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Akreditasi Institusi BAIK SEKALI
Semua program studi terakreditasi B
Perkuliahan dilaksanakan dengan mengoptimalkan e-learning
Konten-konten perkuliahan dikemas dalam bentuk Audio Visual
Pilihan program studi yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kompetensi yang
diinginkan mahasiswa

Tidak ada yang mustahil untuk berubah. Untuk masa depan yang lebih baik semua insan
mendambakan perubahan dan perubahan yang baik adalah transformasi. Demikian halnya
dengan tantangan karir, yang selalu berubah. Profesionalitas di semua profesi selalu
dinamis mengiringi perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menjawab tingginya permintaan masyarakat khususnya dari kalangan pegawai untuk
mengembangkan kompetensi berkarir, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta
membuka kuliah kelas karyawan. Program Kelas Karyawan Institut Sains & Teknologi
AKPRIND Yogyakarta bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang
ingin mengembangkan karir di dunia kerja melalui peningkatan pendidikan, namun tidak
memiliki waktu luang untuk mengikuti pendidikan di hari kerja. 

Dengan metode student centered learning, network yang luas, dosen profesional dari
kalangan akademisi dan praktisi, serta alumni yang bereputasi, Program Kuliah Kelas
Karyawan Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta memiliki beberapa kelebihan
antara lain:

Melalui Program Kelas Karyawan, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 
 menawarkan beberapa disiplin ilmu keteknikan dan berupaya meningkatkan kompetensi
mahasiswa dan alumni agar semakin profesional di segala profesi. 
Sebagai perguruan tinggi yang bergerak di bidang sains dan teknologi, sejak didirikan pada
tahun 1972 hingga saat ini, IST AKPRIND senantiasa berusaha meningkatkan kinerjanya
dalam melayani masyarakat melalui berbagai upaya baik peningkatan kualifikasi
sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta sistem tata-kelolanya.   IST AKPRIND
merupakan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang mengkhususkan diri di bidang
sains dan teknologi, suatu bidang yang memang menjadi kunci utama bagi kemajuan suatu
bangsa.   Berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik, nasional maupun
internasional telah ditorehkan oleh institusi ini sehingga mampu bersaing dengan
perguruan tinggi lainnya, termasuk perguruan tinggi negeri. Kerjasama dengan sesama
institusi pendidikan tinggi, dunia dunia usaha dan industri di tingkat nasional dan
internasional juga banyak dijalin sebagai upaya dalam mewujudkan link and match antara
kompetensi lulusan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini ditunjukkan bahwa dengan penuh
keyakinan, IST AKPRIND merupakan salah satu perguruan tinggi pertama yang telah
mengikuti akreditasi institusi versi 3.0 yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan hingga saat ini IST AKPRIND merupakan Perguruan Tinggi
pertama di Yogyakarta yang terakreditasi Institusi oleh BAN-PT dengan predikat BAIK
SEKALI.  Tidak kurang dari 15.000 lulusan yang dihasilkan oleh IST AKPRIND telah menyebar
di seluruh Indonesia bahkan di manca negara dan telah menduduki posisi-posisi penting
dan strategis.   Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan telah
berhasil membekali lulusan dengan softskills dan hardskills  yang memang dibutuhkan
masyarakat luas.

LATAR BELAKANG



Teknik Kimia S-1   (terakreditasi B);
Teknik Industri S-1 (terakreditasi B);
Teknik Mesin S-1 (terakreditasi B);
Teknik Elektro S-1 (terakreditasi B);
Informatika S-1 (terakreditasi B);
Teknologi Industri D-3 (terakreditasi  BAIK SEKALI);
Teknologi Mesin D-3 (terakreditasi B).

Statistika S-1 (terakreditasi B);
Rekayasa Sistem Komputer S-1 (terakreditasi B);
Teknik Lingkungan S-1 (terakreditasi B).

Teknik Geologi S-1 (terakreditasi B).

Pada era industri 4.0 ini dibutuhkan pekerja yang memiliki kompetensi yang terkait  dengan
artificial intelligent  atau kecerdasan buatan,  cloud computing  atau komputasi awan,  big data
analytics  atau analisis big data, dan  internet of things.   Oleh karena itu semua instansi
pemerintah, kalangan industri jasa dan manufaktur perlu mempersiapkan dan mengupdate
para pekerjanya dengan kompetensi sebagaimana tersebut di atas agar mampu bersaing di
bidangnya masing-masing.  Salah satu upaya peningkatan kompetensi tersebut adalah dengan
mengirimkan karyawan-karyawannya
untuk mengikuti studi lanjut di perguruan tinggi.   Agar harapan untuk meningkatkan
kemampuan yang diperlukan di era industri 4.0 ini dapat terwujud tentu diperlukan pemilihan
perguruan tinggi yang betul-betul mampu membekali lulusannya dengan kompetensi yang
dimaksud. Menanggapi kebutuhan dan harapan masyarakat untuk dapat dibuka kelas khusus
karyawan, dan memandang bahwa IST AKPRIND memiliki sumberdaya dan sarana-prasarana
yang memadai serta telah berpengalaman untuk melaksanakannya, dengan ini kami
sampaikan bahwa pada tahun akademik 2020/2021 IST AKPRIND akan membuka program
kelas khusus karyawan untuk program jenjang Strata 1 (S-1) dan Diploma 3 (D-3).

