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Rekayasa Perangkat Lunak

SMART SOFTWARE AND
GAME DEVELOPMENT



Software Design 
and Development

Software Project 
Management, Quality 
Assurance & Maintenance

Software Planning
and Analysis

Merancang atau membuat desain 
kemudian membangun software 
dengan membuat program 
komputer.

Merencanakan dan menganalisa 
kebutuhan software sebelum 
dibangun.

Mengelola proyek pembangunan 
software dan menjamin kualitas 
software serta pemeliharaannya.

Prospek Kerja Masa Depan Cerah sebab 

kebutuhan ahli software selalu tinggi

Bidang pekerjaannya sangat luas 

dibutuhkan di berbagai bidang

Berkreasi Dengan Desain dan Kode tidak 

hanya akan berkerja dengan logika saja

Mampu menerapkan Kecerdasan Artificial (AI) 

di era Industri 4.0.

Lulusan dari program studi berakreditasi telah 

mendapatkan sertifikat akreditasi BAIK. 

Apa itu
Rekayasa Perangkat Lunak?

Selain belajar pengembangan software, yang tak kalah 

kerennya adalah di prodi ini juga mempelajari 

penggunaan kecerdasan artifisial (AI) di dalam suatu 

software sehingga menjadi suatu software yang lebih 

cerdas (smart software). Sertifikasi yang disediakan 

adalah Mobile Programming (BNSP), Web Programming 

(BNSP), Scrum Project Management,

Magang dan Sertifikasi

Cocok bagi kalian yang berminat di bidang 

pengembangan aplikasi software (perangkat lunak). 

Software yang dipelajari meliputi aplikasi komputer, 

aplikasi mobile (smartphone/tablet), aplikasi internet 

(website) serta aplikasi permainan (game) dengan 

penambahan kecerdasan artificial (AI) sehingga menjadi 

aplikasi yang cerdas (smart app).

Software Engineering akan mengenalkan tentang siklus 

pengembangan software dan mempelajari semua cara-cara 

pengembangan software mulai dari perencanaannya, 

desain arsitekturnya, kontruksinya, pengujiannya, hingga 

pemeliharaannya. Bahkan diajari juga tentang bagaimana 

mengelola proyek pengembangan software serta 

bagaimana menjamin kualitas dari suatu software.

S.Kom.
Gelar Lulusan

Mengapa
kayasa Perangkat Lunak?

Bidang Yang Dipelajari

“

Wahyu Fidi R.
Alumni SMKS Islam 1 Kota Blitar

System Analyst 

Software Designer

Software Architect

Software (Full stack) Developer

Software Project Manager

Software Engineer, UI/UX designer

Game Developer

Mobile App Developer

Artificial Intelligence Engineer

Software Quality Assurance Engineer

Prospek Kerja Lulusan

“ “

Ryan Adi Saputra 
Alumni SMKN 4 Malang

Semua dosennya baik dan sangat 

sabar mengajar. Setiap pertemuan 

ada review materi sebelumnya. 

Dosennya sangat terbuka terhadap 

mahasiswa dan tidak ada diskriminasi 

terhadap siswa.

“ “

Damasya Ine Larisa  
Alumni SMAN 17 Surabaya

Seru banget, tidak ada keterbatasan 

dalam bersuara jadi punya ruang luas 

untuk berdiskusi, dosennya juga enak 

untuk diajak berbincang dan 

mendengarkan dengan baik, ilmu 

yang diberikan bukan hanya dari 

mengajar tapi juga dari mendidik.

““Siapkah Kamu 
Menjadi 
Digital Talent
Berikutnya?

se.ittelkom-sby.ac.id

se.ittelkomsby

“Kampusnya yang milenial serta berbasis ICT,  

bikin semakin tertarik menimba ilmu di ITTelkom 

Surabaya. Ditambah lagi dosennya milenial 

sehingga mahasiswa diberikan kebebasan untuk 

mengembangkan minat dan bakat baik 

akademik atau non akademik.


