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Sambutan Direktur Program

S

elamat Datang di Program Pendidikan Vokasi Universitas
Indonesia, tempat dimana sumber daya manusia bangsa
unggul belajar, beraktifitas serta berkarya dan menghasilkan
perubahan untuk bangsa Indonesia. Pendidikan vokasi di Indonesia
menjadi salah satu bagian dari amanat pendidikan tinggi yang
tercantum dalam UU pendidikan nasional.

Prof.Dr.Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA.

Pembangunan dan penguatan Ilmu pengetahuan, teknologi serta
budaya bangsa hanya bisa dilakukan dengan perubahan-perubahan
paradigma dan sistem pendidikan terpadu yang bersinergi dalam
kebutuhan masyarakat Indonesia dan industri. Konsentrasi kurikulum
pendidikan yang dibuat akan dikembangkan dari kepedulian sosial
terhadap lingkungan sekitar kita. Diantaranya dengan memberikan
akses pendidikan seluas luasnya bagi masyarakat Indonesia, tidak
terkecuali mengikuti pendidikan tinggi dan bentuk bentuk pendidikan
lainnya.

Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia telah menempatkan diri ditempat yang terbaik, dengan
mempersiapkan tantangan yang akan dihadapi 5 tahun ke depan dimana tantangannya jauh berbeda
dengan di waktu yang lalu. Harapan Vokasi UI menjadi flag carrier pendidikan vokasional di Indonesia dan
menjadi pionir yang mengedepankan kemampuan lulusannya dengan industri yang tetap mengedepankan
profesionalisme, intelektual dan pembangunan karakter bangsa.
Visi Vokasi UI menjadi lembaga yang terkemuka di ASEAN dan menjadikan lulusannya dapat bersaing
dengan baik, untuk itu kurikulum yang dikembangkan akan menjadi landasan yang paling kuat dengan
melakukan aplikasi teknologi terapan dengan melakukan terobosan kurikulum yang tepat guna dan skill
based competency. Harapan "membangun vokasi menjadi lebih profesional dan menghasilkan lulusan yang
kompeten di bidangnya", menjadikan semangat untuk seluruh civitas akademika program vokasi
membangun tata kelola yang baik, transparan, akuntabel serta memunculkan kemandirian yang akhirnya
bisa meningkatkan kualitas dalam setiap produk yang kami hasilkan dan bisa memberikan sumbangsih
untuk bangsa.
Salam Vokasi Profesional!
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Sejarah

P

rogram Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia atau disingkat Vokasi UI
dibentuk tahun 2008 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas
Indonesia Nomor 492/SK/R/UI/2008. Vokasi UI mengelola 3 bidang
keahlian yang didalamnya terdapat 11 program studi jenjang Diploma III (D3).
Sejarah berdirinya Program Pendidikan Vokasi UI dapat ditelusuri sejak tahun
1990-an, dimana penyelenggaraan jenjang Diploma III (D3) saat itu dikelola oleh
fakultas di lingkungan Universitas Indonesia. Adapun fakultas yang pernah
menyelenggarakan pendidikan jenjang D3 yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Fakultas Ekonomi , Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, dan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik.
Mulai tahun 2008, pengelolaan administrasi program pendidikan D3 di UI
dilakukan secara terpusat ke dalam satu wadah yang bernama Program Vokasi
UI. Hal ini dilakukan untuk melakukan efisiensi pendidikan yang ada di UI sejalan
dengan visi Universitas Indonesia menjadi universitas riset kelas dunia dalam
menghadapi tantangan global. Dipihak lain program diploma di Universitas
Indonesia masih sangat diperlukan oleh masyarakat, hal ini terlihat dari tingginya
minat masyarakat terhadap program-program yang lulusannya lebih cepat
diserap oleh pasar kerja.
Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan pada jenjang perguruan
tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menerapkan
keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara
global. Lulusan Program Pendidikan Vokasi diarahkan mampu memasuki pasar
kerja di bidang industri atau swasta, lembaga pemerintah maupun non
pemerintah atau berwiraswasta. Kesiapan Sumber Daya Manusia tersebut (SDM)
memasuki bursa kerja karena beban pengajaran pada program pendidikan
Vokasi lebih mengutamakan praktek untuk mengasah keterampilan
dibandingkan dengan penguasaan teori.
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Visi dan Misi
VISI
Pendidikan vokasi terbaik di Asia Tenggara dengan meningkatkan
pengetahuan dan teknologi terapan yang bermanfaat bagi bangsa.

MISI
Menciptakan kurikulum berbasis kompetensi, profesional dan
berbudipekerti;
Ÿ Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang bermutu dan relevan dengan
perkembangan jaman untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia;
Ÿ Mewujudkan kerjasama dengan dunia Industri serta Asosiasi Profesi di
tingkat nasional maupun internasional;
Ÿ Mempersiapkan dan menciptakan lulusan yang mempunyai kompetensi
secara profesional di tingkat nasional maupun internasional.
Ÿ

Organisasi
Manajer Pendidikan,
dan Kepala Pusat Administrasi Program
Wakil Direktur Bidang
Pendidikan, Penelitian,
dan Kemahasiswaan

Bidang Studi Administrasi dan Bisnis

Program Studi Administrasi Asuransi, dan Aktuaria
Program Studi Administrasi Keuangan, dan Perbankan
Program Studi Administrasi Perpajakan
Program Studi Administrasi Perkantoran, dan Sekretari
Program Studi Akuntansi

