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SISTEM INFORMASI



Basic 
Programming

Business & 
System Analysis

Manajemen 
Teknologi Informasi

Mengembangkan sebuah perangkat 

lunak berupa aplikasi dan didukung 

basis data yang berguna meningkatkan 

performa sebuah aplikasi.

Mengkoordinir dan mengelola 
sumber daya manusia di dalam 
pembangunan sistem informasi.

Melakukan review, analisis, dan 

mengevaluasi permasalahan bisnis, 

proses bisnis, fungsi, sistem informasi 

yang digunakan dan data dasar informasi.

Jurusan Sistem Informasi di bawah Institusi 

yang berbasis BUMN yaitu Telkom Group

Jurusan Sistem Informasi adaptif terhadap 

perkembangan digital 

Kesempatan terlibat dalam kegiatan riset 

dan Student Exchange Programs

Pengajar jurusan Sistem Informasi didominasi 

oleh dosen muda berasal dari kampus terbaik 

di dalam negeri maupun luar negeri.

Membekali beragam sertifikasi Internasional 

dan Nasional untuk mahasiswa yang 

memberikan nilai tambah ketika lulus.

Apa itu
Sistem Informasi?

Mahasiswa Prodi Sistem Informasi diberi kesempatan untuk menjalani 

Program MBKM selama 6 bulan di Telkom Group atau instansi lain guna 

memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa 

mengenai aktivitas dunia industri atau kerja. Sebelum lulus, mahasiswa 

juga dibekali kompetensi untuk mengembangkan enterprise system 

melalui program sertifikasi  seperti System Analyst, SAP (System 

Application and Product in Data Processing), Web Developer, Mobile 

Programmer, IT Infrastructure Library (ITITL), Enterprice Architect.

Magang dan Sertifikasi

Di era digital seperti sekarang, hampir setiap 

organsiasi atau perusahaan membutuhkan dan 

mengandalkan sistem informasi, sehingga 

organisasi sangat membutuhkan sumber daya 

manusia yang ahli di bidang sistem informasi.

Prodi Sistem Informasi mengajarkan tentang 

kebutuhan IT pada organisasi atau perusahaan 

yang mengintegrasikan teknologi, manusia, 

proses bisnis dan tata kelola perencanaan 

organisasi untuk memberikan solusi SI/TI dalam 

penerapan Good Corporate Governance.

S.Kom.
Gelar Lulusan

Mengapa
Sistem Informasi?

Bidang Yang Dipelajari

Business and System Analyst

IS Engineer

IS Auditor

IS Consultant

Enterprise Architect

ERP Specialist

Project Manager

Web Programmer

Database Designer

Data Analyst

Technopreneurship

Prospek Kerja Lulusan

“ “

Ais Ayuni Nur Rofiah
Alumni SMAN Bandarkedungmulyo, Jombang

Semua dosennya baik dan sangat 

sabar mengajar. Setiap pertemuan 

ada review materi sebelumnya. 

Dosennya sangat terbuka terhadap 

mahasiswa dan tidak ada diskriminasi 

terhadap siswa.

“

“

Amalina Tri Setya Berliana 
Alumni SMAN 5 Surabaya

Dukungan penuh diberikan untuk 

mengembangkan hardskill dan sofskill 

mahasiswa. Fasilitas lengkap dan 

disediakan program pengembangan 

karir untuk mahasiswa agar siap kerja. 

Informasi beasiswa lengkap dari 

internal dan eksternal. Bangga sekali 

kuliah di Kampus Sejuta Inovasi ini.

““Siapkah Kamu 
Menjadi 
Digital Talent
Berikutnya?
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Prodi Sistem Informasi fokus pada teknologi, manusia 

dan proses agar dapat berkolaborasi, menganalisis dan 

mengotomasi proses bisnis perusahaan. Mahasiswa 

Sistem Informasi diberikan ketrampilan tentang teknologi 

dan manusia yang mempunyai peran sangat penting 

dalam merancang, mengembangkan dan mengelola 

sistem digital perusahaan yang akan digunakan. Selain 

itu, mahasiswa juga dibekali bagaimana cara mengelola 

proyek SI/TI dari awal hingga akhir untuk menunjang 

aktivitas pada organisasi.

Ciri khas S1 Sistem Informasi