SEKILAS TENTANG IST AKPRIND YOGYAKARTA

Institut Sains & Teknologi AKPRIND (IST AKPRIND) Yogyakarta adalah perguruan tinggi swasta
yang terletak di jantung kota Yogyakarta, dan diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Potensi
Pembangunan. Pada awalnya IST AKPRIND bernama Akademi Perindustrian yang kemudian
berubah menjadi Akademi Teknologi Industri. Pada tanggal 12 Mei 1987 kembali berubah
menjadi Institut Sains & Teknologi AKPRIND dengan SK Mendikbud No : 0145/0/ 1989 tanggal
16 Maret 1989.  Sejak berdirinya sampai sekarang tidak kurang dari 15.000 lulusan diploma dan
sarjana telah dihasilkan oleh IST AKPRIND.

IST AKPRIND memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang sains dan teknologi
dengan reputasi internasional.

IST AKPRIND kini memiliki tiga fakultas dan sejumlah program studi yaitu:
A.   Fakultas Teknologi Industri, dengan program-program studi:

B.   Fakultas Sains Terapan, dengan program-program studi:

C. Fakultas Teknologi Mineral dengan program studi:

Bisnis Digital S-1 (Terakreditasi)



Satu di antara lima PT di Indonesia dengan predikat terakreditasi Baik Sekali pada akreditasi Institusi
BAN-PT tahun 2019 .
Peringkat 100 besar dalam 3   kali pemeringkatan Kemenristekdikti sejak tahun 2015 sampai 2019,
yaitu peringkat 63 tahun 2015, peringkat 96 tahun 2017 dari 3320 perguruan tinggi  dan peringkat 99
tahun 2018 dari 2010 perguruan tinggi non vokasi
Peringkat ke 101 klasterisasi perguruan tinggi non-vokasi Indonesia Kemenristekdikti tahun 2019  dari
total 2141 perguruan tinggi
Peringkat 100 besar Perguruan tinggi di Indonesia versi Webometrics selama 5 tahun berturut-turut
sejak tahun 2016, yaitu peringkat 76 (2016), peringkat 60 (2017), peringkat 74 (2018), peringkat 58
(2019) dan peringkat 73  tahun 2020
Peringkat Utama untuk Klasterisasi perguruan tinggi berbasis Kinerja Penelitian 2019
Peringkat sangat memuaskan   untuk Klasterisasi perguruan tinggi berbasis Kinerja Pengabdian
Masyarakat tahun 2019
Peringkat 1 pada Pemeringkatan Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI V   
 tahun 2019 pada kategori Institut.
Jumlah peserta terbanyak di antara PTS DIY yang lolos Seleksi KBMI Tahun 2020 

Kerjasama Internasional yang terus dijalin dan ditindaklanjuti. 

Juara 1 pada Kontes ABU Robocon tingkat Nasional tahun 2017 
Peraih Special Award pada Kontes ABU Robocon Dunia tahun 2017
Juara 3 Asia-Pacific-Middle East pada Shell Eco Marathon tahun 2015
Juara 3 nasional Kontes Mobil Hemat Energi tahun 2018
Banyak mahasiswa mengikuti kegiatan ilmiah, magang, dan KKN Internasional

FASILITAS
Pembelajaran di IST AKPRIND didukung dengan prasarana berupa gedung-gedung yang representatif
untuk penyelenggaraan perkuliahan dan praktikum mahasiswa serta dilengkapi dengan fasilitas
penunjang berupa LCD projector, peralatan praktikum yang memadai, koleksi perpustakaan fisik dan
digital, koneksi internet di seluruh lingkungan kampus termasuk diruang kelas, fasilitas kegiatan
kemahasiswaan, koperasi, fotocopy, mushola, kantin, counter bank, ATM, SPBU mini dan lain-lain. Saat ini
IST AKPRIND memiliki 3 bangunan gedung, yaitu Kampus I (Kampus Pusat) di Balapan, Kampus II (Kampus
Kota baru)  dan Kampus III (Kampus Bimasakti) di Pengok. IST AKPRIND juga menyediakan asrama untuk
mahasiswa reguler 

SUMBER DAYA MANUSIA
IST AKPRIND memiliki dosen-dosen yang berkualifikasi akademik S2 dan S3.   Saat ini ada sebanyak 121
dosen dengan 19 dosen bergelar S3 dan 6 dosen sedang studi lanjut S3 baik di dalam maupun di luar
negeri.  Dari jabatan fungsional dosen IST AKPRIND memiliki 2 orang berjabatan Guru Besar,   33 Lektor
Kepala dan 30 Lektor  dengan latar belakang yang sesuai bidang studi dan lebih dari 70% di antaranya
sudah bersertifikasi. Selain itu dalam penyelenggaraan administrasinya juga didukung oleh tenaga
kependidikan yang handal dan profesional.

