PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
Politeknik Negeri Bali membuka kesempatan kepada masyarakat yang telah bekerja untuk
meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui program Rekognisi Pembelajaran
lampau (RPL). Program RPL sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Reset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016, adalah pengakuan atas hasil pembelajaran yang
diperolehnya baik dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman
kerja ke dalam pendidikan formal. Pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh
sebelumnya dapat diakui ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sehingga untuk melanjutkan
pendidikan seseorang tidak harus mengambil semua SKS/ mata kuliah.
Program RPL pada Politeknik Negeri Bali dibuka untuk jenjang DIII PS. Perhotelan dan DIV
PS. Manajemen Bisnis Pariwisata.
WAKTU PENDAFTARAN
1. Konsultasi dan pendaftaran Gel III : 15 Juli 2020 – 15 Agustus 2020
2. Asesmen : 24-28 Agustus 2020
3. Pengumuman Hasil Asesmen: 31 Gustus 2020
KEUNTUNGAN PROGRAM RPL DI POLITEKNIK NEGERI BALI:
1. Pengakuan mata kuliah dari pendidikan sebelumnya sepanjang sesuai dengan mata kuliah
Program Studi yang dituju.
2. Pengakuan Pengalaman kerja yang sesuai dengan kompetensi Program Studi.
3. Dapat mengikuti pendidikan untuk waktu yang lebih singkat.
4. Kegiatan perkuliahan fleksibel disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
5. Diselenggarakan oleh Politeknik negeri dengan Program Studi terakreditasi A (PS.
Manajemen Bisnis Pariwisata) dan B (PS. Perhotelan)
6. Fasilitas lengkap dan dalam kondisi baik dari pengadaan PEDP
7. Biaya terjangkau
8. Bisa langsung uji kompetensi melalui LSP P1 PNB.
9. Pelaksanaan PKL dan pengambilan data Skripsi dapat dilakukan di tempat kerja.
JENIS PENGAKUAN:
1. Pengakuan capaian pembelajaran dari pendidikan formal dengan mengevaluasi ekivalensi
mata kuliah dari Perguruan Tinggi sebelumnya dan mata kuliah pada Program Studi yang
dituju, dan
2. Pengakuan capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari
pengalaman kerja ke dalam bentuk pengakuan kredit mata kuliah tertentu melalui proses
asesmen.
SYARAT PEMOHON RPL
1. Berpendidikan minimal SMA/SMK/ D1/ D2 untuk pendaftar Program Studi D3 Perhotelan
2. Berpendidikan minimal SMA/SMK/D1/ D2/D3 untuk pendaftar Program Studi D4
Manajemen Bisnis Pariwisata

3. Berpengalaman kerja dibidang perhotelan min 4 tahun untuk lulusan SMA/SMK, 3 tahun
untuk lulusan D1 dan 2 tahun untuk lulusan D2 bagi pendaftar Program Studi D3 Perhotelan.
4. Berpengalaman kerja dibidang perhotelan minimal 5 tahun untuk lulusan SMA/SMK, 4 tahun
untuk lulusan D1, 3 tahun untuk lulusan D2 dan 1 tahun untuk lulusan D3 bagi pendaftar
Program Studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata.
SYARAT PENDAFTARAN:
1. Pelamar wajib datang untuk melakukan konsultasi
2. Pelamar wajib datang untuk melakukan pendaftaran dengan membawa dokumen yang telah
dilengkapi, berupa:
a. Formulir pendaftaran .
b. Dokumen asesmen mandiri terhadap mata kuliah yang dinyatakan dalam skala 1 (tidak
mampu), 2 (kurang mampu), 4 (mampu), dan 5 (sangat mampu);
c. Daftar riwayat hidup
d. Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
e. Surat keterangan berkelakuan baik dari Polisi.
f. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah/ puskesmas
g. Foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.
3. Pelamar yang profesinya sudah ada dapat menyertakan bukti pendukung berupa:
a. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/ Lembaga Sertifikasi Profesi/
Lembaga Pelatihan lainnya.
b. Keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya.
c. Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang
keahlian yang sesuai dengan program studi.
4. Pelamar yang telah bekerja harus menyampaikan dokumen berupa:
a. Surat Keterangan kerja.
b. Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung.
c. Buku catatan (log book).
d. Dokumen lainnya untuk membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman,
keahlian, dan/atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon sesuai
kompetensi yang diharapkan.
5. Pelamar dapat menyertakan bukti pendukung lain, berupa:
a. Sertifikat kursus/pelatihan yang
dikeluarkan oleh lembaga kursus dilengkapi tujuan atau
jadwal kursus/pelatihan;
b. Sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh industri dilengkapi tujuan atau
jadwal kursus/pelatihan;
c. Sertifikat kehadiran workshop, seminar, atau symposium dilengkapi jadwal sebagai
penyaji atau peserta;
d. Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.

BIAYA:
1. Biaya Pendaftaran: Rp.350.000,2. Biaya Asesmen pilihan bidang pertama: Rp.650.000,3. Tambahan asesmen bidang berikutnya masing masing Rp.100.000 ,4. Biaya Kuliah Rp 400.000,- per SKS

KONTAK :
Tim RPL PNB
Jln Kampus Bukt Jimbaran, Kuta Selatan, Badung-Bali
Dra. Ida Ayu Werdika Damayanti, M.Par (081 232 551 248)
Ni Ketut Bagiastuti, SH.,MH (081 338 499 725)
Email: rpl@pnb.ac.id

