PENJABARAN VISI UNIVERSITAS NAROTAMA

Visi
UNNAR

Visi
Fakultas Ekonomi

Visi
Fakultas Hukum

Visi
Fakultas Teknik

Universitas yang
Modern dan Bermutu
Berbasis Teknologi
Informasi dan
Komunikasi

Fakultas Ekonomi yang
modern dan bermutu
berbasis Teknologi
Informasi dan
Komunikasi.

Fakultas Hukum yang
modern dan bermutu
berbasis Teknologi
Informasi dan
Komunikasi.

Fakultas Teknik yang
modern dan bermutu
berbasis Teknologi
Informasi dan
Komunikasi.

Visi
Fakultas Ilmu
Komputer
Fakultas Ilmu Komputer
yang modern dan
bermutu berbasis
Teknologi Informasi
dan Komunikasi.

Visi
Fakultas Ekonomi
Fakultas Ekonomi yang
modern dan bermutu berbasis
Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

Visi
Prodi Manajemen
“ Menjadi Program Studi
manajemen yang modern dan
bermutu pada bidang
manajemen pemasaran,
sumberdaya manusia dan
keuangan pada tahun 2020. “

Visi
Prodi Akuntansi
Menjadi Program Studi
Akuntansi yang terkemuka di
tingkat nasional dan Asia
Tenggara pada tahun 2025,
dengan pemanfaatan teknologi
informasi dalam bidang
pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat

Visi
Prodi Magister Manajemen
“Menjadi Pusat Pendidikan
bidang Ilmu Manajemen
Terapan yang mengikuti
perkembangan jaman serta
mampu menyesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat
khususnya bidang Sumber
Daya Manusia dan Keuangan
pada tahun 2015”

Visi
Fakultas Hukum

Visi
Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum yang modern
dan bermutu berbasis
Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

Terwujudnya Program Studi
Ilmu Hukum yang Profesional
dan Kompetitif berbasis
Teknologi Informasi dan

Visi
Prodi Magister Ilmu
Hukum
“Menjadi Program Studi yang
memiliki daya saing pada
bidang hukum bisnis pada
tahun 2020"

Visi
Prodi Magister
Kenotariatan
“Menjadi Program Studi yang
memiliki daya saing dan
mampu mengembangkan ilmu
hukum dalam praktisi hukum

Komunikasi pada Tahun 2020.

Visi
Fakultas Teknik
Fakultas Teknik yang modern dan bermutu berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi.

kenotariatan pada tahun 2020"

Visi
Prodi Teknik Sipil
Terwujudnya Program Studi Teknik Sipil yang Berkualitas
dengan Komitmen kepada Pengembangan Ilmu Teknik Sipil
yang sesuai dengan Kepentingan Masyarakat pada Tahun 2020

Visi
Fakultas Ilmu Komputer

Visi
Prodi sistem Informasi

Visi
Prodi Sistem Komputer

Fakultas Ilmu Komputer yang modern
dan bermutu berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi.

Terwujudnya Prodi Sistem Informasi yang
berkualitas pada bidang business
information system dan corporate
information system yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat pada tahun 2020.

Menjadi Program Studi yang mampu
mencetak Sarjana Komputer yang
memberi manfaat bagi masyarakat di
bidang Teknologi Permainan (Game
Technology), Teknologi Hardware serta
Manajemen Jaringan Komputer

PENJABARAN MISI UNIVERSITAS NAROTAMA

Misi
UNNAR

Misi
Fakultas Ekonomi

Misi
Fakultas Hukum

Misi
Fakultas Teknik

Misi
Fakultas Ilmu
Komputer

Memberikan
1. Menyelenggarakan
1.Menghasilkan sarjana
1. Mencetak sarjana Ekonomi 1. Menyelenggarakan
yang
memiliki
kontribusi nyata
pendidikan Ilmu Hukum
Pendidikan
Teknik
yang memiliki integritas
integritas
dan
rasa
dalam pengembangan
untuk
menghasilkan
lulusan
yang
berkualitas
untuk
dan rasa nasionalisme yang
nasionalisme
yang
ilmu pengetahuan
yang
bermutu
dan
berdaya
menghasilkan
lulusan
tinggi, kemandirian,
tinggi,
kemandirian,
dan teknologi sesuai
saing serta mempunyai jiwa
yang bermutu dan
kerjasama, dan
kerjasama,
dan
dengan
entrepreneurship,
mengikuti
penumbuhan rasa etika
penumbuhan
rasa
etika
perkembangan zaman
nasionalisme dan berakhlak
perkembangan jaman
profesional serta mampu
profesional
serta
melalui, kegiatan
mulia melalui kurikulum
serta mampu bersaing
menciptakan dan
mampu
menciptakan
pendidikan,
berbasis kompetensi dan
dalam kompetisi global.
mengembangkan bisnis
dan mengembangkan
penelitian, dan
tenaga
pengajar
yang 2. Melaksanakan kegiatan
terapan dengan
bisnis terapan dengan
pengabdian kepada
kompeten
serta
dengan
pengembangan
Ilmu
pemanfaatan Teknologi
pemanfaatan Teknologi
masyarakat yang
menerapkan
proses
Teknik melalui kegiatan
informasi.
informasi.
bermutu dan berdaya 2. Menjadi agen penelitian dan pembelajaran edutainment
penelitian
yang
2.Menjadi
agen
saing global dengan
berbasis Teknologi Informasi
berorientasi
kepada
pengembangan ekonomi
perubahan
dalam
memanfaatkan
dan Komunikasi.
pemenuhan kebutuhan
dan Bisnis khususnya pada
penelitian
dan
teknologi informasi
2. Melakukan
kegiatan
masyarakat.
bidang manajemen dan
pengembangan
dan komunikasi.
penelitian
hukum
yang 3. Menerapkan keahlian
akuntansi.
Teknologi Informasi.
berkualitas
dan
bermanfaat
Teknik secara aktif 3.Menjadi mitra utama
3. Menjadi mitra utama
bagi masyarakat dan dunia
melalui
kegiatan
pengembangan ekonomi
IKM (Industri Kecil
usaha
serta
mengembangkan
pengabdian
kepada
kerakyatan melalui
dan Menengah) dalam
kerja sama dengan institusi
masyarakat
pengembangan sistem
penyuluhan dan pelatihan
lain secara berkelanjutan,
berorientasikan
pada
teknologi tepat guna
serta pembinaan UMKM
baik
lokal,
nasional
maupun
pembangunan
daerah
melalui penyuluhan dan
4. Menjadikan lulusan yang
Internasional
dengan
dan
kesejahteraan
pelatihan
serta
memiliki daya saing pada
memanfaatkan
Teknologi
masyarakat
pembinaan.
bidangnya dan mampu
4. Menjadikan lulusan
Informasi dan Komunikasi.
berwirausaha
yang memiliki daya
3. Melakukan
Pengabdian
saing pada bidangnya
kepada masyarakat secara
dan mampu
efektif dan berkelanjutan
berwirausaha
serta
mengembangkan
kerjasama yang bermanfaat
serta saling menguntungkan
dengan lembaga lain baik
lokal,
nasional,
mupun
internasional
dengan
memanfaatkan
Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Misi
Fakultas Ekonomi
1. Mencetak sarjana Ekonomi

Misi
Prodi Manajemen

1. Menyelenggarakan pendidikan
dan pengajaran dibidang
yang memiliki integritas dan
manajemen yang mampu
rasa nasionalisme yang tinggi,
menhasilkan lulusan berdaya
kemandirian, kerjasama, dan
saing dibidang sumberdaya
penumbuhan rasa etika
manusia, pemasaran, dan
profesional serta mampu
keuangan dan memiliki
menciptakan dan
wawasan global dan rasa cinta
mengembangkan bisnis terapan
tanah air.
dengan pemanfaatan Teknologi
2. Menyelenggarakan dan
informasi.
menghasilkan penelitian
2. Menjadi agen penelitian dan
berdaya saing dibidang
pengembangan ekonomi dan
manajemen sumberdaya
Bisnis khususnya pada bidang
manusia, pemasaran, dan
manajemen dan akuntansi.
keuangan, khususnya pada
3. Menjadi mitra utama
sektor usaha kecil dan
pengembangan ekonomi
menengah.
kerakyatan melalui penyuluhan
dan pelatihan serta pembinaan 3. Menyelenggarakan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
UMKM
melalui hasil kajian dan produk
4. Menjadikan lulusan yang
ilmu manajemen terapan pada
memiliki daya saing pada
bidang sumberdaya manusia,

Misi
Prodi Akuntansi

Misi
Prodi Magister Manajemen

1. Menyelenggarakan pendidikan
1. Menghasilkan lulusan magister
di bidang Akuntansi melalui
manajemen yang memiliki
proses pembelajaran dan
integritas dan rasa nasionalisme
penelitian yang bermutu dan
tinggi, kemandirian, kerjasama,
memiliki reputasi nasional dan
dan penumbuhan rasa etika
Asia Tenggara
profesional serta mampu
2. Meningkatkan kemampuan
mengembangkan bisnis terapan
transfer pengetahuan dan
dengan pemanfaatan teknologi
keilmuan dalam bidang
informasi.
Akuntansi melalui pemanfaatan 2. Menyelenggarakan penelitian
teknologi informasi
yang memberikan kontribusi
3. Menyelenggarakan penelitian di
terhadap masyarakat dan
bidang Akuntansi yang bermutu
pengembangan ilmu manajemen
dan memiliki reputasi nasional
terapan.
dan Asia Tenggara
3. Menyelenggarakan pengabdian
4. Mengembangkan jejaring
masyarakat melalui
dengan institusi-institusi lainnya
pemberdayaan sumber daya
baik pada tingkat nasional
manusia serta meningkatkan nilai
maupun Asia Tenggara
tambah bagi masyarakat
5. Berperan serta dalam
peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui program