Bidang Studi Sosial Humaniora

Program Studi Komunikasi
Program Studi Manajemen Informasi dan Dokumen
Program Studi Pariwisata

Bidang Studi Kesehatan

Program Studi Fisioterapi
Program Studi Okupasi Terapi
Program Studi Perumahsakitan

Manajer Penelitian,
Kemahasiswaan, dan Alumni

Direktur Program

Manajer Keuangan, Sumber Daya,
Administrasi Umum, dan Fasilitas
Laboratorium Praktikum
Wakil Direktur Bidang
Sumber Daya, Ventura,
dan Administrasi Umum

Manajer Kerja Sama,
Hubungan Masyarakat, dan Ventura

Lab. Komputasi dan Aplikasi Komputer
Lab. Perkantoran dan Sekretari
Lab. Komunikasi
Lab. Fisioterapi
Lab. Informasi Dokumen
Lab. Okupasi Terapi
Lab. Akuntansi dan Audit
Lab. Perpajakan
Lab. Keuangan dan Perbankan
Lab. Asuransi dan Aktuaria
Lab. Perumahsakitan
Lab. Pariwisata

Pusat Administrasi Program
Subbagian Pendidikan
Subbagian Kesekretariatan, Kearsipan, dan Dokumen
Subbagian Sumber Daya Manusia dan Remunerasi
Subbagian Keuangan dan Anggaran
Subbagian Pengadaan Barang dan Inventaris
Subbagian Infrastruktur, Fasilitas, dan K3
Subbagian Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kemahasiswaan, dan Alumni
Subbagian Teknologi Informasi, Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Ventura
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Bidang Studi Kesehatan
Program Studi Fisioterapi
Deskripsi Program Studi
Program Studi Fisioterapi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia
adalah program studi yang mendidik dan menghasilkan fisioterapis 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 fisik dan mekanik secara efektif disertai
edukasi dan komunikasi berdasarkan etika profesi.
Kelebihan lulusan
Program Studi Fisioterapi menghasilkan lulusan yang telah menempuh
program pendidikan dan keterampilan dengan memberikan pengetahuan
(knowledge) keterampilan (skills) dan sikap yang dibutuhkan dalam
pelayanan kesehatan.
Program Pendidikan Fisioterapi dilaksanakan oleh mahasiswa melalui proses
perkuliahan dikelas, praktek dilaboratorium, praktek klinik di berbagai rumah
sakit dan ujian komprehensif.

Setiap lulusan mempunyai kompetensi untuk melakukan pekerjaan sebagai
fisioterapis.
Lulusan Program Studi Fisioterapi akan mendapatkan ijasah kelulusan dan
sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (Ikatan
Fisioterapi Indonesia ) bersama Program Studi Fisioterapi Program
Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia setelah melalui ujian kompetensi.
Bidang Pekerjaan Bagi Lulusan
Lulusan Program Studi Fisioterapi dapat bekerja :
Ø Rumah sakit baik pemerintah maupun swasta
Ø Rumah sakit khusus/pendidikan
Ø Klinik kesehatan
Ø Pusat kesehatan / olahraga / kebugaran
Ø Praktek mandiri
Ø Yayasan yang bergerak dalam bidang kesehatan dan social
Ø Panti khusus
Lulusan Program Studi Fisioterapi dapat melanjutkan pendidikan D IV,
Magister Terapan, Doktor Terapan atau S1 Fisioterapi dan S1 bidang
kesehatan lain.
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Program Studi Okupasi Terapi
Deskripsi Prodi
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.
Kelebihan lulusan
Lulusan dari Prodi Okupasi Terapi Program Pendidikan Vokasi UI telah
dibekali dengan hardskill berupa pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan
fisik (Skills), dan juga softskill berupa sikap (attitude), kemampuan
berkomunikasi (communication skill), dan kemampuan bekerja dalam tim
(interpersonal skill) yang dibutuhkan oleh industri (Rumah sakit
/klinik/praktek mandiri / sekolah inklusi/sekolah khusus) melalui program
praktek klinik /magang. Selain itu lulusan prodi okupasi terapi juga memiliki
sertifikasi profesi yang diberikan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
dan Ikatan Okupasi Terapi Indonesia.
Bidang Pekerjaan Bagi Lulusan
Profesi dan career path lulusan Program Studi Okupasi Terapi
· Terapis pada rumah sakit, klinik, praktek mandiri, sekolah inklusi dan sekolah
khusus.
· Konsultan program untuk anak berkebutuhan khusus pada sekolah umum dan
sekolah khusus/ inklusi.
· Konsultan pembuatan alat terapi, alat modifikasi dan alat bantu bagi pasien.
· Staf di kementrian kesehatan, kementerian sosial, kementerian pendidikan dan
kebudayaan serta di kementerian sosial.
- SDM di LSM orang dengan disabilitas.
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Program Studi Perumahsakitan
Deskripsi Program Studi
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)
Kelebihan Lulusan
Lulusan dari Prodi Perumahsakitan Program Pendidikan Vokasi UI telah
dibekali dengan semua keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri
Rumah Sakit, baik melalui perkuliahan praktik dan teori, juga melalui program
magang. Karakteristik mereka professional dan trampil dalam bidangnya,
antusias, ramah, dan memiliki semangat melayani yang berorientasi pada
etika perumahsakitan. Selain itu, lulusan Prodi Perumahsakitan juga memiliki
sertifikasi profesi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang sudah
bekerjasama dengan Program Pendidikan Vokasi UI.