PRESTASI
Beberapa prestasi yang berhasil ditorahkan oleh IST AKPRIND selama beberapa tahu terakhir ini adalah: 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

Selain beberapa peringkat di atas, ada prestasi-prestasi lain dari sivitas akademika IST AKPRIND yang
sangat membanggakan diantaranya adalah:

Dengan kinerja dan prestasi yang telah ditorehkan serta pengalaman yang mencukupi kami menjamin
bahwa IST AKPRIND selalu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk membekali mahasiswa
dengan kompetensi berupa sofskills dan hardskills yang dibutuhkan sesuai bidang studinya sehingga
lulusan mampu bersaing di dunia kerja maupun menciptakan pekerjaan secara mandiri dan siap
menghadapi perubahan yang sangat cepat di era disrupsi ini. 
Oleh karena itu kami mengajak para karyawan yang kualifikasi lulusan SLTA maupun diploma yang
berminat melanjutkan studinya  untuk bergabung dengan kami.
 
 

 

Publikasi ilmiah Dosen pada Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi terus meningkat.
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AKTIFITAS MAHASISWA



Program Studi (S1)
 

Teknik Kimia
Teknik Mesin

Teknik Industri
Teknik Elektro

Informatika
Statistika

Rekayasa Sistem Komputer
Teknik Lingkungan 

Teknik Geologi
Bisnis Digital

 
Program Studi (D3)

Teknologi Mesin
Teknologi Industri

Akreditasi Institusi BAIK SEKALI
Semua  Program Studi Terakreditasi
Proses Perkuliahan dilakukan dengan
menggunakan e-learning

Keunggulan
 

 
 



Dengan e-learning, materi kuliah dapat diakses dengan menggunakan
fasilitas INTERNET, materi dapat berupa konten video DAN studi kasus

soal-soal latihan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja

 

 
lms.akprind.ac.id

Learning Management System   

Dukungan Pembelajaran

selama terkoneksi dengan internet.  

lms.akprind.ac.id



 

TErakreditasi B  

TEKNIK KIMIA

kimia.akprind.ac.id
TELAH MEMILIKI TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) K3

YANG BEKERJA SAMA DENGAN LSP OSHE NUSANTARA
UNTUK PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI 

AHLI K3 MUDA BNSP 

 

Profil Lulusan

Perancangan Pabrik kimia 
 

membekali mahasiswa agar mampu
merancang sebuah pabrik kimia, mulai
dari bahan baku, proses, produk,
perhitungan ekonomi, dan jenis
organisasi perusahaannya,   

Mata kuliah Unggulan 

 

 

Sarjana Teknik Kimia diharapkan
mampu berperan sebagai konsultan
suatu pabrik khususnya industri kimia,
dengan kualifikasi mampu
menyelesaikan permasalahan yang
terjadi pada: (1) proses yang
berlangsung dalam suatu unit alat, (2)
penggunaan alat-alat proses maupun
alat-alat kontrol, dan (3) proses
optimalisasi kondisi operasi dalam
sistem, sehingga dapat menghasilkan
keuntungan sebesar - besarnya
dengan tetap mempertimbangkan
keberlangsungan pabrik dan dampak
terhadap lingkungan.

Konsultan
pabrik/industri

Sarjana Teknik Kimia diharapkan
mampu berperan sebagai peneliti,
dengan melakukan proses penelitian
untuk dapat menyelesaikan
permasalahan dan menghasilkan
penemuan / inovasi baru khususnya
di bidang teknik kimia dan
menyampaikan hasil penelitiannya
dalam bentuk karya ilmiah serta
mempublikasikannya.

PENELITI

Sarjana Teknik Kimia diharapkan
mampu berperan sebagai pendidik
dalam sistem Pendidikan Tinggi,
dengan kualifikasi: (1) mempunyai
kemampuan untuk melakukan
transfer ilmu pengetahuan, (2)
  mengembangkan ilmu pengetahuan
dengan melakukan penelitian,
membuat laporan, dan publikasi
ilmiah, (3) melakukan pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan
bidang ilmu yang ditekuni, dan (4)
bertanggung jawab serta mampu
menyelesaikan tugas-tugasnya
(fungsional maupun struktural) yang
harus diselesaikan sebagai pendidik.

Pendidik

Sarjana Teknik Kimia diharapkan
mampu berperan sebagai
wirausahawan, dengan melakukan
usaha yang dapat memberikan
keuntungan bagi pengusaha
maupun pegawainya dengan
mempertimbangkan kesejahteraan
karyawan maupun dampak positip
terhadap lingkungan.

