyatama telah mencanangkan 
suatu program kerja bernama “ASTHA TEKNIKA” yang berar� 8 (delapan) pilar 
pembangunan dan pengembangan Fakultas Teknik. “Astha Teknika” lahir dengan 
dilandasi oleh semangat untuk memberikan pelayanan system pendidikan �nggi 
teknik dan ilmu computer yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia dan juga 
global. “Astha Teknika” diharapkan dapat mendorong semua insan di Fakultas 
Teknik Universitas Widyatama (baik pimpinan, dosen, staf dan mahasiswa) untuk 
bersama-sama mewujudkan Fakultas teknik menjadi organisasi yang sehat secara 
tata kelola dan juga organisasi yang dapat melahirkan putra-putri terbaik bangsa 
dengan memiliki keunggulan bersaing secara internasional.

TESTIMONI ALUMNI

Kampus Widyatama mengajarkan saya menjadi seorang penemu atau 
founder. Dengan duduk di Teknik Informa�ka, penemuan saya related 
dengan bisnis yang sedang saya gelu� sekarang. Tidak hanya kampus 
Teknik Negeri saja yang dapat membuat robot, namun mahasiswa-
mahasiswi teknik informa�ka “berani adu” skill dan kemampuan.

KOSENTRASI

1. Applied Networking
2. Interfacing System 
3. Applied Database
4. Multimedia
5. Information Technology

KOSENTRASI

1. Programmer Analyst
2. System Support
3. System Design
4. Database Administrator
5. Web Developer
6. Web Design
7. Information System Analyst
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Rafli Rifaldi, S.T
Informatics Entrepreneur

Angkatan 2017

Founder Smart Parking



Program Studi
Teknik Industri S1

Menjadikan lembaga pendidikan tinggi Teknik Industri yang menghasilkan sumber daya 

manusia unggul dalam bidang sistem produksi dan sistem logistik dalam lingkup global.Juga  

menyelenggarakan pendidikan tinggi teknik dalam bidang sistem produksi dan sistem 

logistik. Selain itu, Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

menunjang pengembangan dan penerapan ilmu bidang sistem produksi dan sistem logistik. 

Mengupayakan proses pembelajaran yang selalu mutakhir untuk membangun keunggulan 

lulusan dalam bidang sistem produksi dan sistem logistik. Mengembangkan kerjasama 

Institusi untuk menciptakan keterkaitan dan relevansi pendidikan kebutuhan industri dan 

masyarakat.

Akreditasi BAkreditasi B1. General Industrial Enginering
2. Supply Chain Management (SCM)
3. Quality Management
4. System Design
5. Enterprise Resource Planning (ERP)

KONSENTRASI
1. Production/Operation Planner
2. Quality Assurance
3. Logistic & Inventory Planner
4. ERP Support
5. Material Planner

PROSPEK KARIR

Karena Prodi ini tidak mengharuskan kita dari IPA 

juga. Selain itu, aktif di Himpunan Mahasiswa 

melatih saya dalam softkill, dosennya yang 

friendly, solutif dan metode pengajarannya tidak 

membuat mahasiswa cepat bosan dalam 

mengerjakan sesuatu.”

KESAN MAHASISWA
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KEUNGGULAN

Ÿ Menjadikan lembaga pendidikan tinggi Teknik Industri yang menghasilkan sumber daya 

manusia unggul dalam bidang sistem produksi dan sistem logistik dalam lingkup global.

Ÿ Menyelenggarakan pendidikan tinggi teknik dalam bidang sistem produksi dan sistem 

logistik.

Ÿ Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang menunjang 

pengembangan dan penerapan ilmu bidang sistem produksi dan sistem logistik.

Ÿ Mengupayakan proses pembelajaran yang selalu mutakhir untuk membangun 

keunggulan lulusan dalam bidang sistem produksi dan sistem logistik.

Ÿ Mengembangkan kerjasama Institusi untuk menciptakan keterkaitan dan relevansi 

pendidikan kebutuhan industri dan masyarakat.

TESTIMONI ALUMNI
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Dalam dunia pekerjaan, kurikulum yang diterapkan di Universitas 
Widyatama sangatlah terpakai. Khususnya untuk program studi Teknik 
Industri S1. Tahun pertama berkecimpung di bagian SOP Pergudangan, 
hal yang saya ingat sekali adalah matakuliah SCM (Supply Chain 
Management) yang membuat saya lebih unggul dari pada karyawan 
yang lain di kantor tersebut. 

Karel Stefano Permadi, S.T.
Prodution Planneing Inventory Control
PT GARUDA MAS SEMESTA

Riski Septian Rachman
Mahasiswa Program Studi Teknik Industri
Angkatan 2016

Kuliah di Program Studi Teknik Industri Widyatama sangatlah asik. 

Terutama bidang ini merupakan passion saya, tidak takut dari 

jurusan IPS dulunya.