praktis sebagai seorang sekretaris yunior pada bidang kesehatan dan rumah
sakit, yang secara khusus merupakan spesialisasi seorang sekretaris dibidang
kesehatan focus sebagai sekretaris profesi dokter dengan mematuhi hukum
dan etika profesi dokter.
Karir yang dapat dijajaki oleh lulusan peminatan sekretaris medik meliputi
berbagai macam jabatan di dunia kesekretarisan, antara lain sebagai
sekretaris dokter praktek, sekretaris direksi rumah sakit.
· Administrasi Rumah Sakit (Hospital Administration) - Peminatan ini
menghasilkan tenaga Ahli Madya Administrasi rumah sakit yang meliputi
bidang Akuntansi,Keuangan dan Sumber Daya Manusia RS dan bidang
Pemasaran, Public Relations dan Mutu rumah sakit yang sanggup
melaksanakan pekerjaannya secara praktis mulai dari perencanaan sampai
produksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri, dengan
mematuhi hukum dan etika profesinya.
Karir yang dapat dijajaki oleh lulusan peminatan ini meliputi berbagai macam
jabatan di bidang administrasi pada dunia industri kesehatan khususnya
industri Rumah Sakit baik swasta maupun pemerintah, antara lain sebagai staf
bagian akuntansi, keuangan dan SDM RS serta sebagai staf pemasaran, PR
dan Mutu RS, kantor depan, admission, Customer Service, komite mutu, kasir
dan lain sebagainya

Deskripsi Per Peminatan dan Bidang Pekerjaan Bagi Lulusan
· Perkantoran Medik - Peminatan ini ini menghasilkan tenaga Ahli Madya
Perumahsakitan di bidang perkantoran medik (Medical Offfice Management)
yang sanggup melaksanakan pekerjaannya secara praktis terdiri dari bidang
Rekam Medik RS (Medical Record) dan bidang manajemen instalasi pelayanan
medic mulai dari perencanaan sampai produksi sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan industri, dengan mematuhi hukum dan etika profesi.
Karir yang dapat dijajaki oleh lulusan peminatan ini meliputi berbagai macam
jabatan di dunia Rekam Medik dan Manajemen Instalasi pelayanan medik,
antara lain sebagai Pelakasana Rekam Medik baik tingkat pratama,madya dan
utama dan juga selaku tenaga staf pengelola instalasi pelayanan medik, dan
pengelola klinik spesialis .
· Sekretaris Medik (Medical Secretary) - Peminatan ini menghasilkan tenaga Ahli
Madya Sekretaris Medik,yang sanggup melaksanakan pekerjaannya secara
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Bidang Studi Administrasi dan Bisnis
Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria
Dekskripsi Program Studi
Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Program Pendidikan
Vokasi Universitas Indonesia adalah program studi yang mempersiapkan dan
menghasilkan tenaga ahli madya asuransi dan aktuaria, yang memiliki etikda
dan intehritas profesi, serta siap bekerja dan berkarir di bidang asuransi dan
aktuaria
Kelebihan Lulusan
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. Setiap lulusan dibimbing untuk memiliki sertifikat
profesi yang dikeluarkan oleh Asosisiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia
(AAMAI) , Persatuan Aktuaris Indonesia, Malaysian Insurance Institute(MII)
melalui ujian-ujian profesi. Kurikulum dan silabus Program Studi Administrasi
Asuransi dan Aktuaria telah mengikuti atau sejalan dengan kurikulum dan
silabus Asosisiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI), Persatuan
Aktuaris Indonesia(PAI) dan Malaysian Insurance Institute(MII). Program Studi
Administrasi Asuransi dan Aktuaria telah menjalin MoU dengan Asosisiasi
Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI), Persatuan Aktuaris
Indonesia(PAI) dan Malaysian Insurance Institute(MII), sehingga alumninya
akan menjadi ahli madya asuransi yang mempunyai landasan yang kuat
dalam bidang aktuaria

Ÿ

Lost Adjuster di Industri Asuransi.

Ÿ

Konsultan Asuransi dan Aktuaria.

Ÿ

Financial Planner.

Ÿ

Claim Manager di Industri Asuransi.

Ÿ

Reinsurance Manager di Industri Asuransi.

Ÿ

Ajun Aktuaris dan Aktuaris di Industri Asuransi dan Dana Pensiun.

Ÿ

Manager di Otoritas Jasa Keuangan.

Bidang Pekerjaan Bagi Lulusan
Profesi dan career path lulusan Program Studi Administrasi Asuransi dan
Aktuaria
Ÿ

Underwriter dalam bidang asuransi umum, asuransi jiwa, asuransi kesehatan.

Ÿ

Risk Manager di berbagai perusahaan.

