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I. Deskripsi 

Program studi Diploma Tiga Manajemen Informatika Universitas Gunadarma didirikan pada 

tahun 1981. Saat ini akreditasi Prodi D3 MI adalah A dengan nomor SK adalah  

Capaian program dari Prodi D3 MI Universitas Gunadarma mengacu kepada KKNI Bidang 

Manajemen Informatika yang telah dikeluarkan oleh APTIKOM tanggal 11 Oktober 2015  

yaitu lulusan mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan memecahkan permasalahan 

kebutuhan informasi dari suatu organisasi, mampu mengorganisasikan data dan informasi 

berbasis teknologi informasi secara efektif dan efisien pada suatu organisasi, mampu 

menerapkan konsep-konsep dasar komputer yang dibutuhkan dalam merancang dan 

mengimplementasikan solusi teknologi Informasi, mampu berkarya dengan perilaku etika 

sesuai bidang keprofesian teknologi informasi, mampu berkomunikasi secara efektif pada 

berbagai kalangan, memiliki kesadaran untuk mengembangkan kemampuan diri sepanjang 

hayat, mampu bekerja-sama secara efektif baik sebagai anggota maupun pemimpin tim kerja, 

mampu mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadi seorang wirausaha di bidang teknologi 

informasi.  

Profil lulusan dari Prodi D3 MI Universitas Gunadarma adalah mampu melakukan 

pemrograman pada komputer (web, mobile, dan multimedia), mampu melakukan instalasi 

software pada komputer, mampu melakukan layanan/bantuan terkait perangkat lunak kepada 

pengguna komputer.  Sehingga profesi yang timbul dari profil tersebut adalah 

1, Pemrogram komputer tingkat muda / junior  

2. Operator komputer 

3. Help desk (dengan pengetahuan pemrogram komputer) 

 

II. Kompetensi. Kompetensi lulusan Prodi D3 MI mengacu kepada Sistem Nasional 

Pendidikan Tinggi (SNPT) sesuai dengan Permen. No. 44 tahun 2015.  

1. SIKAP (sama untuk rumpun Ilmu Informatika dan Komputer)  

 

Setiap lulusan program studi D3 MI Universitas Gunadarma memiliki sikap sebagai    

berikut: 

1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral dan etika; 

3) dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

4) dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara berdasarkan Pancasila; 



5) dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

6) dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

8) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 

9) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

 

2. PENGETAHUAN Bidang D3 Manajemen Informatika 

2.1 Peta Jalan/Roadmap berdasarkan ranah keilmuan (Body of Knowledge) 

Manajemen Informatika 

 

 Roadmap ini mengacu kepada dokumen naskah akademik KKNI APTIKOM rumpun 

ilmu Informatika dan Komputer, yaitu alur peta bidang Manajemen Informatika untuk jenjang 

diploma tiga (D3) setara dengan KKNI level 5, yang dibuat berdasarkan: a. Ranah  Topik (Topic 

Area), b. Ranah Keilmuan, c. Bidang Kajian/Area of Knowledge/Body of Knowledge). Untuk 

Mata Kuliah Terkait tidak dimasukkan kedalam gambar 1 di bawah ini. Ranah keilmuan 

berdasarkan pada ACM-IEEE 2013.   

 



 

Gambar 1 Roadmap Ranah Keilmuan Manajemen Informatika 

 

2.2. Capaian Pembelajaran pada bidang D3 Manajemen Informatika 

 

Capaian pembelajaran Program Studi Manajemen Informasi untuk memenuhi 

kualifikasi lulusan Ahli Madya Program Manajemen Informatika sesuai KKNI level 5 

dengan merujuk pada capaian pembelajaran yang direkomendasikan oleh APTIKOM 

level 5. 

 

 

Tabel 2 Capaian Pembelajaran dari Program Studi D3 Manajemen Informatika 

 

No. Ranah Topik Capaian Pembelajaran 

MI 

Matematika 
dan Statistika 

Algoritma dan 
Pemograman 

Arsitektur 
Komputer 

RPL 

Kecakapan 
Hidup 

Manajemen 
Informasi 

Statistik 
Ilmu 

Komputasi 

Algoritma dan 

Kompleksitas 

Bahasa 
Pemrograman 

Dasar-dasar 
Pengemban

gan 
Perangkat 

Lunak, 

Interaksi 
Manusia-
Komputer 

Pengembangan 
Berbasis 
Platform 

Grafis dan 
Visualisasi 

Arsitektur & 
Organisasi 
Komputer 

Sistem 

Operasi 

Dasar Sistem 

Penjaminan 
dan 

Keamanan 
Informasi 

Ilmu Sosial da n 
Praktek 

Preofesional 

Sistem 
Informasi 

Pengantar 
Manajemen 



1. Matematika dan 

Statistik 

1.1  Menerapkan konsep-konsep probabilitas dan 

statistik untuk mengorganisasikan data guna 

mendukung pemecahan masalah  

1.2  Menjelaskan konsep dan teori dasar logika dan 

struktur diskrit untuk mendukung permodelan dan 

penganalisaan masalah  

1.3  Menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk dan 

format yang dimengerti oleh pihak yang 

berkepentingan  

2. Algoritma dan 

Pemograman 

2.1  Memahami konsep-konsep algoritma dan 

kompleksitas, meliputi konsep-konsep sentral dan 

kecakapan yang dibutuhkan untuk merancang, 

menerapkan dan menganalisis algoritma untuk 

menyelesaikan masalah. 

