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KATA PENGANTAR

Isi Pembelajaran Program Studi D3 Manajemen Informatika memperlihatkan karakteristik
program studi yang meliputi Identitas program studi, Visi, Misi, Tujuan dan Isi Pembelajaran
(Standar tersendiri), Pendaftaran, Kurikulum, Metode dan Strategi Pembelajaran, Metode Evaluasi
dan Indikator Kualitas dan Penilaian.
Tujuan dibuatnya Isi Pembelajaran Program Studi D3 Manajemen Informatika
dalam rangka menjamin mutu akademik pada Program Studi D3 Manajemen Informatika
agar Misi, Visi dan Tujuan Akademik tercapai.

Jakarta, 20 Januari 2017
Ketua Program Studi D3 Manajenem Informatika
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I. VISI PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Visi Program Studi Menghasilkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan
Manajemen Informatika serta mampu mengembangkan yang baru, merancang dan mengembangkan
aplikasi elektronika berbasis Internet dan Sistem Informasi Manajemen dalam bidang Administrasi
Bandara khususnya

II.

MISI PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Agar lulusan yang dihasilkan berkualitas, produktif, berjiwa enterpreneur, professional, disiplin

ilmu pengetahuan, teknologi khususnya berbasis Teknologi Informasi dan Kedirgantaraan atau
Administrasi Bandara serta dapat diterapkan pada Teknologi Kedirgantaraan.
III. TUJUAN PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Tujuan Program Studi:

1.Siap menghadapi tuntutan kemajuan serta mengantisipasi perkembangan Iptek
2.Meningkatkan dan memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh lapangan
pekerjaan.
3.Menghasilkan lulusan yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan pasar dan berwawasan
serta berkemampuan Iptek..
4.Mampu mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan Bandara
5.Meningkatkan dan membantu program-program pemerintah dalam pembinaan dan
pengembangan

sumberdaya manusia ke jenjang yang lebih tinggi.

6.Mampu mengoperasikan Aplikasi yang digunakan dalam Adminstrasi Bandara yaitu Pengaturan
Lalu Lintas Udara / ATC
7.Mendukung kebijakan-kebijakan nasional kepada masyarakat, membina kehidupan akademik
yang sehat serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
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IV. SASARAN PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Berdasarkan tujuan tersebut, Program Studi D3 Manajemen Informatika
mempunyai sasaran sebagai berikut:
-

Menghasilkan lulusan yang siap pakai dalam dunia usaha dan kerja dalam era globalisasi
teknologi saat ini.

-

Menghasilkan manusia sosial serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat
dan umat manusia pada umumnya

-

Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja, menciptakan lapangan pekerjaan.

-

Menghasilkan lulusan yang siap kerja dalam bidang kebandaraan khususnya yang
berhubungan dengan Administrasi Bandara.

-

Menghasilkan lulusan yang mampu menerapakan ilmu yang didapat dalam dunia pekerjaan

Keberlanjutan Sistem Informasi Periode 2017 – 20121 ( JANGKA WAKTU 5 TAHUN)
Tahun Akademik 2017 / 2018.
Meningkatkan jumlah mahasiswa baru minimal 30 mahasiswa,dengan memiliki rerata IPS 3,1, rerata
lama studi 3 tahun 2,5 bulan. Pengembangan Struktur Organisasi Program Studi Manajemen
Informatika berkaitan dengan kompetensi yaitu memilik licinsi dan penguatan badan jaminan mutu
serta mengembangkan laboratorium

Program Studi

Manajemen Informatika , khususnya

laboratorium sekaligus “workshop”. Menyiapkan minimal 2- 5 dosen tetap baru dalam rangka
regenerasi dan penambahan Dosen Tetap .

Tahun Akademik 2018 / 2019.
Pengembangan kualitas rekrutmen mahasiswa untuk mendapatkan mahasiswa baru minimal 50
mahasiswa per Tahun Akademik. Dan total mahasiswa aktif per Tahun Akademik minimal 100
mahasiswa, Meningkatkan kualitas hasil didik dengan menambah kurikulum yang berkaitan dengan
sertifikasi keprofesian ( Licensi) yang sesuai dengan kompetensi sebagai upaya menyiapkan Alumni
guna memenuhi kebutuhan riil perusahaan-perusahaan

