Visi dan Misi Akademi Telkom Jakarta - 11-19-2015
by webmaster - CDC AKATEL - http://cdc.akademitelkom.ac.id

Visi dan Misi Akademi Telkom Jakarta
by webmaster - Thursday, November 19, 2015
http://cdc.akademitelkom.ac.id/index.php/2015/11/19/visi-dan-misi-akademi-telkom-jakarta/

VISI INSTITUSI :
Pada Tahun 2025, Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam bidang ICT( Information
Communication Technology ) dan mampu bersaing di tingkat Internasional.
MISI INSTITUSI :
Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang bermutu dan secara kontinu terus
ditingkatkan, dengan tetap mengendepankan nilai-nilai patriotisme.
Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi
bidang ICT guna mecapai Perguruan Tinggi yang berdaya saing.
Menyelenggarakan kegiatan pelayanan pada masyarakat guna membantu menyelesaikan
masalah ICT Secara bertahap meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung
terwujudnya Perguruan Tinggi yang modern.
Melakukan transformasi dan inovasi guna mencapai tata kelola yang baik serta
meningkatkan nilai tambah institusi.

VISI PROGRAM STUDI :
Pada Tahun 2025, Menjadi Progrsm Studi Teknik Telekomunikasi yang unggul dalam bidang ICT(
Information Communication Technology ) dan mampu bersaing di tingkat Internasional.
MISI PROGRAM STUDI:
Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ahli Madya yang memiliki keahlian hardskill
maupun softskill di bidang ICT melalui kurikulum link and match dengan dunia industri
Melaksanakan penelitian di bidang ICT yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan
dunia industri dan masyarakat.
Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dapat dimanfaatkan khususnya bagi masyarakat
Indonesia
Menjalin kerjasama dengan industri dan operator telekomunikasi
Menghasilkan tenaga professional (ahli madya) dalam bidang ICT yang mampu
mengoperasikan dan mengintegrasikan teknologi baru yang dibutuhkan khususnya industri
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telekomunikasi
Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam penyelesaian masalah yang
berhubungan dengan disiplin ilmu teknologi informasi dan telekomunikasi
Memberikan solusi permasalahan ICT bagi masyarakat dan dunia industri melalui penelitian
mahasiswa dan dosen
Mencerdaskan masyarakat Indonesia khususnya di bidang ICT.
Menyediakan sumber daya manusia bagi kebutuhan dunia industri ICT

SASARAN PROGRAM STUDI
Pencapaian rata-rata IPK lulusan setiap tahun akademik minimal sebesar 3,00 mencapai 60
%
Strategi Pencapaian :
1. Adanya asistensi mata kuliah yang bermuatan eksakta.
2. Adanya kegiatan motivator untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar mahasiswa.
3. Mengintensifkan peran pembimbing akademis kepada mahasiswa
Masa studi rata-rata lulusan yang tepat waktu (3,00 - 3,5 tahun) mencapai 75 %
Strategi Pencapaian:
1. Memberikan bimbingan proyek akhir secara terstruktur dan intensif
2. Memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi belajar
mahasiswa
3. Mengintensifkan peran pembimbing akademis dan asistensi kepada mahasiswa
Rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan
mencapai 60% setiap tahun akademik
Strategi Pencapaian:
1. Memberikan ketrampilan tambahan kepada setiap calon lulusan
2. Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan industri dibidang ICT
3. Menciptakan kurikulum yang relevan atau link and match dengan dunia industri ICT
Tingkat kesesuaian lulusan bekerja sesuai dengan bidangnya mencapai 90%
Strategi Pencapaian:
1. Memberikan materi kuliah teknik telekomunikasi dengan komposisi teori 40% dan materi
praktek 60%
2. Memberikan mata kuliah yang mendukung kebutuhan dunia industri, terutama di tahun
terakhir
3. Menyesuaikan silabus mata kuliah dengan kebutuhan dunia industri dan teknologi terkini
Jumlah hasil penelitian yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat rata-rata 8 topik
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penelitian setiap tahun akademik
Strategi Pencapaian:
1. Memberikan pelatihan penelitian kepada dosen dan mahasiswa
2. Memberikan insentif pada setiap dosen untuk melaksanakan penelitian
3. Bekerja sama dengan dunia industri dalam penelitian
Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat rata-rata 5 kegiatan pertahun akademik
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