
Kompetensi Utama Lulusan Program Magister Pendidikan 
Bahasa Indonesia U[)iversi~as Sonata Dharma dirumuskan 
seoagai berikurt: 
1. 	 menguasai filsafat ilmu don filsafat pendidikan, serta 

konsep-konsep teoret is kebahasaan, kesastraan, 
pembelajaran, don metodologi penelitian pendidikan 
bahasa don sastro Indonesia, serta konsep teoretis 
keterampilan berbahasa don bersastro Indonesia; 

2. 	 menguasai konsep pengembangan don pembinaan 
bahasa don sastra, serta pembela iarannya, don konsep 
pengembangan kurikulum pendidikan bahasa don sastra 
Indonesia; 

3. 	 terompil berbahosa Indonesia secara lisan don tulis dalam 
konteks keseharian/Omum, akademis, don pekerjaan, 
serta mengapresiasi, mengekspresi, mengkreasi, don 
mendesiminasi sastro Indonesia secara lisan don tulis; 

4. 	 mendalami bahasa don sastra Indonesia serta 
pembelajaronnya melalui risel edukasional don riset loin, 
don peneropan ilmu pendidikan bahasa don sastra 
Indonesia sebagai wu jud kemampuan beradaptasi dengan 
lingkungan untuk menghasilkan karya inovatif don teruji, 
serta memecahkan permasalahan bidang bahasa don 
sastra Indonesia serta pembelajarannya melalui 
pendekatan interdisip liner dalam bentuk laporan 
penelitian. 

5. 	 mengelola don mengembangkan hasil kegiatan riset di 
bidang bahasa, sastra Indonesia, don pengajaronnya yang 
bermanfaat bagi masyarokat don perkembangan 
keilmuan, serta mendapat pengakuan nasional maupun 
i nternasional; 

6. 	 mengambil keputusan berdasarkan kajian penelitian di 
bidang bahasa don sastra Indonesia serta 
pembelajarannya, don mengomunikasikan ide secara 
efektif dalam berbagai media kepada masyarakat seprofesi 
otau masyarokat umum, serta berkomunikasi don 
berpartisipasi secaro aktif untuk pengembangan jejaring 
seprofesi terkait bidang bahasa, sastro Indonesia, don 

1. 	Syarat Pendaftaran 
a. 	 Lulusan Soriano (Sl) dari disiplin ilmu (1) Pendidikan Bahasa don 

Sastra Indonesia, (2) Sastra Indonesia, (3) Sastra Nusantara, (4) 
Pendidikan bahasa Inggris, don (5) Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, dengan IPK minimal 2,75, baik fresh graduate, 
sudah/ sedang bekerja , maupun belum bekerja. 

b . 	 Mengisi don menyerahkan berkas pendaftaran dengan dilampiri 
dokumen yang disyoratkan. 

c. 	 Bagi colon mahasiswa yang sedang bekerja, horus menyerahkan 
surat izin belaiar dari pimpinan lembaga tempat bekeria. 

d. 	 Surat rekomendasi : 
1) Untuk fresh graduate (S-l) & belum bekerja diperlukan 

duo surat rekomendasi duo dosen. 
2) 	 Untuk yang bekerja diperlukan surat rekomendasi dari 1 

orang dosen & pimpinan di tempat kerja. 
e. 	 Bagi colon mahasiswa Wargo Negara Asing (WNA), diwajibkan 

juga untuk: 
1) Menyerahkan surat izin khusus don fotokopi ijazoh 

beserta surat pengesahan penyetaraan iiazoh S-l dari 
Kedubes atau Konsulat Jenderal RI di negara asal colon 
mahasiswa. 

2) 	 Menguasai bilingual (Bahasa Internasional don Bahasa 
Indonesia) 

f. 	 Perlengkapan dokumen: 
1) Satu (1) fotokopi iiazoh don transkrip nilai soriano (S 1) yang 

telah dilegalisasi. 
2) Satu (1) lembar fotokopi KTP don Akte Kelahiran 
3) Surat keterangan sehat dari dokter. 
4) Duo (2) surat rekomendasi (recommendation JeHers) 

Bagi fresh graduate - rekomendasi duo orang dosen ketika studi 
S- 1 

Bagi yang bekeria - rekomendasi (1) pimpinan tempat bekeria & 

(1) dosen ketika S- 1. 
5) Menyerahkan pasfoto berwarna ukuran 2x3 (2 lembar) don 
3x4 (empat lembar) . 
6) Menyerahkan artikel dari hasil Penelitian 
(Skripsi) don diketik dengan menggunakam kertas berukuran 
Kwarto (A4) dengan jarak antar boris 1,5 spasi don panjang 
tulisan ::t 10 halaman. 



