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SMK Telkom Sidoarjo

Visi
Mewujudkan lembaga pendidikan menengah
kejuruan yang bermutu dengan standar
internasional, sehingga mampu menghasilkan
lulusan berkarakter unggul.

Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu

dan secara bertahap dikembangkan untuk memenuhi standar
internasional.

2. Mengembangkan sistem pembinaan peserta didik untuk
membentuk lulusan yang berkarakter unggul.

3. Mengembangkan unit produksi yang relevan dengan program studi
untuk meningkatkan skill dan kreativitas peserta didik.

SMK Telkom Sidoarjo merupakan salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan
Telkom (YPT) menyelenggarakan lembaga pendidikan lebih dari 35 tahun. YPT hadir sebagai peran nyata PT Telkom untuk
mengembangkan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan yang unggul dan berkualitas.

Salah satu lembaga pendidikan yang sedang dikembangkan dan menjadi prioritas YPT adalah SMK Telkom
Sidoarjo yang baru mendapatkan ijin operasional pada tahun 2019. Lembaga pendidikan ini memiliki program keahlian
Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi (TJAT). Meskipun demikian, SMK Telkom Sidoarjo tidak hanya mencetak lulusan
yang memiliki kompetensi telekomunikasi namun juga menerapkan kurikulum berbasis kebutuhan era Digital sejalan
dengan slogan kami School of Digital Era.



Kurikulum Digital

Kurikulum didesain adaptif
mengikuti kebutuhan industri digital
dengan membekali siswa
kemampuan L-4C (Leadership,
Critical Thinking, Colaboration,
Creativifity dan Communicative).

Setiap siswa dibekali kurikulum
nasional dengan program keahlian
TJAT + kurikulum Digital untuk
memenuhi kebutuhan era digital.

Pembelajaran menggunakan
metode flipped classroom dengan
pemanfaatan Learning
Management System (LMS) agar
siswa dapat belajar mandiri
dimanapun dia berada.

Sehingga waktu di sekolah
dapat dioptimalkan untuk
memeberikan materi kurikulum
digital.

Kurikulum 
Nasional

Kurikulum 
TJAT

Kurikulum 
Digital



Digital Talent Program

Program terintegrasi yang dirancang
untuk menghasilkan Profesional Muda yang
ahli di industri digital. Bersama dengan
dunia industri menyusun kurikulum dan
pengembangan karir bersama. Program ini
memberi kesempatankepada siswa SMK
Telkom Sidoarjo untuk mendalami
kemampuan-kemampuan sesuai minat dan
bakat mereka. Terdapat empat kelompok
yang bias dipilih oleh siswa dalam Digital
Talent Program, antara lain:

Hacker
Membekali siswa dengan
kemampuan
pemrograman, analitikal
sistem dan pemecahan
masalah dengan solusi
digital. 

Huster
Membekali Siswa dengan
kemampuan bisnis dan
Content Creator (Blogger, 
Youtuber, StoryTeller, dkk) di 
era digital. 

Hipster
Membekali siswa dengan
kemampuan desain
komunikasi visual, 
photografi dan dunia
desain pada umumnya. 

Story Teller
Membekali siswa dengan
kemampuan content
creator, copy writer dan 
bisa membantu dalam
penjualan produk dan 
layanan jasa perusahaan



Proses pembelajaran Digital Talent 
Program dilakukan dengan tiga
mekanisme:
• Online – Offline
Tersedia modul pembelajaran Online -
Mandiri dan juga mentor yang datang ke
sekolah untuk membimbing dan
berdiskusi bersama.
• Portfolio
Selama program siswa akan
mengumpulkan project dan portofolio
karya ide dan inovasi yang dihasilkan
secara individu maupun berkelompok, 
dibantu oleh industri dan komunitas
digital di Surabaya.
• Impact
Setiap karya yang dihasilkan sebisa
mungkin memberikan dampak manfaat
secara sosial maupun ekonomi kepada
masyarakat luas. 

Digital Talent Program

SKOMDA-TALK
Salah satu bagian dari DTP 
yaitu seminar online dimana
pembicara merupakan
orang-orang yang terlibat
langsung di industri digital.

