Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma atau UNSURYA adalah universitas swasta, yang berawal dari Institut Teknologi Dirgantara (ITD)
yang didirikan pada tahun 1988. Pada tahun 1989, ITD berubah menjadi Sekolah TinggiTeknologi Dirgantara (STTD). Pada tahun 1999 STTD
berubah menjadi Universitas Suryadarma. Saat ini sedang dalam proses penambahan makna dari nama universitas menjadi Universitas Dirgantara
Marsekal Suryadarma.
Perguruan tinggi ini didirikan oleh tokoh-tokoh TNI Angkatan Udara dengan cita-cita luhur untuk berperan serta dalam membantu pemerintah,
perusahaan penerbangan dan masyarakat dalam mendidik tenaga profesional di bidang kedirgantaraan. Unsurya dibina oleh Yayasan Adi Upaya
sebuah yayasan dibawah TNI-AU
Visi
Menjadi Center of Excelent dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan di Indonesia
Misi
• Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkualitas sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Universitas
• Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas khususnya dalam ilmu pengetahuan kedirgantaraan
• Memberi kesempatan belajar kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu
pengetahuan terkait
Tujuan
• Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu pengetahuan terkait lainnya di Indonesia.
• Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dengan mengedepankan sikap dan perilaku sebagai bangsa
dan warga negara Indonesia yang berintegritas
Dengan visi, misi dan tujuan tersebut, secara bertahap semua program studi di UNSURYA akan berbasis pada industri penerbangan.
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Industri penerbangan nasional saat ini tumbuh mencapai 15% per tahun. Pertumbuhan ini berdampak luas bukan saja pada sektor operator penerbangan, melainkan
juga terhadap seluruh mata rantai industri penerbangan. Misalnya, jasa perawatan pesawat, industri dan jasa logistik, kebandaraan bahkan yang terkait dengan hukum
udara pun menjadi hal penting dalam pertumbuhan industri penerbangan. Namun, sekalipun mata rantai industri penerbangan bertumbuh pesat, ada masalah yang
timbul, yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan berlatar belakang penerbangan. Persoalan menjadi makin sulit, karena untuk bidangbidang tertentu seperti untuk perawatan pesawat dan logistik, saat ini dituntut memiliki sertifikasi.
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA) adalah satu-satunya perguruan tinggi yang berbasis penerbangan di Jakarta, membuka peluang bagi
Anda yang ingin berkarir di Industri penerbangan. UNSURYA merupakan THE FUTURE OF INDONESIAN AVIATION INDUSTRY GATEWAY, yang berarti UNSURYA
adalah pintu gerbang bagi sumber daya manusia yang akan menekuni profesi di industri penerbangan.
Daftarkan diri Anda ke Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA) untuk karir cemerlang di industri penerbangan.
Informasi lebih lanjut hubungi alamat di bawah ini:
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Teknik Penerbangan (S1)
Aeronautika (D3)
Program Studi Teknik Penerbangan bertujuan untuk menghasilkan sarjana teknik yang memiliki kemampuan bekerja dibidang teknik pemeliharaan pesawat terbang,
rancang bangun pesawat terbang, modifikasi dan renovasi pesawat terbang, sarana dan prasarana penerbangan serta mampu menyiapkan operasional penerbangan
secara terpadu.
Sedang Program Studi Aeronautika bertujuan untuk menghasilkan Ahli Madya yang termpil dan profesional dibidang teknologi propulsi, struktur, material pesawat
terbang.
Prospek pekerjaan: luusan ke dua program studi ini dapat berkairir di pabrik pesawat terbang di dalam maupun di luar negeri, pusat-pusat perawatan pesawat
terbang, operator penerbangan dan bandara. Juga terbuka bagi Anda yang menyenangi tantangan menjadi investigator pada kasus-kasus kecelakaan pesawat seperti
di KNKT (Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi) bahkan menjadi Perwira TNI/Polri
Fasilitas belajar mengajar : satu pesawat twin jet engine jenis Falcon-20, satu pesawat Casa 212-100 Aviocar twin engine turboprop dan dua pesawat latih Marchetti
SF 260 warrior single engine piston full aerobatic, wind tunnel dan laboratorium lainnya
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Teknik Industri
Program Studi Teknik Industri adalah salah satu dari program studi di bawah Fakultas Teknologi Industri. Lulusan Program Studi ini diarahkan menjadi tenaga
profesional yang memiliki kemampuan analisis, perencanaan, perancanga, perekayasaan serta perbaikan dan pengoperasian sistem yang terintegrasi antara manusia,
peralatan, material, energi, teknologi dan informasi, baik dibidang umum maupun bidang kedirgantaraan, khususnya yang terkait dengan sistem logistik dan
operasional penerbangan.
Prospek bagi lulusan program studi ini sangat terbuka luas untuk berkarir di: bidang logistik, operator penerbangan dan bandara. Tidak tertutup kemungkinan untuk
profesi lain yang memerlukan sarjana teknik industri.
Fasilitas belajar mengajar, laboratorium proses produksi, laboratorium analisis perancangan kerja dan ergonomi, laboratorium tata letak dan laboratorium fisika.
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Teknik Elektro
Program Studi Teknik Elektro adalah salah satu dari program studi di bawah Fakultas Teknologi Industri. Lulusan Program Studi ini diarahkan menjadi tenaga
profesional dibidang teknologi elektronika. Saat ini, arah dari Program Studi Elektro mulai di arahkan ke konsentrasi yang terkait dengan penerbangan, seperti:
rekayasa sistem elektronika penerbangan, telekomunikasi penerbangan, radar dan kendali pesawat terbang dan tentunya juga yang terkait dengan sistem
telekomunikasi dan kontrol secara umum.
Prospek pekerjaan: lulusan program studi teknik Elektro berkesempatan untuk berkarir di industri penerbangan di dalam maupun di luar negeri, termasuk di pusatpusat perawatan pesawat terbang, operator penerbangan dan bandara dan tentunya juga terbuka peluang untuk berkarir dibidang lain sesuai dengan profesi yang
terkait dengan bidang elektro, seperti industri pertelevisian dan industri secara umum. Tidak tertutup kemungkinan juga menjadi Perwira TNI/Polri

Fasilitas belajar mengajar : satu pesawat twin jet engine jenis Falcon-20, satu pesawat Casa 212-100 Aviocar twin engine turboprop dan dua pesawat latih Marchetti
SF 260 warrior single engine piston full aerobatic, laboratorium elektronika, laboratorium telekomunikasi, laboratorium TTL dan laboratorium fisika.
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Sistem Informasi (S1)
Manajemen Informatika (D3)
Ke dua Program Studi ini adalah bagian dari program studi Fakultas Teknologi Industri. Program Studi Sistem Informasi, memiliki konsentrasi Analisa Pemrograman,
Multi Media dan Wawasan Kedirgantaraan, khususnya terkait dengan Sistem Infoemsi Kedirgantaraan. Lulusan Program Studi ini diarahkan menjadi tenaga
profesional dibidang sistem informasi.
Prospek pekerjaan bagi lulusan program studi ini antara lain, untuk konsentrasi pemrograman antara lain: System Analyst dan System Integrator, IT Quality
Management, Project Coordinator. Untuk konsentrasi Multi Media, terbuka peluang sebagai: Analyst Desaign System, Konsultan IT dan Web Development. Sedang
untuk konsentrasi kedirgantaraan terbuka peluang sebagai: pengendali lalu lintas udara (air conveying hegemony/ATC).
Sedang Program Studi Manajemen Informatika, mempunyai konsentrasi Pemrograman Multi Media dan E-Commerce.
Prospek pekerjaan bagi lulusan program studi ini antara lain, untuk konsentrasi pemrograman Multi Media, antara lain sebagai: System Integrator, IT Quality
Management. Untuk konsentrasi E-Commerce terbuka peluang sebagai Aplikasi System Ticketing dan Cargo System
Fasilitas belajar mengajar : Laboratorium Komputer Multimedia
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Manajemen
Akuntansi
Program Studi Manajemen dan Akuntansi Unsurya dalam waktu dekat akan diarahkan kepada manajemen dan akuntansi yang terkait dengan industri penerbangan.
Hal ini terkait dengan pertumbuhan industri penerbangan yang memerlukan tenaga-tenaga profesional dalam bidang manajemen dan akuntansi yang terkait dengan
industri penerbangan, seperti bidang logistik, jasa penerbangan, lembaga pembiayaan, leasing dan asuransi.