terutama perusahaan yang berhubungan

dengan Kedirgantaraan khususnya. Dimana Universtas Dirgantara Marsekal Suryadarma merupakan
PTS pertama yang mengembangan keahlian kompetensi ( Licensi ) dalam bidang Pengaturan Lalu
Lintas Udara / ATC ( Air Traffic Control ).Saat ini Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
bekerjasama dengan Indonesian Aviation School ( IAS)
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Tahun Akademik 2019 / 2020.
Pengembangan kualitas rekrutmen mahasiswa untuk mendapatkan mahasiswa baru minimal 100
mahasiswa per Tahun Akademik. Dan total mahasiswa aktif per Tahun Akademik minimal 150
mahasiswa. Meningkatkan kualitas peserta didik kedalam konsentrasi Kedirgantaraan khusus Sistem
Informasi Lalu Lintas Udara yang merupakan pengembangan program studi. Pengembangan dalam
bidang sarana dan prasanan terutama Laboraturium yang akan mendukung proses belajar mengajar
yaitu Lab Multimedia Animansi dan Jaringan serta studi banding ke Bandara – bandra yang ada di
Indoensia . Peningkatkan kualitas hasil didik dengan menambah kurikulum yang berkaitan dengan
sertifikasi keprofesian sebagai upaya menyiapkan Alumni guna memenuhi kebutuhan riil
perusahaan-perusahaan atau instansi yang bergerak di bidang kedirgantaraan.

Tahun Akademik 2020 / 2021
Penguatan kinerja badan jaminan mutu dengan piranti lunaknya menyangkut kelompok dosen
bidang ilmu yang bertugas minilai mutu soal ujian, silabus dan TA( Tugas Akhir ) yang akan
diarahkan kedalam bidang Kebandaraan

serta pemanfaatan penguji dari luar (external examiners)

atau Liciensi dari DPUPPU . Strategi pencapaian

mengembangkan

pedoman akademik,

mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan pengguna dan industri atau stakeholders, seleksi dosen
yang sesuai dengan kebutuhan mata kuliah, kembangkan proses rekrutmen calon mahasiswa,
mengembangkan sarana dan prasarana belajar mengajar termasuk ruang kuliah, laboratorium,
magang dibandara dan perpustakaan sesuai kurikulum dan kebutuhan di lapangan kerja, kembangkan
sumber daya manusia yang dimiliki ke arah teknologi informasi kedirgantaraan .

V.

PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN
INFORMATIKA
Lulusan Program Studi D3 Manajemen Informatika

Univertsitas

Dirgantara Marsekal Suryadarma memiliki kualifikasi D3 /Ahli Madya dengan
mendapatkan Licensi( Sertifikat Keahlian ) dan mampu mengimplementasikan
keahliannya dibidang Enterprise Information System, Information System
Management dan Information System Development untuk memecahkan
permasalahan yang didasari dengan pemikiran ilmiah sesuai dengan kebutuhan
industri.
Profil lulusan Program Studi D3 Manajemen Informatika memenuhi aspek
sikap dan tata nilai, kompetensi umum sebagai penciri universitas, dan kompetensi
khusus sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana
dirumuskan dalam Permendibud No. 49 Tahun 2014.

5.1. Kompetensi Umum Lulusan : Sikap dan Tata nilai
Lulusan Program Studi D3 Manajemen Informatikai memiliki kompetensi
umum yang terkait sikap dan tata nilai yang baik sebagai seorang ahli madya
sebagai berikut:
1. Mempersiapkan peserta didik menjadi ahli madya yang berkualitas,
profesional, berintegritas, bermartabat, dan berkepribadian tinggi.
2. Menjadi program studi yang memiliki:
•

Keahlian Plus yaitu mendapatkan Gelas D3 Manajemen Informatika ( Ahli
Madya ) dengan dibekali sertifikat Licensi ATS yang telah disahkan oleh
DKUPPU

•

Hubungan kerjasama dengan institusi baik di dalam dan luar negeri.

•

Peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang
Manajemen informatika dan Kedirgantaraan.

•

Peran dalam masyarakat dalam penerapan teknologi informasi khususnya
Kebandaraan
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5.2. Kompetensi Khusus Sesuai Bidangnya
1.

Mampu mengimplementasikan teknologi informasi secara kreatif dan inovatif
di masyarakat

2.

Mampu mengembangkan diri untuk peningkatan wawasan dan keahlian

3.

Mampu beradapasi dan bekerjasama dalam team work

4.

Mampu berkomunikasi aktif dalam bahasa internasional

5.

Mampu menjunjung tinggi etika dan profesionalisme

6.

Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS
pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi
terhadap situasi yang dihadapi.

7.

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan
konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara
mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah
prosedural.

8.

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan
data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi
secara mandiri,kelompok,Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan
dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
Tabel 5 - 1 Kompetensi Lulusan D3 Manajemen Informatika
1.
Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan
manajemen,kemampuan
dasar
untuk
Pengetahuan
membuat rencana strategis, mengelola
proyek pengembangan dan sumber daya
untuk kebutuhan bisnis.