Wirausahawan

Utilitas Industri: 
Mata kuliah spesifik teknik kimia yang 
 membekali mahasiswa agar mampu
merancang sebuah sistem pengolahan air
untuk industri, mulai dari sumber airnya,
proses pengolahannya, alat-alat yang
digunakan, serta pendistribusiannya. Sangat
cocok untuk penyiapan air bersih, air proses,
air pendingin, maupun air umpan boiler yang
digunakan untuk industri pembangkit listrik
tenaga uap  Keselamatan Proses Kimia:
membekali mahasiswa

Sarjana Teknik Kimia
diharapkan mampu berperan
sebagai pengelola suatu
pabrik/industri kimia,
dengan kualifikasi: (1)
mampu mengendalikan
proses yang berlangsung
dalam suatu unit alat atau
sistem, (2) mampu
mengoperasikan alat-alat
proses maupun alat-alat
kontrol, dan (3) mampu
mengoptimalkan kondisi
proses dalam suatu pabrik
dan memilih sumber daya
yang diperlukan, sehingga
pabrik yang dikelola dapat
menghasilkan keuntungan
sebesar-besarnya dengan
tetap mempertimbangkan
keberlangsungan pabrik
serta kesejahteraan
pegawai/karyawan,
kesejahteraan masyarakat
maupun dampak
lingkungan.

Pengelola
pabrik/industri



Menguasai konsep teoretis sains alam, aplikasi matematika rekayasa; prinsip-
prinsip rekayasa 
Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering
principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem
terintegrasi (meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi)
Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah
rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik,
komputasional atau eksperimental
Mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada sistem
terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan
keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental
consideration)
Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan
pendekatan sistem
Mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis, keselamatan dan
kesehatan lingkungan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek
kinerja dan keandalan, kemudahan penerapan dan keberlanjutan, serta
memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kultural
Mampu meneliti dan menyelidiki masalah rekayasa kompleks pada sistem
terintegrasi menggunakan dasar prinsip-prinsip rekayasa dan dengan
melaksanakan riset, analisis, interpretasi data dan sintesa informasi untuk
memberikan solusi

Kompetensi Lulusan

Bendi Oktarando, S.T.
Human Capital Officer (HC Officer)

PT Kalimantan Prima Persada jobsite
Sungai Puting,  Kalimantan Selatan

PROFIL LULUSAN
industri.akprind.ac.id

“MENIMBA ILMU DI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI IST AKPRIND
YOGYAKARTA ADALAH SALAH SATU HAL YANG SAYA SYUKURI,
BANYAK ILMU YANG DIDAPAT DAN BISA DITERAPKAN BAIK DI

DUNIA KERJA MAUPUN KEHIDUPAN SEHARI-HARI, SEPERTI ILMU
KEPEMIMPINAN SERTA MANAJEMEN ORGANISASI YANG
DIDAPAT BAIK SECARA AKADEMIK MAUPUN DI DALAM

ORGANISASI, MAMPU MEMBANTU DENGAN CEPAT UNTUK
MENYESUAIKAN DIRI DI DALAM DUNIA KERJA SERTA SIAP DI

DALAM PERSAINGAN". 

Perancangan Sistem Kerja Dan Ergonomi
Penelitian Operasional 1
Sistem Produksi
Perancangan Produk
Sistem Manufaktur Fleksibel
Sustainable Manufacturing
Supply Chain Management
Manajemen Strategi
Manajemen Proyek

MATA KULIAH UNGGULAN

TEKNIK INDUSTRI 
TEKNIK INDUSTRI - S1    AKREDITASI B 

TEKNOLOGI INDUSTRI (D-3) AKREDITASI BAIK SEKALI

Memiliki pemahaman dalam bidang riset
operasi
Memiliki pemahaman dalam bidang teknik
produksi
Memiliki pemahaman dalam bidang proses
dan sistem manufaktur
Memiliki pemahaman dalam bidang
ergonomi



TEKNIK MESIN S1

TEKNIK MESIN S1 -  Terakreditasi  B     

TEKNOLOGI MESIN D3 (  TEKNIK MESIN) -  Terakreditasi  B    

TEKNIK MESIN
mesin.akprind.ac.id

PRODI TEKNIK MESIN S1

PROFIL LULUSAN

METALURGI FISIK DAN PRAKTIKUM
MENGGAMBAR TEKNIK
PROSES PRODUKSI I DAN
PRAKTIKUM
MENGGAMBAR MESIN DAN
PRAKTIKUM CAD
STATISTIKA STRUKTUR
MATERIAL TEKNIK
KINEMATIKA DAN DINAMIKA
PROSES PRODUKSI II
PRAKTIKUM

MATA KULIAH UNGGULAN

 

PRODI TEKNIK MESIN D3
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

MENGHASILKAN LULUSAN YANG MEMILIKI
KEMAMPUAN AKADEMIK DAN

PROFESIONAL UNTUK MENERAPKAN,
MENGEMBANGKAN DAN

MENYEBARLUASKAN ILMU
PENGETAHUAN TEKNIK MESIN.