Ÿ

Broker Asuransi dan Reasuransi.
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Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan
Deskripsi Program Studi
Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan, Program Pendidikan
Vokasi Universitas Indonesia adalah program studi yang mempersiapkan dan
menghasilkan tenaga ahli madya keuangan dan perbankan, yang memiliki
etika dan integritas profesi, serta siap bekerja dan berkarir di bidang
keuangan dan perbankan.
Kelebihan lulusan
Lulusan dari Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan telah
menempuh proses pendidikan dan pengajaran yang memberikan
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap (attitude) yang
dibutuhkan oleh industri keuangan dan perbankan. Proses tersebut ditempuh
oleh mahasiswa melalui perkuliahan-perkuliahan di kelas, praktik-praktik di
laboratorium, dan melalui program magang di berbagai perusahaan/ industri
keuangan dan perbankan. Setiap lulusan memiliki integritas diri dan profesi
yang kuat, dan siap bekerja. Lulusan Prodi Administrasi Keuangan dan
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Perbankan juga memiliki sertifikasi profesi setelah menempuh ujian
sertifikasi, yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang didukung
oleh berbagai Asosiasi Profesi terkait, dan yang sudah bekerjasama
dengan Program Pendidikan Vokasi UI.
Bidang Pekerjaan Bagi Lulusan
Profesi dan career path lulusan Program Studi Administrasi Keuangan dan
Perbankan
· Jasa/ pelayanan meliputi call center, teller, dan customer services
· Marketing meliputi bagian funding dan lending.
· Operasi meliputi processing, settlement, dan kliring
· Support meliputi bagian administrasi, legal dan credit analyst
· Non operasional meliputi karir di bidang: Human Resources Department, IT,
compliance, risk management, dan product.
Karir yang dapat pula dipilih dan dijalankan oleh lulusan Prodi
Admininistrasi Keuangan dan Perbankan adalah berkerja dan
mengembangkan pengelolaan keuangan di sektor Usaha Kecil dan
Menengah. Sektor ini sering disebut sebagai sektor yang tahan terhadap
krisis ekonomi global dan mampu bersaing.

Program Studi Administrasi Perkantoran dan Sekretari
Deskripsi Prodi
Program Studi Administrasi Perkantoran dan Sekretari, Program Pendidikan
Vokasi Universitas Indonesia adalah program studi yang mempersiapkan dan
menghasilkan tenaga ahli madya perkantoran dan sekretari yang berkualitas
serta siap bekerja dan berkarir dalam mengelola kantor yang menjunjung
tinggi etika profesi.

multi nasional. Di samping itu, lulusan Program Studi Administrasi
Perkantoran dan Sekretari juga memiliki sertifikat profesi setelah menempuh
ujian sertifikasi, yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi 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.

Kelebihan lulusan
Lulusan dari Program Studi Administrasi Perkantoran dan Sekretari telah
menempuh proses pendidikan dan pengajaran yang baik dengan
memperoleh bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dibutuhkan
oleh perusahaan/industri. Proses pendidikan dan pengajaran tersebut
dilakukan, baik melalui perkuliahan teori dan praktik di laboratorium
maupun program magang di berbagai perusahaan/industri nasional dan
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Program Studi Administrasi Perpajakan
Deskripsi Prodi
Program Studi Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi
Universitas Indonesia adalah program studi yang mempersiapkan tenaga ahli
madya perpajakan yang mampu melaksanakan kewajiban dan memenuhi
hak perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Dalam
Negeri secara professional.
Kelebihan Lulusan Prodi
Lulusan Prodi Administrasi Perpajakan telah dibekali keahlian di bidang
perpajakan berdasarkan proses pendidikan vokasional yang mengacu pada
Standar Kualifikasi 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. Untuk menjamin
kompetensi, Prodi Administrasi Perpajakan bekerja sama dengan Lembaga
Sertifikasi Kompetensi Perpajakan memberikan sertifikasi kompetensi
perpajakan secara nasional kepada lulusan melalui uji kompetensi.
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Bidang Pekerjaan Bagi Lulusan
Lulusan Prodi Administrasi Perpajakan mampu melakukan proses
pemenuhan kewajiban dan hak perpajakan secara profesional bagi Wajib
Pajak Orang Pribadi dan Badan Dalam Negeri terkait dengan Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Daerah, Pemotongan &
pemungutan Pajak Lainnya melalui rangkaian proses, yaitu : Pendaftaran
Wajib Pajak, Penghitungan Pajak terhutang, menjalankan proses akuntansi,
Penyetoran pajak Terhutang, Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang, Pemeriksaan Pajak, Pengajuan Keberatan dan Banding.
Lulusan Prodi Administrasi Perpajakan dapat berkarir sebagai Konsultan Pajak
Junior di Kantor Akuntan Publik, Konsultan Pajak, Tax Specialist pada Bagian
Keuangan & Pajak Perusahaan Swasta, BUMN. Instansi Pemerintah, seperti:
Dinas Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Pajak. Sektor Perbankan dan
Sekuritas , Lembaga Keuangan Non Bank, dan Berbagai jenis perusahaan
lainnya.

Program Studi Akuntansi
Deskripsi Program Studi
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.
Kelebihan Lulusan Program Studi
Lulusan dari Prodi Akuntansi Program Vokasi UI telah dibekali dengan
keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri, melalui perkuliahan
praktikum dan teori, serta program magang yang wajib ditempuh oleh setiap
mahasiswa. Karakteristik mereka sangat terampil dalam melaksanakan tugas
baik secara kelompok atau mandiri. Selain itu, lulusan prodi akuntansi akan
dibekali sertifikasi yang diberikan oleh asosiasi dan lembaga resmi yang
sudah bekerjasama dengan Program Vokasi UI.
Deskripsi Per Peminatan dan Bidang Pekerjaan Bagi Lulusan Program Studi
· Peminatan Akuntansi Teknologi Sistem Informasi
Bertujuan untuk menghasilkan praktisi yang berperan sebagai intermediator

