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No Capaian Pembelajaran Program Studi Capaian Pembelajaran MK

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
(S1)

Mahasiswa dapat memahami servis-
servis yang ada di jaringan

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian 
yang baik di dalam menyelesaikan 
tugasnya (S2)

Mahasiswa mampu 
mengembangkan servis jaringan 
dengan perangkat cisco, mikrotik 
dan linux server

3. Berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air serta 
mendukung perdamaian dunia (S3)

Mahasiswa mampu melakukan 
instalasi dan konfigurasi layanan-
layanan yang dibutuhkan pada suatu 
sistem jaringan

4. Mampu bekerja sama dan memiliki 
kepekaan sosial dan kepedulian yang 
tinggi terhadap masyarakat dan 
lingkungannya (S4)

5. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, kepercayaan, dan agama 
serta pendapat/temuan original orang 
lain (S5)



C. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini melengkapi mata kuliah sebelumnya yaitu jaringan komputer, dan 
keamanan komputer. Mata kuliah ini berupa pemahaman tentang segala sesuatu yang 
dibutuhkan oleh administrator dalam melakukan administrasi terhadap jaringannya. 
Dalam mata kuliah ini disinggung tentang service-service yang diperlukan. Diharapkan 
dengan diberikannya mata kuliah ini akan mampu membekali mahasiswa pada dunia 
nyata yang berhubungan dengan administrasi jaringan sehingga nantinya mahasiswa 
telah siap untuk diterjunkan ke dalam dunia industri utamanya yang berhubungan 
dengan jaringan komputer secara lebih luas. 

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum 
serta memiliki semangat untuk 
mendahulukan kepentingan bangsa serta 
masyarakat luas (S6)

7. Mampu mengaplikasikan bidang 
keahliannya dan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan atau seni 
pada bidangnya dalam penyelesaian 
masalah serta mampu beradaptasi 
terhadap situasi yang dihadapi (KU1)

8. Menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan tertentu secara umum dan 
konsep teoritis bagian khusus dalam 
bidang pengetahuan tersebut secara 
mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian masalah 
prosedural (KU2)





D. ANALISIS PEMBELAJARAN 
 

 

 

 

 

 

 

Mampu menyelesaikan studi 
kasus

Mahasiswa mampu setting 
Lan dan menjelaskan jenis-

jenis Lan

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang firewall

Mahasiswa mampu 
menjelaskan DHCP

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang DNS 

server

Mahasiswa mampu menghitung 
dan merencanakan jumlah IP 

Address 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 

• TCP/IP model 
• OSI 7 layer 

Mahasiswa dapat menjelaskan 
data dan informasi, keamanan 
informasi dan pengeleloaan 

jaringan

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang keamanan 
sistem dan jaringan komputer



E. PUSTAKA 

1. Rhodes, Brandon and Goerzen, John. 2010. Foundations of Python Network 
Programming: The Comprehensive guide to building network application with 
python. Appress. 

2. Vacca, John R. 2010. Network and System Security.  Elsevier Inc. 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Komputer  
2. Laptop 
3. LCD 
4. White Board 
5. Buku 



G. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Ming
gu ke

Sub CP-MK 
(KAD)

Materi 
Pembelajaran 
/ Pokok 
Bahasan

Metode 
Pembelaj
aran

Estim
asi 
Wakt
u

Pengala
man 
Belajar

Kriteria 
Penilaian & 
indikator 
bentuk

Bobot 
Penila
ian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
data dan 
informasi, 
keamanan 
informasi dan 
pengeleloaan 
jaringan 