bidangnya dan mampu
berwirausaha

Misi
Fakultas Hukum

pemasaran., dan keuangan,
khususnya bagi usaha kecil dan
menengah

Misi
Prodi Ilmu Hukum

pengabdian masyarakat yang
berdaya guna

Misi
Prodi Magister Ilmu
Hukum

1. Menyelenggarakan pendidikan 1. Menyelenggarakan pendidikan 1. Menyelenggarakan pendidikan
Ilmu
Hukum
untuk
dan pembelajaran Ilmu Hukum
hukum bisnis dengan proses
menghasilkan
lulusan
yang
untuk menghasilkan lulusan
pembelajaran yang berkualitas
bermutu dan berdaya saing serta
yang mempu berperan sebagai
melalui pendekatan berpikir
mempunyai
jiwa
praktisi hukum dan konsultan
kritis, kreatif dan inovatif .
entrepreneurship, nasionalisme
hukum secara profesional dan 2. Melakukan penelitian dan
dan berakhlak mulia melalui
kompetitif melalui penerapan
kegiatan ilmiah yang
kurikulum berbasis kompetensi
kurikulum berbasis kompetensi
berkualitas serta hasilnya
dan tenaga pengajar yang
serta tenaga pengajar yang
dipublikasi untuk
kompeten
serta
dengan
kompeten dan berdaya saing
pengembangan hukum bisnis.
menerapkan
proses
berbasis Teknologi Informasi 3. Melaksanakan pengabdian
pembelajaran
edutainment
dan Komunikasi.
kepada masyarakat atas hasil
berbasis Teknologi Informasi 2. Menyelenggarakan
kegiatan
penelitian dan pendidikan
dan Komunikasi.
penelitian
hukum
yang
disesuaikan dengan kebutuhan
2. Melakukan kegiatan penelitian
berkualitas
dan bermanfaat
yang ada di masyarakat
hukum yang berkualitas dan
bagi masyarakat dan dunia
bermanfaat bagi masyarakat dan
usaha serta mengembangkan
dunia
usaha
serta
kerja sama dengan institusi
mengembangkan kerja sama
lain
secara
berkelanjutan
dengan institusi lain secara
dengan
memanfaatkan
berkelanjutan,
baik
lokal,
Teknologi
Informasi
dan
nasional maupun Internasional
Komunikasi.
dengan
memanfaatkan 3. Menyelenggarakan
kegiatan
Teknologi
Informasi
dan
Pengabdian kepada masyarakat
Komunikasi.
secara
efektif
dan
3. Melakukan Pengabdian kepada
berkelanjutan
melalui
masyarakat secara efektif dan
kerjasama yang bermanfaat

Misi
Prodi Magister
Kenotariatan
1. Menghasilkan alumni yang
memiliki
kemampuan
mengembangkan ilmu hukum
pada umumnya dan hukum
kenotariatan pada khususnya.
2. Menghasilkan alumni yang
memiliki
kemampuan
menggunakan
pendekatan
secara
multi
dimensional
dalam memecahkan masalahmasalah hukum kenotariatan.
3. Menghasilkan alumni yang
memiliki ketrampilan dalam
pembuatan
perjanjian
kontrak/akta.

berkelanjutan
serta
mengembangkan kerjasama yang
bermanfaat
serta
saling
menguntungkan
dengan
lembaga
lain baik lokal,
nasional, mupun internasional
dengan
memanfaatkan
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi

Misi
Fakultas Teknik

serta saling menguntungkan
dengan lembaga lain dengan
memanfaatkan
Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Misi
Prodi Teknik Sipil

1. Menyelenggarakan Pendidikan Teknik yang berkualitas untuk 1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu teknik sipil yang
menghasilkan lulusan yang bermutu dan mengikuti perkembangan
berkualitas melalui pendekatan berpikir kritis, kreatif dan
jaman serta mampu bersaing dalam kompetisi global.
inovatif;
2. Melaksanakan kegiatan pengembangan Ilmu Teknik melalui 2. Melakukan penelitian dan kegiatan ilmiah yang berkualitas
kegiatan penelitian yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan
serta hasilnya dipublikasikan untuk pengembangan ilmu
masyarakat.
teknik sipil;
3. Menerapkan keahlian Teknik secara aktif melalui kegiatan 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas hasil
pengabdian kepada masyarakat berorientasikan pada pembangunan
penelitian dan kegiatan ilmiah yang disesuaikan dengan
daerah dan kesejahteraan masyarakat
kebutuhan yang ada.

Misi
Fakultas Ilmu Komputer

Misi
Prodi sistem Informasi

Misi
Prodi Sistem Komputer

1.Menghasilkan sarjana yang memiliki 1. Menyelenggarakan pendidikan
integritas dan rasa nasionalisme yang
ilmu sistem informasi yang
tinggi, kemandirian, kerjasama, dan
berkualitas melalui pendekatan
penumbuhan rasa etika profesional serta
berfikir kritis, kreatif dan
mampu menciptakan dan mengembangkan
inovatif sesuai dengan kebutuhan
bisnis terapan dengan pemanfaatan
masyarakat.
Teknologi informasi.
2.Menjadi agen perubahan dalam penelitian 2. Melakukan penelitian dan
dan pengembangan Teknologi Informasi.
kegiatan ilmiah yang berkualitas
3.Menjadi mitra utama IKM (Industri Kecil
serta hasilnya dipublikasikan
dan Menengah) dalam pengembangan
untuk pengembangan ilmu
sistem teknologi tepat guna melalui
sistem informasi.
penyuluhan dan pelatihan serta pembinaan.
3. Melaksanakan pengabdian
4. Menjadikan lulusan yang memiliki daya
kepada masyarakat atas hasil
saing pada bidangnya dan mampu
penelitian dan pendidikan
berwirausaha

disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat.

1. Melaksanakan pendidikan Sistem Komputer yang
berorientasi pada kebutuhan pasar, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidang
teknologi game, hardware dan manajemen
jaringan komputer melalui suasana akademik
yang menunjang.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang memiliki
jiwa kewirausahaan, softskill dan tangguh
terhadap perubahan-perubahan di masa depan,
sehingga mampu bersaing dengan lulusan lain
secara nasional maupun regional
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan
pengembangan yang mempunyai andil dalam
penerapan ilmu dan teknologi informasi dengan
melibatkan mahasiswa secara aktif.

4. Menjalin kerja sama dengan pihak lain yang
saling menguntungkan di bidang Teknologi
Komputer. melalui tridharma perguruan tinggi
(pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat), dengan berbasis kepada
komitmen atas moral dan etika serta didukung
oleh pengembangan sumber daya yang
berkelanjutan

PENJABARAN TUJUAN UNIVERSITAS NAROTAMA

Tujuan
UNNAR

Tujuan
Fakultas Ekonomi

Tujuan
Fakultas Hukum

Tujuan
Fakultas Teknik

Tujuan
Fakultas Ilmu

1. Menjadi Universitas
yang mampu
menyelenggarakan
pendidikan tinggi
dalam bidang ilmu
pengetahuan dan
teknologi yang relevan
dengan kebutuhan
masyarakat, dengan
memanfaatkan
teknologi informasi dan
komunikasi.
2. Menjadi universitas
yang mampu
menciptakan proses dan
pelayanan pendidikan,
penelitian, dan
pengabdian kepada
masyarakat yang
bermutu dan bertata
kelola baik (Good
University
Governance)”,serta
memiliki daya saing
tingkat Nasional dan
Internasional.
3. Menjadi Universitas
yang mampu
menghasilkan karyakarya ilmiah yang
bermutu dan
menghasilkan
penemuan-penemuan
inovatifMenjadi
Universitas yang
mampu menciptakan

lulusan 1. Mampu melakukan
1. Mencetak
lulusan 1. Menghasilkan
yang bermutu dan berdaya perencanaan,
yang profesional dan
saing
melalui
daya pelaksanaan, dan
berkarakter
kompetensi,
pengawasan
maju.tahun 2013
entrepreneurship
dan
pembangunan
2. Menjadi
Fakultas
akhlak
mulia
serta infrastruktur.
Ekonomi Terpercaya
mempunyai
jiwa 2. Berbudi pekerti luhur
dengan
masuk
nasionalisme
dengan dan berkepribadian
rangking 5 besar di
memanfaatkan Teknologi tinggi
Surabaya.tahun 2014
Informasi
dan 3. Bewawasan global,
3. Menjadi
pusat
Komunikasi.
profesional,
inovatif,
penelitian
dan 2. Menghasilkan penelitian kreatif, dan mampu
yang
dapat bekerja sama dalam
pengembangan
mengembangkan
Ilmu satu
tim
Berbekal
ekonomi UMKM
Pengetahuan
di
bidang
cukup
dalam
hal
4. Menjadi
wadah
Ilmu
Hukum
dan
dapat
kecakapan
pembinaan
dan
memberikan manfaat bagi berwirausaha
dan
pendampingan
kemajuan masyarakat dan pengembangan diri
UMKM khususnya di
dunia
usaha
dengan
Surabaya
dan
memanfaatkan Teknologi
Sekitarnya
Informasi
dan
5. Menjadi
barometer
Komunikasi.
Surabaya
dalam 3. Menghasilkan
lulusan
mencetak
lulusan
yang dapat memberikan
manfaat bagi kemajuan
yang
mampu
dan
kesejahteraan
berwirausaha. Tahun
masyarakat,
2015
berkepribadian
analitis
dan adaptif serta bersikap
professional
yang
berwawasan kebangsaan

Komputer
1. Menghasilkan lulusan
yang
mempunyai
kompetensi dibidang
system informasi dan
hardware komputer
yang
memiliki
wawasan global, serta
mampu
menerapkannya
dalam praktek di
bidang profesi analis
dan
perancangan
system
informasi
dalam corporate dan
bisnis serta dan juga
bidang
profesi
programmer
game
serta ahli dibidang
jaringan computer.
2. Menghasilkan
penelitian
yang
memberikan manfaat
bagi masyarakat dan
dunia usaha di bidang
system informasi dan
hardware
dan
jaringan
komputer
baik tingkat nasional
maupun internasional.
3. Menghasilkan lulusan
yang memiliki nilai
tambah,
berkepribadian yang

analitis, adaptif dan
bersikap professional
serta
berwawasan
kebangsaan.

proses dan pelayanan
pendidikan tinggi yang
bermutu, untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat

Tujuan
Fakultas Ekonomi
1. Mencetak
lulusan
yang
profesional dan berkarakter
maju.tahun 2013
2. Menjadi Fakultas Ekonomi
Terpercaya dengan masuk
rangking
5
besar
di
Surabaya.tahun 2014
3. Menjadi pusat penelitian dan
pengembangan
ekonomi
UMKM
4. Menjadi wadah pembinaan dan
pendampingan
UMKM
khususnya di Surabaya dan
Sekitarnya
5. Menjadi barometer Surabaya
dalam mencetak lulusan yang
mampu berwirausaha. Tahun
2015

Tujuan
Prodi Manajemen
Menghasilkan lulusan yang
analitis, adaptif dan bersikap
profesional dalam menerapkan
ilmu manajemen pemasaran,
sumberdaya manusia, dan
keuangan, serta berkontribusi
bagi masyarakat.

