


Fakultas Teknik dan Desain

  Desain  Produk adalah bidang ilmu dan keahlian perancangan,
perencanaan, dan pembuatan benda fungsional yang bertolak dari
kebutuhan, kenyamanan manusia atau pengguna dan perkembangan
prinsip-prinsip industri. Lulusan Desain Produk di ITSB dipersiapkan
untuk memiliki kemampuan melakukan proses perencanaan produk
inovatif bagi industri dengan mempertimbangkan  aspek kebutuhan
pasar, teknologi produksi yang ada, ergonomik, estetika, dan sosial
budaya.
  Prospek karir lulusan Desain Produk adalah menjadi Industrial
Designer, Product Planner, Trend Forecaster, Researcher di bidang
industri seperti otomotif, home appliances furniture, maupun consumer
electronic.

Fakultas Vokasi

   Program Studi Teknologi Pulp dan Kertas adalah bidang ilmu yang
mempelajari proses pembuatan dan perancang komponen pabrik
pengolahan pulp dan kertas. Mahasiswa Teknologi Pengolahan Pulp
dan Kertas ITSB dipersiapkan memiliki kemampuan dalam
mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan
dengan Pengolahan Pulp dan Kertas. Selain itu mahasiswa program
studi Pengolahan Pulp dan Kertas memiliki kesempatan
mendapatkan beasiswa ikatan dinas kerja dari Asian Pulp & Paper. 
   Prospek karir lulusan Pengolahan Pulp dan Kertas adalah menjadi
Ahli Pengolahan Limbah serta  Konversi Energi pada industri
pengolahan pulp dan kertas.

1.Teknik Sipil

  Teknik Sipil adalah bidang ilmu & keahlian yang menerapkan
prinsip bidang ilmu fisika dan matematika menjadi proses rekayasa
pada bidang infrastruktur bangunan seperti: gedung, jalan,
jembatan, bendungan, dan lain-lain. Mahasiswa Teknik Sipil ITSB
dipersiapkan untuk menjadi profesional yang kompetitif dalam
memahami desain, konstruksi, serta ilmu manajemen yang menjadi
dasar perkembangan infrastruktur.
   Prospek karir lulusan Teknik Sipil adalah menjadi Ahli Struktur dan
Konstruksi Bangunan, jalan, jembatan, serta menjadi Ahli
Manajemen Konstruksi yang berkaitan dengan pengadaan barang
dan jasa.      

2. Perencanaan Wilayah dan kota

  Perencanaan Wilayah dan Kota adalah bidang ilmu dan keahlian
perencanaan dan perancangan yang terkait dengan perumusan
alternatif tindakan secara sistematis, komprehensif dan terpadu
dalam ranah publik dengan mempertimbangkan  kebutuhan dan
ketersediaan sumber daya untuk mencapai kemajuan wilayah dan
kota masa depan.
   Prospek karir lulusan Perencanan  Wilayah dan Kota antara lain
dapat bekerja sebagai perencana di berbagai instansi pemerintah di
tingkat pusat dan daerah, Konsultan Perencana, Akademisi, serta
Pengusaha.

3.Teknik Pertambangan

  Teknik Pertambangan adalah bidang ilmu yang mempelajari
kondisi geologi suatu bahan galian dan air tanah, serta menghitung
sumber daya (resource) dan cadangan (reserve) yang ada di
daerah eksplorasi. Program Studi Teknik Pertambangan bertujuan
mengembangkan lulusan yang inovatif dan kreatif menuju revolusi
4.0. Transformasi dimulai dari proses perancangan manufakturing
yang menggunakan sistem digital dan internet, big data analyst,
coding, yang diaplikasikan sejak tahapan eksplorasi hingga
eksploitasi tambang.
  Prospek karir lulusan Teknik Pertambangan antara lain dapat
bekerja sebagai Engineer di berbagai perusahaan pertambangan
terkemuka.  

5. Desain Produk

4.Teknik Perminyakan
  Teknik Perminyakan adalah bidang ilmu yang mempelajari metoda,
teknik, dan peralatan (perangkat keras dan lunak) yang digunakan
dalam kegiatan industri minyak dan gas bumi yang meliputi kegiatan
pemboran, produksi dan mengelola reservoir.
   Prospek karir lulusan Teknik Perminyakan adalah menjadi seorang ahli
yang kompeten di bidang hulu migas yang memiliki etika dan wawasan
lingkungan dalam mengelola sumber daya minyak & gas bumi
nasional. Memiliki kompetensi untuk menjadi Ahli Teknik Reservoir, Ahli
Teknik Produksi, Ahli Teknik Pemboran, Ahli Teknik Penilaian Pormasi dan
Ahli Ekonomi Migas.

1. Teknologi Pengolahan Sawit
  Program Studi Teknologi Pengolahan Sawit adalah bidang ilmu yang
mempelajari proses pengolahan kelapa sawit dari tandan buah segar
hingga menjadi minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil
(CPO). Mahasiswa Teknologi Pengolahan Sawit ITSB dibekali
keterampilan dalam mengoperasikan dan merawat peralatan
pengolahan kelapa sawit. 
  Prospek karir lulusan Teknologi Pengolahan Sawit antara lain dapat
menjadi Asisten Kepala Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, serta lulusan
Teknologi Pengolahan Sawit ITSB mendapat jaminan kerja di PT SMART
Tbk. (syarat dan ketentuan berlaku).

2. Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas


