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Program Studi

Sistem Informasi

Tau kan jaman sekarang banyak banget aplikasi dan web. Tapi
yang cocok dengan kebutuhan yang mana?
Nah, di sini kamu bisa belajar menganalisis kebutuhan solusi Teknologi
Informasi (IT) tersebut untuk berbagai perusahaan,
startup, atau organisasi.
Peminatan Sistem Informasi S1 STT-NF
Penerapan Solusi IT
Pengelolaan Sumber Daya IT
Peluang atau prospek kerja setelah lulus dari jurusan
Sistem Informasi diantaranya:
System Analyst, Data Analyst, IT/SI Implementor,
Project Manager

“Kampus NF bergerak di bidang IT dengan pengembangan
karakternya dipadu bersamaan dengan soft skills
terbaik dan mata kuliah yang update mampu
mengantarkan ke jenjang karir yang cemerlang.”
Novi Wijiasih, Sistem Informasi 2013
SAP Junior Analis

Program Studi
Informatika

Anak jaman now kudu banget ngerti dan nguasain IT dong.
Era kini dan masa depan adalah eranya IT, Di sini kamu bisa lho
belajar membangun aplikasi web, mobile, ngoprek di networking dan
cyber security, serta teknologi terkini lainnya seperti cloud, big data,
dan computer vision
Peminatan informatika S1 STT-NF
- Web & Mobile Progamming
- Teknologi Jaringan dan Infrastruktur Komputer
- Cyber Security
Peluang atau prospek kerja setelah lulus dari
jurusan Informatika diantaranya:
Apps (web & Mobile) Developer, Network Engineer,
AI (artiﬁcial intelligence), Cloud Engineer

"Saya Tertarik Kuliah di STT-NF karena menyediakan
sarana dan prasana untuk mengembangkan kreativitas
dan inovasi serta membantu saya dalam
membangun startup "
Muhammad Isfahani Ghiyath, Informatika, 2015
Google Chapter at STT Terpadu Nurul Fikri
Finalis Apicta 2018 GhuangZou, China

Program Unggulan

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu

Nurul Fikri

Program Magang Mahasiswa
Bersertiﬁkat dengan BUMN
Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (STT-NF)
bekerjasama dengan Perusahaan BUMN serta FHCI (Forum
Human Capital Indonesia) bertujuan untuk menunjang
mahasiswa/i yang unggul, berkarakter positif dan siap
berkompetisi di dunia kerja. Adapun magang kerja ini
bersertiﬁkat sehingga dapat membantu mahasiswa/i STT-NF
mendapat portofolio yang baik guna menambah
pengalaman dan siap bekerja.

Tahsin dan Tahﬁdz
Nurul Fikri
STT-NF bertekad untuk membentuk mahasiswa/i yang sholeh dan
sholehah. Oleh karena itu, STT-NF mengadakan program pendalaman
Al Qur'an seperti perbaikan bacaan Al Qur'an dan penghafalan Al
Qur'an. diharapkan lulusannya dapat membawa spirit Al Qur'an.

Program Unggulan
Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu

Nurul Fikri

Bimbingan dan Pelatihan
Bahasa Asing Program
Studi S2 di dalam & luar Negeri

STT NF memiliki program bimbingan studi lanjut ke luar negeri dan
bahasa asing. Unit khusus yang membidangi program-program tersebut
adalah Nurul Fikri Global Hub. Dengan begitu para mahasiswa STT NF
memiliki masa depan yang cerah dan berdaya saing kompetitif

Sertiﬁkasi Kompetensi
Teknologi Informasi
Level Nasional & Internasional
STT-NF bekerjasama dengan Oracle Academy, Mikrotik
Academy, Hendevane Training Partner (HTP) serta
memiliki program sertiﬁkasi lain untuk menghasilkan
mahasiswa STT-NF yang berkualitas di bidang IT dalam
pengembangan dan penambahan value mahasiswa yang
dapat meningkatkan daya saing, peluang karir,
pendapatan dan peningkatan karir, serta menambah
wawasan mahasiswa.

Pembinaan Softskill
dan Karakter Kepemimpinan

STT-NF mengadakan program unggulan seperti pembinaan
softskill dan kegiatan mentoring guna membentuk mahasiswa yang
berkarakter positif (novelty, integrity, care, dan excellence) serta
menghasilkan lulusan dengan prestasi yang baik. kegiatan ini
dipandu oleh mentor-mentor yang profesional serta kekeluargaan,
sehingga mahasiswa merasa lebih nyaman dan termotivasi

Beastudi

STT Terpadu Nurul Fikri

Kampus STT Nurul Fikri memberikan Beastudi bagi para calon
mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik
diantaranya :
A. Prestasi
B. Tahﬁdz Qur'an,
C. Bidikmisi
D. Kegiatan Sosial

Mitra dan Donatur Program Beastudi

Kiprah Alumni
STT Terpadu Nurul Fikri
Modiﬁka merupakan salah satu startup yang sukses
dan terpercaya yang dibangun oleh Agus Arianto
alumni STT-NF angkatan 1. Modiﬁka menjual aksesoris
motor untuk dalam negeri maupun di luar negeri
penjualan ekspor ke manca negara seperti Eropa,
Turki, India dan Amerika.
STT Nurul Fikri kampus yang membimbing lahirnya
generasi islami dengan karakter-karakter kepemimpinan yang berjiwa teknopreneur. Saya sangat
bangga menjadi salah satu bagian dari alumni atau
lulusan STT-NF karena saya dapat menerapkan
proses berﬁkir lebih maju dan terdepan, memiliki
pandangan luas dan berjiwa mandiri

Agus Arianto
CEO Modiﬁka

STT Nurul Fikri memberikan ilmu
pengetahuan dan skills yang sangat
bernilai tinggi bagi masa depan dan
karir yang menungjang sebagai Aparatur
Sipil Negara (ASN).
Fahmi Maisam Cahyo
Kemenkumham Dirjen Imigrasi

STT Terpadu Nurul Fikri mengajarkan saya untuk
berani melangkah dan mencoba. Bangga menjadi alumni STT-NF karna kita tidak hanya
dibekalkan materi akademis, tapi juga dibekalkan
pengembangan kepribadian Islami. "Jangan
pernah takut untuk bersaing di dunia kerja, karna
perusahaan tidak mencari orang pintar dengan
IPK tinggi", tapi yang perusahaan cari orang
yang mau belajar dengan atitude yang baik
untuk perusahaan dan dirinya
Desi Ratnasari
Pusat Inovasi LIPI

Mau jadi lulusan IT yang
kompeten dan berkarakter ?
Yuk join STT - NF
admisi.nurulﬁkri.ac.id
Informasi Layanan
Hotline 021 - 7863191
Whatsapp 0857 - 1624 - 3174