Tujuan
Prodi Akuntansi
1 Mencetak lulusan Sarjana
Akuntansi yang berkarakter dan
berkompetensi dalam bidang
Akuntansi, Audit dan Fraud
Examination, serta Perpajakan.
2 Menghasilkan penelitianpenelitian yang berkontribusi
baik dalam penerapan maupun
pengembangan keilmuan pada
bidang Akuntansi, Audit dan
Fraud Examination, serta
Perpajakan.
3 Menghasilkan program
pengabdian masyarakat dengan
mengembangkan jejaring pada
institusi-intitusi yang relevan

Tujuan
Prodi Magister Manajemen
1. Meningkatkan kemampuan
dan daya saing lulusan di
bidang manajemen sumber
daya manusia dan keuangan
2. Menghasilkan penelitian
yang memberikan kontribusi
terhadap masyarakat dan
pengembangan ilmu
manajemen terapan.
3. Meningkatkan peran lulusan
dalam pemberdayaan
sumberdaya manusia dan
membangun nilai tambah
bagi masyarakat

Tujuan
Fakultas Hukum

Tujuan
Prodi Ilmu Hukum

Tujuan
Prodi Magister Ilmu
Hukum

1. Menghasilkan lulusan yang 1. Menjadi Program Studi Ilmu 1 Mengembangkan ketrampilan
bermutu dan berdaya saing
Hukum yang dapat membentuk
profesional dalam hukum
melalui
daya
kompetensi,
Sarjana
Hukum
yang
bisnis dengan aksentuasi
entrepreneurship dan akhlak
profesional dan kompetitif
hukum kontrak yang
mulia serta mempunyai jiwa
sebagai Praktisi Hukum dan
diaktualisasikan dalam bidang
nasionalisme
dengan
Konsultan
Hukum
serta
ketenagakerjaan, investasi, dan
memanfaatkan
Teknologi
mempunyai
jiwa
perdagangan, baik nasional
Informasi dan Komunikasi.
entrepreneurship, nasionalisme
maupun internasional.
2. Menghasilkan penelitian yang
dan berakhlak mulia dengan 2 Meningkatkan penguasaan
dapat mengembangkan Ilmu
memanfaatkan
Teknologi
mahasiswa dalam penelitian
Pengetahuan di bidang Ilmu
Informasi dan Komunikasi.
hukum dan penulisan karya
Hukum dan dapat memberikan 2. Menjadi Program Studi Ilmu
ilmiah yang dipublikasikan
manfaat
bagi
kemajuan
Hukum
yang
dapat
untuk menambah wawasan
masyarakat dan dunia usaha
mengembangkan
Ilmu
masyarakat di bidang hukum.
dengan
memanfaatkan
Pengetahuan di bidang Ilmu 3 Meningkatkan ketrampilan
Teknologi
Informasi
dan
Hukum
melalui
kegiatan
profesional dan kemampuan
Komunikasi.
penelitian
yang
dapat
kompetitif mahasiswa dalam
3. Menghasilkan lulusan yang
memberikan manfaat kepada
hukum bisnis untuk
dapat memberikan manfaat
masyarakat dan dunia usaha
meningkatkan kesejahteraan
bagi
kemajuan
dan
dengan
memanfaatkan
masyarakat melalui berbagai
kesejahteraan
masyarakat,
Teknologi
Informasi
dan
bentuk kegiatan pengabdian
berkepribadian analitis dan
Komunikasi.
kepada masyarakat secara
adaptif
serta
bersikap 3. Menjadi Program Studi Ilmu
berkualitas dan berkelanjutan.
professional yang berwawasan
Hukum
yang
dapat

Tujuan
Prodi Magister
Kenotariatan
1. Meningkatkan
kemampuan
untuk memiliki kompetensi
profesional dalam bidang
kenotariatan.
2. Meningkatkan
produktifitas
dan kualitas sumber daya
manusia
yang
mampu
mengenali dan menganalisis
serta memecahkan masalahmasalah
hukum
secara
bijaksana dan tetap berstandar
pada prinsip-prinsip hukum.
3. Menciptakan
atmosfer
akademik
yang
kondusif
dengan dukungan sarana dan
prasarana yang memadai untuk
melahirkan
sumber
daya
manusia
yang
memiliki
kompetensi akademik yang
tinggi,untuk
melakukan
penemuan
hukum
serta

kebangsaan

pelayanan hukum masyarakat
dengan sebaik-baiknya.

memberikan manfaat bagi
kemajuan dan kesejahtaraan
masyarakat melalui berbagai
bentuk kegiatan pengabdian
kepada masyarakat secara
berkualitas dan berkelanjutan
dengan
memanfaatkan
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi.

Tujuan
Fakultas Teknik
1. Mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan infrastruktur.
2. Berbudi pekerti luhur dan berkepribadian tinggi.
3. Bewawasan global, profesional, inovatif, kreatif, dan mampu
bekerja sama dalam satu tim Berbekal cukup dalam hal
kecakapan berwirausaha dan pengembangan diri

Tujuan
Prodi Teknik Sipil
1. Menyelenggarakan program pendidikan pada program Studi
Teknik Sipil untuk menghasilkan konsultan struktur bangunan
dan transportasi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman
tentang konsep, teori dan ilmu teknik sipil yang sesuai dengan
kebutuhan pasar tenaga kerja;
2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berguna bagi
kemajuan dan pengembangan ilmu serta pembelajaran di bidang
teknik sipil;
3. Memberikan kontribusi secara langsung dengan membantu
memecahkan masalah di masyarakat dalam bidang teknik sipil.

Tujuan
Fakultas Ilmu Komputer

Tujuan
Prodi sistem Informasi

1. Menghasilkan
lulusan
yang 1. Menyelenggarakan program pendidikan pada
mempunyai
kompetensi dibidang Program Studi sistem Informasi untuk
system informasi dan hardware menghasilkan Analis dan Perancang Sistem
komputer yang memiliki wawasan di bidang Business Information System dan
global, serta mampu menerapkannya Corporate Information System yang
dalam praktek di bidang profesi analis memiliki kompetensi sesuai dengan tren
dan perancangan system informasi kebutuhan pasar tenaga kerja serta
dalam corporate dan bisnis serta dan mempunyai jiwa entrepreneurship,
juga bidang profesi programmer game nasionalisme dan berakhlak mulia.
serta ahli dibidang jaringan computer. 2. Menjadi Program Studi Sistem Informasi
2. Menghasilkan
penelitian
yang yang dapat mengembangkan Ilmu
memberikan manfaat bagi masyarakat Pengetahuan dibidang permodelan sistem
dan dunia usaha di bidang system informasi melalui kegiatan penelitian yang
informasi dan hardware dan jaringan dapat memberikan manfaat kepada
komputer baik tingkat nasional maupun masyarakat dan dunia usaha dengan
internasional.
memanfaatkan Teknologi Informasi dan
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki Komunikasi.
nilai tambah, berkepribadian yang 3. Menjadi Program Studi Sistem Informasi
analitis,
adaptif
dan
bersikap yang dapat memberikan kontribusi secara
professional
serta
berwawasan langsung dengan membantu memecahkan
kebangsaan.
masalah di masyarakat dalam bidang
teknologi Informasi secara berkualitas dan
berkelanjutan.

Tujuan
Prodi Sistem Komputer
1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dalam
bidang teknologi game, hardware maupun
manajemen jaringan komputer
2. Relevansi kurikulum dan peningkatan mutu
proses pembelajaran sistem komputer.
3. Berwawasan wirausaha, ketrampilan
berkomunikasi dan kemampuan bekerjasama
secara multi disiplin.
4. Menciptakan peluang dan menghasilkan
penelitian dan pengabdian serta
pengembangan yang bereputasi nasional,
regional maupun internasional.
5. Menumbuhkan komitmen civitas akademika
yang tinggi.
6. Mengupayakan iklim akademik yang
kondusif.
7. Berupaya dalam mendukung bagi
terkondisinya Universitas Narotama Surabaya
sebagai pusat pengembangan sains, teknologi
dan seni secara unggul, handal, dan
bermartabat bagi masyarakat

PENJABARAN SASARAN UNIVERSITAS NAROTAMA
Sasaran UNNAR

Sasaran Fakultas Ekonomi

Sasaran Program Studi

Menjadi Universitas Modern diwujudkan
melalui Sasaran Mutu:
a) Jumlah Program studi yang
melaksanakan Sistem Manajemen Mutu
Pendidikan dan ISO 9001 bidang
Pendidikan Tinggi minimal 90%
b) Penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi pada kegiatan pendidikan,
penelitian dan pengabdian pada
masyarakat minimal 90%.
c) Lulusan yang bekerja sesuai dengan
bidang studinya minimal 80%
d) Menjadi Eco Campus
Menjadi Universitas yang bermutu
diwujudkan melalui Sasaran Mutu :
a) Menjadi 50 besar Universitas di
Indonesia
b) Program studi telah terakreditasi
BAN-PT amat Baik minimal 80%
c) Tata kelola baik pada akademik, non
akademik, keuangan, aset dan
penjaminan mutu
d) Lulusan bekerja dalam enam bulan
pertama minimal 80%
e) Mahasiswa Lulus Tepat waktu
minimal 80%.
f) Jumlah prestasi dosen dan mahasiswa
internasional minimal 10, nasional
minimal 30, regional minimal 50
g) Jumlah publikasi ilmiah dosen
minimal 33 pertahun
h) Jumlah Hak Cipta 30 dan Paten yang