Prospek pekerjaan: perusahaan penerbangan, perusahaan logistik, perbankan, lembaga pembiayaan, leasing, asuransi, kebandaraan dan tidak tertutup
kemungkinan menjadi Perwira TNI/Polri
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Saat ini Fakultas Hukum memiliki Program Studi ilmu Hukum. Dalam waktu dekat, sejalan dengan pertubuhan dan perkembangan industri penerbangan nasional,
Fakultas Hukum akan di arahkan kepada Hukum Udara (Air Law). Saat ini konsentrasi hukum udara sudah dimulai. Dengan banyaknya mahasiswa yang mengambil
konsentrasi hukum udara.
Prospek pekerjaan: disamping pada umumnya lulusan Fakultas Hukum yang berkarir di bidang peradilan dan advokasi, lulusan Fakultas Hukum yang megambil
konsentrasi Hukum Udara dapat mengembangkan karir di pabrik-pabrik pesawat terbang di dalam maupun di luar negeri, pusat-pusat perawatan pesawat terbang,
operator penerbangan, bandara, perbankan dan lembaga pembiayaan (leasing company), asuransi, TNI-AU yang terkait dengan perjanjian jual beli, pengoperasian
pesawat, perikatan kontrak, termasuk hal-hal yang terkait dengan pelanggaran pidana yang terkait dengan kegiatan penerbangan.
Fasilitas belajar mengajar : memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang terakreditasi di Kemenkumham RI
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Magister Manajemen UNSURYA diarahkan untuk mampu menguasai teori dan mengembangkannya dalam bentuk analisis yang yang bersifat praktis yang diterapkan
dalam praktek-praktek bisnis dan pembuatan kebijakan bisnis.
Sesuai dengan arah UNSURYA yang akan menjadi The Future of Indonesian Aviation Industry Gateway, maka program Magister Manajemen juga akan mengarah
kepada hal-hal yang berhubungan dengan penyiapan sumber daya manusia pada jenjang profesional dalam industri penerbangan
Peserta program Magister Manajemen Unsurya terdiri dari Perwira Tinggi dan Perwira Menengah TNI-AU, AD, eksekutif dari perusahaan-perusahaan terkemuka yang
diharapkan mampu berbagi pengalaman sesuai dengan latar belakang profesi masing-masing.
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AMTUS (Aircraft Maintenance Training Unsurya)
AMTUS adalah pusat pelatihan dengan standar Civil Aviation Safety Regulation yang menyiapkan tenaga terampil siap pakai bagi mendukung industri perawatan
pesawat terbang baik di dalam maupun di luar negeri. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AMTO (Aircraft Maintenance Training Organization) setiap sumber
daya manusia yang bekerja dalam industri perawatan pesawat, diwajibkan memiliki sertifikat dari AMTO. Sertifikat yang dikeluarkan AMTUS disahkan oleh Direktorat
Keselamatan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Kementerian Perhubungan RI. Dengan sertifikat ini memudahkan bagi lulusan pusat pelatihan ini
untuk diterima di perusahaan-perusahaan perawatan pesawat terbang. Lama pelatihan ini mencapai 3000 jam pelajaran. Yang menjadi nilai tambah AMTUS adalah
peserta pelatihan dapat mengonfersi nilai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang D3 Aeronautika atau bahkan ke S1 Teknik Penerbangan di Unsurya.
Peserta AMTUS tidak terbatas hanya bagi lulusan setingkat SLTA, tetapi juga bagi mereka yang sudah bekerja selain di industri perawatan pesawat udara atau
perusahaan penerbangan, melainkan juga bagi mereka yang menginginkan alih profesi ke industri perawatan pesawat terbang. Begitu juga bagi mahasiswa prodi
selain teknik penerbangan dapat mengikuti pelatihan ini.
Pusat Pelatihan AMTUS didukung oleh GMFAero Asia (Garuda Indonesia Group), PT Indonesia Air Transport (IAT), Global Maintenance Facility, PT Kandiasa
Dirgatama
Prospek pekerjaan:, pusat-pusat perawatan pesawat terbang di dalam maupun di luar negeri, operator penerbangan, bandara, investigator pesawat terbang,
Kementerian Perhubungan., TNI/Polri dan lain-lain.
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