Program Studi
Sistem Informasi S1

KEUNGGULAN

Berikut keunggulan yang dimiliki lulusan 
Program Studi Sistem Informasi UTAMA terdiri 
atas :

Ÿ Memiliki pengetahuan dan keterampilan 
teknis dalam bidang khusus teknologi 
informasi untuk menghasilkan produk dan 
layanan yang mendukung proses bisnis.

Ÿ Memiliki kemampuan dan keterampilan 
berkoordinasi dengan sekelompok orang 
untuk menghasilkan suatu produk atau jasa 
teknologi informasi, melipu� mengatur dan 
memprioritaskan �ngkat penyelesaian 
pekerjaan, serta menanggapi konflik 
kebutuhan bisnis penggunaan teknologi 
informasi.

Ÿ Memiliki kemampuan dan keterampilan 
dalam pemecahan dan pencegahan masalah, 
m e l i p u �  m e n g a n a l i s i s  i s u - i s u  d a n 
mengevaluasi alterna�f untuk mencapai 
solusi teknis, dan kualitas yang mendukung 
tujuan jangka pendek dan panjang dari para 
stake holder dalam bidang teknologi 
informasi.

Sejumlah ser�fikasi nasional dan internasional 
s e r ta  b e b e ra p a  p o r to fo l i o  p e n ga ku a n 
pembuatan produk yang akan diperoleh 
mahasiswa selama kuliah :

Ÿ Cer�ficate SAP Fundamental & SAP Financial
Ÿ Sejumlah ser�fikat dari Badan Nasional 

Ser�fikasi Profesi (BNSP)
Ÿ Sejumlah ser�fikat pengakuan pembuatan 

produkt eknologi informasi pada UMKM 
binaan swasta (KADIN Kota Bandung), BUMN 
(PT.  LEN,  PT.  P INDAD,  PT. ASABRI  ) , 
P e m e r i n t a h  d i  J a w a  B a r a t  ( D i n a s 
Perdagangan, Perindustrian, & Pariwisata 
Kab.Pangandaran serta  BKKBN Kota 
Bandung)
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Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, menuntut organisasi 
dan perusahaan semakin mengandalkan suatu sumber daya terbaru 
komputasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk menjalankan 
bisnis mereka agar lebih efisien dan efek�f.Teknologi digital telah 
mengubah cara kita membeli, bertransaksi, berbagi, dan mencari 
informasi. Produk�vitas bisnis global di masa depan akan terus 
didorong oleh inovasi ini. Ke�ka Anda mempelajari Sistem Informasi, 
Anda akan belajar untuk mengembangkan, menerapkan, dan 
mengelola penyelesaian teknologi informasi untuk berbagai proses 
bisnis. Secara khusus, Anda akan memperoleh keterampilan dan 
pengalaman pada bidang teknologi
informasi dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan 
database bisnis, sistem perusahaan, sistem intelijen bisnis, media 
sosial, jaringan dan infrastruktur untuk mendukung kegiatan bisnis.

KESAN MAHASISWA
Teori dikelas dan Prak�kumdi Laboratorium itu hal biasa, tetapi 
perpaduan keduanya ditambahkan studi kasus dilapangan langsung 
dengan objek industri dengan hasil akhir se�ap matakuliah 
menghasilkan produk ini yang sangat luar biasa, hal ini bisa 
memberikan gambaran sekaligus pengalaman bagi saya untuk 
mempersiapkan diri lebih kompe��f.

PROSPEK KARIR

Ÿ Auditor Sistem Informasi : mengaudit proses bisnis berbasiskan teknologi informasi yang telah 
berjalan.

Ÿ Arsitek Sistem Informasi : So�ware engineering :merancang, mengembangkan, dan 
menghasilkan sistem aplikasi bisnis berbasis teknologi informasi.

Ÿ Research : teori dan penerapan peneli�an tentang bentuk-bentuk baru dalam merancang dan 
menggunakan teknologi informasi.

Ÿ Busisness consultant : dukungan pengguna dalam perencanaan produk, pelaksanaan dan 
penggunaan produk, serta perencanaan dan sesi trainer pada bidang teknologi informasi.

Ÿ Marke�ng : pemasaran produk hardware dan so�ware yang inova�f

Garnia Shidqi Ha�
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Program Studi
Teknik Mesin S1

Lulusan Teknik Mesin (S1) Universitas Widyatama, yaitu 
menjadi Asisten Konsultan Pengelolaan CNC & quality 
inspec�on, Asisten Kontraktor Pemrograman CNC, Wirausaha 
operator mesin CNC, Akademisi Bidang Teknik Mesin, Peneli�  

Mahasiswa memproleh sejumlah ser�fikat 
keahlian (profesi) dari pihak eksternal :
Ÿ Cer�ficate operator CNC Machine - G and M 

Func�on (pilihan) from PT. Dirgantara Indonesia
Ÿ Cer�ficate NC Programming (pilihan) from PT. 