1. Menyelenggarakan
program PRODI MANAJEMEN
pendidikan Ekonomi dan bisnis yang 1. Pendidikan dan Pengajaran
terpercaya dan relevan baik dalam
a. Adanya kontrak perkuliahan lengkap
aspek layanan dan proses belajar
dengan silabus, RPP dan kisi-kisi soal,
dan divalidasi dalam setiap semester 100
mengajar sehingga berdaya saing
%
tidak hanya di tingkat lokal tetapi
b.
Tingkat kehadiran dosen dalam tatap
juga di tingkat nasional dan
muka perkuliahan 14 kali
Internasional.
c. Rata-rata tingkat kehadiran mahasiswa
2. Kelulusan tepat waktu 80% dengan
dalam perkuliahan ≥ 75 %
IPK minimal 2,75 sebesar 40% dan
d. Rata-rata Indek Prestasi Kumulatif
atau ≥ 3 sebesar 40%.
lulusan ≥ 3 sebesar 100%
3. Waktu tunggu lulusan rata-rata 6
e. Rata-rata kelulusan mahasiswa tepat
bulan.
waktu 4 – 4.5 tahun ≥ 70%
4. Kepuasan
pelayanan
kepada
f. Rata-rata
masa
tunggu
lulusan
mahasiswa rata rata baik 80%
memperoleh pekerjaan pertama ≤ 3 bulan
5. Jumlah
prestasi
mahasiswa
g. Minimal dosen tetap berpendidikan S2
internasional minimal 1%, nasional
sebesar 100%
minimal 3%, regional minimal 5%.
h. Dosen tetap studi lanjut ke S3 minimal 1
6. Jumlah publikasi ilmiah dosen
orang setiap tiga tahun
minimal 3%.
i. Jabatan fungsional dosen tetap lektor
7. Jumlah dosen tamu berasal dari luar
80%, lektor kepala 50 % dan Profesor 10
negeri minimal 1%.
% di tahun 2020
8. Jumlah mahasiswa asing minimal
j. Dosen tetap memiliki sertifikat pendidik
1%.
professional ditahun 2020 ≥ 50%
9. Indeks Kinerja dosen dengan nilai
k. Kegiatan dosen tetap sebagai narasumber
baik minimal 90%
≥ 90%
l. Keikutsertaan dosen tetap dalam
10. Dosen
yang
mendapat
hibah
organisasi bidang akademik dan profesi
penelitian dan pengabdian masyarakat
≥ 50%
minimal 10%.
m. Menigkatkan
kualifikasi
tenaga
11. Lulusan yang berwirausaha minimal
kependidikan
≥
80%
1%
n. Program dan kegiatan untuk menciptakan
12. Memiliki produk inovasi berpotensi

diperoleh 15
i) Jumlah dosen tamu berasal dari luar
negeri minimal 10
j) Jumlah mahasiswa asing minimal
100
k) Indeks Kinerja dosen dengan nilai
baik minimal 90%
l) Dosen yang mendapat hibah
penelitian dan pengabdian masyarakat
minimal 36 orang.
m) Dosen berpendidikan S3 minimal
55%
n) Dosen dengan kualifikasi lektor
kepala dan guru besar minimal 35%
o) Jumlah kerjasama Nasional dan
Internasional pada bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat minimal 1 kegiatan pertahun.
p) Menjadi Universitas yang memiliki
kemandirian pada bidang Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Haki dibidang Ekonomi minimal 2
pertahun

suasana akademik (seminar,symposium,
lokakarya,bedah buku dll) setiap 1 bulan
o. Penyediaan bahan pustaka berupa buku,
skripsi,jurnal
ilmiah,
dan
akses
perpustakaan di luar program studi.
Jurnal terakreditasi DIKTI ≥ 3 judul
p. Jurnal internasional ≥2 judul, Prosiding
seminar ≥ 9, dan Akses perpustakaan
dliuar PT
2. Bidang Penelitian
a. Produktivitas dan mutu penelitian dosen
dengan biaya luar negeri ≥ 10% di tahun
2020
b. Produktivitas dan mutu penelitian dosen
dengan biaya DIKTI ≥ 10%
c. Produktivitas dan Penelitian dosen
dengan biaya instansi lain ≥ 10%
d. Produkstivitas dan mutu
Penelitian
dosen dengan biaya PT sendiri 100%
e. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian
Dosen ≥ 25%
f. Publikasi hasil penelitian melalui jurnal
ISSN 100 %
g. Publikasi hasil penelitian melalui jurnal
terkareditasi DIKTI ≥ 10 %
h. Publikasi hasil penelitian melalui jurnal
internasional ≥ 10% pada thn 2020
i. Produktivitas karya-karya dosen untuk
memperoleh HaKi ≥ 10 %
3. Pengabdian Kepada Masyarakat
a. Kegiatan
pelayanan/pengabdian

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

masyarakat oleh dosen,
Biaya luar negeri ≥ 10%
Kegiatan
pelayanan/pengabdian
masyarakat oleh dosen,
Biaya luar /instansi ≥ 10 %
Kegiatan
pelayanan/pengabdian
masyarakat oleh dosen,
Biaya PT sendiri≥ 100%
Kegiatan kerjasama dalam negeri ≥ 10 %
Kegiatan kerjasama dengan instansi luar
negeri ≥ 10%

4. Kepuasan Pelanggan
a. Pelayanan Bimbingan dan konseling,
rata-rata skor baik
b. Pelayanan Minat dan Bakat (ekstra
kurikuler)
, rata-rata skor baik
c. Pelayanan pada Pembinaan Soft skill,
rata-rata skor baik
d. Pelayanan pada penyediaan beasiswa ,
rata-rata skor baik
e. Pelayanan pada kesehatan, rata-rata baik
f. Pelayanan Proses belajar Mengajar, ratarata skor baik
g. Pelayanaan Pelaksanaan Kuliah(dosen) ,
rata-rata skor baik
PRODI AKUNTANSI
1. Bidang pendidikan dan pengajaran
a. Jenjang Pendidikan Dosen tetap S2
sebanyak 100% tahun 2015.
b. Dosen tetap studi lanjut ke S3 minimal
1 orang setiap tiga tahun

c. Dosen tetap memiliki sertifikat
pendidik professional ditahun 2020 ≥
50%
d. Kelengkapan bahan ajar berupa kontrak
perkuliahan, silabus, Rencana
Pembelajaran Semester (RPS), dan kisikisi soal yang divalidasi dalam setiap
semester (100 %).
e. Rata-rata perolehan Indek Prestasi
Kumulatif lulusan ≥ 3,00 (90%).
f. Proses penyusunan skripsi = 6 bulan
sebesar 80%.
g. Rata-rata kelulusan mahasiswa tepat
waktu 4 – 4,5 tahun ≥ 90%.
h. Jenjang Pendidikan Dosen tetap S2
sebanyak 100%.
i. Jabatan fungsional dosen tetap lektor
50%, lektor kepala 40 % dan Profesor
10 % di tahun 2020.
j. Dosen tetap memiliki sertifikat
pendidik professional ditahun 2020 ≥
70%
2.

Bidang Penelitian
Topik penelitian dalam Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Narotama mengacu pada
tingkat kompetensi keilmuan dosen,
ketersediaan sumber daya manusia,
kepemilikan sarana dan prasarana, isu
strategis lokal dan nasional dan melihat
pada kejadian yang terjadi pada masyrakat
yang relevan oleh karena itu pemilihan
topik riset berikut ini diharapkan masih

tetap relevan dan dapat memberikan
kontribusi yang bagi masyarakat bangsa
dan Negara.
3.

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
Sasaran yang akan dicapai oleh program
studi akuntansi di bidang pengabdian
kepada masyarakat diharapkan berdampak
pada peningkatan (1) Perbaikan, (2)
produktifitas, (3) kesejahteraan, dan (3)
mutu lingkungan, adapun topik
pengabdian masyarakat dikaitkan dengan
Tata Kelola Ekonomi, Bisnis dan
Keuangan dan Fraud, Pemberantasan
Korupsi dan pengendalian internal dan
audit

4.

Kepuasan Pelanggan
a. Pelayanan Bimbingan dan konseling,
rata-rata skor baik
b. Pelayanan Minat dan Bakat (ekstra
kurikuler), rata-rata skor baik
c. Pelayanan pada Pembinaan Soft skill,
rata-rata skor baik
d. Pelayanan pada penyediaan beasiswa,
rata-rata skor baik
e. Pelayanan pada kesehatan, rata-rata
baik
f. Pelayanan Proses belajar Mengajar,
rata-rata skor baik
g. Pelayanaan Pelaksanaan Kuliah (dosen)
, rata-rata skor baik

