SIKAP
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;
berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban
berdasarkan Pancasila;
S4 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab
pada negara dan bangsa;
S5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang
lain;
S6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
S7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
S8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
S9 menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
S10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
S11 menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup, nilai-nilai olahraga dan sosial
budaya yang berkembang di masyarakat.
S1
S2
S3

Aspek Pengetahuan
PP1 Menguasai keilmuan dasar bidang ilmu keolahragaan secara mendalam serta memformulasikan masalah bidang
keolahragaan secara sistematis dan prosedural;
PP2 Mengusai berbagai permasalahan keolahragaan secara mendalam yang didukung dengan keterampilan menulis ilmiah,
analisis serta penguasaan tes dan pengukuran olahraga yang modern;
PP3 Menguasai dan dapat menganalisa permasalahan keolahragaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan
terkini;
PP4 Menguasai dan dapat menganalisis pada setiap permasalahan sacara mandiri dan atau kelompok;
PP5 Menguasai dan dapat mengevaluasi pembelajaran ilmu keolahragaan;
PP6 Menguasai berbagai bidang ilmu keolahragaan;
PP7 Menguasai dan dapat mengelola kegiatan keolahragaan secara mandiri dan atau kelompok;
PP8 Menguasai dan mampu melaksanakan kegiatan keolahragaan secara efektif dan efisien;
PP9 Menguasai dan dapat mendeskripsikan berbagai kegiatan keolahragaan;
PP10 Menguasai dan dapat menyusun rencana pengembangan bidang keolahragaan
Aspek Keterampilan Khusus
KK1 Mampu menciptakan, memandu dan mengembangkan olahraga masyarakat, olahraga kesehatan, olahraga
berkebutuhan khusus, olahraga kepariwisataan dan olahraga rekreasi;
KK2 Mampu meberikan pelayanan jasa konsultasi olahraga kesehatan dan kebugaran untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat menggunakan pendekatan inovatif, kreatif, dan teknologi mutakhir;
KK3 Mampu mengelola kegiatan bidang keolahragaan (Event Organizer/EO)
KK4 Mampu mengembangkan pusat-pusat kesehatan dan kebugaran
KK5 Mampu mengaplikasikan pengetahuan ilmu keolahragaan dalam bidang informasi dan komunikasi
KK6 Mampu menerapkan ilmu keolahragaan dalam rangka menyelesaikan permasalahan bidang keolahragaan serta
memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan baru dalam bidang keolahragaan
KK7 Mampu mengelola pusat kebugaran dan olahraga rekreasi;
KK8 Mampu melaksanakan kegiatan keolahragaan
KK9 Mampu merintis usaha bidang sarana dan prasarana keolahragaan;
KK10 Mampu mengembangkan usaha pelayanan jasa kebugaran