Dirgantara Indonesia
Ÿ Cer�ficate Quality Inspec�on (pilihan) from PT. 

Dirgantara Indonesia
Ÿ Cer�ficate Systems Applica�on Product (SAP) 

Fundamental
Ÿ Cer�ficate Systems Applica�on Product (SAP) 

Business in eProcurement
Ÿ Prak�kum in� teknik mesin terintegrasi dalam 

satu semester penuh (selama 4 bulan). 
Ÿ Cer�ficate PT. Dirgantara berlaku di berbagai 

industri pesawat terbang dunia (seper�, 
Amerika Serikat, Perancis, Spanyol, Inggris, 
Singapura, Indonesia)

Ÿ Silabus / materi  kuliah dan prak�kum 
berdasarkan Model Occupa�onal Skil ls 
Standard (MOSS) yaitu model penyusunan 
standar kompetensi berdasarkan okupasi atau 
jabatan (SKKNI), implementasi dari matriks 
keahlian Job Descrip�on Qualif ca�on (JDQ) .
requirement PT. Dirgantara Indonesia 

Ÿ Kurikulum di audit oleh Divisi Sumber Daya 
Manusia Directorate Aerostructure  PT. 
Dirgantara Indonesia  

Ÿ Tempat prak�kum di Pusat Pendidikan dan 
Pela�han (Pusdiklat) PT. Dirgantara Indonesia 
(Jl. Pajajaran No. 154 Andir, Bandung) pada 
semester VII.

Ÿ Tempat pela�han dan pemagangan di Bengkel-
bengkel dukungan PT. Dirgantara Indonesia
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Program Studi
Teknik Mesin D3

Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian 
Panggah Susanto mengatakan, bidang pengelasan merupakan kebutuhan sangat pen�ng di dalam 
berbagai macam ak�vitas industri. Mulai dari pembangunan konstruksi hingga berjalannya produksi. 

"Pengelasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari industrialisasi," ujar Panggah Program 
pendidikan vokasi di Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Oleh karena itu, 
kurikulum pendidikan vokasi seharusnya disusun berdasarkan masukan dari kalangan industri. 

“Lulusan pendidikan vokasi, seper� SMK, banyak yang menganggur. Oleh karena itu, pihak swasta 
harus ikut mendukung. Mereka harus memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan vokasi,” 
ujar ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya.

Mahasiswa memproleh sejumlah ser�f kat keahlian 
(profesi) dari pihak eksternal :

Ÿ Cer�ficate spot welding (pilihan) from PT. Dirgantara 
Indonesia

Ÿ Cer�ficate Tungten Iner Gas – TIG (pilihan) from PT. 
Dirgantara Indonesia

Ÿ Cer�ficate Seam Wleding (pilihan)  from PT. 

Ÿ Cer�f cate Systems Applica�on Product (SAP) eProcurement .
Ÿ Prak�kum in� teknik mesin terintegrasi dalam satu semester penuh (selama 4 bulan). 
Ÿ Cer�f cate PT. Dirgantara berlaku di berbagai industri pesawat terbang dunia (seper�, Amerika Serikat, 

Perancis, Spanyol, Inggris, Singapura, Indonesia)
Ÿ Silabus/materi kuliah dan prak�kum berdasarkan Model Occupa�onal Skills Standard (MOSS) yaitu model 

penyusunan standar kompetensi berdasarkan okupasi atau jabatan (SKKNI), implementasi dari matriks 
keahlian Job Descrip�on Qualif ca�on (JDQ) requirement PT. Dirgantara Indonesia 

Ÿ Kurikulum di audit oleh Divisi Sumber Daya Manusia Directorate Aerostructure PT. Dirgantara Indonesia  
Ÿ Tempat prak�kum di Pusat Pendidikan dan Pela�han (Pusdiklat) PT. Dirgantara Indonesia (Jl. Pajajaran No. 154 

Andir, Bandung) pada semester V.
Ÿ Tempat pela�han dan pemagangan di Bengkel-bengkel dukungan PT. Dirgantara Indonesia
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"Dengan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, lulusan 
perguruan �nggi diharapkan akan mampu menjawab kebutuhan industri terutama di 

bidang perkebunan dan kehutanan yang juga turut berubah seiring revolusi digital," 
kata Nasir

"Lulusan teknik yang diserap menjadi insinyur dalam dunia kerja masih tergolong rendah, 
karena �dak banyak sarjana teknik yang mengantongi ser�fikat keahlian dan �dak 
melanjutkan studinya hingga jenjang profesi," kata Ketua Asosiasi Profesi Teknik Indonesia 
(APTI) Pusat sekaligus pendiri APTI, Sri Sunarjono.
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Program Studi
Teknik Sipil S1

Lulusan Teknik Sipil UTama, yaitu 
menjadi Asisten Konsultan Perencana 
dan Pengawasan Bidang Teknik Sipil, 
Asisten Kontraktor Bidang Teknik 
Sipil, Wirausaha Bidang Teknik Sipil, 
Akademisi Bidang Teknik Sipil , 
Peneli�  Bidang Teknik Sipil.