PRODI MAGISTER MANAJEMEN

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
a. Indek Prestasi Kumulatif lulusan ≥ 3,00
(100%)
b. Rata-rata kelulusan mahasiswa tepat
waktu 1.5 – 2 tahun ≥ 80%.
c. Kelengkapan bahan ajar berupa kontrak
perkuliahan,
silabus,
Rencana
Pembelajaran Semester (RPS), dan kisikisi soal yang divalidasi dalam setiap
semester (100 %).
d. Menigkatkan
kualifikasi
tenaga
kependidikan ≥ 80%.
e. Jenjang Pendidikan Dosen tetap S3
sebanyak 100% tahun 2015.
f. Dosen tetap memiliki sertifikat
pendidik professional ditahun 2020 ≥
80%
g. Proses penyusunan = 6 bulan sebesar
75%.
h. Jabatan fungsional dosen tetap lektor
50%, lektor kepala 25 % dan Profesor
25 % di tahun 2020.
i. Dosen tetap memiliki sertifikat
pendidik professional ditahun 2020 ≥
70%
j. Kegiatan
dosen
tetap
sebagai
narasumber ≥ 80%
k. Keikutsertaan dosen tetap dalam
organisasi bidang akademik dan profesi
≥ 50%
l. Penyelenggarakan kegiatan akademik
(seminar,
workshop,
symposium,

lokakarya atau bedah buku) setiap 3
bulan sekali.
m. Penyediaan bahan pustaka berupa buku,
Tesis, desertasi, jurnal ilmiah, dan akses
perpustakaan di luar program studi,
Jurnal terakreditasi DIKTI ≥ 3 judul
n. Penyediaan Jurnal internasional ≥ 3
judul, Prosiding seminar ≥ 5, dan Akses
perpustakaan diluar Perguruan Tinggi.
2. Bidang Penelitian
Topik penelitian dalam Program Studi
Magister Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Narotama mengacu
pada tingkat kompetensi keilmuan dosen,
ketersediaan sumber daya manusia,
kepemilikan sarana dan prasarana, isu
strategis lokal dan nasional dan melihat
pada kejadian yang terjadi pada
masyarakat yang relevan oleh karena itu
pemilihan topik riset berikut ini
diharapkan masih tetap relevan dan dapat
memberikan kontribusi yang bagi
masyarakat bangsa dan Negara
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
Sasaran yang akan dicapai oleh program
studi Magister Manajemen di bidang
pengabdian kepada masyarakat diharapkan
berdampak pada peningkatan (1)
Perbaikan, (2) produktifitas, (3)
kesejahteraan, dan (3) mutu lingkungan,
adapun topik pengabdian masyarakat

dikaitkan dengan Tata Kelola Ekonomi,
Bisnis dan Keuangan dan Peningkatan
daya saing SDM
4. Kepuasan Pelanggan
a. Pelayanan Bimbingan dan konseling,
rata-rata skor baik
b. Pelayanan pada Pembinaan Soft skill,
rata-rata skor baik
c. Pelayanan pada kesehatan, rata-rata
baik
d. Pelayanan Proses belajar Mengajar,
rata-rata skor baik
e. Pelayanaan Pelaksanaan Kuliah (dosen)
, rata-rata skor baik

Sasaran UNNAR
Menjadi Universitas Modern diwujudkan
melalui Sasaran Mutu:
a) Jumlah Program studi yang
melaksanakan Sistem Manajemen Mutu
Pendidikan dan ISO 9001 bidang
Pendidikan Tinggi minimal 90%
b) Penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi pada kegiatan pendidikan,
penelitian dan pengabdian pada
masyarakat minimal 90%.
c) Lulusan yang bekerja sesuai dengan
bidang studinya minimal 80%

Sasaran Fakultas Hukum

Sasaran Program Studi

1. Menjadi Fakultas Hukum yang diminati PRODI MAGISTER HUKUM
dan dipercaya oleh masyarakat.
1. Di bidang Pendidikan dan Pengajaran
2. Penyelenggaraan proses pembelajaran
a. Kelengkapan bahan ajar berupa
dan layanan akademik berbasis ICT
kontrak
perkuliahan,
silabus,
(2015).
Rencana
Pembelajaran
3. Lulusan tepat waktu sebanyak 80 %
Semester(RPS), dan kisi-kisi soal
dengan masa studi < 4 tahun bagi S-1
yang divalidasi dalam setiap
dan 2 tahun bagi S-2.
semester (2017)
4. Lulusan
dengan
indek
prestasi
b. Peningkatan kemahiran praktik
kumulatif rata-rata > 3,00 sebesar 90%,
hukum melalui kegiatan kontrak
tingkat kehadiran mahasiswa dalam
perkulihaan > 75%, rata-rata kehadiran
drafting (2017)
dosen mengajar sesuai jadual 100%
c. Rata-rata perolehan Indek Prestasi
(Tahun 2015).
Kumulatif lulusan ≥ 3,15 (90%).9

d) Menjadi Eco Campus
Menjadi Universitas yang bermutu
diwujudkan melalui Sasaran Mutu :
a) Menjadi 50 besar Universitas di
Indonesia
b) Program studi telah terakreditasi
BAN-PT amat Baik minimal 80%
c) Tata kelola baik pada akademik, non
akademik, keuangan, aset dan
penjaminan mutu
d) Lulusan bekerja dalam enam bulan
pertama minimal 80%
e) Mahasiswa Lulus Tepat waktu
minimal 80%.
f) Jumlah prestasi dosen dan mahasiswa
internasional minimal 10, nasional
minimal 30, regional minimal 50
g) Jumlah publikasi ilmiah dosen
minimal 33 pertahun
h) Jumlah Hak Cipta 30 dan Paten yang
diperoleh 15
i) Jumlah dosen tamu berasal dari luar
negeri minimal 10
j) Jumlah mahasiswa asing minimal
100
k) Indeks Kinerja dosen dengan nilai
baik minimal 90%
l) Dosen yang mendapat hibah
penelitian dan pengabdian masyarakat
minimal 36 orang.
m) Dosen berpendidikan S3 minimal
55%

5. Kepuasan pelayanan kepada mahasiswa
rata-rata baik sebanyak 80% (pada
tahun 2015)
6. Kompetensi lulusan mempunyai daya
saing dalam pasar kerja (2015).
7. Lulusan diminati oleh kalangan
masyarakat, lembaga pemerintahan,
lembaga professional, dan dunia usaha
dengan masa tunggu < 3 (tiga) bulan
8. Hasil penelitian mahasiswa (tugas
akhir) yang berkontribusi kepada
masyarakat pengguna/Lembaga Hukum
80% dan penelitian dosen sebesar 40%
pada tahun 2020.
9. Penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dosen dengan melibatkan
mahasiswa minimal satu kali dalam
satu tahun (pada tahun 2015).
10. Publikasi karya ilmiah dosen dalam
jurnal
akreditasi
nasional
dan
internasional (2020).
11. Memiliki produk inovasi berpotensi
HAKI dibidang Hukum minimal 2
pertahun

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.

n.

(2017)
Proses penyusunan tesis ≤ 6 bulan
sebesar 75%.(2016)
Rata-rata kelulusan mahasiswa tepat
waktu 1,5 – 2 tahun ≥ 90%.(2017)
Jenjang Pendidikan Dosen tetap S3
sebanyak 100%.(2020)
Jabatan fungsional dosen tetap lektor
50%, lektor kepala 30 % dan
Profesor 20 % di tahun 2020.
Dosen tetap memiliki sertifikat
pendidik professional ditahun 2020 ≥
70%
Kegiatan dosen tetap sebagai
narasumber ≥ 80% (2018)
Keikutsertaan dosen tetap dalam
organisasi bidang akademik dan
profesi ≥ 50% (2020)
Menigkatkan kualifikasi tenaga
kependidikan ≥ 80%.(2018)
Penyelenggarakan
kegiatan
akademik (seminar, symposium,
lokakarya, bedah buku dll) setiap 3
bulan sekali.(2019)
Penyediaan bahan pustaka berupa
buku, tesis, jurnal ilmiah, dan akses
perpustakaan di luar program studi,
Jurnal terakreditasi DIKTI ≥ 3 judul
(2019)
Penyediaan Jurnal internasional ≥ 2
judul, Prosiding seminar ≥ 9, dan
Akses perpustakaan diluar PT.(2020)

n) Dosen dengan kualifikasi lektor
kepala dan guru besar minimal 35%
o) Jumlah kerjasama Nasional dan
Internasional pada bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat minimal 1 kegiatan pertahun.
p) Menjadi Universitas yang memiliki
kemandirian pada bidang Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Bidang Penelitian
Topik riset kebijakan Program Studi
Magister Hukum Universitas Narotama
diirumuskan dengan mengacu pada
tingkat kompetensi keilmuan yang
dimiliki Fakultas Hukum Universitas
Narotama, ketersediaan sumber daya
manusia, kepemilikan sarana dan
prasarana serta isu isu strategis lokal dan
nasional serta memperhatikan fenomena
masyrakat
yang
relevan
untuk
diselesaikan melalui riset dan kajian
bidang hukum. Kebijakan hukum
berimplikasi pada kehidupan masyarakat,
transaksi bisnis, kebijakan publik bahkan
menyangkut tata kelola pemerintahan dan
organisasi. Tingkat pemahaman hukum
yang masih rendah berimplikasi pada
perbedaan pendapat dan kasus hukum
dalam masyarakat, oleh karena itu
pemilihan topik riset berikut ini
diharapkan masih tetap relevan dan dapat
memberikan kontribusi yang bagi bangsa
dan Negara
3. Bidang Pengabdian Kepada masyarakat
Hasil pengabdian masyarakat yang
dilakukan oleh Program Studi Magister
Hukum
Univerisitas
Narotama
berdampak pada peningkatan (1)
produktivitas,
(2)
kesejahteraan
masyarakat, dan (3) mutu lingkungan.
Topik pengabdian masyarakat dikaitkan
dengan agenda penelitian agar hasil yang

didapatkan
menjadi
komperhensif,
diantaranya adalah: kebijakan hukum
bisnis, dan kebijakan hukum ekonomi
syariah.
4. Bidang Kepuasan Pelanggan
a. Pelayanan Bimbingan dan konseling,
rata-rata skor baik
b. Pelayanan Minat dan Bakat (ekstra
kurikuler)
, rata-rata skor baik
c. Pelayanan pada Pembinaan Soft skill,
rata-rata skor baik
d. Pelayanan pada penyediaan beasiswa,
rata-rata skor baik
e. Pelayanan pada kesehatan, rata-rata
baik
f. Pelayanan Proses belajar Mengajar,
rata-rata skor baik
g. Pelayanaan Pelaksanaan Kuliah
(dosen) , rata-rata skor baik
PRODI MAGISTER
KENOTARIATAN
1. Di bidang Pendidikan dan Pengajaran
a. Kelengkapan bahan ajar berupa
kontrak perkuliahan, silabus, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran, dan kisikisi soal yang divalidasi dalam setiap
semester (100 %).
b. Peningkatan kemahiran praktik hukum
melalui kegiatan magang mahasiswa
sebelum mahasiswa diwisuda.
c. Rata-rata perolehan Indek Prestasi
Kumulatif lulusan ≥ 3,15 (90%).