MENJADI PROGRAM STUDI DIPLOMA III
TEKNIK MESIN YANG UNGGUL DALAM

BIDANG OTOMOTIF DAN MANUFAKTUR
SECARA NASIONAL DALAM MENGHASILKAN

LULUSAN YANG KOMPETEN, BERCIRIKAN
KEWIRAUSAHAAN DAN BERWAWASAN

LINGKUNGAN.

PROFIL LULUSAN

Mampu menerapkan matematika, sains
alam, dan prinsip rekayasa ke dalam
prosedur dan praktek teknikal (technical
practice) untuk menyelesaikan masalah
rekayasa yang terdefinisi dengan jelas
(well defined) pada bidang otomotif dan
manufaktur.
Mampu menerapkan ilmu pengetahuan
otomotif dan manufaktur dengan
menggunakan teknologi berbasis
komputer.
Memiliki pemahaman tentang standar
mutu dan kesadaran akan lingkungan
dalam menyelesaikan pekerjaan.

KOMPETENSI LULUSAN

SUPERVISOR TEKNIK
TECHNOPRENUER
PENELITI
KONSULTAN TEKNIK
PERANCANG SISTEM 
PEREKAYASA TEKNIK

TEKNISI
FOREMAN
DRAFTER
CONTROLLER
TECHNOPRENEUR



T E K N I K  E L E K T R O
elektro.akprind.ac.id

Terakreditasi B

Sarjana Teknik Elektro diharapkan mampu
berperan sebagai manajer di suatu
pabrik/industri bidang elektro, dengan
kualifikasi: 

Mampu menguasai ilmu pengetahuan
bidang sains dan teknologi kelistrikkan
industri dan elektronika, 
Memiliki jiwa kepemimpinan, 
Mampu bekerjasama dalam kelompok
kerja.
Memiliki komitmen untuk selalu
meningkatkan kualitas hasil karya. 
Mampu berkomunikasi secara efektif,
sehingga mampu mengoptimalkan
kondisi operasi/proses dalam suatu
industri, sehingga industri dapat
menghasilkan keuntungan sebesar-
besarnya dengan tetap
mempertimbangkan keberlangsungan
pabrik yang dikelola serta
kesejahteraan pegawai/karyawan, serta
masyarakat maupun dampak
lingkungan.

1.

2.
3.

4.

5.

Manajer Industri Bidang Elektro
Konsultan Industri Bidang Elektro
Dosen Teknik Elektro
Wirausahawan

1.
2.
3.
4.

Profil Lulusan 

Laboratorium Instrumentasi &
Kendali/PLC
Laboratorium Elektronika Dasar
Laboratorium Elektronika Lanjut
Laboratorium Elektronika Digital
Laboratorium Elektronika Industri
Laboratorium Mesin - mesin Listrik
Laboratorium Instalasi Listrik
Laboratorium Perawatan dan Perbaikan
Laboratorium Aplikasi Komputer dan
Teknologi Komunikasi
Laboratorium Fisika
Laboratorium Bahasa Inggris
Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Dukungan Laboratorium



 BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI),
SKEMA:

NETWORK ADMINISTRATOR
PROGRAMMER
WEB DEVELOPMENT

SERTIFIKASI INTERNASIONAL
MTA (MICROSOFT TECHNOLOGY
ASSOCIATE)
MICROSOFT OFFICE

LULUSAN DIBEKALI SERTIFIKASI
KOMPETENSI

P E M I N A T A N
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

JARINGAN KOMPUTER
SISTEM DAN KOMPUTASI CERDAS

INFORMATIKA   
   I N F O R M A T I K A  S 1  -   T E R A K R E D I T A S I  B    

informatika.akprind.ac.id

DATABASE ADMINISTRATOR
WEB  ENGINEER
NETWORK SERVICE SUPERVISOR
SOFTWARE ENGINEER 
SYSTEM ANALYST
INTELLIGENT SYSTEM DEVELOPER

INFORMATIKA AKAN MENYIAPKAN LULUSAN
YANG MEMPUNYAI KOMPETENSI PADA BIDANG: 

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA
ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM
JARINGAN KOMPUTER
PEMROGRAMAN MOBILE
PEMROGRAMAN WEB
PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
JARINGAN
SISTEM INFORMASI GEORAFIS
PEMROGRAMAN JARINGAN
INTEROPERABILITAS
DATA MINING
SISTEM DIGITAL

MATA KULIAH UNGGULAN: 

PRIMA SUYITNO
https://www.linkedin.com/in/primasuyitn
o/
Tech & Biz Enthusiast
CEO di PT. Multipro Mandiri, Tangerang
Banten

Jaringan Alumni

AAT SHADEWA
https://www.linkedin.com/in/aat-shadewa-
90035b9/
Chief Technology Officer di LPTI Pelataran
Mataram Yogyakarta
Scientist and Researcher di v.u.f.o.c Yogyakarta
Founder di virologi.info