·

·

antara bidang akuntansi dan teknologi informasi. Selain mampu menyusun
laporan keuangan, lulusan memiliki kemampuan dibidang teknologi
informasi yaitu mampu mengembangkan aplikasi bisnis berbasis desktop
dan web, menerapkan konsep data base, menggambarkan pemodelan
proses aplikasi bisnis dengan menggunakan pendekatan terstruktur dan
objek, instalasi perangkat lunak dan mengidentifikasi perangkat keras yang
dibutuhkan entitas bisnis.
Peminatan Akuntansi Keuangan
Bertujuan untuk menghasilkan praktisi yang mampu menyusun laporan
keuangan, mengisi laporan perpajakan serta melakukan pengauditan di
bawah supervisi akuntan. Selain itu lulusan memiliki kemampuan menyusun
laporan keuangan industri khusus meliputi entitas syariah dan nirlaba
dibawah supervisi akuntan.
Peminatan Akuntansi Sektor Publik
Bertujuan untuk menghasilkan praktisi yang mampu menyusun laporan
keuangan entitas sektor publik, menyusun anggaran entitas sektor publik
dan melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk organisasi sektor
publik dibawah supervisi akuntan.
Selain kemampuan khusus yang ada disetiap peminatan, ketiga peminatan
harus memiliki kompetensi utama yaitu mampu menyusun laporan
keuangan, mengisi laporan perpajakan dan melakukan pengauditan
dibawah supervisi akuntan. Karir yang dapat dijajaki oleh lulusan prodi
akuntansi meliputi staf akuntansi dan yunior auditor, serta staf sistem
informasi akuntansi (Khusus TSI).
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Bidang Studi Sosial Humaniora
Program Studi Komunikasi
Deskripsi Program Studi
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).
Kelebihan Lulusan Program Studi
Lulusan dari Prodi Komunikasi Program Vokasi UI telah dibekali dengan semua
keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri, baik melalui perkuliahan
praktik dan teori, juga melalui program magang. Karakteristik mereka sangat
kreatif dan bersemangat dalam menciptakan karya-karya yang baru dan inovatif.
Selain itu, lulusan Prodi Komunikasi juga memiliki sertifikasi profesi yang
diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi resmi yang sudah bekerjasama dengan
Program Pendidikan Vokasi UI.
Deskripsi Per Peminatan dan bidang pekerjaan bagi lulusan Program Studi
· Penyiaran (Broadcasting) - Peminatan ini menghasilkan tenaga Ahli Madya
Komunikasi di bidang penyiaran (broadcasting) yang sanggup melaksanakan

pekerjaannya secara praktis mulai dari perencanaan sampai produksi sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan industri, dengan mematuhi hukum dan etika
profesinya.
Karir yang dapat dijajaki oleh lulusan peminatan Penyiaran meliputi berbagai
macam jabatan di dunia broadcasting TV dan Radio, antara lain penulis (writer),
asisten produser, produser, produser eksekutif, reporter, cameraman, sutradara
(director), program director, news anchor, jurnalis, koordinator peliputan, movie
maker, dan lain sebagainya.
· Periklanan (Advertising) - Peminatan ini menghasilkan tenaga Ahli Madya
Komunikasi di bidang periklanan (advertising) yang sanggup melaksanakan
pekerjaannya secara praktis mulai dari perencanaan sampai produksi sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan industri, dengan mematuhi hukum dan etika
profesinya.
Karir yang dapat dijajaki oleh lulusan Peminatan Periklanan meliputi berbagai
macam jabatan di dunia industri periklanan, antara lain sebagai Account Service,
Creative, Media, Copywriter, Ad Production, Traffic and Product Management,
Research, dan Strategic Planning. Selain itu, ada pekerjaan lain yang ada
hubungannya dengan latar belakang pendidikan komunikasi periklanan, yaitu
Corporate Communication Specialist, Jurnalis-Ekonomi-Bisnis, Fotografer, Graphic
Designer dan Illustrator.
· Hubungan Masyarakat (Public Relations) - Peminatan ini menghasilkan tenaga Ahli
Madya Komunikasi di bidang hubungan masyarakat (public relations) yang
sanggup melaksanakan pekerjaannya secara praktis mulai dari perencanaan
sampai produksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri, dengan
mematuhi hukum dan etika profesinya.
Karir yang dapat dijajaki oleh lulusan Peminatan Periklanan meliputi berbagai
macam jabatan di dunia industri, korporat dan pemerintahan, antara lain PR yang
bekerja pada sebuah perusahaan baik swasta, multinasional, BUMN, atau nonprofit
organization biasa disebut inhouse public relations. Kalau bergerak di konsultan,
mereka bisa menjadi account coordinator, associate, senior associate, consultant,
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Program Studi Pariwisata
Deskripsi Program Studi
Program Studi Pariwisata Program Pendidikan Vokasi
Universitas Indonesia adalah pendidikan diploma tiga tahun
yang menghasilkan lulusan siap kerja di bidang pariwisata
dengan gelar Alhi Madya Pariwisata (Amd. Par.). Program ini
menawarkan, tiga pilihan kompetensi utama yang dapat
ditempuh mahasiswa, yaitu:
Ÿ
Kompetensi Operator Perjalanan Wisata (pengorganisasian
perjalanan wisata)
Ÿ
Kompetensi Bidang Perhotelan berfokus pada food and
beverage, product and services
Ÿ
Kompetensi MICE yang berfokus pada business event
Kelebihan Lulusan Program Studi
Prodi ini menganut prinsip 70% praktek dan 30% teori yang
dilakukan di lingkungan Kampus UI dan di luar Kampus UI.
Perkuliahan teori dilakukan di Kampus UI, sedangkan kegiatan
praktikum dilakukan secara berjenjang:
1. Praktikum Pratama
Adalah praktek-praktek dasar dan menengah yang dilakukan di
Lab Program Studi Pariwisata Program Pendidikan Vokasi UI
2. Praktikum Madya
Kegiatan praktek yang dilakukan di luar kampus bekerja sama
dengan pihal industri dengan tujuan untuk menguji
kemampuan dasar dan menengah
3. Praktikum Paripurna
Dilakukan di luar kampus bekerjasama dengan pihak industri
dengan tujuan untuk memastikan kemampuan peserta didik
untuk siap kerja di Industri.
Selain itu, mereka diwajibkan untuk magang/praktek kerja
selama 3-6 bulandi industri pariwisata
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Bidang Pekerjaan Bagi Lulusan Program Studi
Berdasarkan kurikulum dan sistem pembelajaran yang
demikian, maka lulusan Prodi Pariwisata Vokasi UI ratarata memiliki kualitas yang memuaskan bagi industri.
Sehingga, lebih dari 90% dari mereka dapat bekerja di
industri pariwisata sesuai dengan kompetensinya, dan
dapat berkarir sebagai:
1. Supervisor pada bisnis event yang berkompetensi di
bidang MICE
2. Supervisor pada tour operator biro perjalanan wisata
3. Supervisor pada food and beverage, product and service
pada hotel-hotel dan restoran di dalam, maupun di luar
negeri.

