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Computer Network
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Management

Digital
Infrastructure

Sarana komunikasi jarak jauh 
dengan pemanfaatan media 
elektromagnetik dan sebagai 
media jejaring sosial.

Pendukung suatu sistem 
komputasi yang berperan 
penting dalam era digital 4.0.

Ahli dalam pengelolaan 
manajemen bisnis berbasis ICT.

Dosen yang profesional dan 

berpengalaman di bidangnya

Mempelajari ilmu multidisplin 

sehingga mahasiswa akan 

mempunyai wawasan yang luas

Kompetensi lulusan sangat dibutuhkan di 

era digital

Bekerja sebagai Engineer di perusahaan 

telekomunikasi memiliki besaran gaji 

cukup tinggi

Apa itu
Teknik Telekomunikasi?

Mahasiswa berkesempatan mengikuti program MBKM 

dan magang industri di berbagai mitra terkemuka, 

seperti Telkom, Kementerian Kominfo, Huawei, dsb. 

Sertifikasi yang bisa diambil antara lain:

 Intermediate Network Administrator

 Cloud Computing

 Analis Optimasi RF

 Perekayasa RF

Magang dan Sertifikasi

Program Studi Sarjana Teknik Telekomunikasi 

adalah program yang mempelajari ilmu dan 

rekayasa di bidang Telekomunikasi. Aspek- 

aspek rekayasa yang dipelajari adalah teknologi, 

layanan, protokol, arsitektur jaringan, desain dan 

teknik pengiriman informasi broadband, proses 

pembangkitan dan pengiriman sinyal informasi 

secara efektif dan efesien. Agar dapat bersaing 

dimasa yang akan datang, mahasiswa dibekali pula 

dengan wawasan kemandirian, kewirausahaan 

serta kerjasama tim antardisiplin ilmu agar dapat 

berkompetisi, berkarya, berkontribusi dan 

mengembangkan diri di komunitas professional.

S.T.
Gelar Lulusan

Mengapa
Teknik Telekomunikasi?

Bidang Yang Dipelajari

“Kuliah di ITTelkom Surabaya diprodi T. Telekomunikasi 

merupakan bentuk ikhtiar dalam menggapai masa depan 

yang cerah. Dengan berbagai fasilitas penunjang yang 

lengkap dan dosen-dosen berkualitas, suatu hal yang 

sangat membantu mahasiswa untuk berkembang dan 

berproses dengan baik. Tidak hanya sisi akademik, 

ITTelkom Surabaya juga memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa dalam upaya  pengembangan minat dan 

bakat dalam meningkatkan potensi diri sebagai bekal dan 

persiapan dalam mengarungi dunia kerja nantinya.

“

Nabilah Azrina 
Alumni SMAN 1 Kota Bima

““Siapkah Kamu 
Menjadi 
Digital Talent
Berikutnya?
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Network Architects

Telecommunications Technician

Radio Engineer

Rf Engineer/Specialist

Radar Engineer

Core Network Engineer/Specialist

Site Acquisition & Site Management

Cloud Architect

Data Analyst

Technopreneur

Prospek Kerja Lulusan

“

“

Adista Fara Putri Fajar 
Alumni SMAN 1 Sidoarjo

“ “

Vidira Anindita Ramya  
Alumni SMAN 21 Surabaya

Banyak hal yang saya dapat setelah 

menjadi mahasiswi ITTS, contohnya 

dosen yang baik dan teman yang 

merangkul.

Saya mendapatkan banyak sekali hal baru serta 

pengalaman. Adanya dosen-dosen milenial di IT Telkom 

Surabaya, diskusi mengenai topik apapun menjadi 

menyenangkan. Selain itu, fasilitas kampus yang terus 

berkembang juga menjadi daya tarik bagi IT Telkom 

Surabaya. IT Telkom Surabaya juga sangat terbuka akan 

inovasi-inovasi baru dan terus mendukung 

mahasiswanya untuk terus berprestasi. Saya bangga 

menjadi bagian dari IT Telkom Surabaya sebagai salah 

satu perguruan tinggi BUMN terbaik di Surabaya.