Staf Pengajar  
Dr. Ir. Amir Hamzah, MT
Dr. Edhy Sutanta, ST, M.Kom
Dr. Suwanto Raharjo, S.Si, M.Kom
Uning Lestari, ST, M.Kom
Erfanti Fatkhiyah, ST. M.Cs
dan pengajar lainnya





EKSPLORASI DATA
ANALISIS REGRESI
KOMPUTASI STATISTIKA
RANCANGAN PERCOBAAN
PENGENDALIAN KUALITAS
PRODUKSI
TEKNIK SAMPLING DAN SURVEI
STATISTIKA MULTIVARIATE
DATAMINING
MATEMATIKA AKTUARIA
METODE PERAMALAN
BIOSTATISTIKA
PENGANTAR MODEL SPASIAL

MATA KULIAH UNGGULAN 

TERAKREDITASI B

Puji syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunia-
Nya sehingga saya diberikan kesempatan untuk kuliah di
Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta dan
mendapatkan beasiswa sampai lulus sarjana. 
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta
merupakan salah satu universitas yang memiliki tenaga
pengajar yang kompeten. Maka, saya berterima kasih
kepada bapak/ibu dosen khususnya jurusan statistik yang
telah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
Saya memperoleh berbagai pengalaman selama kuliah di
IST AKPRIND Yogyakarta. Selain belajar hardskills dari ilmu
di kelas, saya dapat belajar softskills dengan mengikuti
beberapa organisasi yang ada di universitas ini. 
Semoga IST AKPRIND Yogyakarta semakin berkembang
dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan
lulusan dari universitas lainnya.

STATISTIKASTATISTIKA  

statistika.akprind.ac.id

DATA SCIENTIST DAN DATA
ANALYST
AKADEMISI
PROGRAMMER
MANAJER QUALITY CONTROL
AKTUARIS
TECHNOPRENEUR

PROFIL LULUSAN

Petronela Mira M
(Bekerja di Astra Internasional)



REKAYASA 
SISTEM KOMPUTER  

REKAYASA 
SISTEM KOMPUTER  

P R O F I L  L U L U S A N

Computer Network Engineer
Orang yang mempunyai keahlian dalam perancangan
dan pemeliharaan perangkat keras dalam suatu
jaringan komputer, mampu menangani masalah yang
timbul dalam suatu jaringan komputer yang nantinya
akan maupun sudah dibangun.

Mobile Technology and Embedded Systems Engineer
Orang yang mempunyai kemampuan merancang dan
mengembangkan sistem yang terkait dengan mobile
technology dan embedded systems.

Akademisi
Orang yang melakukan aktivitas pengajaran dan
penelitian di suatu institusi atau lingkungan pendidikan.

Technopreneur
Orang yang memiliki jiwa enterpreunership yang
mendedikasikan dirinya pada bidang teknologi
komputer.

siskom.akprind.ac.id

Tata Fajri Nurrahmi, mahasiswa IST AKPRIND dari program studi
Sistem Komputer, Fakultas Sains Terapan menjadi lulusan terbaik
program Sarjana pada Wisuda Periode I Tahun Akademik
2018/2019. Pada acara wisuda yang diselenggarakan di Sheraton
Mustika Yogyakarta Resort & Spa, Sabtu (29/9) tersebut Tata Fajri
Nurrahmi meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) nyaris sempurna
dengan nilai 3,99.  
Tata Fajri Nurrahmi, mahasiswi  merupakan alumni SMAN I
Seyegan yang masuk IST AKPRIND Yogyakarta pada tahun 2014.
Putri Drs.Nurmunir dan Boirah ini lahir dan besar di wilayah
Sendangsari, Minggir Sleman. Sebagai salah satu penerima
beasiswa hingga lulus Sarjana dari Yayasan Pembina Potensi
Pembangunan Yogyakarta, Tata Fajri Nurrahmi semakin terpacu
untuk meningkatkan prestasi serta memajukan Jurusan Sistem
Komputer.

Tata Fajri Nurrahmi 

Lulusan Rekayasa Sistem Komputer 

dengan IPK 3,99 

Selama berkuliah di IST AKPRIND Tata Fajri Nurrahmi bukan
merupakan mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang – kuliah
pulang. Namun justru merupakan salah satu mahasiswa yang aktif
dalam kegiatan di luar akademik. Tata Fajri Nurrahmi merupakan
salah satu aktivis pada Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian islam
(UKKI) jama’ah Alkautsar. Selain itu Tata Fajri Nurrahmi juga aktif
dalam himpunan mahasiswa Sistem Komputer (Himakom). 
Bukan itu saja, Tata Fajri Nurrahmi juga menjadi asisten pada 2
laboratorium sekaligus. Selain menjadi asisten laboratorium
komputer III juga menjadi asisten laboratorium Fisika Dasar. Serta
aktif mengikuti program-program hibah kegiatan mahasiswa
maupun olimpiade yang didanai oleh kemristekdikti. Tata Fajri
Nurrahmi mengaku dengan mengikuti kegiatan-kegiatan diluar
perkuliahan dapat mengasah soft skilnya yang sudah tentu akan
mendukung proses dalam mengikuti perkuliahan.