P e r l e n g k a p a n  Wa j i b  P a k a i a n 
Keselematan Ker ja  Mahasiswa 
Program Studi Teknik Sipil di Lokasi 
Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan 
Lingkungan

Mahasiswa memproleh sejumlah ser�fikat keahlian 
(profesi) dari pihak eksternal :
Ÿ Ser�fikat tenaga ahli (SKA) bidang teknik jalan.
Ÿ Ser�fikasi tenaga ahli (SKA) bidang K3 bidang konstruksi
Ÿ Ser�fikat kompetensi SAP 2000
Ÿ Ser�fikat kompetensi Autoland Desktop (jalan)
Ÿ Cer�ficate Systems Applica�on Product (SAP) 

Fundamental
Ÿ Cer�ficate Systems Applica�on Product (SAP)  Business  

in  eProcurement
Ÿ Prak�kum in� Prodi Teknik Sipil terintegrasi dalam satu 

semester penuh (selama 4 bulan berada di Balai 
Pengujian Konstruksi dan Lingkungan).

Ÿ Silabus / materi kuliah dan prak�kum selain merujuk 
pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indoensia) 
juga Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 
dengan model Regional Model Competency Standard 
(RMCS) yang merupakan model penyusunan standar 
kompetensi yang diperkenalkan oleh Interna�onal 
Labor Organiza�on (ILO). Disamping itu pula kurikulum 
disesuaikan dengan materi SKKNI dari Ikatan Ahli 
Konstruksi Indonesia (IAKI) 

Ÿ Tempat prak�kum di Balai Pengujian Mutu Konstruksi 
dan Lingkungan (Jl. Jend. A.H.Nasu�on No.117 Ujung 
Berung, Bandung) pada semester VII.

Ÿ Tempat pela�han dan ser�f.kasi di Kantor Ikatan Ahli 
Konstruksi Indonesia (IAKI) dan sejumlah kontraktor/ 
konsultan anggota IAKI

Ÿ Pemagangan mahasiswa semester akhir akan diikutkan 
dalam sejumlah kegiatan konsultan / kontraktor 
dibawah keanggotaan IAKI karena telah memiliki 
ser�fikat tenaga ahli (SKA).   

KEUNGGULAN TEKNIK SIPIL WIDYATAMA

FASILITAS LABORATORIUM PRODI TEKNIK SIPIL  WIDYATAMA

a.  Laboratorium Teknologi Beton
b.  Laboratorium Mekanika Tanah
c.  Laboratorium Ilmu Ukur Tanah
d.  Laboratorium Jalan Raya

KERJASAMA
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"Indonesia adalah impor�r peralatan atau 
instrumentasi sehingga tenaga teknisi instrumentasi 
terutama yang berpendidikan ST dan STM sangat 
banyak dibutuhkan, kata Prof. Dr. Parangtopo, Guru 
besar Fisika Universitas Indonesia (UI) yang ak�f 
dalam banyak Proyek Pengembangan Universitas 
sejak 1973 hingga sekarang.

"Lulusan teknik yang diserap menjadi insinyur dalam 
dunia kerja masih tergolong rendah, karena �dak 
banyak sarjana teknik yang mengantongi ser��at 
keahlian dan �dak melanjutkan studinya hingga 
jenjang profesi," kata Ketua Asosiasi Profesi Teknik 
Indonesia (APTI) Pusat sekaligus pendiri APTI, Sri 
Sunarjono.

TEKNIK
ELEKTRO (S1)

Program Studi
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Mahasiswa memproleh sejumlah ser�f kat keahlian (profesi) dari pihak eksternal :
Ÿ Cer�ficate Avionic System (pilihan) from PT. Dirgantara Indonesia
Ÿ Cer�ficate Test Systems Engineering (pilihan) from PT. Dirgantara Indonesia
Ÿ Cer�ficate Electronic System (pilihan) from PT. Dirgantara Indonesia
Ÿ Cer�ficate Systems Applica�on Product (SAP) Fundamental
Ÿ Cer�ficate Systems Applica�on Product (SAP) Business Process in eProcurement 
Ÿ Prak�kum in� teknik elektro terintegrasi dalam satu semester penuh (selama 4 bulan). 
Ÿ Cer�ficate PT. Dirgantara berlaku di berbagai industri pesawat terbang dunia (seper�, Amerika 

Serikat, Perancis, Spanyol, Inggris, Singapura, Indonesia)
Ÿ Silabus / materi kuliah dan prak�kum berdasarkan Model Occupa�onal Skills Standard (MOSS) 

yaitu model penyusunan standar kompetensi berdasarkan okupasi atau jabatan (SKKNI), 
implementasi dari matriks keahlian Job Descrip�on Qualif ca�on (JDQ) requirement  PT. 
Dirgantara Indonesia 

Ÿ Kurikulum di audit oleh Divisi Sumber Daya Manusia Directorate Aerostructure PT. Dirgantara 
Indonesia  

Ÿ Tempat prak�kum di Pusat Pendidikan dan Pela�han (Pusdiklat) PT. Dirgantara Indonesia (Jl. 
Pajajaran No. 154 Andir, Bandung) pada semester VII.

