AKTIVITAS
Seminar
Seminar statistika berskala nasional maupun
internasional dilaksanakan secara periodik.

Workshop

FASILITAS

Workshop dengan materi-materi terkini tentang statistika (Bayesian, statistical process control, risk management, actuary, structural equation modeling, dll).

Kuliah Lapangan dan Studi Eksekursie
Laboratorium
Terdapat 4 ruangan laboratorium komputer dengan total
komputer sebanyak 100 unit berbasis Processor Core i7.
Seluruh komputer terpusat pada satu jaringan Jurusan
Statistika ITS dan dilengkapi dengan software-software
pendukung pembelajaran baik yang berlisensi maupun
open source.

Ruang Baca
Koleksi ruang baca Jurusan Statistika ITS (RBS) meliputi
pelbagai jenis buku (1400 judul), jurnal (50 jurnal),
hasil penelitian mahasiswa (tugas akhir dan laporan
kerja praktik), serta hasil peneitian dosen ITS.
ITS menyediakan akses jurnal internasional seperti IEEE,
Proquest, dll.

Kunjungan mahasiswa ke tempat-tempat yang mengaplikasikan statistika di berbagai bidang untuk menambah wawasan dan bekal di dunia kerja.

Pembinaan Keprofesian Mahasiswa
Mahasiswa terlibat dalam riset dan survai dengan tim
yang terdiri atas dosen dan mahasiswa serta praktisi.
Pembinaan juga dilakukan melalui HIMASTA ITS.

Program Kreativitas Mahasiswa
Pada tahun 2014, 52 proposal PKM mahasiswa Jurusan
Statistika ITS mendapat pendanaan dari DIKTI. Enam di
antaranya lolos dalam PIMNAS dan berhadil memperoleh
satu perak dan dua perunggu.

Ruang Kelas
Setiap ruang kelas dan laboratorium dilengkai dengan AC
dan LCD serta akses internet gratis

PROGRAM STUDI SARJANA
(S1)

HIMASTA ITS
Himpunan mahasiswa statistika (HIMASTA) ITS merupakan
pusat kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan diri
dalam berorganisasi dan keprofesian.

Hubungi kami:
Administrasi Jurusan Statistika
FMIPA ITS Gedung T Lt. 2
Kampus ITS Sukolilo Surabaya
Jawa Timur 60111:
www.statistics.its.ac.id
statistika@its.ac.id
Telp. (031) 594 3352, Fax. (031) 5922940

Jurusan Statistika
Fakultas MIPA
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

PELUANG KERJA

JURUSAN STATISTIKA
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

PROGRAM STUDI SARJANA (S1)

Akreditasi A
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
SK No. 023/BAN-PT/Ak-XIII/S-1/X/2010
Jurusan Statistika ITS merupakan salah satu jurusan
statistika terkemuka di Indonesia. Sesuai dengan visi
dan misinya, Jurusan Statistika ITS mengembangkan
ilmu statistika dalam bidang terapan industri, komputasi,
bisnis, ekonomi, sosial, pemerintahan dan lingkungan
serta kesehatan. Hal ini menjadi kekhasan lulusan
Jurusan Statistika ITS dengan potensi untuk mengembangkan statistika dalam menerapkannya dalam
berbagai bidang pekerjaan.

KURIKULUM
Program Studi Sarjana Statistika (S1) ITS memiliki beban
studi 144 sks yang dijadwalkan dalam 8 semester, terdiri
atas tahap persiapan (36 sks untuk 2 semester) dan tahap
sarjana (108 untuk 6 semester). Meski demikian tidak
sedikit mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi dalam 7 semester.
Mata kuliah di kurikulum S1 Statistika iTS dikelompokkan
ke dalam mata kuliah wajib 113 sks, pilihan 17 sks, dan
14 mata kuliah umum (MKU).

Lulusan Jurusan Statistika ITS memiliki
kesempatan yang luas untuk bekerja dalam
bidang analisis data, konsultan riset/survai,
quality assurance, quality control, inventory control, research and development,
marketing research, asuransi (aktuaria),
perencanaan SDM, dll.
Instansi dan perusaan yang bekerja sama dengan
Jurusan Statistika ITS: badan Pusat Statistika (BPS),
pemerintahan daerah, industri (PT Phillip, JVC,
Astra, Petrokimia, Semen Gresik, PT Tjiwi Kimia),
asuransi (AAJI, AIA, AXA, Megalife), dan kementerian
(Keuangan, Pendidikan dan Kebudaayaan, Kesehatan,
Dalam Negeri, Pekerjaan Umum).

LABORATORIUM PENDIDIKAN
VISI
Menjadi program pendidikan, penerapan dan
pengembangan statistika bertaraf internasional yang
berkontribusi pada bidang industri, komputasi, bisnisekonomi, sosial-pemerintahan, dan lingkungan-kesehatan.

MISI
1. Menyelenggarakan program pendidikan tingkat
sarjana dengan kurikulum pada kebutuhan di berbagai
bidang didukung oleh sumber daya yang berkualitas.
2. Menjadi pusat pengembangan dan penerapan statistika
khususnya di bidang industri, komputasi, bisnis-ekonomi,
sosial-pemerintahan, dan lingkungan-kesehatan.
3. Membentuk jejaring dengan lembaga pendidikan, dunia
industri dan bisnis berskala internasional.

1.
2.
3.
4.
5.

Lab. Statistika Industri
Lab. Statistika Komputasi
Lab Statistika Bisnis & Ekonomi
Lab. Statstika Sosial & Pemerintahan
Lab. Statistika Lingkungan & KEsehatan

SELEKSI MASUK

STAF PENGAJAR
Jurusan Statistika ITS memiliki 42 dosen terdiri atas 21
doktor yang 2 di antaranya
5%
45%
50%
adalah guru besar, dan
Profesor
Doktor
Master
21 master yang 7 di
antaranya sedang
menempuh studi S3
(doktoral) baik di dalam
negeri maupun di luar negeri.

1.
2.
3.
4.

SNMPTN (http://smits.its.ac.id/sarjana/#snmptn)
SBMPTN (http://smits.its.ac.id/sarjana/#sbmptn)
Program bidik misi (http://bidikmisi.dikti.go.id)
Program Lintas Jalur (untuk lulusan DIII Statistika)
(http://smits.its.ac.id/sarjana/#lintasjalur)