d. Proses penyusunan tesis ≤ 6 bulan
sebesar 75%.
e. Rata-rata kelulusan mahasiswa tepat
waktu 1,8 – 2 tahun ≥ 90%.
f. Jenjang Pendidikan Dosen tetap S3
sebanyak 100%.
g. Jabatan fungsional dosen tetap lektor
50%, lektor kepala 30 % dan Profesor
20 % di tahun 2020.
h. Dosen tetap memiliki sertifikat
pendidik professional ditahun 2020 ≥
70%
i. Kegiatan
dosen
tetap
sebagai
narasumber ≥ 80%
j. Keikutsertaan dosen tetap dalam
organisasi bidang akademik dan
profesi ≥ 50%
k. Menigkatkan
kualifikasi
tenaga
kependidikan ≥ 80%.
l. Penyelenggarakan kegiatan akademik
(seminar, symposium, lokakarya,
bedah buku dll) setiap 3 bulan sekali.
m. Penyediaan bahan pustaka berupa
buku, tesis, jurnal ilmiah, dan akses
perpustakaan di luar program studi,
Jurnal terakreditasi DIKTI ≥ 3 judul
n. Penyediaan Jurnal internasional ≥ 2
judul, Prosiding seminar ≥ 9, dan
Akses perpustakaan diluar PT.
2. Bidang Penelitian
a. Melakukan kegiatan penelitian dengan
biaya DIKTI ≥ 20%.

b. Melakukan kegiatan penelitian dengan
biaya instansi/lembaga lain ≥ 10%
c. Melakukan kegiatan penelitian dengan
biaya PT sendiri 100%.
d. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian
Dosen ≥ 30%
e. Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal ISSN 100 %
f. Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal terkareditasi DIKTI ≥ 10 %
g. Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal internasional ≥ 10% pada thn
2020.
h. Produktivitas karya-karya dosen untuk
memperoleh HaKi ≥ 40 %
3. Bidang Pengabdian Kepada masyarakat
a. Menyelenggarakan
Kegiatan
pengabdian masyarakat dengan biaya
luar negeri ≥ 5% tahun 2020.
b. Menyelenggarakan
Kegiatan
pengabdian masyarakat biaya luar
instansi ≥ 10 %
c. Menyelenggarakan
Kegiatan
pengabdian masyarakat biaya PT
sendiri ≥ 100%
d. Kegiatan kerjasama dalam negeri ≥ 10
%.
e. Kegiatan kerjasama dengan instansi
luar negeri ≥ 10% tahun 2020.
4. Bidang Kepuasan Pelanggan
a. Pelayanan Bimbingan dan konseling,

b.
c.
d.
e.
f.
g.

rata-rata skor baik
Pelayanan Minat dan Bakat (ekstra
kurikuler)
, rata-rata skor baik
Pelayanan pada Pembinaan Soft skill,
rata-rata skor baik
Pelayanan pada penyediaan beasiswa,
rata-rata skor baik
Pelayanan pada kesehatan, rata-rata
baik
Pelayanan Proses belajar Mengajar,
rata-rata skor baik
Pelayanaan
Pelaksanaan
Kuliah
(dosen) , rata-rata skor baik

PRODI ILMU HUKUM
1. Di bidang Pendidikan dan Pengajaran
a. Kelengkapan bahan ajar berupa
kontrak perkuliahan, silabus, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran, dan kisikisi soal yang divalidasi dalam setiap
semester (100 %).
b. Peningkatan
kemahiran
praktik
hukum.
c. Rata-rata perolehan Indek Prestasi
Kumulatif lulusan ≥ 3 (90%).
d. Proses penyusunan skripsi ≤ 6 bulan
sebesar 75%.
e. Rata-rata kelulusan mahasiswa tepat
waktu 3.5 – 4 tahun ≥ 90%.
f. Rata-rata masa tunggu lulusan
memperoleh pekerjaan pertama ≤ 3
bulan.
g. Jenjang Pendidikan Dosen tetap S2
sebanyak 100%.

h. Dosen tetap studi lanjut ke S3
minimal 1 orang setiap tiga tahun.
i. Jabatan fungsional dosen tetap lektor
60%, lektor kepala 30 % dan Profesor
10 % di tahun 2020.
j. Dosen tetap memiliki sertifikat
pendidik professional ditahun 2020 ≥
70%
k. Kegiatan
dosen
tetap
sebagai
narasumber ≥ 80%
l. Keikutsertaan dosen tetap dalam
organisasi bidang akademik dan
profesi ≥ 50%
m. Menigkatkan
kualifikasi
tenaga
kependidikan ≥ 80%.
n. Penyelenggarakan kegiatan akademik
(seminar, symposium, lokakarya,
bedah buku dll) setiap 3 bulan.
o. Penyediaan bahan pustaka berupa
buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan akses
perpustakaan di luar program studi,
Jurnal terakreditasi DIKTI ≥ 3 judul
p. Penyediaan Jurnal internasional ≥ 2
judul, Prosiding seminar ≥ 9, dan
Akses perpustakaan dliuar PT.
2. Bidang Penelitian
a. Melakukan
kegiatan
penelitian
dengan biaya luar negeri ≥ 10% di
tahun 2020.
b. Melakukan kegiatan penelitian dengan
biaya DIKTI ≥ 10%.
c. Melakukan kegiatan penelitian dengan

d.
e.
f.
g.
h.
i.

biaya instansi lain ≥ 10%
Melakukan kegiatan penelitian dengan
biaya PT sendiri 100%.
Pelibatan mahasiswa dalam penelitian
Dosen ≥ 25%
Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal ISSN 100 %
Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal terkareditasi DIKTI ≥ 10 %
Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal internasional ≥ 10% pada thn
2020.
Produktivitas karya-karya dosen untuk
memperoleh HaKi ≥ 10 %

3. Bidang Pengabdian Kepada masyarakat
a. Menyelenggarakan
Kegiatan
pengabdian masyarakat biaya luar
negeri ≥ 10% tahun 2020.
b. Menyelenggarakan
Kegiatan
pengabdian masyarakat biaya luar
instansi ≥ 10 %
c. Menyelenggarakan
Kegiatan
pengabdian masyarakat biaya PT
sendiri ≥ 100%
d. Kegiatan kerjasama dalam negeri ≥ 10
%.
e. Kegiatan kerjasama dengan instansi
luar negeri ≥ 10% tahun 2020.
4. Bidang Kepuasan Pelanggan
a. Pelayanan Bimbingan dan konseling,
rata-rata skor baik

b. Pelayanan Minat dan Bakat (ekstra
kurikuler)
, rata-rata skor baik
c. Pelayanan pada Pembinaan Soft skill,
rata-rata skor baik
d. Pelayanan pada penyediaan beasiswa,
rata-rata skor baik
e. Pelayanan pada kesehatan, rata-rata
baik
f. Pelayanan Proses belajar Mengajar,
rata-rata skor baik
g. Pelayanaan Pelaksanaan Kuliah(dosen)
, rata-rata skor baik

Sasaran UNNAR

Sasaran Fakultas Teknik

Menjadi Universitas Modern diwujudkan
melalui Sasaran Mutu:
a) Jumlah Program studi yang
melaksanakan Sistem Manajemen Mutu
Pendidikan dan ISO 9001 bidang
Pendidikan Tinggi minimal 90%
b) Penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi pada kegiatan pendidikan,
penelitian dan pengabdian pada
masyarakat minimal 90%.
c) Lulusan yang bekerja sesuai dengan
bidang studinya minimal 80%
d) Menjadi Eco Campus
Menjadi Universitas yang bermutu
diwujudkan melalui Sasaran Mutu :

1. Menjadi Prodi Teknik Sipil yang
dipercaya oleh masyarakat.
2. Kelulusan tepat waktu 80 % dengan IPK
minimal 2,75 sebesar 40% dan atau ≥ 3
sebesar 40 %.
3. Waktu tunggu lulusan rata-rata kurang dari
6 bulan.
4. Lulusan yang berwirausaha pada sektor
konstruksi dan konsultan minimal sebesar
5%.
5. Memiliki produk inovasi yang berpotensi
paten di bidang teknik khususnya sipil
engineering minimal 1 pertahun

Sasaran Program Studi Teknik
Sipil
1. Menjadi Prodi Teknik Sipil yang
dipercaya oleh masyarakat.
2. Kelulusan tepat waktu 80 %
dengan IPK minimal 2,75 sebesar
40% dan atau ≥ 3 sebesar 40 %.
3. Waktu tunggu lulusan rata-rata
kurang dari 6 bulan.
4. Lulusan yang berwirausaha pada
sektor konstruksi dan konsultan
minimal sebesar 15%.

a) Menjadi 50 besar Universitas di
Indonesia
b) Program studi telah terakreditasi
BAN-PT amat Baik minimal 80%
c) Tata kelola baik pada akademik, non
akademik, keuangan, aset dan penjaminan
mutu
d) Lulusan bekerja dalam enam bulan
pertama minimal 80%
e) Mahasiswa Lulus Tepat waktu
minimal 80%.
f) Jumlah prestasi dosen dan mahasiswa
internasional minimal 10, nasional
minimal 30, regional minimal 50
g) Jumlah publikasi ilmiah dosen
minimal 33 pertahun
h) Jumlah Hak Cipta 30 dan Paten yang
diperoleh 15
i) Jumlah dosen tamu berasal dari luar
negeri minimal 10
j) Jumlah mahasiswa asing minimal 100
k) Indeks Kinerja dosen dengan nilai
baik minimal 90%
l) Dosen yang mendapat hibah penelitian
dan pengabdian masyarakat minimal 36
orang.
m) Dosen berpendidikan S3 minimal 55%
n) Dosen dengan kualifikasi lektor
kepala dan guru besar minimal 35%
o) Jumlah kerjasama Nasional dan
Internasional pada bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat minimal 1 kegiatan pertahun.
p) Menjadi Universitas yang memiliki
kemandirian pada bidang Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Sasaran UNNAR
Menjadi Universitas Modern diwujudkan
melalui Sasaran Mutu:
a) Jumlah Program studi yang
melaksanakan Sistem Manajemen Mutu
Pendidikan dan ISO 9001 bidang
Pendidikan Tinggi minimal 90%
b) Penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi pada kegiatan pendidikan,
penelitian dan pengabdian pada
masyarakat minimal 90%.
c) Lulusan yang bekerja sesuai dengan
bidang studinya minimal 80%
d) Menjadi Eco Campus
Menjadi Universitas yang bermutu
diwujudkan melalui Sasaran Mutu :
a) Menjadi 50 besar Universitas di
Indonesia
b) Program studi telah terakreditasi
BAN-PT amat Baik minimal 80%
c) Tata kelola baik pada akademik, non
akademik, keuangan, aset dan
penjaminan mutu
d) Lulusan bekerja dalam enam bulan