Ÿ Tempat pela�han dan pemagangan di  Bengkel-bengkel dukungan PT. Dirgantara Indonesia

Lulusan Teknik Elektro Universitas Widyatama, yaitu  Asisten konsultan bidang Electronic systems, 
Test System Engineering, Avionic, Wirausaha bidang Hardware dan So�ware System serta Mobile 
Compu�ng, Akademisi bidang telema�ka, Asisten konsultan bidang telema�ka.

KEUNGGULAN TEKNIK ELEKTRO WIDYATAMA
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Fakultas Bahasa

Program Studi Bahasa Inggris S1

Program Studi Bahasa Jepang S1

Program Studi Bahasa Jepang D3
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D e n g a n  b e r l a n d a s k a n  p a d a  v i s i 
universitas, visi Fakultas Bahasa adalah 
menjadi lembaga pendidikan �nggi bahasa 
yang menghasilkan Sarjana dan Ahli 
Madya yang mampu berkomunikasi, 
memiliki ilmu humaniora dan berbudi 
luhur sesuai dengan perkembangan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi  dalam 
masyarakat global di tahun 2018.

Untuk mencapai visi tersebut Fakultas 
Bahasa mengupayakan misi sebagai 
berikut : 
Ÿ Menyelenggarakan pendidikan �nggi 

kebahasaan dengan nuansa bisnis;
Ÿ Mengupayakan proses pembelajaran 

yang selalu mutakhir agar lulusan 
mampu mengembangkan diri;

Ÿ M e n y e l e n g g a r a k a n  k e g i a t a n 
peneli�andan pengabdian masyarakat 
yang menunjang pengembangan dan 
penerapan ilmu kebahasaan;

Ÿ Mengembangkan kerjasama ins�tusi 
untuk menciptakan keterkaitan dan 
relevansi dengan kebutuhan industri 
dan masyarakat.
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Program Studi
Bahasa Inggris S1

Universitas Widyatama terletak di jantung kota 
Bandung di tempat yang strategis dan mudah 
dijangkau kendaraan umum. Kampus universitas 
widyatama adalah kampus yang bersih, nyaman, 
hijau, dan jauh dari kebisingan kota dengan 
fasilitas yang memadai, seper� Gedung Serba 
G u n a ,  S t u d e nt  C e nte r,  C a re e r  C e nte r, 
perpustakaan, pusat bahasa, Art Therapy Center, 
rumah ibadah, fasilitas olah raga, lahan parkir 
yang luas. Ruang kuliah yang modern dilengkapi 
dengan pendingin ruangan (AC), projector, dan 
meja kursi yang ergonomis. Untuk kelancaran 
proses belajar mengajar Program Studi Bahasa 
Inggris memiliki 3 ruangan laboratorium analog 
dan �ga laboratorium digital, satu ruang teater, 
dua ruang seminar dengan kapasitas 500 orang, 
reading corner.
Program Studi Bahasa Inggris memiliki kegiatan 
intracurricular, cocurricular dan extracurricular. 
Kegiatan intracurricular diselenggaran di dalam 
dan di luar kelas. Kegiatan cocurricular 
melibatkan na�ve speaker, para pakar dan 
p r a k � s i  t e r k a i t  b i d a n g  k e b a h a s a a n , 
linguapreuner, broadcas�ng dan pariwisata. 