Keterampian

2

Memahami
peluang-peluang yang dapat
diciptakan oleh inovasi-inovasi teknologi terkini
bagi kemajuan organisasi/bisnis

3

Memahami
konsep-konsep
logika
dan
matematika untuk dasar pemrograman komputer
dan analisis sistem informasi

4

Memahami bagaimana data dalam jumlah yang
sangat besar dikumpulkan oleh organisasi
modern dapat digunakan untuk mengevaluasi,
mendesain kembali, dan meningkatkan prosesproses dan keunggulan bisnis/organisasi

1

Mampu
memanfaatkan dan
menerapkan
perangkat-perangkat kecerdasan bisnis untuk
merencanakan
sumber
daya
maupun
menganalisis
dalam pengambilan keputusan

2

Mampu mengenali dan memenuhi kebutuhankebutuhan informasi organisasi dan bisnis

3

Mampu beradaptasi dengan tren perkembangan
Dunia Teknologi Informasi saat ini

4

Mampu
menerapkan
keterampilan
Keahlian plus di bidang teknologi
kedirgantaraan dan Kebandaraan

Umum

Keterampian
Khusus

Mampu menganalisa, merancang, membangun,
mengembangkan aplikasi sistem informasi
terintegrasi sebagai solusi terhadap masalah
dalam proses bisnis.

9

VI. PROFESI/BIDANG PEKERJAAN PROGRAM D3 MANAJEMEN
INFORMATIKA
Lulusan Sarjana Program D3 Manajemen Informatika Studi Sistem
Informatika UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
dapat berkarir dibeberapa bidang pekerjaan, antara lain :
Tabel 6.1 Bidang Pekerjaan Lulusan Program Studi D3 Manajemen
Infrmatika
No.

Bidang Pekerjaan

1

Database
administrat
or

2

Webmaster

3

Capacity
Planning
Supervisor

4

5

Business Continuity

Information
Technology

Deskripsi
Orang yang mampu membuat disain database dan
dapat mengimplementasikannya serta mampu
melakukan instalasi konfigurasi, upgrade, adaptasi,
monitoring dan maintenance database dalam suatu
organisasi
Orang
yang mampu
mengembangkan web,
bertanggung
jawab
merancang, membangun,
memelihara, dan memodifikasi aplikasi berbasis
web.
Orang yang bertanggung jawab untuk memantau
pengolahan data dan penyimpanan kebutuhan
organisasi dan mengembangkan rencana jangka
panjang untuk memenuhi kebutuhan bisnis.
Orang yang mampu mengembangkan strategi
menanggulangi bencana atau krisis pada sistem
computer, pengoperasiannya,memastikan
backup
merancang
dan mengimplementasikan sistem
komputer
yang
mampumendukung bidang
kedirgantaraan
Orang yang bertanggung jawab untuk mengulas
dan merekomendasikan aturan, terutama untuk
perusahaan umum, menentukan dan mengevaluasi
resiko yang berhubungan dengan teknologi.

data

untuk

VII.

CAPAIAN JENJANG - DEGREE OUTCOME (DO) PROGRAM
STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
1.

Penyandang gelar ini mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan
terukur.

2.

Penyandang gelar ini mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan
sistematis dalam mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan sistem
informasi untuk menyelesaikan masalah.

3.

Penyandang gelar ini mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan sistem informasi berdasarkan kaidah, tata
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan gagasan, desain, kritik atau
solusi.

4.

Penyandang gelar ini menguasai konsep teoritis bidang sistem informasi
secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut
secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara
prosedural.

5.

Penyandang gelar ini mampu menunjukkan keterampilan atau psikomotorik pada
ranah

kompleksitas

praktik

tertentu

termasuk

keterampilan

bidang

kedirgantaraan
6.

Penyandang gelar ini memiliki kemampuan penelitian, memahami dan
mengevaluasi informasi dan konsep baru dari ranah keilmuan Manajemen
Informatika kebandaraan dengan mempertimbangkan bukti, argumen dan
asumsi untuk menyelesaikan masalah.

7.

Penyandang gelar ini mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja
kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian
pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.

VIII. DIMENSI UNTUK CAPAIAN PROGRAM UMUM
(GENERIC PROGRAM OTCOME)
Dimensi capaian program umum ini dapat digunakan oleh prodi D3 Manajemen
Informatika program umum:
1.

Penguasaan bidang Manajemen Informatika dan kedirgantaraan khususnya dalam
bidang kebandaudaraan. .

2.

Berpikir kritis dan taat kaidah ilmiah (Critical Thinking and Scientific approach).

3.

Kecakapan menggunakan teknik dan perangkat komputasi (Technique and tools for
computing practice).

4.

Terlibat secara profesional dan sosial (Professional and Social Engagement).

5.

Komunikasi yang efektif (Effective Communications).

6.

Kepemiminan dan kerja tim lintas disiplin (Leadership and Multidisciplinary
Team Work). Dan cakap berwirausaha (Entrepreneurship Quality).
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