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Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Visi, Misi, 

Tujuan, dan Sasaran Program Studi Teknik Informatika (D3) 

UMMagelang dapat tersusun. VMTS Program Studi disusun 

dengan berpedoman pada pada buku Panduan Penyusunan 

VMTS (UMM-BPM-03.00.005) yang diterbitkan oleh Badan 

Penjamin Mutu Universitas Muhammadiyah Magelang.  

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Teknik Informatika 

(D3) UMMagelang merupakan sebuah proses hasil pemikiran 

bersama pihak internal (pimpinan dan civitas akademika 

UMMagelang) beserta pihak eksternal (stakeholders). 

Magelang,  Agustus 2016 
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A.   Latar belakang 

BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

 

Universitas    Muhammadiyah    

Magelang Magelang), sebagai salah 

satu Perguruan       Tinggi 

Muhammadiyah (PTM), berkewajiban 

melaksanakan kegiatan caturdharma. 

Selain melaksanakan        dharma 

pendidikan, penelitian, &   pengabdian 

kepada masyarakat, memiliki 

tanggungjawab    berperan      untuk 

melaksanakan dakwah Islamiah. 

Berdasar pada Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun  2012  Tentang  

Pendidikan  Tinggi dan Pedoman 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 

02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah, Universitas 

Muhammadiyah Magelang mengemban 

fungsi untuk  

(1) mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa;     



2 

 

(2)  mengembangkan Sivitas Akademika 

yang inovatif,  responsif,  kreatif,  

terampil, berdaya saing, dan 

kooperatif melalui pelaksanaan 

Caturdharma; dan  

(3)  mengembangkan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi dengan 

memperhatikan dan menerapkan 

nilai-nilai Islam. 

 

Untuk mewujudkan visi mulia “Menjadi Universitas  yang  

Unggul  dan Islami”, Universitas Muhammadiyah Magelang  

menetapkan  tujuan  untuk  

(1) menghasilkan  dan  mewujudkan lulusan yang beriman 

dan bertaqwa, berakhlaq  mulia  yang  memiliki 

kemampuan  akademik yang  unggul dan profesional 

serta beramal menuju terwujudnya masyarakat Islam 

yang sebenar-benarnya, dan  

(2) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni dalam   rangka   

memajukan   Islam   dan meningkatkan kesejahteraan 

umat. 
 

Makna “unggul” dalam visi 

universitas diimplementasikan pada 

keunggulan- keunggulan program studi 

sebagai spesifikasi   program   studi   

dan   makna ”islami”     memiliki     
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makna     integritas menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman 

(Islamic value) dalam setiap perilaku dan peduli terhadap 

kesejahteraan masyarakat serta perubahan dalam setiap 

aspek kehidupan di lingkungannya dengan penerapan nilai 

”Enterpreneurship Islami” sebagai nilai dasar dan ruh 

kehidupan akademik. Visi mulia tersebut dicita-citakan 

terwujud pada tahun 2024 melalui pentahapan yang dimuat 

dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) Universitas 

Muhammadiyah Magelang 2008-2024. Visi universitas 

tersebut kemudian dijadikan pedoman dan acuan semua unit 

yang ada dalam Universitas Muhammadiyah Magelang dalam 

menyusun visi, rencana strategis, program kerja, dokumen 

akademik, dan kebijakan. 

Dalam RJP Universitas 

Muhammadiyah Magelang 

2008-2024, ditetapkan bahwa 

keunggulan dan spesifikasi 

Program Studi Teknik 

Informatika (D3) adalah         

bidang Web Development.  Untuk  itu, Program Studi Teknik 

Informatika (D3), sebagai salah satu pelaksana akademik, 

perlu penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran  (VMTS)  

agar  selaras  dengan VMTS universitas. 

 

B.   Kondisi Objektif 

Beberapa kondisi objektif yang mendasari penyusunan 

kembali (re-desain) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) 
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Program Studi Teknik Informatika (D3) Universitas 

Muhammadiyah Magelang antara lain : 

a. Perumusan  keunggulan  Program  Studi  Teknik 

Informatika (D3) dalam RJP UMagelang 2008-2024 untuk 

menjadi program studi Teknik Informatika (D3) yang 

unggul dalam bidang Web Development . 

b. Perlunya arah pengembangan program studi yang 

jelas dan mampu merespons perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bidang Teknologi Informasi 

dan Komunikasi. 

c. Amanat  Undang  Undang  No.12  tahun  2012  tentang 

Pendidikan Tinggi pada pasal 21 ayat 2 “Program 

diploma menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang 

terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan 

bidang keahliannya”. 

d. Penilaian  asesor  BAN-PT  terhadap  Visi  Program  Studi 

Teknik Informatika (D3) yang dirumuskan tahun 2007 

dinyatakan belum ada target spesifik. 

e. Tantangan   persaingan   antar   program   studi   

informatika sejenjang pada perguruan tinggi lain,  

menuntut Program Studi   

Teknik Informatika (D3)   

Universitas Muhammadiyah 

Magelang   untuk   mampu 

bersaing dan memiliki ciri yang 

berbeda dengan yang lain. 
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f. Learning Objects for Vocational Studies dari Asosiasi 

Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) 
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BAB 2 

MEKANISME PENYUSUNAN 
 

 

A.   Roadmap Penyusunan VMTS 

Program Studi Teknik Informatika (D3) Universitas 

Muhammadiyah Magelang melakukan re- disain  Visi,  Misi,  

Tujuan,  dan  Sasaran  (VMTS)  melalui mekanisme zebagai 

berikut. 
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Mekanisme penyusunan VMTS tersebut (gambar 1) 

berpedoman  pada  tata  aturan  dokumen  di  Universitas 

Muhammadiyah Magelang yang diuraikan dalam gambar 

berikut. 