Program Studi Manajemen Informasi dan Dokumen
Deskripsi Program Studi
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.
Kelebihan Lulusan Program Studi
Lulusan dari Program Studi Manajemen Informasi dan Dokumen telah
menempuh proses pendidikan dan pengajaran yang memberikan
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap (attitude) yang
dibutuhkan di pelbagai lembaga informasi, perpustakaan dan kearsipan.
Proses tersebut ditempuh oleh mahasiswa melalui perkuliahan-perkuliahan
di kelas, praktik-praktik di laboratorium, dan melalui program magang di
berbagai perusahaan/ lembaga informasi, perpustakaan dan kearsipan.
Setiap lulusan memiliki integritas diri dan profesi yang kuat, dan siap bekerja.
Lulusan Prodi Manajemen Informasi dan Dokumen juga memiliki sertifikasi
profesi setelah menempuh ujian sertifikasi, yang diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi Profesi yang didukung oleh berbagai Asosiasi Profesi terkait, dan
yang sudah bekerjasama dengan Program Pendidikan Vokasi UI.

Bidang Pekerjaan Bagi Lulusan Program Studi
Profesi dan career path lulusan Program Studi Manajemen Informasi dan
Dokumen
·
Lembaga Perpustakaan meliputi pustakawan (librarian), conservator,
cataloger, internet trainer, dan metadata specialist
·
Lembaga Kearsipan meliputi arsiparis, document controller, dan conservator.
·
Lembaga informasi meliputi information officer, knowledge management
officer, dan information literacy specialist
Karir yang dapat pula dipilih dan dijalankan oleh lulusan Prodi
Manajemen Informasi dan Dokumen adalah menjadi enterpreneur
(pengusaha) atau konsultan dalam bidang bisnis informasi. Peluang ini
masih terbuka lebar dan sangat menjanjikan.
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Fasilitas
Universitas Indonesia (UI) terus berupaya memperbaiki administrasi dan pelayanan kepada para mahasiswa. Peningkatan pelayanan terhadap mahasiswa ditujukan untuk memfasilitasi
kegiatan belajar-mengajar dan kehidupan sosial mahasiswa di lingkungan kampus UI. Lingkungan kehidupan kampus ini diharapkan mampu membantu mencetak mahasiswa yang
berkemampuan teknis, terampil, dan memiliki wawasan humanis.
Kualitas pembentukan manusia yang utuh perlu ditunjang infrastruktur seperti layanan kesehatan, gedung pertemuan, sarana dan prasarana olahraga, sarana ibadah, poliklinik, transportasi,
akomodasi, teknologi informasi, dan asuransi. Keberadaan sarana penunjang itu diharapkan membuat sivitas akademika UI bisa mengembangkan segenap potensinya untuk menjadi
manusia yang unggul.
UI akan senantiasa terus melakukan standardisasi layanan berkelas dunia. Universitas Indonesia tidak akan berhenti meningkatkan kualitas layanan sejajar dengan universitas kelas dunia
lainnya. Peningkatan kualitas yang berkelanjutan akan terus dilakukan dengan tujuan membuat kampus UI nyaman, hijau, rapi, teratur, dan memudahkan aktivitas civitas akademika.

Laboratorium

Kelas

Pendidikan vokasi harus berkaitan langsung dengan proses industrialisasi, terutama bila
dikaitkan dengan fungsinya memenuhi tenaga kerja terampil dan dapat dihandalkan serta
punya visi perhatian yang sungguh-sungguh kepada pembangunan teknologi dan rekayasa.
Pendidikan vokasi sebagai suatu jenis pendidikan tinggi yang didirikan dengan maksud
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

Ruang kelas di Program Pendidikan Vokasi UI dilengkapi dengan fasilitas kursi kuliah
yang nyaman, pendingin ruangan (AC), in focus, layar, dan papan tulis. Fasilitas kelas
yang lengkap dan memadai, akan mendukung para mahasiswa untuk melaksanakan
perkuliahan dengan baik dan nyaman.