TERAKREDITASI B



TEKNIK LINGKUNGAN  TEKNIK LINGKUNGAN    

LULUSAN AKAN MENDAPATKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BADAN
NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)  BIDANG KEAHLIAN PENGAMBIL CONTOH UJI AIR

(KERJA SAMA DENGAN LSP LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA)

TERAKREDITASI B

Pengelola limbah  dan penerapan produksi bersih industri

Lulusan ini diharapkan akan mampu merancang, mengelola

limbah dan menerapkan prinsip produksi bersih di industri.

Ahli perancangan dan rekayasa bidang teknik lingkungan

Lulusan ini diharapkan akan mampu merancang dan merekayasa

sistem penyediaan air bersih dan air minum, pengolahan limbah

dan sampah.

Pengambil Kebijakan Bidang Lingkungan

Lulusan ini diharapkan akan mampu menyusun kebijakan dan

peraturan  di pemerintah pusat (Bappenas dan kementerian) atau

daerah serta industri ,  pertambangan, perusahaan swasta,

lembaga swadaya masyarakat.

Konsultan Lingkungan

Lulusan ini diharapkan mampu melakukan konsultasi, investigasi,

evaluasi, perencanaan, review, approval perancangan

infrastruktur dan sistem pengelolaan  l ingkungan.

Entrepreneur Bidang Lingkungan

Lulusan ini diharapankan mampu menciptakan lapangan

pekerjaan di bidang lingkungan.

Dosen

Lulusan ini diharapkan akan mampu mengembangkan i lmu teknik

l ingkungan untuk studi lanjut.

Peneliti

Lulusan ini diharapkan akan mampu mengembangkan,

menerapkan dan memanfaatkan i lmu pengetahuan dibidang

teknik l ingkungan.

l ingkungan.akprind.ac.id

PROFIL LULUSAN



TEKNIK GEOLOGITEKNIK GEOLOGI

geo log i .akpr ind .ac . id  

Pertambangan Mineral Logam (Emas,
Tembaga, Nikel)   
Pertambangan Batubara
Aparatur Sipil Negara
Konstruksi Sipil (Bendungan, Jalan, Bandara)
Geoenterpreneur
Geopark dan Geowisata

TUJUAN PENDIDIKAN
Mempertahankan dan meningkatkan eksistensi
program studi di kancah nasional.
Mencetak sarjana Teknik Geologi yang mumpuni
di bidang eksplorasi geologi, berjiwa enterpreneur
dan memiliki karakter disiplin, jujur dan bermoral.
Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian
yang bermutu tinggi, yang berguna bagi kemajuan
industri kebumian, penanggulangan bencana
geologi, dan pengelolaan lingkungan geologi.

Mampu bekerja secara mandiri maupun secara
tim, dengan menjunjung tinggi tata nilai moral,
etika, disiplin dan berjiwa enterpreneur dalam
berkarya.
Memahami secara komprehensif teori dasar
geologi dan aplikasinya, serta mampu
mengaplikasikannya untuk kepentingan eksplorasi
sumberdaya geologi, pengelolaan lingkungan
geologi dan bencana geologi.
Mampu melakukan, membuat, membaca,
menggunakan dan mengevaluasi peta geologi
untuk kepentingan keilmuan dan eksplorasi
sumberdaya geologi, pengelolaan lingkungan dan
bencana geologi, serta mampu
mengomunikasikannya secara lintas-disiplin.
Mandiri dan siap melanjutkan studi pada jenjang
yang lebih tinggi.

Mengacu pada visi, misi dan tujuan program studi
tersebut, profil lulusan Prodi Teknik Geologi FTM
IST AKPRIND yang hendak dicapai adalah:

Menguasai pengetahuan dasar-dasar geologi,
turunannya dan pengembangannya.
Mampu mengumpulkan, mengolah dan menyajikan
data-data geologi dalam bentuk peta geologi, serta
mempertanggungjawabkannya secara ilmiah; baik
mandiri atau berkelompok.
Mampu membaca peta geologi dan data geologi
secara akurat.
Menguasai teknologi yang meliputi pengumpulan
data, menginterpretasikan, membuat dan
mengevaluasi peta geologi, dengan didasarkan pada
penguasaan dasar geologi.
Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip geologi
dan mengembangkannya untuk pengelolaan sumber
daya mineral, energi dan kebencanaan geologi
secara berwawasan lingkungan, penjaminan mutu
dan kewirausahaan, serta berfikir secara kreatif
terhadap keberlanjutannya.
Mampu mengambil keputusan dalam rangka
pengelolaan dan pengembangan sumber daya
geologi dan bencana geologi, dalam kondisi apa
pun, dengan didasarkan pada azas manfaat dan
keberlanjutan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PROFILE LULUSAN

KOMPETENSI LULUSAN

TERAKREDITASI B
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LANGKAH
PENDAFTARAN ONLINE

pmb.akprind.ac.id

Memilih Syarat
dan jalur

03
Verifikasi akun

01

02

04

05
Lengkapi Berkas

Membuka website
pendaftaran, kemudian klik
tombol 'Daftar Sekarang'

Buka email dari penmaru@akprind.ac.id
dan lakukan verifikasi dengan cara klik
tombol Verifikasi Akun

Memilih syarat yang dimiliki dan jalur
yang diinginkan, kemudian klik tombol
'Proses'.

