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A. VISI
Menjadi Pendidikan Program Diploma 3 yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi bidang
keuangan dan perbankan.
B. MISI
1. Menyelenggarakan bidang keuangan perbankan, untuk menghasilkan lulusan yang kompeten,
memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan
lingkungan.
2. Mengimplementasikan penelitian terapan bidang keuangan dan perbankan serta menyebarluaskan
hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mengimplementasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bidang keuangan dan perbankan
melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu
kehidupan.
C. PROFIL LULUSAN:
- Bank Officer (customer service officer, International/ overseas, credit/loan officer,
operation/account officer) : Profil lulusan D3 Program Studi Keuangan dan Perbankan secara
substansial diarahkan pada penguasaan kompetensi bidang keuangan yang diperlukan badan
pengguna dan penyandang dana misalnya perusahaan dan lembaga pemerintahan;
- Financial Dealer and Broker (Financial market dealer, Financial planner, Stockbroker) : Secara
substansial diarahkan pada penguasaan kompetensi bidang keuangan yang diperlukan Institusi
keuangan seperti : Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
- Teasurer (Tax officer, Cash officer,Risk Insurance officer) : Secara substansial diarahkan pada
penguasaan kompetensi bidang keuangan yang diperlukan oleh pasar keuangan seperti : Pasar
Uang dan Pasar Modal.
D. CAPAIAN PEMBELAJARAN:
1. SIKAP DAN TATA NILAI
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap Religius;
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral,
dan etika;
c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,memiliki nasionalisme serta
rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
d. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara
berdasarkan Pancasila;
e. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan;
f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan;
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

i.
j.

menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. PENGUASAAN PENGETAHUAN
a. Menguasai teori komunikasi bisnis secara efektif di tempat kerja dengan face to face dan
melalui telepon;
b. Menguasai konsep standar pelayanan perbankan denganmetode yang benar sesuai dengan
SOP dari kantor pusat;
c. Menguasai teori dasar perhitungan jual beli valas sesuai dengan metode yang benar yang
ditetapkan Bank Indonesia;
d. Menguasai teori investasi dan dapat merekomendasi pilihan jenis investasi dengan tepat
yang berlaku di BI;
e. Menguasai sistem/aplikasi teknologi informasi perbankan yang terkini secara tepat;
f. Menguasai metode penjualan produk dan jasa perbankan secara umum sesuai dengan SOP;
g. Menguasai teknik analisis kredit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kantor pusat;
h. Menguasai prinsip-prinsip analisis kredit yang terdefinisi atau rasio yang ditetapkan di Bank;
i. Menguasai teknik-teknik supervisi transaksi keuangan di bank sesuai ketentuan BI;
j. Menguasai metode supervisi yang tepat dalam transaksi Dana Pihak Ketiga (DPK) sesuai
ketentuan PPATK;
k. Menguasai prisnsip-prinsip supervisi transaksi atas jasa pembayaran sesuai yang ditentukan
SOP yang ditetapkan oleh kantor pusat;
l. Menguasai teknik-teknik transaksi trade finance sesuai ketentuan Bank Indonesia;
m. Menguasai metode analisis transaksi sesuai aspek hukum perbankan yang berlaku;
n. Menguasai regulasi internak dan eksternal dalam dunia perbankan sesuai SEBI;
o. Menguasai metode pembuatan laporan keuangan bank sesuai standar akuntansi perbankan
yang berlaku;
p. Menguasai danmengidentifikasi risiko perbankan sesuai Risk Profile pada SEBI No.
13/24/DPNP/2011.
3. KETERAMPILAN UMUM
a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam
metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan
bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung
jawab;
d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta
mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
e. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi
dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada
di bawah tanggungjawabnya;
g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah
tanggung jwabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data
untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
4. KETERAMPILAN KHUSUS

a.

Mampu menerapkan komunikasi bisnis yang efektif di lembaga keuangan, pasar uang dan
pasar modal;
b. Mampu menerapkan standar layanan perbankan sesuai Standar Operating Procedure (SOP);
c. Mampu menerapkan dasar proses jual beli valuta asing (valas) dengan metode yang benar
yang ditetapkan BI;
d. Mampu merekomendasi jenis-jenis investasi sesuai dengan penilaian kelayakan investasi
dengan tepay yang berlaku di BEI;
e. Mampu menggunakan sistem/aplikasi teknologi perbankan yang terkini secara tepat;
f. Mampu merencanakan, mempersiapkan, danmelaksanakan kegiatan penjualan produk dan
jasa perbankan secara umum sesuai SOP;
g. Mampu menyusun analisa kredit sesuai ketentuan yang ditetapkan kantor pusat;
h. Mampu melaksanakan analisa kredit yang terdefinisi atau rasio yang diterapkan di bank;
i. Mampu mensupervisi transaksi keuangan di bank sesuai ketentuan BI;
j. Mampu melakukan supervisi transaksi Dana Pihak Ketiga (DPK);
k. Mampu melakukan supervisi transaksi atas jasa pembayaran;
l. Mampu melakukan supervisi proses transaksi trade finance;
m. Mampu melaksanakan pemantauan transaksi sesuai aspek hukum perbankan;
n. Mampu melaksanakan regulasi internal dan eksternal.
E. INDUSTRI PENGGUNA
Profil industri dan perusahaan dimana para alumni menempuh karir mereka dalam bidang industri
keuangan dan perbankan:
F. KEUNGGULAN LULUSAN
Penggunaan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dibutuhkan dunia
usaha dan industri. Selain itu, Program Studi D3 Keuangan Perbankan memperoleh nilai akreditasi A dari
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

