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Bidang Studi Kesehatan

Program Studi Fisioterapi

Program Studi Fisioterapi Program Pendidikan Vokasi Universitas 
Indonesia adalah program studi yang mendidik dan menghasilkan 
sioterapis dengan sebutan Ahli Madya Fisioterapi ( A Md FT ) yang 
mampu memberikan pelayanan dalam bidang masalah gerak dan fungsi 
dengan mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan 
fungsi gerak sepanjang daur kehidupan baik pada anak sampai usia 
lanjut, secara individu dan komunitas dengan memanfaatkan sumber 
daya sik dan mekanik secara efektif disertai edukasi dan komunikasi 
berdasarkan etika profesi.

Program Studi Okupasi Terapi
Program Studi Okupasi Terapi Program Pendidikan Vokasi Universitas 
Indonesia adalah program studi yang mempersiapkan tenaga ahli madya 
okupasi terapi yang berkualitas, memiliki etika profesi, berdedikasi 
tinggi, berintegritas profesi dan siap bekerja dan berkarier dibidang 
okupasi terapi.

Program Studi Perumahsakitan
Program Studi Perumahsakitan Program Pendidikan Vokasi Universitas 
Indonesia adalah program studi yang mempersiapkan tenaga ahli madya 
Perumahsakitan yang berkualitas, beretika profesi, dan siap bekerja 
untuk industri bidang Administrasi RS (Hospital Administration), 
Sekretaris Medik (Medical Secretary), Rekam Medik RS (Medical Record), 
dan Bidang Umum RS (Hospital Utility).
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Program Seleksi

Informasi yang tertulis pada brosur ini adalah benar hingga saat 
pencetakkan, perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu, hubungi kami 
untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi yang terdapat 
pada brosur ini.
UI tidak bekerja sama dengan pihak Bimbingan Belajar / Bimbingan Tes 
/ lembaga sejenis manapun untuk mengadakan kegiatan Try-Out  dan / 
atau menjanjikan kemudahan untuk diterima di UI.
Jangan percaya pada pihak manapun yang menawarkan kelulusan 
dengan membayar sejumlah uang atau imbalan.

Informasi mengenai masa pendaftaran, jadwal ujian, pengumuman, pilihan program studi, persyaratan 
lengkap, dan biaya pendidikan dapat dilihat di tautan situs penerimaan di atas ini.

PPKB Vokasi adalah program seleksi berdasarkan 
prestasi akademik bagi calon mahasiswa Program 
Pendidikan Vokasi (Diploma 3). Melalui seleksi ini 
peserta hanya dapat memilih satu program studi yang 
ditawarkan dalam Program Pendidikan Vokasi.

SIMAK-UI adalah program seleksi mahasiswa UI yang 
diselenggarakan oleh UI serentak di Jakarta, Jogja, 
Surabaya, Makassar, Medan, Padang, Palembang, 
Pekanbaru, Bandung, Samarinda. Untuk lulusan SMA 
peserta SIMAK-UI dapat memilih hingga 8 program 
studi dari 3 program pendidikan (Reguler, Paralel, 
Vokasi) yang ditawarkan oleh UI hanya dengan sekali 
ujian.



Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia merupakan pendidikan 
tinggi kejuruan diploma (D3) dimana lulusannya diarahkan untuk 
menguasai kemampuan dalam bidang kerja tertentu sebagai tenaga 
kerja di industri, lembaga pemerintahan/swasta atau berwiraswasta. 
Pola pengajaran pada program ini lebih mengutamakan pada pengajaran 
keterampilan dan keahlian praktek dibandingkan dengan penguasaan 
teori. Para lulusan SMA IPA/IPS dan SMK dapat mengikuti pendidikan ini 
agar dapat mengisi kebutuhan tenaga-tenaga ahli profesional di negeri 
sendiri dan di negara lain.

Untuk mengantisipasi persaingan pasar kerja yang semakin ketat baik di 
Indonesia maupun di lingkungan negara-negara ASEAN, program vokasi 
Universitas Indonesia bekerjasama dengan beberapa Asosiasi Profesi 
untuk meningkatkan kemampuan para mahasiswanya melalui ujian 
sertikasi profesi. Dengan demikian lulusan Program Vokasi Universitas 
Indonesia akan memiliki keunggulan karena selain mendapatkan ijazah 
Diploma juga dibekali Sertikat Keahlian dari kerjasama antara 
Universitas Indonesia dan Asosiasi Profesi.

