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Apakah Anda ingin menjadi guru yang 
inspiratif seperti guru favorit Anda 
diberbagai level pendidikan? Ataukah 
Anda ingin mampu berbahasa Inggris 
dalam level yang paling tinggi sehingga 
Anda bisa memasuki profesi apapun, 
terutama di bidang kreatif dalam dunia 
digital, baik di dalam maupun luar negri?  
Program Studi Pendidikan (PSP) Bahasa 
Inggris bisa mewujudkan keinginan Anda 
karena kami tidak hanya menghasilkan 
guru bahasa Inggris yang kompeten, 
profesional, dan bermoral, tetapi juga 
mempunyai sikap peduli, komit, dan 
antusias dalam menjalankan profesinya, 
serta tanggap pada perubahan dan 
mampu memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi 
secara kreatif dan mempunyai semangat 
untuk belajar sepanjang hayat. Dengan 
kemampuan tersebut, lulusan kami 
mampu untuk memberikan temuan dan 
gagasan inovatif untuk memecahkan 
persoalan pengajaran dan pendidikan 
bahasa Inggris di masyarakat baik di 
t ingkat  lokal,  nasional,  mapun 
internasional.

Program S1 :  Akreditasi A
Lama Studi : 3,5-4 tahun / 144 SKS
SK BAN PT No. 2370/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018

Saya selalu percaya bahwa passion saya adalah dalam hal bahasa. Agar passion tersebut dapat berguna 
bagi orang lain, saya memutuskan untuk menjadi guru bahasa Inggris. Memilih sebuah institusi untuk 
menjadi rumah bagi saya dalam mengembangkan passion saya secara penuh merupakan sebuah 
keputusan yang sulit. Pun begitu, dapat saya katakan bahwa keputusan saya memilih Program Studi 
Pendidikan Bahasa Inggris (PSPBI), UKWMS adalah sebuah keputusan yang menurut saya, tak ternilai. 
Saya sangat menyukai kurikulumnya, di mana kami benar-benar dipersiapkan dengan banyak 'amunisi' 
untuk menjadi guru bahasa Inggris di masa mendatang. Dosen-dosennya sangat profesional dan mau 
memfasilitasi kami dalam berbagai hal. PSPBI juga menjadi rumah dari berbagai fasilitas berkualitas yang 
membuat kami mengalami pengalaman belajar mengajar bahasa Inggris secara utuh dan mendalam. 
Secara pribadi, saya sangat mengapresiasi PSPBI karena saya percaya bahwa bila saya tidak 
mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sangat excellent dan juga kesempatan untuk dapat 
mengembangkan soft skills saya di PSPBI UKWMS, saya tidak akan mungkin mendapatkan beasiswa 
LPDP untuk mengikuti program S2 Teaching English for Speakers of Other Language (TESOL) di Monash 
University, Australia. Berbekal pengetahuan dan kemampuan dari kedua institusi tersebut, saya sekarang 
menjadi dosen di kampung halaman saya, yaitu di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. 

Franco Irahewa

Angkatan 2008 – Koordinator Proyek Uni Eropa di Accreditation Council for Entreprenuerial and 
Engaged Universities (ACEEU) Jerman

Angkatan 2010 – Guru Bahasa Inggris di Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP) Timika Papua

Angkatan 2018 - Private English Tutor
Saya sangat bersyukur karena telah mendapatkan begitu banyak ilmu, bimbingan, dan soft skill dari 
dosen-dosen di PSP Bahasa Inggris. Berkuliah di program studi ini telah mengantarkan saya ke berbagai 
kesempatan baru, mulai dari ikut organisasi mahasiswa untuk mengembangkan soft skills saya dalam 
berorganisasi hingga pertukaran pelajar di University of Leicester, United Kingdom melalui kegiatan IISMA. 
Hal-hal yang telah saya pelajari tidak hanya membantu saya dalam bekerja, namun juga dalam 
pengembangan kepribadian saya, sehingga saya tidak hanya percaya diri dengan kemampuan bahasa 
Inggris saya, namun juga dengan kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan problem-solving.

Menempuh studi di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
UKWMS merupakan salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya. Tidak hanya dipersiapkan untuk 
menjadi guru bahasa Inggris yang kompeten, saya juga diberi kesempatan untuk mengenal bidang karir 
yang lain melalui Mata Kuliah Pilihan yang disediakan. Hal inilah yang menggugah ketertarikan saya di 
dalam bidang linguistik (linguistics) dan pemahaman bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (Second 
Language Acquisition), serta pada akhirnya mendorong saya untuk melanjutkan studi S2 dalam bidang 
National and Transnational Studies: Literature, Culture and Language yang berfokus kepada kedua 
bidang diatas. Selain itu, kemampuan yang saya peroleh dalam menggunakan bahasa Inggris (baik 
dalam bentuk lisan dan tulisan) dalam keterampilan komunikasi dan presentasi, serta pengembangan 
subjek sangat membantu untuk menjalankan peran saya di pekerjaan saya saat ini, khususnya dalam 
mengembangkan metode atau kerangka pembelajaran yang inovatif dan efektif yang bertujuan untuk 
mendorong batasan-  batasan pendidikan tinggi di Eropa.