VISI 
PROGRAM STUm 

Pada tahun 2025, Program Studi Pendidikan Bahasa 
Indonesia Program Magister menjadi prodi unggul pa da 
tataran nasional maupun regional yang mampu 

menghasi lkan magister pendidikan bahasa dan sastra 
Indonesia yang cerdas, humanis, profesional, dan mampu 
berkontribusi dalam memajukan pengajaran bahasa dan 
sastra Indonesia, serta mampu memecahkan permasalahan 
masyarakat yang terkait dengan bidang penga jaran bahasa 
Indonesia. TUJUAN PROGRAM STUDI 

Program Magister Pendidikan Bahasa 
para dosen telap yang berkompeten don dosen lamu. 

1. Dr. R. Kunjana Rahardi/ M.Hum. 
Joboton : Lektor Kepalo 

Doktor Li nguistik lu lusan 
dengan spesia lisasi pada bidang Linguistik, Sosiolinguistik, 
Etnolinguistik 

2. Prof. Dr. Pranowo/ M.Pd. 

1. 	Mengembangkan pengajaron dolom bidong Pendidikon 
Bahasa don So stro Indonesia yang berbosis IPTEKS untuk 
mengho si lkon pendiclik yang professional, cinto peserto 
didik, don muroh hoti . 

2. 	Memecohkon persoolon pendidikon Bahasa don Sostro 
Indonesia melolui pendekoton interdisipliner don 
multidisipliner. 

3 . 	Mengelolo riset dolom bidong Pendidikon Bahasa don 
Sostro Indonesia hinggo menghosilkon koryo inovotif yang 
teruji , bermonfoot bogi mosyorokot don perkembongon 
ilmu pengetahuan, serto mendopot pengakuon boik 
nasionol maupun regiona l. 

4. 	 Mengembangkan don mengelolo kegiatan pengobdion 
kepoda masyarakot di bidong Pendidikan Bahasa don 
Sastro Indonesia yang bermonfoot bogi pengembangan 
mosyorokat bekerja soma dengon berbagai mitra yang 
memiliki keprihatinan don kepedulion yang so ma. 

5 . 	Menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan 
kuol itos tridharma dalam bidong bahaso don sostra 
Indonesia. 

1. 	 Menghasilkan lulusan yang cerdas, humanis, don 
profesional dalam merancang, melaksanakan, don 
mengevaluasi program pembelajaran bahasa don saslra 
Indonesia. 

2 . 	Menghasilkan lulusan yang cerdas, human is, don mampu 
melakukan risel di bidang pendidikan bahasa don saslra, 
bahasa dan saslra Indonesia yang menginlegrasikan 
kemampuan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan . 

3. 	Menghasilkan lulusan yang mampu berkonlribusi pada 
masyarakat melalui karya-karya pengabdian don 
pelayanan dalam bidang pendidikan bahasa don saslra, 
bahasa don sastra Indonesia. 

4 . 	Menghasilkan karya-karya riset dalam bidang pendidikan 
bahasa dan sastra, bahasa don sastra Indonesia dengan 
kolaborasi para mahasiswa untuk meningkatkan IPTEKS 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, 
don keadilan. 

5. 	Menghasilkan karya-karya publikasi hasil riset yang 
diterima secara internasional dalam jurnal bereputasi pod a 
bidang pendidikan bahasa dan sastra, bahasa don sastra, 
unluk meningkatkan IPTEKS dengan menjunjung tinggi 
nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan . 

6 . 	Menghasilkan jejaring kerja soma yang sinergis dengan 
berbagai lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri 
dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra, bidang 
bahasa dan sastra Indonesia, untuk meningkatkan kualilas 
penyelenggaraan program studio 

Indonesia dikelola oleh 

Universitos Gajoh Modo Yogyokorto 
don 

Jobolon : Guru Besor 

Guru Besar don Doktor Pendidikan Bahasa lulusan Universitas 
Negeri Malang dengan spesialisasi pada bidang kaj ian Pragmatik, 
don Semantik. 

3. 	Dr. B. Widharyanto/ M.Pd. 
Jaboton Lektor Kepala 

Doktor Pendidikon Bohasa lulusan Universitos Negeri molong 
dengan spesialisasi pada bidong kaj ian Linguistik, Anolisis Wocona , 
don Pem be lo jaran Bahasa 

4. 	 Dr. Yuliana Setyaningsih/ M.Pd. 
Jabata n : Lektor 

Doktor Pendidikan Bahasa lulusan Universitas Pendidikon Indonesio 
(UPI) dengan spesialisasi pada bidang kajian Evo luosi Pembelojoron 
Bahasa. 

5. Pius Nurwidasa Prihatin/ M.Ed./ Ed.D. 
Ja balan : Leklor 

Spesialisas i dalam bidang Kuri ku lum, Teknologi Informasi don 
Komunika si dalam Pembelajaron Bahasa, lulu san Loyola University 
Chicago 

6. Drs. Antonius Herujiyanto/ M.A./ Ph.D. 
Jabatan : Lektor Kepa la 

Spesialisasi dalam bidang Teori Sastra Mutakhir don Apresiosi 
Sastra , lulusa n dari G raduate Studies, College of Liberal Arts, De La 
Sale University, Mani la Philippines 