KEUNGGULAN

KURIKULUM

Program Studi Bahasa Inggris menerapkan kurikulum yang berbasis kompetensi dengan bobot 144 
SKS menggunakan pendekatan Student-Centered Learning (SCL).Kurikulum Program Studi Bahasa 
Inggris memiliki dua konsentrasi yaitu, Konsentrasi Linguis�k dan Konsentrasi Sastra Inggris.Selain itu, 
kurikulum didesain untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa memilih kelompok mata 
kuliah pilihan untuk memperkaya ketrampilan berbahasa dan hal-hal yang berhubungan erat dengan 
bahasa, seper�, penerjemahan, pariwisata, Bahas Inggris bisnis, English for Classroom Instruc�on 
(ECI), penyiaran, dan bahasa asing lainnya. Kelompok mata kuliah pilihan penerjemahan memberikan 
teknik menerjemahkan bermacam-macam teks 
Program Studi Bahasa Inggris memiliki kegiatan intracurricular, cocurricular dan extracurricular. 
Kegiatan intracurricular diselenggaran di dalam dan di luar kelas. Kegiatan cocurricular melibatkan 
na�ve speaker, para pakar dan prak�si terkait bidang kebahasaan, linguapreuner, broadcas�ng dan 
pariwisata. 
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Bidang kajian yang terdapat di Program Studi 
Bahasa Inggris adalah kajian linguis�k dan 
kajian sastra. Bidang kajian linguis�k melipu� 
semua bidang ilmu kebahasaan, seper�, 
fonologi, morfologi, sintaksis, seman�k, 
pragma�k, dan Seminar on Linguis�cs. Adapun 
kajian sastra melipu� prosa, puisi, drama dan 
Seminar on Literature. Bidang kajian linguis�k 
dan sastra memberikan landasan bagi para 
mahasiswa untuk melakukan peneli�an dalam 
ra n g ka  m e l a � h  ke m a m p u a n  a n a l i s i s 
mahasiswa di bidang kebahasaan.
Kemampuan analisis ini menjadi bekal 
mahasiswa baik untuk bekerja setelah mereka 

lulus ataupun untuk studi lanjut ke program yang 
linier atau program lain yang berhubungan 
dengan kebahasaan. Mata kuliah seminar kajian 
linguis�k dan seminar kajian sastra membekali 
dan memberi pengalaman melakukan peneli�an 
kepada mahasiswa mulai dari penentuan topik 
kajian, mengumpulkan dan melakukan kajian 
pustaka, mencari data, menganalisis, sampai 
dengan mempresentasikan hasil peneli�an di 
forum internal dan eksternal, seper� seminar 
loka l ,  nas iona l  maupun internas iona l . 
Mahasiswa juga dila�h untuk mengajukan dan 
menjawab pertanyaan terkait topik-topik yang 
dipresentasikan. 

TESTIMONI ALUMNI

“Kuliah di Universitas Widyatama merupakan sebuah pilihan yang 

tepat karena banyak sekali ilmu yang dipelajari selama perkuliahan 

dapat diimplementasikan ke dunia kerja yang dihadapi sekarang! 

Setelah lulus, kini saya menjadi salah satu pramugari dari salah satu 

maskapai penerbangan terbaik di dunia. Viva UTama!”

BIDANG KAJIAN
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Nandani Putri Hatami
Flight A�endant
Qatar Airways



Program Studi S1 (Strata-1) Bahasa Jepang Universitas Widyatama hadir untuk turut 
menyumbangkan kontribusinya dengan menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi 
kebutuhan pasar dan stakeholder. Kurikulum berkonsentrasi bisnis, berisi berbagai mata 
kuliah yang kelak bermanfaat dan dapat diterapkan di perusahaan-perusahaan Jepang yang 
memudahkan para lulusan Prodi S1 Bahasa Jepang dalam beradaptasi dengan lingkungan 
kerja seper� Tsuuyaku (Interpreta�on), Honyaku  (Transla�on), Bijinesu Nihongo (Bahasa 
Jepang Bisnis), Professional Ethics dll, yang mengajarkan mahasiswa berbagai is�lah dan 
sistem yang digunakan dalam dunia industri. Mata kuliah Gengogaku (Linguis�k) pun 
diberikan dalam beberapa semester sebagai bekal mahasiswa agar dapat melanjutkan ke 
jenjang  Strata 2 (S2).

Program Studi
Bahasa Jepang S1

KEUNIKAN

Ÿ Kurikulum sarat dengan muatan mata kuliah penerjemah di dunia industri.
Ÿ Mahasiswa memiliki kesempatan untuk studi/ magang di Jepang melalui program 3+1 

(bekerja sama dengan sekolah di Jepang), yakni 3 tahun mengambil SKS di prodi, 1 tahun 
di Jepang dan dikonversikan ke�ka kembali ke tanah air). *opsional.  

Ÿ Dosen yang mengajar adalah dosen akademisi dan dosen prak�si yang telah 
berpengalaman di dunia industri.

Ÿ Memiliki staf pengajar na�ve speaker yang membantu mahasiswa dalam  pembelajaran 
Bahasa Jepang.

Ÿ Kurikulum ditunjang dengan so� skill seper� public speaking dan desain manga.
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Translator, Interpreter, MC berbahasa Jepang, studi lanjut S2 di dalam/luar negeri, 
pengajar bahasa Jepang, sekretaris direksi, staf di perbankan, staf di kedutaan, 
entrepreneur , business matcher, staf di berbagai instansi, presenter di stasiun TV/Radio 
dan surveyor lembaga survei.