KELAS DESIGN THINKING
Membekali kemampuan dalam proses inovasi yang 
berorientasi kepada manusia atau User.

BOOTCAMP
Membekali kemampuan lebih mendalam kepada peserta
terpilih yang selanjutnya menjadi mentor dalam program 
Student Facilitate Student di DTP.



Teaching Factory

Merupakan sistem pendidikan berbasis
industri, dimana sekolah bekerjasama dengan
industri pasangan dalam hal ini PT Telkom untuk
hadir di sekolah dengan membawa budaya kerja,
proyek pekerjaan, pegawai sebagai media siswa/siswi
dalam balajar.

Kegiatan ini dilaksankan setiap hari dengan
mentor dan pendamping langsung dari PT Telkom
Witel Sidoarjo. Dan setiap siswa belajar secara
langsung mengerjakan pekerjaan sehari-hari yang
ada di PT Telkom Witel Sidoarjo.

Selain itu, setiap 2 pekan sekali ada kelas
inspirasi yang menghadirkan para senior manager PT
Telkom untuk mengajar materi umum sebagai bekal
siswa-siswi SMK Telkom Sidoarjo.

Kelebihan Model Teaching Factory
• Siswa dapat secara langsung belajar sambil

prakek mengerjakan proyek sebenarnya.
• Siswa mendapat pengalaman dan ilmu yang

terkini sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia
industri.

• Siswa berlatih tanggung jawab karena proyek
yang dikerjakan langsung berkaitan dengan
kebutuhan industri.

• Siswa mendapat ilmu, pengalaman dan arahan
langsung dari pegawai PT Telkom selaku mentor.

• Siswa mendapat pengalaman lebih dan
dibuktikan dengan sertifikat yang bisa
bermanfaat saat mereka lulus.



Program Karakter

• Program Asrama
Program pembentukan karakter 
melalui pembiasaan di luar 
sekolah dengan program kerjasama 
dengan pemilik rumah kos untuk 
mengelola kurikulum rumah kos 
layaknya  asrama. Program ini 
difokuskan untuk siswa/siswi yang
berasal dari luar kota.

• Skomda Character Building Camp 
(SCBC)
Program pembentukan karakter religius, 
jujur, bersih, toleransi, tanggung jawab 
dan kerja keras dalam bentuk camp di 
sekolah dilakukan setiap 2 minggu sekali 
untuk setiap siswa baru.

• Pembiasaan Harian
Setiap pagi diawali dengan membaca 
asmaul husna, kitab suci masing-
masing agama, sedekah pagi. Ibadah 
harian secara bersama-sama sesuai 
agama masing-masing. 



Fasilitas Sekolah

• Ruang Kelas dengan kursi bangku individu dan 
dilengkapi AC, Smart TV, Wifi serta GlassBoard untuk 
papan tulis.

• Laboratorium komputer, laboratorium fiber optik 
dengan teknologi terkini sesuai kebutuhan industri.

• Lapangan olahraga untuk Basket, Voli, Futsal serta 
lapangan upacara untuk multifungsi.

• Aula yang berfungsi sebagai ruang serba guna untuk 
berbagai aktifitas siswa.

• Dan sarana prasarana lainnya.



Profil Lulusan

Dengan membekali kurikulum terupdate yang menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum digital kepada setiap 
siswa, maka lulusan SMK Telkom Sidoarjo akan memiliki kompetensi berikut :

• Softskill
• Leadership (Kepemimpinan)
• Communication (Komunikator)
• Collaboration (Kerjasama)
• Critical Thingking (Kritis)
• Creative (Kreatifitas)

• Hardskill
• Teknisi Fiber Optik
• Teknisi Komunikasi Data Seluler
• Teknisi Komunikasi Data Satelit
• Programmer Android
• Programmer BackEnd
• Designer UI/UX
• Digital Content Crator
• Digital Marketer
• Digital Sotryteller
• Besiness Lead

• Peluang Industri Pekerjaan
• Operator Telekomunikasi
• Internet Service Provider
• Industri Digital
• Startup
• Software House
• Seluruh instansi yang saat ini 

menggunakan ICT sebagai 
pendukung



Pengembangan Sekolah
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