
NO PROFIL  LULUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN 

LULUSAN MENURUT LEVEL 

KUALIFIKASI KKNI  

(LEVEL 5 – setara D3) 

CAPAIAN PEMBELAJARAN CIRI 

LULUSAN PT 

1 Programmer Mampu menganalisis data dan 
informasi untuk kebutuhan 
Pengembangan Perangkat Lunak 
 
Mampu melakukan transformasi 
rancangan menjadi kode-kode 
program komputer sesuai dengan 
mutu dan kuantitas yang terukur 
 
Mampu menguji program 
komputer dan sistem yang telah 
diimplementasikan dengan 
mengacu pada standar uji sistem  
 
Mampu memelihara kehandalan 
kinerja sistem informasi  
 
Mampu menerapkan logika dan 
algoritma untuk memformulasikan 
permasalahan sistem informasi 
secara terstruktur 
 
Mampu menjabarkan prinsip dan 
fungsi input, proses, output, 
manajemen privileges 
 
Mampu menerapkan prinsip 
optimasi dalam pengembangan 
dan implementasi 
 
Memiliki kemampuan dalam 
menerapkan konsep teoritis 
jaringan komputer untuk 
penyelesaian permasalahan sistem 
informasi didunia usaha secara 
procedural 
 
Mempunyai kemampuan 
mendesain tampilan berbasis 
multimedia dan animasi  
 
Mampu menerapkan prinsip 
manajerial dalam setiap tahap 
pengembangan sistem informasi 

Memiliki kemampuan 
interpersonal skill yang unggul, 
tangguh, jujur dan berakhlak 
mulia 

Mampu bekerja sama dengan 
orang lain atau kelompok 
(teamwork) dengan berlandaskan 
etika dan saling menghargai  

Memiliki kemampuan 
menerapkan prinsip 
keinformatikaan dalam berbagai 
cabang ilmu pertanian maupun 
cabang ilmu lainnya 

Mampu menerapkan etika profesi 
bidang Teknologi Informasi yang 
berlandaskan pada karakter dan 
budaya bangsa Indonesia 
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dalam pencapaian minimal 
indikator keberhasilan 
 
Mampu mendokumentasikan hasil 

pengembangan Perangkat Lunak, 

meliputi : Spesifikasi Kebutuhan 

Perangkat Lunak (SKPL), Dokumen 

Perancangan Perangkat Lunak 

(DPPL), Dokumen Uji Perangkat 

Lunak (DUPL), Pemeliharaan 

Perangkat Lunak (PPL) 

Mampu 
mempertanggungjawabkan dan 
mengkomunikasikan pencapaian 
hasil kerja mandiri maupun 
kelompok sesuai dengan etika dan 
kebenaran ilmiah 

2 Administrator Basis 

Data 

Mampu merancang permodelan 
basis data dibidang jasa, dagang 
dan manufaktur dalam melandasi 
pengembangan sistem informasi  
 
Mampu mengidentifikasi 
kebutuhan sistem informasi 
berdasarkan artefak data dan 
sumber informasi 

Mampu mentransformasikan 
berbagai permasalahan 
pendokumentasian data kedalam 
desain basisdata dengan notasi 
yang standar 

Mampu menganalisis data dan 
informasi untuk kebutuhan 
Pengembangan Sistem Informasi 
 
Mampu merancang basis data yang 
adaptif dan efisien menggunakan 
prinsip dan teknik yang baku 
maupun terkostumisasi 
 

Memiliki kemampuan 
interpersonal skill yang unggul, 
tangguh, jujur dan berakhlak 
mulia 

Mampu bekerja sama dengan 
orang lain atau kelompok 
(teamwork) dengan berlandaskan 
etika dan saling menghargai  

Memiliki kemampuan 
menerapkan prinsip 
keinformatikaan dalam berbagai 
cabang ilmu pertanian maupun 
cabang ilmu lainnya 

Mampu menerapkan etika profesi 
bidang Teknologi Informasi yang 
berlandaskan pada karakter dan 
budaya bangsa Indonesia 
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Mampu melakukan transformasi 
rancangan basis data menjadi basis 
data terkomputerisasi sesuai 
dengan mutu dan kuantitas yang 
terukur 
 
Mampu mengoptimalkan dan 
mengelola sistem manajemen basis 
data guna memelihara kehandalan 
kinerja basis data  
 
Mampu menjabarkan prinsip dan 
fungsi input, proses, output, 
manajemen privileges 

Mampu menerapkan dan 
mengintegrasikan sistem basis data 
dalam berbagai cabang sistem 
informasi berbasis komputer 

Memiliki kemampuan dalam 
menerapkan konsep teoritis 
jaringan komputer untuk 
penyelesaian permasalahan sistem 
informasi didunia usaha secara 
procedural 
 
Mampu menerapkan prinsip 
manajerial dalam setiap tahap 
pengembangan sistem informasi 
dalam pencapaian minimal 
indikator keberhasilan 
 
Mampu mendokumentasikan hasil 

pengembangan Sistem Informasi, 

meliputi : Spesifikasi Kebutuhan 

Perangkat Lunak (SKPL), Dokumen 

Perancangan Perangkat Lunak 

(DPPL), Dokumen Uji Perangkat 

Lunak (DUPL), Pemeliharaan 

Perangkat Lunak (PPL) 