PROSPEK KARIR

1. Beasiswa Dalam Negeri: beasiswa Yayasan, DIKTI, Djarum
2.Beasiswa Luar Negeri: Untuk studi lanjut S2 di Jepang dan Japan Studies selama 1 tahun 

dengan Beasiswa Monbukagakusho

BEASISWA

KESAN MAHASISWA

“Kuliah di Program Studi bahasa Jepang Universitas Widyatama 
berbeda dari yang lain, dosen yang asik serta solu�f ke�ka saya 
memiliki kesulitan dalam matakuliah. Selain itu, ilmu yang 
didapatkan diluar dugaan saya dimana pandangan Bahasa Jepang 
itu sempit, namun ilmunya sangat luas”
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Fitrah Magfirah
Mahasiswa Angkatan 2017



Prodi D-III Bahasa Jepang Universitas Widyatama membekali mahasiswa dengan keahlian berbahasa 

Jepang di bidang bisnis, sebagai komplemen, Prodi pun memberikan mata kuliah kepariwisataan 

dengan fokus konten guiding dan hospitality industry

Program Studi
Bahasa Jepang D3

KEUNIKAN

Ÿ Kurikulum sarat dengan muatan mata kuliah penerjemah di dunia industri.
Ÿ Mahasiswa memiliki kesempatan untuk studi/ magang di Jepang melalui program 3+1 

(bekerja sama dengan sekolah di Jepang), yakni 3 tahun mengambil SKS di prodi, 1 tahun 
di Jepang dan dikonversikan ke�ka kembali ke tanah air). *opsional.  

Ÿ Dosen yang mengajar adalah dosen akademisi dan dosen prak�si yang telah 
berpengalaman di dunia industri.

Ÿ Memiliki staf pengajar na�ve speaker yang membantu mahasiswa dalam  pembelajaran 
Bahasa Jepang.

Ÿ Kurikulum ditunjang dengan so� skill seper� public speaking dan desain manga.
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Ÿ Kerjasama dengan sekolah bahasa Jepang di Osaka dan 
Tokyo. Mahasiswa dapat mengasah kemampuan berbahasa 
Jepang di Jepang selama 1 tahun, sambil Prak�k Kerja (part 
�me job)

Ÿ Mahasiswa mendapatkan kesempatan mengiku� program 
internship selama 1 tahun di perusahaan yang ada di Jepang

Ÿ Praktek Kerja Lapangan di berbagai perusahaan, hotel, serta 
biro wisata, baik di Jepang maupun dalam negeri

Ÿ Mendapatkan ser�fikasi pemandu wisata dari HPI 
(Himpunan Pramuwisata Indonesia).

Ÿ Beasiswa Diploma 

TESTIMONI ALUMNI

PROSPEK KARIR

Japanese speaker/correspondence berbagai industri/perusahaan Jepang, 
interpreter di berbagai industri/perusahaan Jepang, Translator, komik, Public 
Rela�on/Interna�onal Rela�on di industri, sekretaris, pemandu wisata di agen 
perjalanan.

KEUNGGULAN

“Untuk ketenagakerjaan Jepang di masa depan, kebutuhan sumber daya 

manusia di bursa tenaga kerja pada era globalisasi, gambaran masa 

depan yang cerah, serta demi kepen�ngan kehidupan sehari-hari, 

tumpuannya adalah pelajar dan mahasiswa. Saya menemukannya di 

universitas ini”
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Solekhul Hadi, A.Md

KESAN PENGGUNA ALUMNI

ANA CGK Passenger 
Service Supervisor

Program Studi Bahasa Jepang Widyatama �dak hanya mengajarkan saya 

dalam penulisan, pengucapan bahasa jepang, juga mengajarkan budaya 

jepang sehingga saya dapat diterima di perusahaan jepang juga dapat 

masuk dalam culture mereka

KERJASAMA

Hideo Oki
President Director of OHKI Group., Ltd



Membangun dan menghasilkan sumber 
daya manusia yang profesional, krea�f 
dalam bisnis desain komunikasi visual, 
berbudi luhur dan dapat menyesuaikan 
dir i  dengan perkembangan i lmu 
pengetahuan, teknologi, seni dan 
budaya nusantara serta dapat diterima 
masyarakat global. 

Ÿ M e n y e l e n g g a r a k a n  p r o g r a m 
pendidikan keprofesian bidang 
keterampilan desain komunikasi 
visual yang menunjang kepada 
pengembangan dan penerapan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni. 

Ÿ Menciptakan lingkungan kondusif 
bagi pelaksanaan proses belajar 
m e n g a j a r  s e h i n g g a  d a p a t 
menghasilkan desainer krea�f dalam 
bidang desain komunikasi visual. 

Ÿ Membangun karakter desainer 
berbudi luhur melalui kegiatan 
belajar mengajar, bertanggung jawab 
serta dapat menyesuaikan diri pada 
tantangan global. 

Ÿ Menggali nilai-nilai tradisi budaya 
N u s a n t a r a  m e l a l u i  k e g i a t a n 
peneli�an dan pengabdian pada 
masyarakat dalam pengembangan 
dan penerapan bidang ilmu desain 
komunikasi visual.

