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LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 
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Teknik Logistik



Transportation
Management

Start-Up 
Industrial Logistics

Smart
Logistics

Mempelajari perpindahan 
barang dengan menggunakan 
moda tranpotasi yang tepat

Mempelajari peredaran barang 
agar dapat menemukan 
kombinasi antara kecepatan, 
teknologi dan biaya

Membangun model bisnis 
teknologi logistik

Peluang kerja terus terbuka dibidang 

Logistik

Logistik bidang penting dan 

dibutuhkan disegala bidang 

Gaji lulusan teknik logistik tinggi

Logistik Bisnis Internasional

Apa itu
Teknik Logistik?

Tantangan persaingan pada era Industri 4.0 mendorong peningkatan 

kebutuhan talenta dan ahli-ahli di bidang logistik. ITTelkom Surabaya hadir 

dengan desain kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri logistik 

dan supply chain management. Mahasiswa akan mendapatkan kesempatan 

untuk mengikuti kegiatan magang industri di Telkom Group, BUMN, 

perusahaan multi nasional dan instansi terkemuka lainnya. Selain itu 

mahasiswa juga akan dibekali kompetensi unggul melalui program 

sertifikasi profesi baik nasional maupun internasional seperti CSCM, CSCA 

dan CLIP.

Magang dan Sertifikasi

Bidang ilmu yang berfokus untuk 

mengorganisir aliran material dan produk 

jadi mulai dari pengadaan, transportasi, 

penyimpangan, distribusi dan pergudangan 

yang dilakukan secara scientific.

Prodi Teknik Logistik lebih mengedepankan 

pemecahan masalah dengan prinsip 

prinsip keteknikan yang termasuk di 

dalamnya ilmu-ilmu eksak.

Mengapa
Teknik Logistik?

Bidang Yang Dipelajari

“ “

Matteo Ibastian   
Alumni SMK NEGERI 3 Jombang

““Siapkah Kamu 
Menjadi 
Digital Talent
Berikutnya?
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Ahli Logistik

Manager Logistik

Analis Logistik

Manajer Gudang dan 

Distribusi

Bisnis Export/Import

Prospek Kerja Lulusan

Puji syukur saya masih diberi 

kesempatan berkuliah di IT Telkom 

Surabaya jurusan Teknik Logistik. 

Proses belajar-mengajar sangat 

menyenangkan, dosen-dosenya 

sangat friendly.

“

“

Nawang Aji Rabukuntari 
Alumni SMAN 1 Jombang

“ “

Annisa'ul Baroroh  
Alumni SMA Muhammadiyah 1 Taman

Berkuliah di IT Telkom Surabaya 

merupahan kebahagiaan tersendiri 

bagi saya. Bisa bertemu dengan teman 

dan belajar disana mambuat saya 

selalu bersyukur dan bersemangat 

membangun impian saya.

Bersyukur banget bisa kuliah dengan 

baik dan lancar, dosen yang humble dan 

mudah dalam memberikan materi, 

fasilitas kampus yang memadai, serta 

teman-temanku yang asyik bisa buat aku 

lebih semangat belajar dan menggapai 

mimpiku nanti disana. Solution for the 

nation!! ga salah pilih kampus deh!

S.T.
Gelar Lulusan