Mampu 
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mempertanggungjawabkan dan 
mengkomunikasikan pencapaian 
hasil kerja mandiri maupun 
kelompok sesuai dengan etika dan 
kebenaran ilmiah 

3 Pengembang Sistem 

Informasi 

Mampu merancang permodelan 
permasalahan nyata dibidang jasa, 
dagang dan manufaktur dalam 
bentuk pengembangan sistem 
informasi  
 
Mampu menentukan dan memilih 
pendekatan dan metode  
pengembangan  Sistem Informasi 
sesuai dengan karakter objek yang 
dikembangkan  
 
Mampu mengidentifikasi 
kebutuhan sistem informasi 
berdasarkan artefak dan keinginan 
pengguna 
 
Mampu menganalisis data dan 
informasi untuk kebutuhan 
Pengembangan Sistem Informasi 
 
Mampu merancang sistem 
informasi menggunakan prinsip 
dan teknik yang baku maupun 
terkostumisasi 
 
Mampu melakukan transformasi 
rancangan menjadi kode-kode 
program komputer sesuai dengan 
mutu dan kuantitas yang terukur 
 
Mampu menguji program 
komputer dan sistem yang telah 
diimplementasikan dengan 
mengacu pada standar uji sistem  
 
Mampu memelihara kehandalan 
kinerja sistem informasi  
 

Memiliki kemampuan 
interpersonal skill yang unggul, 
tangguh, jujur dan berakhlak 
mulia 

Mampu bekerja sama dengan 
orang lain atau kelompok 
(teamwork) dengan berlandaskan 
etika dan saling menghargai  

Memiliki kemampuan 
menerapkan prinsip 
keinformatikaan dalam berbagai 
cabang ilmu pertanian maupun 
cabang ilmu lainnya 

Mampu menerapkan etika profesi 
bidang Teknologi Informasi yang 
berlandaskan pada karakter dan 
budaya bangsa Indonesia 
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Mampu menerapkan logika dan 
algoritma untuk memformulasikan 
permasalahan sistem informasi 
secara terstruktur 
 
Mampu menjabarkan prinsip dan 
fungsi input, proses, output, 
manajemen privileges 
 
Mampu menerapkan prinsip 
optimasi dalam pengembangan 
dan implementasi 
 
Memiliki kemampuan dalam 
menerapkan konsep teoritis 
jaringan komputer untuk 
penyelesaian permasalahan sistem 
informasi didunia usaha secara 
procedural 
 
Mempunyai kemampuan 
mendesain tampilan berbasis 
multimedia dan animasi  
 
Mampu menerapkan prinsip 
manajerial dalam setiap tahap 
pengembangan sistem informasi 
dalam pencapaian minimal 
indikator keberhasilan 
 
Mampu mendokumentasikan hasil 

pengembangan Sistem Informasi, 

meliputi : Spesifikasi Kebutuhan 

Perangkat Lunak (SKPL), Dokumen 

Perancangan Perangkat Lunak 

(DPPL), Dokumen Uji Perangkat 

Lunak (DUPL), Pemeliharaan 

Perangkat Lunak (PPL) 

Mampu 
mempertanggungjawabkan dan 
mengkomunikasikan pencapaian 
hasil kerja mandiri maupun 
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kelompok sesuai dengan etika dan 
kebenaran ilmiah 

4 Wirausahawan 

Informatika 

Mampu 
mempertanggungjawabkan dan 
mengkomunikasikan pencapaian 
hasil kerja mandiri maupun 
kelompok sesuai dengan etika dan 
kebenaran ilmiah 

Mampu menerapkan prinsip 
optimasi dalam pengembangan 
dan implementasi 
 
Memiliki kemampuan dalam 
menerapkan konsep teoritis bidang 
informatika untuk penyelesaian 
permasalahan sistem informasi 
didunia usaha secara procedural 
 
Mempunyai kemampuan 
mendesain tampilan berbasis 
multimedia dan animasi  
 
Mampu menerapkan prinsip 

manajerial dalam setiap tahap 

pengembangan sistem informasi 

dalam pencapaian minimal 

indikator keberhasilan 

Mampu menerapkan prinsip 

manajerial dalam kerangka 

manajemen dan bisnis 

Memiliki kemampuan 
menumbuhkan dan 
mengembangkan jiwa wirausaha 
khususnya di bidang 
pengembangan perangkat lunak 
dan jasa informatika 

Memiliki kemampuan 
interpersonal skill yang unggul, 
tangguh, jujur dan berakhlak 
mulia 

Mampu bekerja sama dengan 
orang lain atau kelompok 
(teamwork) dengan berlandaskan 
etika dan saling menghargai  

Memiliki kemampuan 
menerapkan prinsip 
keinformatikaan dalam berbagai 
cabang ilmu pertanian maupun 
cabang ilmu lainnya 

Mampu menerapkan etika profesi 
bidang Teknologi Informasi yang 
berlandaskan pada karakter dan 
budaya bangsa Indonesia 

 

 