Program Studi Desain Grafis D4

Program Studi Mul�media D3
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Desain Komunikasi Visual
Fakultas

36



FDKV Widyatama dibina oleh para dosen tetap alumni Fakultas Seni Rupa ITB yang telah menempuh 
jenjang magister, serta ak�f sebagai prak�si / profesional di Industri DKV sehingga mahasiswa �dak 
sekedar menimba ilmu teori tapi sekaligus menyerap pengalaman mutakhir dari dunia profesi yang 
sangat dinamis.

Program Studi
Desain Grafis D4

Berdiri sejah tahun 1999, Fakultas Desain Komunikasi Visual Widyatama dengan nama 
awal Sekolah Tinggi Desain Komunikasi Visual, lembaga pendidikan ini merupakan buah 
dari cita-cita untuk menyelenggarakan dan melahirkan desainer grafis jalur keprofesian 
untuk menjawab kebutuhan industri krea�f.
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TESTIMONI ALUMNI

Kuliah di DKV Desain Grafis Widyatama sangat asik, kurikullumnya 
sangatlah terpakai di dunia kerja. Untuk DKV Waktu kuliah �dak 
harus di kelas, namun di tempat yang penuh dengan inspirasi. Saat 
ini, pekerjaan saya sangat berpengaruh sekali dengan apa yang 
telah diajarkan oleh para dosen

FASILITAS
Diduk ung oleh tata keloka dan sarana mumpuni, seper� laboratorium komputer dual 
system (mac & PC), laboratorium edi�ng dan dubbing, lab. fotografi, galeri, hingga stasion 
TV Kampus yang berizin resmi untuk siaran (broadcase) ke publik.

Kuliah di Widyatama membuka cakrawala say a tentang dunia 
grafis. Awal yang saya tahu, desain grafis hanya menggambar saja. 
Namun menggambar pun perlu ilmu juga ideologi desain yang 
didpelajari.

KESAN MAHASISWA

FDKV Widyatama dibina oleh para dosen tetap alumni Fakultas Seni Rupa ITB yang telah menempuh 
jenjang magister, serta ak�f sebagai prak�si / profesional di Industri DKV sehingga mahasiswa �dak 
sekedar menimba ilmu teori tapi sekaligus menyerap pengalaman mutakhir dari dunia profesi yang 
sangat dinamis.
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Gar�lla Savitri
Angkatan 2015

Fadilla Zahara
Design Graphic PT. Rajawali Hyoto



Program Studi
Mul�media D3

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mengakibatkan terjadinya kelimpahan 
informasi dengan kecepatan seke�ka, mutlak masyarakat global membutuhkan peran 
desainer komunikasi visual yang dapat mengolah informasi menjadi jelas, mudah difahami 
dan berkesan.

Masalah itu dapat dijawab oleh para prak�si DKV yang seja�, yaitu mereka yang terdidik 
dalam koridor vokasi sehingga memiliki keahlian, kepekaan dan krea�fitas untuk 
menghasilkan solusi komunikasi yang konseptual, prak�s, dan aplika�f.

PROSPEK KARIR
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Metode pembelajaran blended learning atau Hybrib sesuai Kualifikasi Kerja Nasional 
Indonesia (KKNI). Guna mencetak lulusan yang professional di industri krea�f disediakan 
fasilitas pembelajaran berupa Lab IMac dan Lab Fotograf. Kebutuhan sumber daya manusia 
pada industri krea�f khususnya bidang komunikasi visual sangatlah besar, Hal ini terlihat dari 
masa tunggu lulusan Mul�media UTama dalam mendapatkan pekerjaan kurang dari 4 

TESTIMONI ALUMNI

“Dosen di Mul�media waktu aku kuliah dulu, kalau ngasih materi 
baik di kelas maupun praktek jelas banget. Alhasil, aku lulus cepat 
dan jadi announcer seper� sekarang”

 “Mul�media adalah salah satu passion saya untuk mengejar cita-
cita ke depan, jarang sekali di Kota Bandung ada Universitas yang 
menyediakan fasilitas mumpuni, the one and only ya Universitas 
Widyatama. Selain fasilitas yang unggul, dosen-dosen yang 
membuka cakrawala saya bahwa ilmu mul�media itu �dak hanya 
belajar tentang edit video dan desain saja . Bahkan lebih dari itu”
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Nexa Paisan, A.Md
Annoucher of Ardan Radio

Ares
Mahasiswa Angkatan 2016

Ahli komunikasi visual profesional di bidang antara lain sebagai brand consultant, graphic 

bou�que designer, web designer, illustrator, fotografer, dan �pografer, serta divisi-divisi 

krea�f dalam  industri periklanan dan pertelevisian.

KESAN MAHASISWA
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