Untuk mencapai maksud dan tujuan pendidikan tersebut, kegiatan belajar-mengajar pada
pendidikan vokasi lebih didominasi oleh kegiatan praktik, baik praktikum yang dilakukan di
laboratorium, bengkel, kebun percobaan, maupun studio.
Secara umum perbandingan antara kegiatan praktik dan teori dalam pendidikan vokasi adalah
60% berbanding 40%, walaupun dalam beberapa kasus angka perbandingan itu menjadi 50%
berbanding 50%. Mahasiswa dan dosen akan menghabiskan sebagian besar waktu efektifnya
untuk belajar dan bekerja di tempat-tempat praktikum atau laboratorium.
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Lapangan Olahraga
Lapangan olahraga adalah salah satu fasilitas penunjang
akademik di Program Pendidikan Vokasi. Selain sebagai sarana
olahraga, fasilitas tersebut juga sering digunakan sebagai tempat
melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa Vokasi
seperti pembukaan Olimpiade Vokasi, acara-acara Himpunan
Mahasiswa, dll.

Lapangan Parkir
Lapangan Parkir di Program Pendidikan Vokasi memiliki kapasitas
untuk motor sebanyak 500 buah dan kapasitas mobil kurang lebih
300 buah. Alur kendaraan dibuat sedemikian rupa agar
pergerakan kendaraan yang keluar masuk dapat berjalan dengan
baik tanpa ada kemacetan.

Taman
Taman di Program Pendidikan Vokasi dipenuhi dengan tanaman
rindang dan sejuk, juga dilengkapi dengan sarana gazebo yang
nyaman dan dilengkapi dengan banyak stop kontak listrik, untuk
para mahasiswa berkumpul, beristirahat, atau mengerjakan tugas
kuliah.
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Kegiatan
dan Prestasi Mahasiswa
Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia yang dinamis dan
kreatif, memiliki sederet prestasi akademik yang membanggakan. Selain itu,
mereka pun memiliki banyak prestasi diluar bidang keilmuannya, seperti pada
bidang seni budaya dan olah raga. Program Pendidikan Vokasi Universitas
Indonesia selalu mendukung mahasiswanya untuk aktif dan berprestasi dalam
berbagai bidang dari tingkat regional sampai internasional. Sehingga mereka
dapat menjadi generasi muda yang dapat membawa nama baik bangsa dan
negara.
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Lembaga Vokasi UI
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Lembaga Vokasi Universitas Indonesia (LVUI) ini didirikan bersamaan dengan
ulang tahun ProgramPendidikan Vokasi Universitas Indonesia yang ke 6 yaitu
pada tanggal 19 Mei 2014. Kegiatannya sebagai pelaksana kerjasama antara
Program Vokasi Universitas Indonesia dengan pihak lain. Program ini dibawah
pimpinan Ketua Lembaga dengan fokus utama adalah kerjasama dengan profit
oriented. Program-program dan lingkup mitra kerja LVUI diantaranya :
1. Pemerintah
2. Antar Perguruan Tinggi
3. Industri : Perbankan, Asuransi, Perpajakan, Perumahsakitan, Pariwisata, dll

Melalui kerjasama dengan Asosiasi Profesi, Lembaga Vokasi UI menyediakan
jasa pelatihan bagi industri, institusi pemerintah, kalangan umum dan lain-lain.
Jenis pelatihan mengacu kepada kebutuhan pasar kerja, dengan pelatih yang
memiliki kompetensi dan pengalaman sebagai praktisi profesional. Pelatihan
dapat diselenggarakan di kampus Program Vokasi UI maupun berupa in house
training. Jenis-jenis pelatihan yang ditawarkan mengacu kepada 11 program
studi di Program Vokasi Universitas Indonesia. Pelatihan dan Workshop, berupa
aktifitas transfer ilmu pengetahuan, keahlian, maupun sikap kerja untuk
mempersiapkan tenaga kerja berkarya optimal sesuai dengan kompetensinya.

Program kerjasama dengan lembaga pemerintahan maupun pelaku bisnis
industri dan jasa bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya khususnya di bidang
konsultasi dan pelatihan. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan Asosiasi
profesi yang bertujuan untuk menjalin kerjasama di bidang Sertifikasi Profesi.
Kebutuhan akan sertifikasi profesi masih sangat tinggi, mengingat masih banyak
profesi yang memerlukan sertifikasi seperti bidang Administrasi, Kesehatan,
Pariwisata dan sebagainya. Kelembagaan sertifikasi yang dibentuk akan
mengarah pada pendirian Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang didukung para
assesor yang profesional dan kompeten di bidangnya.TUK dirancang sesuai
dengan kondisi nyata di dunia industri. Materi uji kompetensi mengikuti standar
Asosiasi Profesi.

Sertifikasi Profesi diterbitkan setelah mahasiswa, karyawan dan masyarakat
umum mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan LVUI dan Asosiasi
Profesi. Dengan memiliki sertifikat profesi, seseorang mendapatkan added
value berupa pengakuan kompetensi dari asosiasi profesi dan industri.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UI
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UI merupakan lembaga yang bersifat independen dan profesional di dalam membuat dan mengembangkan standarisasi kompetensi kerja, melakukan
verifikasi terhadap tempat uji kompetensi, membuat materi uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi dengan menggunakan sistem yang merupakan rujukan profesionalisme
bagi industri di dalam dan di luar negeri.

AAI (Asosiasi Arsiparis Indonesia)
Secara yuridis, keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan
Indonesia 17 Agustus 1945. Namun demikian tidak dipungkiri, bahwa keberadaan dan perkembangan Arsip
Nasional RI merupakan hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa pemerintah
Kolonial Belanda (landarchief) dan produk-produk kearsipannya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia,
lembaga kearsipan (landarchief) diambil oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan
Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama Arsip Negeri.

AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Indonesia)
Pada tanggal 7 Desember 1993 DPPAI dileburkan dengan APAI, dan menjadi suatu lembaga dengan nama baru yaitu
: ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA disngkat AAMAI. Peleburan ini disetujui oleh Dewan Asuransi
Indonesia melalui surat nomor 993/DAI/93 tanggal 29 Oktober 1993. Terbentuknya AAMAI sebagai lembaga yang
independen dan tidak terkait dengan asosiasi manapun sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992
beserta peraturan pelaksanaannya khususnya paket deregulasi di sektor asuransi tahun 2003. Sejalan dengan hal
tersebut eksistensi dan pengembangan AAMAI akan semakin bertambah dengan diperolehnya pengakuan dan
kewenangan dari Pemerintah, sebagai lembaga yang berhak menguji dan memberi gelar AJUN AHLI.

ASITA (Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies)
Asosiasi The Indonesia Tours & Travel Agencies (ASITA) adalah perserikatan non-profit dari wirausaha
pariwisata Indonesia, yang diakui secara hukum. ASITA telah menyiapkan upaya untuk meningkatkan
pembangunan, nilai dan kualitas perjalanan dan pariwisata Indonesia untuk kepentingan anggotanya.
Selain mendorong pariwisata budaya dan berbasis lingkungan, ASITA secara optimal mengadopsi konsep
kearifan dan ciri khas masyarakat lokal, sementara juga mengembangkan budaya industri pariwisata yang
ramah lingkungan dan taat pada peraturan setempat.

ASPERAPI (Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia)
Sejak didirikan 17 Februari 1990, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) terus berusaha
menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Melalui pameran, produsen bisa bertemu langsung
dengan konsumen. Wadah itu berperan sebagai pusat informasi pameran perdagangan baik
domestik maupun internasional. Di samping itu, Aserapi juga meningkatkan kesadaran mengenai
produk dalam negeri, serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bisnis, dan membantu
anggotanya dalam merumuskan kontak perdagangan.

CPS Soft (Cipta Piranti Sejahtera)
Cipta Piranti Sejahtera atau lebih dikenal dengan nama CPSSoft, merupakan perusahaan
pengembang software akuntansi yang di beri nama ACCURATE Accounting Software. CPSSoft
berdiri tahun 1998 dengan misi menyediakan software yang bermutu tapi terjangkau oleh
masyarakat luas.

IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau Indonesian Institute of Certified Public Accountants
(IICPA) berdiri tanggal 24 Mei 2007 sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri
dengan berbadan hukum. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008,
pemerintah mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang
melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan
etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh
akuntan publik di Indonesia. IAPI diharapkan dapat memenuhi seluruh persyaratan International

LSKP (Lembaga Sertifikasi Kompetensi Perpajakan)
LSK memiliki fungsi untuk mengembangkan, menyusun dan menetapkan kompetensi lulusan, norma, pedoman,
kriteria, dan instrumen penilaian uji kompetensi melaksanakan hubungan antarlembaga. Dalam pelaksanaan uji
kompetensi dan sertifikasi melaksanakan penjaminan mutu dalam uji kompetensi dan sertifikasi melaksanakan
promosi dan publikasi. Dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi menata administrasi lembaga sertifikasi
kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi mengawasi, mengevaluasi. Melaporkan pelaksanaan
uji kompetensi dan sertifikasi.

LSPAPSI (Lembaga Sertifikasi Profesi Administratif Profesional Sekretaris Indonesia)
LSP yang melakukan sertifikasi merupakan lembaga yang telah memiliki lisensi dari BNSP untuk melakukan proses
pembuktian bahwa seorang tenaga yang profesional benar-benar kompeten dalam bidang kompetensinya. Sehingga
tenaga professional tersebut mendapatkan pengakuan Kompetensi profesi yang dimilikinya baik secara Nasional
ataupun Internasional.

LSPTA (Lembaga Sertifikasi Teknisi Akuntansi)
Sebuah lembaga penyelenggara uji kompetensi akuntansi untuk menjadi teknisi yang kompeten di bidangnya. Berada di
bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Pendidik (IAI KAPd).

LSPPRI (Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations Indonesia)
Lembaga Sertifikasi Profesi disingkat LSP, adalah Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi Profesi yang mendapat Lisensi
dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan
sertifikasi kompetensi kerja. Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations Indonesia disingkat LSP PRI adalah sebuah Badan
Hukum yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Netty Maria Machdar SH Akta Pendirian LSP PRI No. 18. LSP PRI ini
didirikan dan dibentuk oleh 2 (dua) organisasi profesi Humas/Public Relations Indonesia, yaitu Badan Koordinasi Humas
Pemerintah (BAKOHUMAS) dan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) .

MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia)
MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) atau Indonesian Society of Appraisers (ISA) adalah Organisasi Profesi Penilai di
Indonesia yang bersifat mandiri, nirlaba dan nonpolitis yang berdiri pada tanggal 20 Oktober 1981 dengan tujuan
meningkatkan pengembangan profesi dan badan usaha jasa Penilai di tingkat Nasional dan Internasional.

PERMAPKIN (Perhimpunan Manajer Pelayanan Kesehatan Indonesia)
PERMAPKIN (Perhimpunan Manajer Pelayanan Kesehatan Indonesia) adalah Organisasi yang bergerak di bidang
Pengembangan Kompetensi Manajer Pelayanan Kesehatan di Indonesia.
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Lokasi Kampus Vokasi UI

Lokasi Kampus
Program Pendidikan Vokasi
Universitas Indonesia
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