Menjadi lulusan dari UKWMS adalah mimpi saya. Saya sangat bahagia karena mendapatkan 
kesempatan untuk menempuh dan menyelesaikan studi di salah satu universitas terbaik di Jawa Timur 
ini. Banyak hal yang telah saya pelajari selama berkuliah. Tidak hanya mempelajari penggunaan bahasa 
Inggris secara umum, saya juga dibekali dengan kemampuan dan kompetensi untuk menjadi guru 
bahasa Inggris yang mampu menciptakaan pembelajaran yang menarik dan secara aktif melibatkan 
siswa, serta memahami siswa didik secara psikologis. Selain itu, saya juga mendapat kesempatan untuk 
langsung berkomunikasi dengan native speakers yang mengunjungi UKWMS dari berbagai negara. Hal 
ini sangat membantu saya untuk meningkatkan kemampuan dan kelancaran saya dalam menggunakan 
bahasa Inggris secara lisan. Seluruh kemampuan dan pengalaman inilah yang menyokong saya dalam 
memenuhi peran saya sebagai seorang guru bahasa Inggris di Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP) di 
Timika Papua saat ini. Kompetensi mengajar di berbagai level seperti di Taman Kanak-kanak, Sekolah 
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas yang saya miliki membuat saya 
menjadi seorang guru bahasa Inggris yang selalu siap mengaplikasikan berbagai bekal ilmu ke dalam 
kelas secara menarik.

Angkatan 2012 - Dosen di Universitas Katolik St. Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur
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INGGRIS

Apa yang Dipelajari 
di PSP Bahasa Inggris?

Bagaimana Studi 
di PSP Bahasa Inggris?

Dimana Lulusan Berkarir?

> Linguistik: English Phonology, English Morphology, English Syntax, 

Discourse Analysis, dan Second Language Acquisition.

> Metode Pengajaran dan Praktek Keguruan: Instructional Design, Learning 

Theories & Approaches, English Curriculum & Lesson Planning, IT in 

Language Education, Evaluation & Assessments in ELT, Teaching English to 

Young Learners (TEYL), Teaching English as a Foreign Language (TEFL), 

Blended & Online Language Learning, Micro Teaching, School Observation, 

dan Teaching Practice.

> Kemampuan Berbahasa Inggris: Listening, Speaking, Reading, Writing, 

Vocabulary, Pronunciation, dan Grammar.

> Pendidikan: School Management & Leadership, Current Issues in ELT, 

Seminar on ELT, dan Games & Gamification in ELT.

> Matakuliah Matrikulasi: English Integrated Course.

> Hidup dan bekerja secara profesional, reflektif, dan menjadi pembelajar 
sepanjang hayat, dan bisa menjadi warga negara yang baik yang menjunjung 
tinggi ideologi negara Pancasila dan prinsip-prinsip universal kekatolikan untuk 
kebaikan bersama masyarakat Indonesia.

> Menguasai bahasa Inggris dan mampu mengajarkannya di level SD, SMP, SMA, 
umum dan dewasa.

> Membuat program pengajaran bahasa Inggris berbasis komputer (CALL).

> Menempati berbagai profesi lainnya yaitu di bidang perbankan, perusahaan 
ekspor impor, pariwisata, jurnalisme, dll.

> Mengelola lembaga pendidikan non-formal (kursus bahasa Inggris) dan usaha 
lain di bidang pendidikan.

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki kemampuan:

> Berkomunikasi dalam bahasa Inggris tentang berbagai topik untuk berbagai 
audiens dalam berbagai genre secara lisan dan tertulis untuk berbagai tujuan 
dengan efektif.

> Menganalisis, merancang, mengembangkan kurikulum dan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris,  serta melaksanakan proses pembelajaran dan 
evaluasi pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, 
keterampilan abad 21, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS).

> Mengintegrasikan teknologi  informasi  dan komunikasi  dalam 
mengembangkan materi pembelajaran, proses belajar mengajar, evaluasi 
pembelajaran, dan tujuan pendidikan lainnya.

