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MMT in TechnoMarketing

Perkembangan teknologi adalah salah satu dari 5 drivers of change yang berpengaruh kuat terhadap perubahan 
lingkungan bisnis. Teknologi, selain menjadi akselerator kegiatan operasional bisnis, juga merupakan produk yang 
marak ditransaksikan. Bidang studi technomarketing membahas aspek fundamental dalam dunia bisnis teknologi 
seperti manajemen bisnis dan aspek strategis pemasaran bisnis teknologi. Bidang studi ini akan mengenalkan 
mahasiswa kepada konsep, praktik, dan studi kasus seputar bisnis dan pemasaran produk teknologi. Program ini 
memfokuskan pembahasan strategi dan taktik bisnis industri teknologi yang berkembang pesat.

· Pengembangan bisnis (business development)
· Manajemen pemasaran (marketing management, marketing specialist)
· Manajemen merek (brand management)
· Pengembangan produk (product manager)

· Mampu merancang kerangka strategis untuk menjalankan taktik pemasaran yang efektif

· Mampu mengelola dan mengembangkan bisnis berbasis teknologi dengan pendekatan strategic 
marketing dan kemampuan manajemen yang holistic

· Mampu memimpin dan melakukan riset pemasaran untuk pengembangan produk
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Persyaratan Pendaftaran

Tata Cara Pendaftaran

2. Mendapatkan dua rekomendasi dengan cara online yaitu dengan mencantumkan Nama dan Email untuk 
2 (dua) rekomendator yang berasal dari :

1. Peserta program terbuka bagi lulusan Program Sarjana dengan IPK 3,00 dari Perguruan Tinggi Negeri atau 
Perguruan Tinggi Swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B.

• Pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja, atau

3. Memiliki sertifikat TOEFL/TOEFL – like Paper based dengan nilai skor minimal 450 
• Mantan dosen atau pembimbing program sarjana.

4. Memiliki sertifikat Tes Potensi Kemampuan Akademik (TPKA) dengan skor minimal 450, yang dikeluarkan 
oleh: Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik (DIRP2A-ITS), atau Tes Potensi Akademik 
(TPA) yang dikeluarkan oleh BAPPENAS, dan TKDA HIMPSI. Untuk tes TPA DIRP2A-ITS bisa dilihat di 
tpka.its.ac.id 

5. Lulus seleksi masuk; Tes Tulis: Materi Bidang dan Wawancara

7. Bagi pendaftar Program S2 harus mengisi Judul Usulan Topik Penelitian.

• Institutional Testing Program (ITP).
• Sertifikat Bahasa Inggris dari seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.
• Sertifikat TEFL paper based dapat digantikan dengan sertifikat IELTS dengan skor minimal 4.5 atau 

TOEFL IBT dengan skor minimal 32.

6. Menyatakan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan/prosedur akademik dan finansial yang berlaku.

6. Calon peserta harus menyimpan dan mencetak file Kartu Bukti Pendaftaran online.

8. Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut pada tempat yang disediakan.
7. Calon peserta tidak diperkenankan mengganti program studi yang telah dipilih dengan alasan apapun.

• Surat Keterangan Sehat.

9. Kartu peserta dibawa pada waktu test materi bidang dan wawancara.

1. Melalui web ITS: smits.its.ac.id calon peserta melakukan pendaftaran Kode Akses Pendaftaran (KAP) dan 
Personal Identification Number (PIN). Calon peserta menuliskan nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat 
email yang valid.

2. Selanjutnya calon peserta akan mendapatkan email berisi Kode Bayar, KAP dan PIN.

5. Untuk melakukan pendaftaran secara online, calon peserta harus menyiapkan:
• File pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 cm (memakai pakaian yang sopan dan rapi) dengan latar 

belakang putih berformat JPEG atau PNG dengan ukuran maksimum 500 KB.

3. Dengan menggunakan Kode Bayar, calon peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 500.000,00 
melalui loket/Teller/ATM/Internet Banking untuk Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank 
Jatim (Perhatian : Biaya pendaftaran TIDAK DAPAT ditarik kembali dengan alasan apapun).

• Ijazah Sarjana (S1)/SKL (harus dicantumkan kontak kadep/kaprodi berupa nama, email dan no hp).
• Transkrip Sarjana (S1).

4. Calon peserta melakukan pendaftaran secara online (melalui Internet) dengan mengunjungi website Seleksi 
Masuk ITS (SMITS) dengan alamat smits.its.ac.id, dengan login menggunakan KAP dan PIN.

• Surat Rekomendasi 2 buah (Rekomendasi dengan cara online yaitu dengan mencantumkan Nama dan 
Email untuk 2 (dua) rekomendator).

• Sertifikat TPA atau TPKA.
• Sertifikat TOEFL/IELTS.

Informasi pendaftaran lebih lanjut silahkan kunjungi:
https://www.its.ac.id/mt/id/informasi-pendaftaran/
Kampus ITS Tjokroaminoto, Jl. Cokroaminoto 12 A Surabaya

e-mail: infommt.its@gmail.com

081330896644 | Official WA MT-ITS

Tel : +62315613922, +62315666172