Sasaran Fakultas Ilmu Komputer

Sasaran Program Studi

1. Menjadi Fakultas Ilmu Komputer yang PROGRAM
STUDI
SISTEM
diminati
dan
dipercaya
oleh KOMPUTER
masyarakat(target peminat pada tahun 1. Di bidang Pendidikan dan Pengajaran
2020 sebanyak 1.500 orang) Untuk jangka
a. Kelengkapan bahan ajar berupa
waktu 2010-2020, prioritas pengembangan
kontrak
perkuliahan,
silabus,
Fakultas Ilmu Komputer diarahkan dapat
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran,
menyelenggarakan program pendidikan
dan kisi-kisi soal yang divalidasi
sarjana yang terpercaya dan relevan baik
dalam setiap semester (100 %) tahun
dalam aspek layanan dan proses belajar
2010.
mengajar.
b.
Peningkatan kemahiran praktik di
2. Lulusan tepat waktu sebanyak 80 %
bidang hardware, game, dan jaringan
dengan lama tempuh pendidikan ≤ 4 tahun
tahun 2015.
(pada tahun 2010)
3. Lulusan dengan Indek prestasi kumulatif
c. Rata-rata perolehan Indek Prestasi
rata-rata ≥ 3,00 sebesar 90%, tingkat
Kumulatif lulusan ≥ 3 (90%) tahun
kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan ≥
2012.
75%, rata-rata kehadiran dosen mengajar
d. Proses penyusunan skripsi ≤ 6 bulan
sesuai jadwal 100% (Tahun 2011)
sebesar 75% tahun 2012.
4. Kepuasan pelayanan kepada mahasiswa
e. Rata-rata kelulusan mahasiswa tepat
rata rata baik.
waktu 3.5 – 4 tahun ≥ 90% tahun
5. Lulusan
diminati
oleh
kalangan
2012.
masyarakat,
lembaga
pemerintahan,
f.
Rata-rata masa tunggu lulusan
lembaga profesional, dan dunia usaha,
memperoleh pekerjaan pertama ≤ 5
dengan masa tunggu ≤ 5 (lima) bulan.
bulan 2013.
6. Hasil Penelitian mahasiswa (skripsi) yang
berkontribusi
kepada
masyarakat
g. Jenjang Pendidikan Dosen tetap S2
pengguna/perusahaan 80 % dan penelitian
sebanyak 100% tahun 2015.

pertama minimal 80%
e) Mahasiswa Lulus Tepat waktu
minimal 80%.
f) Jumlah prestasi dosen dan mahasiswa
internasional minimal 10, nasional
minimal 30, regional minimal 50
g) Jumlah publikasi ilmiah dosen
minimal 33 pertahun
h) Jumlah Hak Cipta 30 dan Paten yang
diperoleh 15
i) Jumlah dosen tamu berasal dari luar
negeri minimal 10
j) Jumlah mahasiswa asing minimal
100
k) Indeks Kinerja dosen dengan nilai
baik minimal 90%
l) Dosen yang mendapat hibah
penelitian dan pengabdian masyarakat
minimal 36 orang.
m) Dosen berpendidikan S3 minimal
55%
n) Dosen dengan kualifikasi lektor
kepala dan guru besar minimal 35%
o) Jumlah kerjasama Nasional dan
Internasional pada bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat minimal 1 kegiatan pertahun.
p) Menjadi Universitas yang memiliki
kemandirian pada bidang Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

dosen sebesar 40% (pada tahun 2020)
7. Penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dengan melibatkan dosen
minimal satu kali dalam satu tahun (Pada
tahun 2015)
8. Memiliki produk inovasi berpotensi Paten
dibidang Sistem Informasi dan Sistem
Komputer minimal 2 pertahun

h.

Dosen tetap studi lanjut ke S3
minimal 1 orang setiap tiga tahun.
i. Jabatan fungsional dosen tetap lektor
60% dan lektor kepala 40 % di tahun
2017.
j. Dosen tetap memiliki sertifikat
pendidik professional ditahun 2015
≥ 30%
k. Kegiatan dosen tetap sebagai
narasumber ≥ 80% tahun 2012
l. Keikutsertaan dosen tetap dalam
organisasi bidang akademik dan
profesi ≥ 50% tahun 2014
m. Menigkatkan kualifikasi tenaga
kependidikan ≥ 80% tahun 2015.
n. Penyelenggarakan
kegiatan
akademik (seminar, symposium,
lokakarya, bedah buku dll) setiap 3
bulan.
o. Penyediaan bahan pustaka berupa
buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan
akses perpustakaan di luar program
studi, Jurnal terakreditasi DIKTI ≥ 3
judul tahun 2012
p. Penyediaan Jurnal internasional ≥ 2
judul, Prosiding seminar ≥ 5, dan
Akses perpustakaan dliuar PT tahun
2015.
2. Bidang Penelitian
a. Melakukan
kegiatan
penelitian
dengan biaya luar negeri ≥ 10% di

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

tahun 2017.
Melakukan
kegiatan
penelitian
dengan biaya DIKTI ≥ 10% tahun
2014.
Melakukan
kegiatan
penelitian
dengan biaya instansi lain ≥ 10%
tahun 2015.
Melakukan
kegiatan
penelitian
dengan biaya PT sendiri 100% tahun
2011.
Pelibatan
mahasiswa
dalam
penelitian Dosen ≥ 25% tahun 2014
Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal ISSN 80 % tahun 2012
Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal terkareditasi DIKTI ≥ 10 %
tahun 2017
Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal internasional ≥ 20% pada
tahun 2017.
Produktivitas karya-karya dosen
untuk memperoleh HaKi ≥ 10 %
tahun 2017.

3. Bidang Pengabdian Kepada masyarakat
a. Menyelenggarakan
kegiatan
pengabdian masyarakat biaya luar
negeri ≥ 10% tahun 2017.
b. Menyelenggarakan
Kegiatan
pengabdian masyarakat biaya luar
instansi ≥ 10 % tahun 2014
c. Menyelenggarakan
Kegiatan
pengabdian masyarakat biaya PT

d.
e.

sendiri ≥ 100% tahun 2011
Kegiatan kerjasama dalam negeri ≥
10 % tahun 2013.
Kegiatan kerjasama dengan instansi
luar negeri ≥ 10% tahun 2017

4. Bidang Kepuasan Pelanggan
a. Pelayanan Bimbingan dan konseling,
rata-rata skor baik
b. Pelayanan Minat dan Bakat (ekstra
kurikuler)
, rata-rata skor baik
c. Pelayanan pada Pembinaan Soft
skill, rata-rata skor baik
d. Pelayanan
pada
penyediaan
beasiswa, rata-rata skor baik
e. Pelayanan pada kesehatan, rata-rata
baik
f. Pelayanan Proses belajar Mengajar,
rata-rata skor baik
g. Pelayanaan
Pelaksanaan
Kuliah(dosen) , rata-rata skor baik.
PROGRAM
INFORMASI

STUDI

SISTEM

1. Di bidang Pendidikan dan Pengajaran
a. Kelengkapan bahan ajar berupa
kontrak
perkuliahan,
silabus,
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran,
dan kisi-kisi soal yang divalidasi
dalam setiap semester (100 %) tahun
2010.
b. Peningkatan kem ahiran praktik di
bidang Software

engineering(Business information
system) dan Konsultan dan

Integrator Sistem (Cooperate
Information System) pada tahun
2015.
c. Rata-rata perolehan Indek Prestasi
Kumulatif lulusan ≥ 3 (90%) tahun
2012.
d. Proses penyusunan skripsi ≤ 6 bulan
sebesar 75% tahun 2012.
e. Rata-rata kelulusan mahasiswa tepat
waktu 3.5 – 4 tahun ≥ 90% tahun
2012.
f. Rata-rata masa tunggu lulusan
memperoleh pekerjaan pertama ≤ 5
bulan 2013.
g. Jenjang Pendidikan Dosen tetap S2
sebanyak 100% tahun 2015.
h. Dosen tetap studi lanjut ke S3
minimal 1 orang setiap tiga tahun.
i. Jabatan fungsional dosen tetap lektor
60% dan lektor kepala 40 % di tahun
2017.
j. Dosen tetap memiliki sertifikat
pendidik professional ditahun 2015
≥ 30%
k. Kegiatan dosen tetap sebagai
narasumber ≥ 80% tahun 2012
l. Keikutsertaan dosen tetap dalam
organisasi bidang akademik dan
profesi ≥ 50% tahun 2014
m. Menigkatkan kualifikasi tenaga
kependidikan ≥ 80% tahun 2015.
n. Penyelenggarakan
kegiatan
akademik (seminar, symposium,

o.

p.

lokakarya, bedah buku dll) setiap 3
bulan.
Penyediaan bahan pustaka berupa
buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan
akses perpustakaan di luar program
studi, Jurnal terakreditasi DIKTI ≥ 3
judul tahun 2012
Penyediaan Jurnal internasional ≥ 2
judul, Prosiding seminar ≥ 5, dan
Akses perpustakaan dliuar PT tahun
2015.

2. Bidang Penelitian
a. Melakukan
kegiatan
penelitian
dengan biaya luar negeri ≥ 10% di
tahun 2017.
b. Melakukan
kegiatan
penelitian
dengan biaya DIKTI ≥ 10% tahun
2014.
c. Melakukan
kegiatan
penelitian
dengan biaya instansi lain ≥ 10%
tahun 2015.
d. Melakukan
kegiatan
penelitian
dengan biaya PT sendiri 100% tahun
2011.
e. Pelibatan
mahasiswa
dalam
penelitian Dosen ≥ 25% tahun 2014
f. Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal ISSN 80 % tahun 2012
g. Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal terkareditasi DIKTI ≥ 10 %
tahun 2017
h. Publikasi hasil penelitian melalui

i.

jurnal internasional ≥ 20% pada
tahun 2017.
Produktivitas karya-karya dosen
untuk memperoleh HaKi ≥ 10 %
tahun 2020.