 
Gambar 2. Letak dokumen VMTS program Studi Teknik Informatika 

(D3) dalam tata aturan dokumen Universitas 
Muhammadiyah Magelang 

Selanjutnya, untuk menjamin VMTS Program Studi menjadi 

arah pengembangan program studi, dilakukan review dan re- 

desain dokumen lain yang berupa kurikulum dan kompetensi 

lulusan, program kerja tahunan, dan road map penelitian 

program studi. 
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B.   Konsep Penyusunan VMTS 

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Program Studi Teknik 

Informatika (D3)  dirumuskan dengan : 
 

1.  Asas Kejelasan 

a. Visi dinyatakan dengan sangat jelas, mudah dipahami 

civitas akademika dan masyarakat melalui penjabaran 

makna yang terkandung dalam pernyataan visi. 

b. Misi  dikembangkan  dalam  upaya  untuk  mewujudkan 

visi melalui pelaksanaan kegiatan Caturdharma dan 

kerjasama institusional. 

c. Tujuan ditetapkan dalam rangka memberikan manfaat 

kepada lembaga, civitas akademika, masyarakat, dan 

bangsa. 

d. Sasaran ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran 

mutu yang tetapkan dengan batas ruang dan waktu 

yang jelas disertai mekanisme kontrol pencapainnya. 

2.  Asas Kerealistikan 

Bahwa visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Program 

Studi Teknik Informatika (D3) disusun berdasarkan 

pertimbangan :  

a. Perkembangan IPTEKS bidang Informatika masa kini 

dan masa mendatang. 

b.  Kebutuhan dunia industri. 

c. Kekuatan Sumber Daya Internal. 

3.  Asas Keterkaitan 
 

Bahwa visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Program 

Studi Teknik Informatika (D3) disusun berdasarkan 

pertimbangan :  
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a.  Penyelarasan dengan VMTS Universitas dan Fakultas 

(gambar 2). 

b.  Undang-Undang   terkait   dengan   penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi. 

c. VMTS Program Studi Teknik Informatika (D3) merupakan   

satu kesatuan   yang   saling   terkait   untuk   

mewujudkan kondisi ideal yang dicita-citakan. 

4.  Asas Pelibatan. 

Bahwa Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Program 

Studi Teknik Informatika (D3)  disusun dengan melibatkan 

pengelola program studi, dosen, mahasiswa, tenaga 

kependidikan, alumni dan masyarakat, serta melalui 

pemeriksaan dari Badan Penjaminan Mutu. 
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BAB 3 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

 

A. Rumusan Visi 

1.  Pernyataan Visi 

Menjadi Program Studi Vokasi yang terpercaya tingkat 

nasional dalam menyiapkan tenaga terampil, profesional dan 

berakhlak islami di bidang web development pada tahun 

2024. 

 

2.  Penjabaran visi 

a.  Unggul dalam bidang web development 

Merupakan keunggulan Program Studi Teknik 

Infromatika (D3) yang ditetapkan dalam Rencana Jangka 

Panjang (RJP) UMMagelang sebagai spesifikasi program 

studi untuk mewujudkan keunggulan Universitas. 

b. Terampil  

Terampil berarti mempunyai kecakapan dalam bidang 

web development. 

c. Professional  

Kompeten berarti Orang yang menjalankan profesinya 

secara benar menurut nilai-nilai normal dan memiliki 

keahlian intelektual, bertanggungjawab, dan memiliki 

etika dalam bekerja. 

d. Berakhlak Islami 

Berakhlak Islami memiliki makna integritas menjunjung 

tinggi nilai-nilai keislaman (Islamic value) dalam setiap 
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perilaku dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat 

serta perubahan dalam setiap aspek kehidupan di 

lingkungannya (penjabaran visi universitas dalam RJP 

UMMagelang 2008-2024). 

  

B. Rumusan Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan 

pembelajaran berbasis kompetensi web development yang 

sesuai dengan kebutuhan pasar 

2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif guna 

terwujudnya budaya dan sikap professional. 

3. Membangun jejaring dan kerjasama dengan stakeholder 

4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang terstruktur dan 

bersinergi untuk mengembangkan sivitas akademika yang 

inovatif, responsif dan kompetitif. 

5. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  islami 

berlandaskan Al Quran dan Hadits 

 

C. Rumusan Tujuan 

1. Dihasilkannya  lulusan  yang  menguasai  web development 

untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya 

saing bangsa; 

2. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 

penelitian   terapan   agar   bermanfaat   bagi   kemajuan 

bangsa dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Terwujudnya pelayanan, pemberdayaan, dan pengabdian 

kepada masyarakat berbasis penalaran dan implementasi hasil 

penelitian untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. 
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4.  Internalisasi   nilai-nilai   islam   (Islamic   value)   kedalam 

seluruh kegiatan caturdharma untuk mengembangkan potensi 

mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

terampil, kompeten, dan berbudaya. 

 

D. Rumusan Sasaran & Strategi Pencapaian 

1. Milestone Pengembangan Program Studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemantapan program studi 
yang memiliki keunggulan 

bidang Web Development& 
Terwujudnya Industrial Link 
yang menghasilkan produk 

pembelajaran 

 
Pengembangan Kompetensi 

program studi menuju 
keunggulan bidang Web 

Development melalui 
pengembangan proses akademik 

2014 - 2020 

2020 - 2024 
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2. Strategi Pencapaian dan Indikator 

Target 
waktu 

 
Tahun 2020 

 
Tahun 2024 

Target 
kualitas 

Terwujudnya Exellent 
Academic Process yang 
mengarah pada 
penguasaan Web design & 
development 

Terwujudnya Industrial 
Link and Match yang 
menghasilkan produk 
pembelajaran bidang Web 
design & development 

Strategi 

umum 

Pengembangan Kompetensi 
program studi menuju 
keunggulan bidang Web 

design & development 
melalui  pengembangan 
academic process  dan 
penguatan networking 

Pemantapan program studi 
yang memiliki keunggulan 
bidang Web design & 

development berbasis 
pembelajaran berstandar 
industri 

Indikator 
 

1 Pelaksanaan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi yang efektif 
dengan kurikulum yang 
mengarah pada 
penguasaan web design 
&  development. 

1 Pelaksanaan pembelajaran 
berbasis kompetensi dan 
setara dengan training 
center di industri  yang 
kompetitif dengan 
kurikulum yang mengarah 
pada penguasaan web 
design & development. 

2 Pelaksanaan program 
penelitian  (dosen dan 
mahasiswa) dalam 
lingkup web design & 
development yang 
berdasar pada roadmap 
penelitian Program Studi. 

2 Pelaksanaan program  
penelitian    (dosen dan 
mahasiswa) dalam 
lingkup web design & 
development  yang  
berdasar pada roadmap  
penelitian Program Studi, 
skenario nasional, dan 
kebutuhan industri. 

3 Pelibatan mahasiswa 
dalam pelaksanaan 

program pelayanan/ 
pembardayaan/pengabdi
an masyarakat. 

3 Pelibatan mahasiswa 
dalam pelaksanaan 

program pelayanan/ 
pembardayaan/ 
pengabdian masyarakat 
yang mengutamakan pada 
pemberdayaan dan 
desiminasi hasil hasil 
penelitian dan atau hasil 
pembelajaran. 
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Target 
waktu 

 
Tahun 2020 

 
Tahun 2024 

4 Pelaksanaan setiap 
aktifitas akademik 
melalui proses 
perencanaan, 
monitoring, dan evaluasi 
kegiatan yang terstruktur 
berdasarkan penjaminan 
mutu yang ditetapkan 
universitas. 

4 Pelaksanaan setiap 
aktifitas akademik melalui 
proses perencanaan, 
monitoring, dan evaluasi 
kegiatan yang terstruktur 
berdasarkan penjaminan 
mutu yang ditetapkan 
universitas dan industri. 

5 Terjalin hubungan 
dengan industri, asosiasi 
terkait, dan masyarakat  
dalam pelaksanaan 
kegiatan pendidikan, 
penelitian, dan 
pelayanan/ 
pemberdayaan/ 
pengabdian masyarakat. 

5 Pelibatan  industri, asosiasi 
terkait, dan masyarakat 
sebagai mitra dalam hal 
sharring in-kind dan in-
cash dalam pelaksanaan 
kegiatan pendidikan, 
penelitian, dan pelayanan/ 
pemberdayaan/ 
pengabdian masyarakat. 

6 Tercipta suasana 
akademik yang islami, 

yang mengarah pada 
pencapaian prestasi dan 
reputasi civitas 
akademika. 

6 Tercipta suasana akademik 
yang islami, yang 

mengarah pada 
pencapaian prestasi dan 
reputasi civitas akademika 
serta pencitraan institusi 
sehingga menjadi rujukan 
masyarakat (industri). 
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BAB 4 

PENUTUP 
 

 
 
 
 
Dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Teknik 

Informatika (D3) Universitas Muhammadiyah Magelang ini ditetapkan 

untuk menjadi arah dalam pelaksanaan dan pengembangan akademik. 

Indikator- indikator yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan lebih 

lanjut dalam penyusunan program kerja tahunan yang disusun dengan 

memperhatikan hasil evaluasi. 

 

 

 


