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Sekilas Informasi Tentang Kampus Akademi Telkom Jakarta
Assalamualaikum,wr wb..
Alhamdulillah kali ini saya akan memposting sedikit tentang Informasi Kampus tempat saya bekerja.
Yaitu Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta atau sering disebut Akademi Telkom
Jakarta disingkat Akatel Jakarta. Mungkin memang belum begitu banyak dikenal seperti Telkom
Univesity yang berada di Bandung. Lokasi Akademi Telkom sendiri berada di Ibukota Jakarta yang
sebentar lagi Kampus ini akan berubah menjadi Sekolah Tinggi.
Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta didirikan pada tahun 13 Mei 2002 berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi a.n Dr.Satryo Soemantri Brodjonegoro No 94/D/O/2002.
Dan telah menyelenggarakan Program Studi Teknik Telekomunikasi sejak tanggal 09 - 09 - 2002,
berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 11, Jakarta Barat dengan Jumlah mahasiswa lebih dari 300 orang
dari program Diploma 3.
Akademi Telkom Jakarta.!
Akademi Telkom Jakarta mendapatkan akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Dengan SK.015.BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VII/. Dengan demikian Kampus ini adalah Kampus dengan
citra yang baik sehingga para orang tua tidak perlu takut untuk menguliahkan putra-putrinya.
Mengapa harus masuk di Akademi Telkom Jakarta?
Nah ini adalah suatu pertanyaan yang logis, mengapa harus kuliah di Akatel? Seperti yang sudah saya
katakan di atas bahwa Akatel merupakan satu-satunya kampus Diploma Teknik Telekomunikasi dibawah
Yayasan Telkom Foundation di Jakarta dengan akreditasi B. Dengan demikian bila suatu Kampus
memiliki ranking yang baik pastinya akan menghasilkan lulusan lulusan yang baik pula, jadi Akatel
merupakan salah satu Kampus yang menggembleng mahasiswanya dengan sungguh-sungguh guna
mencetak lulusan-lulusan yang professional khususnya dibidang ICT. Dengan prosentasi praktek lebih
besar disbanding teori.
Bagaimana cara dosen mengajar di Akademi Telkom Jakarta?
Saya rasa semua Kampus memiliki dosen-dosen yang sangat profesioal dan bagus, namun untuk dosen di
Kampus Akaddemi Telkom jakarta ini pastinya dosen-dosen yang profesional yang di pilih dengan
kualitas yang baik dan sudah terbukti keprofesionalanya. ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi
mahasiswa memiliki dosen-dosen yang berkualitas baik.
Pengaruh kuliah di Akademi Telkom Jakarta terhadap prospek kerja?
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Bila sudah lulus kuliah maka mahasiswa akan melamar sebuah pekerjaan, nah perusahan tempat iya
melamar pekerjaan tentu akan melihat dia itu lulusan mana? pastinya perusahaan akan lebih mudah
menerima calon pekerja dari lulusan Kampus Diploma karena mereka sudah secara riil mengerti
dilapangan. Sehingga untuk mencari pekerjaan pun tidak terlalu merasa kesulitan, bahkan juga mahasiswa
langsung ditawarkan pekerjaan tanpa harus melamar terlebih dahulu. nah itulah kelebihanya bila kuliah di
Kampus terbaik.
Kesimpulan dari saya!
Pilihlah Kampus yang berkualitas baik bila ingin mendapat kemudahan disaat sudah lulus kuliah, karena
bila kita adalah lulusan dari Kampus yang baik secara otomatis kita pun akan menjadi lulusan dengan
kualitas baik pula. Perlu dipertimbangkan setelah lulus SMS/MA, apakah kuliah S1 dengan estimasi
waktu 5 tahun atau Diploma 3 dengan waktu 3 tahun? Your life, your choice… Berbekal kemampuan dan
keahlian serta pengetahuan yang di berikan di pihak kampus terbaik insyaallah lulusanya akan bekrja di
tempat yang baik dan menjadi orang yang sukses.
Cukup sekian dulu artikel saya tentang Kampus Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta
semoga ada manfaatnya bagi para calon mahasiswa yang hendak ingin melanjutkan sekolah namun belum
menentukan akan lanjut kemana. Saya mohon partisipasi untuk memfollow blog saya ini terimakasih atas
kunjunganya wasalam...
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