3. Bidang Pengabdian Kepada masyarakat
a. Menyelenggarakan
kegiatan
pengabdian masyarakat biaya luar
negeri ≥ 10% tahun 2017.
b. Menyelenggarakan
Kegiatan
pengabdian masyarakat biaya luar
instansi ≥ 10 % tahun 2014
c. Menyelenggarakan
Kegiatan
pengabdian masyarakat biaya PT
sendiri ≥ 100% tahun 2014
d. Kegiatan kerjasama dalam negeri ≥
10 % tahun 2013.
e. Kegiatan kerjasama dengan instansi
luar negeri ≥ 10% tahun 2017
4. Bidang Kepuasan Pelanggan
a. Pelayanan Bimbingan dan konseling,
rata-rata skor baik
b. Pelayanan Minat dan Bakat (ekstra
kurikuler)
, rata-rata skor baik
c. Pelayanan pada Pembinaan Soft
skill, rata-rata skor baik
d. Pelayanan
pada
penyediaan
beasiswa, rata-rata skor baik
e. Pelayanan pada kesehatan, rata-rata
baik
f. Pelayanan Proses belajar Mengajar,

g.

rata-rata skor baik
Pelayanaan
Pelaksanaan
Kuliah(dosen) , rata-rata skor baik.

PROGRAM
STUDI
INFORMATIKA

TEKNIK

1. Di bidang Pendidikan dan Pengajaran
a. Kelengkapan bahan ajar berupa
kontrak
perkuliahan,
silabus,
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran,
dan kisi-kisi soal yang divalidasi
dalam setiap semester (100 %) tahun
2017.
b. Peningkatan kemahiran praktik
Komputasi cerdas dan rekayasa data
tahun 2018
c. Rata-rata perolehan Indek Prestasi
Kumulatif lulusan ≥ 3 (90%) tahun
2018.
d. Proses penyusunan skripsi ≤ 6 bulan
sebesar 75% tahun 2018.
e. Rata-rata kelulusan mahasiswa tepat
waktu 3.5 – 4 tahun ≥ 90% tahun
2018.
f. Rata-rata masa tunggu lulusan
memperoleh pekerjaan pertama ≤ 5
bulan 2019.
g. Jenjang Pendidikan Dosen tetap S2
sebanyak 100% tahun 2015.
h. Dosen tetap studi lanjut ke S3
minimal 1 orang setiap tiga tahun.
i. Jabatan fungsional dosen tetap
Lektor Kepala 20%, Lektor 60%
Asisten Ahli 20% dan di tahun 2017.

j.

Dosen tetap memiliki sertifikat
pendidik professional ditahun 2017
≥ 50%
k. Kegiatan dosen tetap sebagai
narasumber ≥ 80% tahun 2017
l. Keikutsertaan dosen tetap dalam
organisasi bidang akademik dan
profesi ≥ 50% tahun 2017
m. Meningkatkan kualifikasi tenaga
kependidikan ≥ 80% tahun 2017.
n. Penyelenggarakan
kegiatan
akademik (seminar, symposium,
lokakarya, bedah buku dll) setiap 1
tahun.
o. Penyediaan bahan pustaka berupa
buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan
akses perpustakaan di luar program
studi, Jurnal terakreditasi DIKTI ≥ 3
judul tahun 2018
p. Penyediaan Jurnal internasional ≥ 2
judul, Prosiding seminar ≥ 5, dan
Akses perpustakaan dliuar PT tahun
2018.
2. Bidang Penelitian
a. Melakukan
kegiatan
penelitian
dengan biaya luar negeri ≥ 10% di
tahun 2018.
b. Melakukan
kegiatan
penelitian
dengan biaya DIKTI ≥ 50% tahun
2017.
c. Melakukan
kegiatan
penelitian
dengan biaya instansi lain ≥ 10%

d.
e.
f.
g.
h.
i.

tahun 2017.
Melakukan
kegiatan
penelitian
dengan biaya PT sendiri 100% tahun
2020.
Pelibatan
mahasiswa
dalam
penelitian Dosen ≥ 25% tahun 2018
Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal ISSN 80 % tahun 2017
Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal terkakreditasi DIKTI ≥ 10 %
tahun 2018
Publikasi hasil penelitian melalui
jurnal internasional ≥ 20% pada
tahun 2019.
Produktivitas karya-karya dosen
untuk memperoleh HaKi ≥ 10 %
tahun 2018.

3. Bidang Pengabdian Kepada masyarakat
a. Menyelenggarakan
kegiatan
pengabdian masyarakat biaya luar
negeri ≥ 10% tahun 2020.
b. Menyelenggarakan
Kegiatan
pengabdian masyarakat biaya luar
instansi ≥ 10 % tahun 2017
c. Menyelenggarakan
Kegiatan
pengabdian masyarakat biaya PT
sendiri ≥ 100% tahun 2017
d. Kegiatan kerjasama dalam negeri ≥
10 % tahun 2017.
e. Kegiatan kerjasama dengan instansi
luar negeri ≥ 10% tahun 2018

4. Bidang Kepuasan Pelanggan
a. Pelayanan Bimbingan dan konseling,
rata-rata skor baik
b. Pelayanan Minat dan Bakat (ekstra
kurikuler)
, rata-rata skor baik
c. Pelayanan pada Pembinaan Soft
skill, rata-rata skor baik
d. Pelayanan
pada
penyediaan
beasiswa, rata-rata skor baik
e. Pelayanan pada kesehatan, rata-rata
baik
f. Pelayanan Proses belajar Mengajar,
rata-rata skor baik
g. Pelayanaan
Pelaksanaan
Kuliah(dosen) , rata-rata skor baik

Sasaran UNNAR
Menjadi Universitas Modern diwujudkan
melalui Sasaran Mutu:
a) Jumlah Program studi yang
melaksanakan Sistem Manajemen Mutu
Pendidikan dan ISO 9001 bidang
Pendidikan Tinggi minimal 90%
b) Penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi pada kegiatan pendidikan,
penelitian dan pengabdian pada
masyarakat minimal 90%.
c) Lulusan yang bekerja sesuai dengan
bidang studinya minimal 80%

Sasaran Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
1. Lulusan tepat waktu sebanyak 75 %
pada tahun 2019
2. Menjadi Fakultas yang memiliki daya
serap lulusan sebesar 75% pada tahun
2019
3. Lulusan dengan Indek prestasi
kumulatif rata-rata ≥ 3,00 sebanyak 60
%, tingkat kehadiran mahasiswa dalam
perkuliahan ≥ 75%, dan rata-rata
kehadiran dosen 100% pada tahun
2019

Sasaran Program Studi PAUD
1.
2.

3.

Lulusan tepat waktu sebanyak 75 %
pada tahun 2019
Menjadi program studi PG PAUD yang
memiliki daya serap lulusan sebesar
75% pada tahun 2019
Lulusan dengan Indek prestasi
kumulatif rata-rata ≥ 3,00 sebanyak 60
%, tingkat kehadiran mahasiswa dalam
perkuliahan ≥ 75%, dan rata-rata
kehadiran dosen 100% pada tahun
2019

d) Menjadi Eco Campus
Menjadi Universitas yang bermutu
diwujudkan melalui Sasaran Mutu :
a) Menjadi 50 besar Universitas di
Indonesia
b) Program studi telah terakreditasi
BAN-PT amat Baik minimal 80%
c) Tata kelola baik pada akademik, non
akademik, keuangan, aset dan
penjaminan mutu
d) Lulusan bekerja dalam enam bulan
pertama minimal 80%
e) Mahasiswa Lulus Tepat waktu
minimal 80%.
f) Jumlah prestasi dosen dan mahasiswa
internasional minimal 10, nasional
minimal 30, regional minimal 50
g) Jumlah publikasi ilmiah dosen
minimal 33 pertahun
h) Jumlah Hak Cipta 30 dan Paten yang
diperoleh 15
i) Jumlah dosen tamu berasal dari luar
negeri minimal 10
j) Jumlah mahasiswa asing minimal
100
k) Indeks Kinerja dosen dengan nilai
baik minimal 90%
l) Dosen yang mendapat hibah
penelitian dan pengabdian masyarakat
minimal 36 orang.
m) Dosen berpendidikan S3 minimal
55%

4.

5.
6.

7.

8.
8.

9.

Kepuasan pelayanan kepada
mahasiswa rata rata baik sebanyak
75% pada tahun 2019
Rata-rata masa tunggu lulusan 6
(enam) bulan
Prosentase jumlah penelitian
mahasiswa berupa skripsi dengan topik
sesuai rencana penelitian strategis
nasional sebanyak 40 % pada tahun
2019
Prosentase jumlah penelitian dosen
dengan topic sesuai rencana strategis
penelitian nasional, sebanyak 50 %
Jumlah penelitian dosen yang
memenangkan program hibah 25
Jumlah penelitian dosen yang
memenangkan program hibah 25 %

Prosentase jumlah pengabdian
masyarakat dosen sebesar 50% untuk
meningkatkan nilai tambah UKM.
10. Mahasiswa memenangkan hibah PKM
setiap tahun

4.

Kepuasan pelayanan kepada mahasiswa
rata rata baik sebanyak 75% pada tahun
2019
5. Rata-rata masa tunggu lulusan 6
(enam) bulan
6. Prosentase jumlah penelitian
mahasiswa berupa skripsi dengan topik
sesuai rencana penelitian strategis
nasional sebanyak 40 % pada tahun
2019
7. Prosentase jumlah penelitian dosen
dengan topic sesuai rencana strategis
penelitian nasional, sebanyak 50 %
8. Jumlah penelitian dosen yang
memenangkan program hibah 25 %
9. Prosentase jumlah pengabdian
masyarakat dosen sebesar 50% untuk
meningkatkan nilai tambah UKM.
10. Mahasiswa memenangkan hibah PKM
setiap tahun

n) Dosen dengan kualifikasi lektor
kepala dan guru besar minimal 35%
o) Jumlah kerjasama Nasional dan
Internasional pada bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat minimal 1 kegiatan pertahun.
p) Menjadi Universitas yang memiliki
kemandirian pada bidang Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