> Menjadi model dari pembelajar sepanjang hayat yang bisa memotivasi siswa 
dan menjadi inspirasi publik dalam pengembangan kemampuan Bahasa 
Inggris sebagai alat untuk hidup di abad 21 dan bisa memberikan dampak 
positif di kehidupan masyarakat Indonesia.

> Dalam bidang translation (penerjemahan) untuk bekerja sebagai translator 
(penerjemah tertulis) atau interpreter (penerjemah lisan).

> Menganalisis fenomena lingusitik dan sastra serta mengaplikasikannya dalam 
dalam praktik pendidikan bahasa Inggris, pengembangan materi dan evaluasi 
pembelajaran.

> Dalam bidang copywriting atau editor.

> Menguasai bahasa Inggris dan mampu mengajarkannya kepada anak-anak 
(Teaching English to Young Learners).

Pada saat selesai menuntaskan studi, lulusan mampu untuk:

> Mengelola lembaga pendidikan formal (sekolah).

> Merancang dan melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan masalah-
masalah pendidikan dan pengajaran serta mendesiminasikan hasil penelitian 
dalam bidang pendidikan bahasa Inggris melalui seminar dan publikasi.

 > English Presentation Skills

 > Business Writing

> Matakuliah Pilihan yang membekali mahasiswa dengan kemampuan 

bekerja di lapangan dalam bidang yang bervariasi:

 > Dubbing & Subtitling

> Kesusastraan: English Prose, English Drama, dan English Poetry.

 > English for Business Communication
 > American Standardized Test (TOEFL)

 > Creative Writing
 > British Standardized Test (IELTS)

 > English for Vloggers

 > English for Broadcasting & Podcasting
 > English for Leisure & Hospitality
 > Interpreting – Oral Translation
 > Content Language Integrated Learning (CLIL)

 > Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) : Mahasiswa 

dimungkinkan mengikuti program MBKM yang diselenggarakan oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dimana mahasiswa dapat memilih 

beberapa program yang ditawarkan seperti Kampus Mengajar, IISMA 

(Indonesian International Student Mobility Awards), Pertukaran 

Pelajar dengan universitas di luar negeri seperti University of the 

Immaculate Conception Philippines, dan lain-lain.

 > Matakuliah Lintas Prodi dan Matakuliah Universitas: Mahasiswa 

dimungkinkan untuk memprogram matakuliah yang ditawarkan oleh 

program studi lain di Universitas maupun matakuliah yang ditawarkan 

oleh Universitas, semisal Desain Web dan Pembelajaran Berbasis Web, 

Strategy Maps for 21�� Century Entrepreneurs and Sixteen Skills for New 

Generation Jobs.

> PSP Bahasa Inggris diasuh oleh dosen yang berkualifikasi Profesor (Guru 

Besar), Doktor (S-3), dan Magister (S-2). 
> Melalui kerjasama dengan berbagai sekolah, negeri maupun swasta, para 

mahasiswa dapat memperoleh tempat ideal bagi program Pengenalan 

Lapangan Persekolahan calon guru.
> Suasana Akademik kondusif memungkinkan mahasiswa berprestasi 

optimal dan memperoleh pengalaman melakukan penelitian bersama staf 

dosen, mengikuti seminar dosen dan mahasiswa, menjadi tutor bagi 

mahasiswa lain, dan terlibat aktif dalam kegiatan Program Kreativitas 

Mahasiswa.
> Fasilitas belajar sangat membantu kualitas dan prestasi belajar diantaranya 

dengan laboratorium-laboratorium di bawah ini:
 > Laboratorium Pembelajaran Mandiri (Self Access Center)
 > Laboratorium Membaca dan Menulis (Reading and Writing Laboratory)
 > Laboratorium Bahasa dan Multimedia (Language and Multimedia 

Laboratory)

> Beragam kegiatan Kurikuler: Total Immersion Days (di Bali atau negara 

ASEAN), English Week, Multicultural Events, Workshop on IELTS, Students 

Scientific Forum, Guest Lectures, Writing Workshop, External Teaching 

Program, Peer Tutorial, English Club, Career Pathway Discussion Forum, dan 

 > Studio Produksi Video Media Pembelajaran

 > Ruang belajar bersama (Student Common Room)
 > Studio musik

 > Laboratorium Praktik Mengajar (Micro Teaching Laboratory)

Credit Earning di luar negeri untuk mahasiswa yang lolos seleksi. Selain itu 

mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi baik di 

tingkat universitas, regional, nasional, maupun internasional. 

> ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN): Keaktifan PSPBI dalam kiat 

internasionalisasi diwujudkan dalam perolehan sertifikasi AUN-QA (Quality 

Assurance) yang telah didapatkan di tahun 2022. 

> Pada akhir studi setiap lulusan akan mendapat Sertifikat Akta Mengajar 


