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Teknologi Informasi

INTEGRATED AND
CLOUD TECHNOLOGY



Analisis
Data Technopreneur

Cloud
Computing

Kemampuan pengolahan data 
bisnis untuk mendukung 
pengambilan keputusan

Kemampuan mengelola teknologi Cloud 

Computing sebagai infrastruktur IT 

yang ditinjau dari sisi teknis, bisnis, 

arsitektur, dan keamanan.

Kemampuan mengelola tim 
pengembangan produk digital

Teknologi informasi berkembang 

dengan sangat pesat. 

Peluang kerja pada bidang Teknologi 

Informasi sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan-perusahaan. 

Pekerja di bidang IT memiliki gaji yang 

cukup tinggi dikarenakan latar belakang 

ilmu yang tidak banyak dimiliki oleh 

sembarang orang. 

Apa itu
Teknologi Informasi?

Teknologi Informasi ITTelkom Surabaya menerapkan program 

kampus merdeka, pada semester 6, 7, dan 8 mahasiswa dapat 

memanfaatkan SKS khusus untuk kampus merdeka. 

Semua Mahasiswa Teknologi Informasi wajib mengambil 

sertifikasi sebelum lulus perkulihan pada semester 7 atau 8. 

Sertifikasi yang disediakan adalah Network Administration 

certification, Cloud Fondation certification, Blockchain certifica-

tion, IoT Fundamental certification, CyberOps Associate.

Magang dan Sertifikasi

Teknologi Informasi mempelajari 

pendekatan sistematis dalam memilih, 

mengembangkan, menerapkan, 

mengintegrasikan, dan mengelola 

teknologi komputasi yang aman.

 

Program Studi Teknologi Informasi ITTelkom 

Surabaya memiliki kurikulum yang 

mengacu pada APTIKOM dan ACM.

S.Kom.
Gelar Lulusan

Mengapa
Teknologi Informasi?

Bidang Yang Dipelajari

“ “

Fiandio Adhi Pradana
Alumni SMAS HANG TUAH 2 Sidoarjo

““Siapkah Kamu 
Menjadi 
Digital Talent
Berikutnya?
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it.ittelkomsby

Network Engineer

System Integrator

Information Engineer 

IoT Engineer

IT Auditor

IT manager

Prospek Kerja Lulusan

Berkuliah di ITTelkom Surabaya dapat 

menambah skill dibidang Akademik 

maupun Non Akademik yang berguna 

bagi masa depan, banyak prestasi yang 

dapat diraih disini, serta banyak sekali 

wadah untuk berkembang diri yang dapat 

diikuti oleh seluruh mahasiswa.

“

“

Sangat senang berkuliah di kampus ini, karena 

beberapa program yang dapat memanfaatkan keahlian 

saya yaitu program menjadi "Admin Content Creator 

Prodi di Bidang Instagram" yang dimana program 

tersebut cocok dengan saya yang suka mendesain atau 

membuat konten. Jadi kampus memberikan 

kesempatan atau peluang kepada mahasiswanya untuk 

mencari pengalaman baik itu dibidang hard skill 

maupun soft skill, itulah sedikit cerita yang membuat 

saya senang dan nyaman dengan kampus ini.

Rafi Ardinata Riskiansyah
Alumni SMKS YPM 3 Taman, Sidoarjo

“

“

Densa Tanzilda  
Alumni SMKS INDO BARUNA Surabaya

Selama berkuliah di Telkom Campus Surabaya, kampus ini 

telah berkembang dengan sangat luar biasa, mulai dari 

perkembangan inovasi-inovasinya, pengembangan prodi, 

dan bukan hanya sebagai pusat pengembangan 

pembelajaran, tetapi pusat riset juga, baik di bidang IoT, 

elektro, dll. Dengan semangat kampus yang mencoba 

untuk terus berkembang, membuat saya sebagai 

mahasiswa terpacu untuk semangat juga dalam 

mengembangkan kampus yang tergolong baru ini.