2.2   konsep dan prinsip algoritma serta teori ilmu 

komputer yang dapat digunakan dalam pemodelan 

dan desain sistem berbasis komputer. 

2.3   Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, 

serta mampu membandingkan berbagai solusi serta 

berbagai model bahasa pemrograman. 

2.4   Menguasai bahasa dan algoritma pemrograman 

yang berkaitan dengan program aplikasi untuk 

memanipulasi model gambar, grafis dan citra 

3. Rekayasa Perangkat 

Lunak 

3.1  Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam 

pengembangan basis data 

3.2  Mengidentifikasi dan merancang basis data sesuai 

dengan kebutuhan organisasi  

3.3  Mengimplementasikan rancangan basis data pada 

suatu DBMSMenjelaskan prinsip-prinsip dasar dari 

integritas, keamanan dan tingkat kerahasiaan data 

pada suatu basis data 

3.4  Menjelaskan berbagai metodologi pengembangan 

sistem informasi  

3.5  Menggunakan berbagai perangkat dan metoda untuk 

menganalisis aliran dan struktur informasi dalam 

proses organisasi  

3.6  Menggunakan tools untuk memodelkan rancangan 

konseptual dari suatu sistem 

informasiMengaplikasikan konsep dasar basis data 

dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan 

sistem aplikasi  



3.7  Merancang sistem informasi manajemen sesuai 

dengan prinsip-prinsip user centred design 

3.8  Menjelaskan pentingnya keterkaitan antara strategi 

bisnis dan sistem informasi manajemen dalam 

menunjang efisiensi dan efektifitas investasi 

organisasi 

4. Arsitektur Komputer 4.1  Mengidentifikasi kebutuhan software dari suatu 

organisasi  

4.2  Merancang topologi  dari suatu jaringan komputer  

4.3  Mengidentifikasi dan menformulasikan kebutuhan 

keamanan sistem informasi manajemen dari suatu 

organisasi  

4.4  Mengidentifikasi kebutuhan sistem operasi dari 

suatu sistem computer 

5. Manajemen Informasi 5.1  Menjelaskan komponen organisasi, teknologi dan 

manusia dari sistem informasi manajemen  

5.2  Menjelaskan bagaimana organisasi dapat 

menggunakan sistem informasi manajemen untuk 

kepentingan kompetitif  

5.3  Menjelaskan bagaimana sistem informasi 

manajemen dapat mendukung proses pengambilan 

keputusan dalam suatu organisasi  

5.4  Menerapkan konsep dan teori dasar pemrograman 

komputer untuk membantu memecahkan masalah  

5.5 Mengidentifikasi beberapa bahasa pemrograman 

beserta karakteristiknya  

5.6  Mengidentifikasi dampak sistem informasi 

manajemen terhadap organisasi, aktivitas bisnis, 

masyarakat maupun individu  

6. Kecakapan Hidup 6.1  Berfikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan 

pemecahannya secara komprehensif. 

6.2  Mampu bekerja dalam tim, mandiri dan 

bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. 

6.3  Memiliki integritas profesional dan berkomitmen 

terhadap nilai-nilai etika. 

6.4  Mendemonstrasikan kemampuan komunikasi lisan 

dan tulisan yang berkaitan dengan aspek teknis dan 

non-teknis. 



6.5  Memiliki sikap untuk belajar sepanjang hayat (life-

long learning). 

 

 

3. Ketrampilan Umum (Program Diploma Tiga) 

 

Ketrampilan Umum Lulusan Program Diploma Tiga mengacu pada Permen. 44 tahun 

2015 yang terdapat pada naskah akademik KKNI rumpun informatika dan komputer tahun 2015 

menyatakan bahawa Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan umum 

sebagai berikut: 

 

1) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam 

metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; 

2) mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 

3) mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan 

bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung 

jawab atas hasilnya secara mandiri; 

4) mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta 

mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; 

5) mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; 

6) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

7) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah 

tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; 

8) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

 

4. Ketrampilan Khusus (Program Diploma Manjemen Informatika) 

 

Lulusan Program Diploma Tiga Manajemen Informatika Universitas Gunadarma wajib 

memiliki keterampilan Khusus sebagai berikut: 

 