Jika sudah melakukan transfer biaya pendaftaran,
upload bukti pembayaran melalui sistem
pmb.akprind.ac.id

Jika bukti bayar sudah diverifikasi,
kemudian lengkapi berkas yang
diperlukan dengan cara diupload melalui
pmb.akprind.ac.id

Upload Bukti Bayar

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

06
Jika berkas sudah lengkap, kemudian menunggu
hingga mendapatkan informasi diterima di kampus
IST AKPRIND Yogyakarta

Menunggu
Informasi 

STEP

-------------



I N F O R M A S I  P E N D A F T A R A N

PENDAFTARAN 
s/d  11 September 2021

Biaya Pendaftaran  Rp. 300.000

Pendaftaran Online : pmb.akprind.ac.id 

 atau datang ke:

 

 

 

Kampus 1 

 

khusus Alih Jalur / Pindahan (+biaya konversi mata kuliah = 500ribu)

Jl. Kalisahak 28 Kompleks Balapan Yogyakarta 

Senin-Jum'at : 08.00-14.00 WIB



BIAYA PENDIDIKANBIAYA PENDIDIKANBIAYA PENDIDIKAN

Biaya Pendidikan SPP dan DPP dapat diangsur per bulan



NURHUDA BACHTIAR, S.T.

Sebuah kebanggaan tersendiri menjadi mahasiswa
jurusan Teknik Industri IST AKPRIND Yogyakarta
periode 2009-2013. Berawal dari sebuah keinginan
untuk ikut andil dalam pembuatan produk yang
WOW dan ketertarikan pada dunia otomotif
menjadi suatu alasan dan motivasi saya memilih
jurusan ini. Akan ada masa dimana terdapat
perbedaan saat di bangku perkuliahan dengan saat
terjun dalam dunia pekerjaan, oleh sebab itu bekali
diri kita dengan ilmu & pengalaman yang seoptimal
mungkin mulai sekarang

YUSRAN YAMAN, S.T.

Saya bangga kuliah di jurusan teknik kimia IST
AKPRIND Yogyakarta, suasana belajar nyaman dan
didukung dosen yang bersahabat dengan
mahasiswa. Terima kasih IST AKPRIND Yogyakarta,
jayalah selalu!

CONCHITA JUNITA CHANDRA, S.KOM., M.T. 
(DOSEN UNIVERSITAS NUSA NIPA, FLORES, NTT)

Akprind, kampus yang tidak besar fisiknya, tapi
mampu menghasilkan lulusan yang dapat bersaing
dengan lulusan dari universitas besar lainnya.
Akprind kampus yang penuh keragaman suku dan
agama tapi tetap solider satu sama lain. Saya benar-
benar mengerti apa itu coding, contoh-contoh yang
diberikan sangat sederhana tapi benar-benar bikin
paham. Saya paham apa itu basis data. Dan buat
saya itu jadi dasar bagi saya untuk terus belajar
semua yang terkait dengan ilmu informatika dan
selalu terpakai, mulai dari saya bekerja sebagai
programmer hingga saat ini sebagai dosen.

NICO OKTO WAHYU HARTAMA, S.T.

Menginspirasi saya bahwa kita sebagai mahasiswa
geologi harus selalu mempunyai keinginan maju
dan bekerja keras. Suatu prinsip yang saya
tanamkan ketika masih menjadi mahasiswa.
Apresiasi sebesar-besarnya terhadap HMTG GAIA
dan Student Chapter yang memberikan nilai mutu
mahasiswa agar selalu berprestasi dan selalu aktif
dalam bidang geologi Internal maupun Eksternal.
Saya berharap sekali ke depan para geologist HMTG
GAIA selalu eksis menunjukkan prestasi-
prestasinya di dalam dan luar negeri.

Kami bangga 
sebagai alumni 



SATRIO PAMBUDI, S.T. TATA FAJRI NURRAHMI, S.KOM.

RONAL JOSES, S.T. ARDI ANTIWI, S.T.

AULIA AMRI, S.T.

REVI ATMOJO, S.T.

TRI RAHAYU, S.T.

FAIZIN SHOFIYUDIN, S.T. FRANSISKI YOSSI, S.T.

Kami Alumni
IST AKPRIND YOGYAKARTA


