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INFORMATIKA

Network
Engineer

AI Engineer

IT Consultant

System
Analyst

Programmer

Intelligent Computing
and Networking



Smart
Networking

Optimized 
Programming

Smart 
Computing

Mempelajari pemrograman 
berbasis jaringan, topologi 
jaringan, jaringan komputer serta 
keamanan jaringan

Mempelajari komputasi cerdas 
seperti membuat sistem 
kendaraan otomatis.

Mempelajari bahasa dan 
paradigma pemrograman yang 
efektif dalam membuat 
aplikasi/sistem

Prospek kerja yang sangat luas

Program Magang di Telkom 
Group

Sertifikasi Nasional dari BNSP

Sertifikasi Internasional dari 
Google

Apa itu
Informatika?

Mahasiswa Prodi Informatika diberi kesempatan untuk 

menjalani Program MBKM selama 6 bulan di Telkom Group atau 

instansi terkemuka lainnya, baik startup maupun perusahaan 

swasta. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan 

pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai aktivitas dunia 

industri atau kerja. Sebelum lulus mahasiswa juga dibekali 

penguatan kompetensi melalui program Sertifikasi Profesi tingkat 

nasional dan internasional sesuai bidang minat yang dipilih.

Magang dan Sertifikasi

S1 Informatika mencetak lulusan dengan berbagai 

kemampuan di setiap bidangnya, dalam bidang Smart 

Computing mencetak lulusan sebagai AI Engineer, Data 

Scientist, Data Analyst. sedang kan pada smart 

networking akan menghasilkan lulusan dengan keahlian 

System Administrator, Database Administrator, Network 

Engineer, Cloud Architect, Cyber Security Engineer. 

Agar dapat bersaing dalam dunia kerja, mahasiswa S1 

informatika di bekali dengan pemahaman dasar logika 

pemrograman yang kuat dan kemampuan dalam 

mendeskripsikan masalah yang baik. dengan demikian 

lulusan program S1 informatika dapat bekerja di 

perusahaan digital yang berorientasi pada inovasi 

seperti start-up digital maupun perusahaan teknologi.

S.Kom.
Gelar Lulusan

Mengapa
Informatika?

Bidang Yang Dipelajari

“

“

M. Dafiús Shidqi   
Alumni SMAN 1 Lamongan

““Siapkah Kamu 
Menjadi 
Digital Talent
Berikutnya?
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AI Engineer

Network Engineer

IT Consultant

System Analyst

Programmer

SEO Specialist

Software Engineer

IT Consultant

Prospek Kerja Lulusan

“ “

Ivan Sholana 
Alumni SMKN 2 Probolinggo

Berkuliah di ITTelkom Surabaya 

membuka tantangan baru bagi hidup 

saya, membawa saya keluar dari zona 

nyaman dengab membuat saya 

berjuang lebih keras demi menggapai 

masa depan yang lebih cerah.

“ “

Tegar Try Buana Danuarta
Alumni SMAN 2 Kota Bima

Memilih kuliah di Institut Teknologi 

Telkom Surabaya adalah pilihan terbaik 

untuk belajar mengetahui tentang 

teknologi dan perindustrian.

Saya senang bisa kuliah di IT Telkom 

Surabaya prodi Informatika, karena 

disana saya bisa tau bagaimana cara 

ngoding dengan baik tetapi tetap seru 

dan tidak membosankan. Selain itu, 

teman-teman kuliah saya juga sifatnya 

bermacam- macam membuat saya jadi 

semangat ke kampus untuk belajar asik 

dengan mereka.


