
NO PROFIL LULUSAN 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
LULUSAN MENURUT LEVEL 
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1 ASISTEN 

PENGEMBANG SISTEM 

KONTROL 

Mampu mendesain perangkat keras 
yang dapat dikendalikan melalui 
komputer. 

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-prinsip teknik informatika 

dalam berbagai cabang ilmu 

pertanian maupun cabang ilmu 

lainnya 

 

Mampu menerapkan etika profesi 

bidang Teknologi Informasi yang 

berlandaskan pada karakter dan 

budaya bangsa Indonesia 

Mampu mengaplikasikan desain 
perangkat keras yang dapat 
dikendalikan melalui komputer. 

Mampu membuat perangkat lunak 
pendukung kendali perangkat keras 

Mampu mengidentifikasi kebutuhan 

dalam membangun aplikasi komputer 

kontrol  

Mampu menganalisis  karakteristik 

dasar komponen perangkat keras 

Mampu menentukan komponen yang 

sesuai dengan karakteristiknya ke 

dalam pola sistem kontrol 

Mampu mendesain skema atau 

gambar rangkaian sistem kontrol 

berbasis perangkat keras 

Mampu menerapkan pola digitalisasi 

melalui perangkat keras 

Mampu menghasilkan luaran sesuai 

dengan prinsip-prinsip digital antara 

perangkat komputer melalui 

antarmuka 

Mampu menentukan metode yang 

sesuai yang telah diimplementasikan 

dengan mengacu pada standar sistem 

kontrol. 

Mampu menerapkan metode sistem 

cerdas dalam rangkaian kontrol 

Mampu mendesain sistem kontrol 

dengan  pemrograman berorientasi 

obyek 

Mampu membuktikan ketepatan 

metode yang digunakan dalam 

rangkaian kontrol terapan 

Mampu mengatur kembali sebuah 

sistem melalui penanganan 

troubleshooting dalam level 

pemeliharaan sistem kontrol 
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Mampu mengintegrasikan 

kemampuan otomasi dengan tepat ke 

dalam sebuah proyek sistem kontrol 

2 ADMINISTRATOR 

JARINGAN 

Mampu mendesain jaringan 
komputer dan keamanannya 

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-prinsip teknik informatika 

dalam berbagai cabang ilmu 

pertanian maupun cabang ilmu 

lainnya 

 

Mampu menerapkan etika profesi 

bidang Teknologi Informasi yang 

berlandaskan pada karakter dan 

budaya bangsa Indonesia 

Mampu membangun jaringan 
komputer dan keamanannya 

Mampu mengimplementasikan 
jaringan komputer dan keamanannya 

Mampu menjabarkan prinsip dan 

fungsi tentang topologi jaringan 

Mampu menguraikan prinsip 

infrastruktur jaringan 

Mampu menganalisis hubungan dari 

bagian-bagian infrastruktur jaringan 

Mampu merancang administrator 

jaringan komputer dengan 

keamanannya 

Mampu menerapkan komunikasi 

jaringan ke dalam sebuah proyek 

jaringan terapan 

Mampu menyelesaikan 

permasalahan yang muncul dalam 

tingkat pemeliharaan sistem jaringan 

Mampu menerapkan konsep-konsep 
jaringan komputer untuk 
penyelesaian permasalahan sistem 
informasi di dunia usaha secara 
prosedural 

Mampu merencanakan rancangan 
pekerjaan dalam mengembangkan 
sistem jaringan komputer. 

3 PROGRAMMER Mampu menganalisis kebutuhan data 
dan informasi untuk pengembangan 
perangkat lunak 

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  

Mampu melakukan transformasi 
rancangan menjadi kode-kode 
program komputer sesuai dengan 
mutu dan kuantitas yang terukur 
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Mampu menganalisis program 
komputer yang telah 
diimplementasikan ke dalam sebuah 
sistem  

 

Memiliki kemampuan menerapkan 

prinsip-prinsip teknik informatika 

dalam berbagai cabang ilmu 

pertanian maupun cabang ilmu 

lainnya 

 

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

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 mengembangkan sebuah 
aplikasi komputer menggunakan 
sistem cerdas 

Mampu mendokumentasikan hasil 

pengembangan Perangkat Lunak, 

meliputi : Spesifikasi Kebutuhan 

Perangkat Lunak, Dokumen 

Perancangan Perangkat Lunak, 

Dokumen Uji Perangkat Lunak, 

Pemeliharaan Perangkat Lunak. 

Mampu mengkomunikasikan 
pencapaian hasil aplikasinya atas 
pekerjaan mandiri maupun kelompok  

4 WIRAUSAHAWAN 

TEKNIK KOMPUTER 

Mampu mengembangkan ide-ide 
baru untuk menemukan cara-cara 
baru dalam memecahkan persoalan 
dan menciptakan peluang 

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-prinsip teknik informatika 

dalam berbagai cabang ilmu 

pertanian maupun cabang ilmu 

lainnya 

 

Mampu mengembangkan 
keterampilan yang dimiliki dengan 
menyimak gagasan orang lain 

Mampu menentukan kreativitas 
usaha yang unik dan inovasi di 
masyarakat  

Mampu mengembangkan konsep 
teoritis bidang informatika untuk 
penyelesaian permasalahan sistem 
informasi di dunia usaha secara 
procedural 

Mampu menerapkan prinsip 
manajerial dalam kerangka 
manajemen dan bisnis 
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Mampu menganalisis inovasi yang 

berguna untuk memenuhi kebutuhan 

yang ada dalam masyarakat 

Mampu menerapkan etika profesi 

bidang Teknologi Informasi yang 

berlandaskan pada karakter dan 

budaya bangsa Indonesia Mampu menemukan formula baik 

secara konseptual maupun 

perseptual secara terarah dan 

spesifik dari desain usaha yang 

diterapkan 

Dapat menyusun secara rinci 
mengenai usaha yang akan dilakukan 
ke dalam sebuah dokumen tertulis 

Mampu mengembangkan dan 
menguji strategi dan hasil yang 
diharapkan dari pandangan pihak lain 
 

 