• Pembagia
n Silabus 

• Pengertia
n Data, 
Informasi 

• Pengertia
n 
keamanan 
Informasi 
dan adm 
jaringan 

Ceramah
, 
simulasi 
, latihan 
soal dan 
diskusi 

100 
Menit

-

2 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang  
• TCP/IP 

model 
• OSI 7 

layer 

TCP / IP 
model  
• Perbandin

gan TCP/
IP dengan 
OSI 

• Layer-
layer pada 
TCP/IP 

Ceramah
, 
simulasi 
, latihan 
soal dan 
diskusi 

100 
Menit

Kemampuan 
menjelaskan 
TCP/IP

5%

3 Mahasiswa 
mampu 
menghitung 
dan 
merencanakan 
jumlah IP 
Address 

Subnetting 
Address

Ceramah
, 
simulasi 
, latihan 
soal dan 
diskusi 

100 
Menit

Kemampuan 
membuat 
perencanaan 
IP address 

5%



4 Mahasiswa 
mampu setting 
Lan dan 
menjelaskan 
jenis-jenis Lan

Jenis Lan dan 
setting Lan, 
Testing 
koneksi Lan 
menggunakan 
Ping 

Ceramah
, 
simulasi 
, latihan 
soal dan 
diskusi 

100 
Menit

Kemampuan 
setting Lan 
dan testing 
koneksi lan 

-

5 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
DHCP 

DHCP Ceramah
, 
simulasi 
, latihan 
soal dan 
diskusi 

100 
Menit

Kemampuan 
administrasi 
network

5%

6 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang DNS 
server 

DNS Server Ceramah
, 
simulasi 
, latihan 
soal dan 
diskusi 

100 
Menit

Kemampuan 
administrasi 
network

25%

7 Mampu 
menyelesaikan 
studi kasus 

Review, Studi 
Kasus

Ceramah
, 
simulasi 
, latihan 
soal dan 
diskusi 

100 
Menit

Kemampuan 
administrasi 
network

UTS

8 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
firewall 

Firewall Ceramah
, 
simulasi 
, latihan 
soal dan 
diskusi 

100 
Menit

Kemampuan 
administrasi 
network

5%



9 Mahasiswa 
mampu remote 
server 
menggunakan 
SSH dan 
firewall 

Remote 
Server, SSH 
dan Firewall 

Ceramah
, 
simulasi 
, latihan 
soal dan 
diskusi 

100 
Menit

Kemampuan 
administrasi 
network

5%

10-11 Mahasiswa 
mampu 
membuat 
proxy server 

Proxy Server Ceramah
, 
simulasi 
, latihan 
soal dan 
diskusi 

100 
Menit

Kemampuan 
administrasi 
network

5%

12-13 Mahasiswa 
mampu 
membuat vlan 

VLAN Ceramah
, 
simulasi 
, latihan 
soal dan 
diskusi 

100 
Menit

Kemampuan 
administrasi 
network

5%

14 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
keamanan 
komputer

Network 
Security, 
Manajemen 
Resiko 
Keamanan 
Informasi 

Ceramah
, 
simulasi 
, latihan 
soal dan 
diskusi 

100 
Menit

Kemampuan 
administrasi 
network

5%

UAS





1. RANCANGAN TUGAS MAHASISWA 

Mata Kuliah : Perancangan 
Keamanan 
Sistem dan 
Jaringan

Kode MK : MJU.TIK-
PP-04

Minggu Ke- : 3 Tugas Ke- : 1

Tujuan Tugas Mampu memahami bagaimana membuat tolopogi jaringan 
yang baik dan optimal dengan packet tracer

Uraian Tugas a. Obyek 
Mahasiswa mengingat kembali bagaimana membuat 
topologi jaringan dengan packet tracer

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan 
Membuat topologi jaringan : EIGRP, VLAN, OSPF

c. Metode/cara kerja/acuan yang digunakan 
Praktik

d. Dekripsi luaran tugas yang dihasilkan 
Simulasi program dan Makalah

Kriteria 
penilaian

Demo program : 60% 
Makalah : 30% 
Presentasi : 10%



2. INSTRUMEN EVALUASI 

Jember, 29 November 2017 
Dosen Pengampu 

Jenjang/grade Angka/skor Deskripsi/indikator kerja

A 90 – 100 Mahasiswa menyelesaikan tugas dengan sangat 
baik (sistematis, lengkap dan rapih), membaca 
materi, baik materi yang diberikan dalam tatap 
muka perkuliahan, maupun materi yang 
didapatkan dari sumber lainnya sebagai referensi.

B 70 – 89.99 Mahasiswa menyelesaikan tugas baik (sistematis, 
kurang lengkap dan kurang rapih), membaca 
materi, baik materi yang diberikan dalam tatap 
muka perkuliahan, maupun materi yang 
didapatkan dari sumber lainnya sebagai referensi.

C 55 – 69.99 Mahasiswa menyelesaikan tugas dengan cukup 
baik (kurang sistematis, tidak lengkap dan tidak 
rapih), membaca hanya dari materi yang 
diberikan dalam tatap muka perkuliahan sebagai 
referensi.

D 40 – 54.99 Mahasiswa menyelesaikan tugas dengan kurang 
baik (tidak sistematis, tidak lengkap dan tidak 
rapih), tidak membaca materi sebagai referensi.

E < 40 Mahasiswa tidak menyelesaikan tugas.
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