Bidang Studi Administrasi dan Bisnis

Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria
Lulusan dari Prgram Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria telah 
menempuh proses pendidikan dan pengajaran yang memberikan 
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap (attitude) 
yang dibutuhkan oleh industri jasa keuangan. Proses tersebut ditempuh 
oleh mahasiswa melalui perkuliahan-perkuliahan di kelas, praktik-
praktik di laboratorium, dan melalui program magang di berbagai 
perusahaan / industri jasa keuangan.

Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan
Setiap lulusan memiliki integritas diri dan profesi yang kuat, dan siap 
bekerja. Lulusan Prodi Administrasi Keuangan dan Perbankan juga 
memiliki sertikasi profesi setelah menempuh ujian sertikasi, yang 
diberikan oleh Lembaga Sertikasi Profesi yang didukung oleh berbagai 
Asosiasi Profesi terkait, dan yang sudah bekerjasama dengan Program 
Pendidikan Vokasi UI.

Program Studi Administrasi Perpajakan
Lulusan Prodi Administrasi Perpajakan telah dibekali keahlian di bidang 
perpajakan berdasarkan proses pendidikan vokasional yang mengacu 
pada Standar Kualikasi Kerja Nasional Indonesia. Proses pembelajaran 
dengan memberikan bobot yang lebih pada praktikal di Laboratorium 
Pajak serta Praktik Kerja di Perusahaan melalui Magang menjadikan 
lulusan siap memenuhi kebutuhan dunia industri perpajakan.

Program Studi Administrasi Perkantoran dan Sekretari
Lulusan Program Studi Administrasi Perkantoran dan Sekretari memiliki 
sertikat profesi setelah menempuh ujian sertikasi, yang diberikan 
oleh Lembaga Sertikasi Profesi yang sudah bekerjasama dengan 
Program Pendidikan Vokasi UI sehingga lulusan Program Studi 
Administrasi Perkantoran dan Sekretari mampu bekerja, antara lain: 
sebagai staf HRD, manajemen fasilitas dan sekretaris profesional yang 
handal.

Program Studi Akuntansi
Program Studi Akuntansi Program Pendidikan Vokasi Universitas 
Indonesia adalah program studi yang mempersiapkan tenaga ahli 
madya akuntansi yang mampu menyusun laporan keuangan, 
menyajikan laporan perpajakan dan melakukan pengauditan di bawah 
supervisi akuntan.

Program Studi Komunikasi
Program Studi Komunikasi Program Pendidikan Vokasi Universitas 
Indonesia adalah program studi yang mempersiapkan tenaga ahli 
madya komunikasi yang berkualitas, beretika profesi, dan siap bekerja 
untuk industri bidang penyiaran (broadcasting), periklanan 
(advertising), dan hubungan masyarakat (public relations).

Program Studi Manajemen Informasi dan Dokumen
Program Studi Manajemen Informasi dan Dokumen, Program 
Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia adalah program studi yang 
mempersiapkan dan menghasilkan tenaga ahli madya pustakawan dan 
arsiparis, yang memiliki etika dan integritas profesi, serta siap bekerja 
dan berkarir di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Program Studi Pariwisata
Program Studi Pariwisata Program Pendidikan Vokasi Universitas 
Indonesia adalah pendidikan diploma tiga tahun yang menghasilkan 
lulusan siap kerja di bidang pariwisata dengan gelar Ahli Madya 
Pariwisata (Amd. Par.). Program ini menawarkan, tiga pilihan 
kompetensi utama yang dapat ditempuh mahasiswa, yaitu:
- Kompetensi Operator Perjalanan Wisata (pengorganisasian 

perjalanan wisata)
- Kompetensi Bidang Perhotelan berfokus pada food and beverage, 

product and services
- Kompetensi MICE yang berfokus pada business event

Bidang Studi Sosial Humaniora
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