1. Mampu menyelesaikan masalah design & delivering presentations 

2. Mampu membuat user interface yang baik 

3. Mampu menerapkan dasar-dasar pembuatan web statis dasar 

4. Mampu menulis kode dalam satu atau lebih pemrograman atau bahasa scripting 

5. Mampu memperbaiki kesalahan (bugs) yang muncul 

6. Mampu menggunakan Library atau Komponen-Komponen Pre Exiting 

7. Mampu membuat Program Utilitas 

8. Mampu mengkompilasi dan Menjalankan Web 

9. Mampu melakukan troubleshooting untuk menentukan kasus dan memperbaiki error serta 



memutuskan apa yang harus dilakukan 

10. Mengetahui bagaimana untuk membuat user interface 

11. Mampu memahami dan menggunakan bahasa pemrograman untuk mobile  

12. Fasih dengan bahasa pemrograman beroirentasi objek 

13. Mampu menulis kode, mengetes, debug, monitor dan mencatatat perubahan untuk mobile 

application 

14. Mampu bekerja dalam lingkungan pengembangan satu atau lebih sistem operasi mobile 

15. Dapat mengimplementasikan Application Programming Interfaces (APIs) untuk mendukung 

fungsional mobile 

16. Mampu migrasi dan adaptasi aplikasi web yang sudah ada untuk leading mobile platforms 

17. Memiliki kemampuan interaktif design, seperti pengguna/analisis pekerjaan dan interface 

design/evaluation 

18. Memiliki kemampuan programming, seperti authoring, engineering dan quality testing 

19. Familiar dengan software multimedia, seperti Flash, Photoshop, Flex 

20. Memiliki kemampuan untuk menggunakan software digital 

21. Memiliki kemampuan menggambar, traditional atau digital 

22. Memiliki kemampuan menggunakan Computer_Assisted Design (CAD) 

23. Memiliki kemampuan untuk menggunakan software multimedia 

24. Mampu mengorganisasi dan struktur element (Layout/Conversion Optimization) 

25. Mampu berpartisipasi dalam pengembangan standar pemrograman yang akan digunakan dalam 

pemrograman objek dan lingkungan pemrograman.  

26. Mampu melakukan troubleshoots dan menyelesaikan kerusakan hardware dan perangkat lunak 

untuk berbagai operasi pengolahan sentralisasi dan desentralisasi. 

27. Membantu Obyek Programmer Senior dalam evaluasi teknis produk atau jasa Teknologi 

Informasi yang baru.  

28. Memberikan pelaporan ad hoc dan dukungan pengembangan yang diperlukan.  

29. Memiliki kemampuan dalam mencari sumber kesalahan pada jaringan dan memperbaikinya 

30. Mampu melakukan pemasangan dan konfigurasi Mail server, FTP server, Web server 

31. Menguasai hal-hal yang berhubungan dengan software testing 

32. Menguasai  produk software yang akan diimplementasikan 

33. Menguasai teknologi platform/sistem operasi/middleware yang dibutuhkan oleh produk 

software yang disupport 

34. Memahami instalasi, setting dan trubleshooting produk software yang diimplementasikan 

35. Menjaga dan mengelola jaringan komputer dan lingkungankomputasi terkait termasuk 

perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan semua 

konfigurasi 

36. Melakukan backup data dan operasi pemulihan kerusakan 

37. Mampu mengelola pemeliharaan perangkat keras dan sistem perangkat lunak yang sedang 

berjalan,  berkoordinasi dengan personil help desk. 

38. Melakukan instalasi, tuning, mengkonfigurasi, dan upgrade sistem operasi.  

39. Membantu dalam bantuan pemulihan bencana sistem (system disaster recovery asistent).  

40. Mendefinisikan alat dan prosedur untuk dukungan operasional harian.  

41. Mendukung kegiatan aplikasi yang memerlukan pemrograman sistem khusus.  

42. Membantu manajemen Teknologi Informasi dalam merancang dan membangun jaringan 



komputasi perusahaan termasuk pusat data, wide area, area lokal, dan nilai tambah 

komponen mana yang berlaku.  

43. Mempersiapkan layout dan konfigurasi sebagai bagian normal dari tugas proyek.  

44. Memberikan tingkat dokumentasi yang sesuai untuk mendukung rekomendasi.  

45. Mampu melakukan instalasi peralatan Point of Sale dan peralatan komputasi bidang dengan 

berkoordinasi dengan manajemen perusahaan, rekayasa dan konstruksi, dan vendor 

peralatan.  

46. Melakkukan koordinasi untuk pemeliharaan perangkat keras dan sistem perangkat lunak.  

47. Melakukan instalasi dan pemeliharan peralatan order entry elektronik  

48. Mampu mengoperasikan komputer. 

49. Mampu melakukan layanan / bantuan terkait perangkat lunak kepada pengguna komputer. 

50. Mampu melakukan pemrograman pada komputer berbasis mobile  

51. Mampu melakukan pemrograman pada komputer berbasis web 

52. Mampu melakukan pemrograman pada komputer berbasis multimedia 

53. Mampu melakukan instalasi software pada komputer. 

54. Mampu melakukan analisis data 

55. Mampu melakukan pemeliharaan pemeliharaan software 

56. Mampu melakukan pemeliharaan pemeliharaan hardware 

57. Mampu memodifikasi/mengembangkan aplikasi/program yang sesuai dengan proses bisnin 

yang dibutuhkan user 

 


