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perihal : Penerimaan Mahasiswa Baru lnstitut Teknologi Telkom (lTTelkom) surabaya

'-T::iL'il,1l"rr.r, mengenai hadirnya rnstitut Teknorogi rerkom (rrrerkom) Surabava vang telah

kami sampaikan sebelumnya, perkenankan kami sampaikan bahwa lTTelkom surabaya kini telah

hadir secara resmi di Kota surabaya, Provinsi Jawa Timur' berdasarkan Keputusan Menteri Riset'

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 733/KPTlllzouS' tanggal 4 september 2018' tentang lzin

pendirian lnstitut Teknologi Telkom surabaya di Kota surabaya Provinsi Jawa Timur yang

Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom'

sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang putra-putri warga Kota Bontang untuk

berga bu ng menjad i mahasiswa lTTelkom Su rabaya'

lTTelkom surabaya merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan

pendidikan Telkom (YPT) dan didukung o"ni6 oleh PT' Telkom' lfielkom Surabaya men'rpakan

kampus keempat ,itit ypt, dengan kampus-kampus yang telah terselenggara lebih dulu' yaitu

Telkom university di Bandung, lTTelkom Purwokerto' dan Akatel Jakartra' Lokasi Kampus 
'fTelkom

surabaya berada di Jalan Gayungan-prr No. t7-tg, Gayungan, surabaya' Irrelkom surabaya

menyelenggarakan 7 (tuiuh) program studi yang sangat dibutuhkan oleh industri saat ini dan masa

depan, yakni:

1. Program Studi S1' Teknik Elektro'

2. Program Studi Sl Teknik Telekomunikasi'

3. Program Studi Sl Teknik lndustri'

4. Program Studi Sl Teknik Komputer'

5. Program Studi Sl Teknologi lnformasi

6. Program StudiSl Sistem lnformasi' dan

T,ProgramStudiSlRekayasaPerangkatLunak(softwareEngineering|.

lrrelkom surabaya memiliki kekhasan yang menjadi pembeda dengan perguruan tinggi lain' yakni

memiriki kurikurum dan pengembangan koirpetensi yang berfokus untuk aplikasi di bidang industri

maritim, logistik, dan transportasi. Kekhasan tersebut akan memberikan kontribusi pada

perkembanganekonomiKawasanTimurlndonesiamelaluiKotaSurabayayangmerupakansalah
satu pusat industri maritim, pusat logistik dan hub utama transportasi darat' laut' dan udara di

lndonesia.

Di kampus rrTerkom surabaya, mahasiswa akan dipersiapkan untuk bekerja di dunia industri yang

berkembang di era Revolusi lndustri 4'0 melalui program studiyang diselenggarakannya' Kurikulum

tTTelkom surabaya menerapkan konsep pendidikan tink & motch untuk bidang-bidang keilmuan
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yang dipelajari melalui program magang (internship) di industri terkait yang menjadi mitra kerjama

kami, baik di berbagai BUMN maupun perusahaan swasta nasional serta multinasional'

lTTelkom Surabaya akan memberikan beasiswa prestasi sebanyak 35 orang yang merupakan bagian

dari program Beasiswa Yayasan Pendidikan Telkom. selain itu, tersedia beragam beasiswa lainnya'

yakni Bidikmisi Kemenristekdikti, beasiswa Telkom Group dan beasiswa dari mitra kerjasama lainnya'

Keseluruhan program beasiswa tersebut mencapai besaran Rp 30 Milyar per tahun' Untuk informasi

lebih lanjut mengenai lTTelkom Surabaya, kami persilakan Bapak/lbu mengunjungi website kami

http://www ittel ac.id

Di samping itu, lTTelkom surabaya juga mendukung program pemerintah untuk pemerataan

pendidikan tinggi, khususnya bagi putra-putri yang berasal dari Kawasan Timur lndonesia' lTTelkom

Surabaya memiliki kebijakan khusus yang ditujukan untuk putra-putri yang berasal dari Papua &

Papua Barat, Maluku, Matuku Utara, NTT, NTB, Katimantan, dan Sulawesi melalui penyediaan

kuota khusus dan jalur seleksi khusus.

Khusus untuk putra-putri dari Kawasan Timur lndonesia, lTTelkom surabaya memberikan program

pengayaan matakuliah-matakuliah dasar, yaitu berupa program matrikulasi untuk mata kuliah

Kalkulus, Fisika, dan Bahasa lnggris pada semester-1 di setiaptahun akademik berjalan'

Dengan pengalaman Yayasan Pendidikan Telkom selama lebih dari 28 tahun dalam

menyelenggarakan pendidikan di berbagai tingkatan, khususnya pada tingkat pendidikan tinggi

dengan pengelolaan seluruh kampus yang kami jalin dalam konsep TUNC (Ielkom university

Notiona! Compusl, kami selalu memberikan kualitas pendidikan yang terbaik untuk meningkatkan

kompetensi dan kualitas sDM lndonesia. Untuk itu, kami mengajak putra-putri lndonesia untuk

bergabung sebagai mahasiswa lTTelkom Surabaya'

Untuk penerimaan mahasiswa baru lTTelkom Surabaya Tahun Akademik 2O18|2OL9' pendaftaran

dan registrasi kami laksanakan hingga tanggal 31 Oktober 2018' Selanjutnya' kami persilakan

Bapak/lbu mengakses website http:// pmb.ittelkom-sbv.ac.id, atau dapat menghubungi:

CallCenter PMB lTTelkom Surabava

0811 3980 8009

0811 3278 005

0822 2350 4458

Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/lbu, kami ucapkan terima kasih'

Ho at kami,
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