
BAB II 

Profil Institusi 

 

2.1. Latar Belakang Institusi 

Kemajuan teknologi telah memberikan jawaban akan kebutuhan informasi, 

komputer yang semakin canggih memungkinkan untuk memperoleh informasi 

secara cepat, tepat dan akurat. Hasil informasi canggih ini telah mulai menyentuh 

kehidupan kita. Penggunaan dan pemanfaatan komputer secara optimal dapat 

memacu laju pembangunan. Kesadaran tentang hal inilah yang menuntut 

pengadaan tenaga-tenaga ahli yang terampil untuk mengelola informasi, dan 

pendidikan adalah salah satu cara yang harus ditempuh untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga tersebut. 

 
2.2. Sejarah berdirinya Institusi 

STIKOM Surabaya pertama kali berdiri pada 30 April 1983, dan sekolah 

komputer pertama di wilayah Jawa Timur. Waktu itu diberi nama Pendidikan 

Tinggi Komputer, Akademi Komputer & Informatika Surabaya (AKIS) oleh 

Yayasan Putra Bhakti berdasarkan SK Yayasan Putra Bhakti No. 

01/KPT/PB/III/1983. 

 
2.3. Maksud dan Tujuan Institusi 

Dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi yang Berkualitas, Unggul dan 

Terkenal, STIKOM Surabaya senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan dan 

sumber daya manusianya melalui penciptaan korporat yang sehat dan produktif. 
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2.4. Logo Institusi 

Logo STIKOM SURABAYA berupa susunan sembilan buah kubus 

berwarna oranye membentuk segitiga yang seakan saling berkait. Sehingga 

dibagian tengah akan membentuk bintang yang bersinar. 

Bintang yang bersinar melambangkan sinar terang dalam kegelapan malam. 

Artinya, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, STIKOM SURABAYA ingin 

menerangi kehidupan bangsa, mengubah masa depan bangsa menjadi cerah, 

mencapai cita-cita  masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Didalam kubus 

terdapat tiga puluh enam titik, yang melambangkan kekuatan untuk menuju 

kesempurnaan. 

 Sembilan buah kubus melambangkan sembilan Krida Budaya STIKOM 

SURABAYA yaitu idealisme, profesionalisme, dedikasi, prestasi utama, mandiri, 

terbuka, setia-taat, tangguh, dan terpadu. 

 
2.5. Program Studi di STIKOM Surabaya 

1. S1 Sistem Informasi 

2. S1 Sistem Komputer 

3. S1 Komputer Akutansi 

4. S1 Desain Komunikasi Visual 

5. DIV Komputer Multimedia 

6. DIII Komputer Grafis dan Cetak 

7. DIII Perkantoran dan Kesekretariatan 

8. DIII Manajemen Informatika 
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2.6. Fasilitas dan Layanan di STIKOM Surabaya 

2.6.1. Sertifikasi 

Kini berbekal ijasah saja tidaklah cukup. Di era persaingan global yang 

ketat, seorang sarjana perlu melengkapi diri dengan sertifikat berstandar 

internasional.  Upaya STIKOM Surabaya ini diwujudkan dengan bekerjasama 

dengan beberapa vendor raksasa software. Seperti, Microsoft dalam bentuk 

Microsoft IT Academy (Microsoft ITA), Adobe dalam bentuk Adobe Certified 

Expert (ACE),  Prometric dan Certiport sebagai testing center. 

 
2.6.2. Perpustakaan 

Perpustakaan STMIK STIKOM SURABAYA bukan saja sebagai sarana 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan dari literatur-literatur yang tersedia akan 

tetapi perpustakaan juga mampu memberikan nilai tambah kepada sivitas 

akademika untuk menumbuhkan sikap mandiri dalam proses pembelajaran. 

 
2.6.3. Laboratorium  

Laboratorium merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan 

mahasiswa sesuai dengan program studi yang diambil mahasiswa.  
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2.6.4. Hot Spot Wifi 

Seluruh area kampus telah dilengkapi dengan akses internet gratis bagi 

mahasiswa, dosen, dan tamu melalui jaringan nirkabel hotspot wifi STIKOM 

SWC. 

 

2.6.5. Masjid 

Untuk mempermudah peribadatan seluruh sivitas STIKOM Surabaya yang 

beragama Islam, disediakan masjid. Tempat ini sering difungsikan untuk berbagai 

kegiatan, terutama pada hari-hari besar Islam. 

 
 
 
2.7. Motto Institusi 

“Heart & Mind Towards Excellence.” Melalui motto ini diharapkan 

seluruh sivitas akademika STIKOM Surabaya senantiasa bekerja dan berkarya 

dengan menyatukan hati serta pikiran guna mencapai prestasi yang lebih baik di 

masa-masa mendatang. 


