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*Semua informasi dan data dalam booklet ini
adalah benar pada saat pembuatannya dan
telah melewati proses persetujuan pimpinan
fakultas dan akademi serta biro-biro terkait
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Universitas Nasional (UNAS) telah berkiprah di dunia pendidikan sejak tahun 1949 
untuk kecerdasan kehidupan bangsa, membangun pilar negara yang dimulai dari 
mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki dedikasi tinggi. 

Kami menyadari sebagai universitas tertua kedua di Indonesia, kualitas adalah kunci agar 
tetap mampu bersaing dan meraih kepercayaan publik. Kami terus mengembangkan 
diri dan melangkah maju untuk melakukan perubahan yang dinamis, menyesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat dan berkomitmen menjadi pionir perubahan di bidang 
pendidikan sesuai dengan moto kami, Pionir Perubahan.  

Komitmen ini kami implementasikan dalam seluruh proses kegiatan pendidikan dan 
pengajaran, antara lain dengan menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, 
didukung fasilitas dan tenaga pengajar yang kompeten dibidangnya. 

Untuk menciptakan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan industri, Universitas 
Nasional membekali mahasiswanya dengan pengetahuan kewirausahaan sejak 
semester satu agar lulusan Universitas Nasional memiliki spirit entrepreneurship yang 
tinggi. Disamping itu, bakat olahraga dan seni yang terpendam di kalangan mahasiswa 
dikembangkan melalui program elective class.

Hal ini sesuai dengan visi kami, menjadikan Universitas Nasional sebagai pusat ilmu dan 
kebudayaan    yang     bermartabat,    berbasis riset   dan  berstandar internasional. Untuk 
itu, misi kami adalah menyelenggarakan pendidikan, pengajaran dan mengembangkan 
riset serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia 
dan lingkungannya, mengelola universitas menuju tata kelola universitas yang baik 
(good university governance) serta membangun jejaring kerja sama dengan institusi di 
dalam dan luar negeri menuju universitas berstandar internasional.

Dr. El Amry Bermawi Putera
Rektor
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WAWASAN ALMAMATER

Wawasan almamater adalah konsepsi yang melekat pada Universitas Nasional, dan 
mengandung anggapan sebagai berikut :
•Perguruan tinggi harus benar-benar merupakan lernbaga ilmiah sedangkan kampus harus    
  benar-benar masyarakat ilmiah
•Perguruan tinggi sebagai aimamater merupakan suatu kesat bulat dan mandiri di bawah 
  pimpinan Rektor sebagai pimpinan utama.
•Keempat unsur sivitas akademika, yakni pengajar, karyawan administrasi, mahasiswa serta   
  Alumnus harus manunggal dengan Almamater berbakti kepadanya dan melalui Almamater  
  mengabdi kepada rakyat, bangsa dan Negara dengan jalan melaksanakan Tri Dharma  
  Perguruan Tinggi.
•Keempat unsur sivitas akadernika dalam upaya menegakkan perguruan tinggi sebagai 
  lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah melaksanakan Tri Karya yaitu:
   Profesionalisasi
   Transpolitisasi
•Tatakrama pergaulan di dalam lingkungan perguruan tinggi dan kampus didasarkan atas 
asas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan 
pandangan hidup Pancasila.

PERNYATAAN MUTU

Melahirkan Lulusan Yang Memiliki Kompetensi Yang Mumpuni Dan Memiliki Komitmen 
Terhadap Cita-Cita Bangsa Serta Berbudi Pekerti Luhur.

KEBIJAKAN MUTU

Rektor, Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Nasional bertekad menghasilkan 
lulusan yang mampu mencapai standar mutu yang memenuhi kebutuhan Stakeholder melalui : 
1. Pengembangan Dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan Sistem   
     Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dibidang Akademik Dan
     Non-Akademik;
3. Peningkatan Budaya Mutu Di Bidang Akademik Dan Non-Akademik.

PIMPINAN YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN

1. Ketua Pembina : Dr. Muhammad Noer, M.A.
2. Ketua Pengurus : Dr. Ramlan Siregar, M.Si.
3. Pengawas : Drs. Asyathri Said Umar, M.Si.

PROFIL
UNIVERSITAS NASIONAL

 LAMBANG UNIVERSITAS NASIONAL
 LAMBANG : berupa Tugu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945,
 dengan bintang segilima diatasnya yang dilingkari oleh pita merah 
 putih dan diatas perisai berwarna hijau dengan pengertian :
 •Tugu : melambangkan puncak perjuangan bangsa Indonenesia
 •Bintang segilima : melambangkan asas Pancasila dan
   Undang-Undang Dasar 1945.
 •Lingkaran merah putih, melambangkan bendera Nasional.
 •Perisai, melambangkan benteng, untuk memberikan kesempatan  
   belajar kepada pemuda-pemuda Republik yang tidak mau
   masuk ke sekolah-sekolah Belanda pada waktu revolusi phisik.
 •Dasar Hijau, melambangkan perkembangan ilmu
  sepanjang zaman dan masa.

PERINTIS UNIVERSITAS NASIONAL

1. Mr. S. Takdir Alisjahbana
2. Prof. Sarwono Prawirohardjo
3. Mr. Prajitno Soewondo
4. Hazil
5. Kwari Katjabrata
6. Dr. Djoehana
7. R.M. Soebagio
8. Mr. Adam Bachtiar
9. Ny. Noegraha
10. Drs. Adam Bachtiar
11. Dr. Bahder Djohan
12. Dr. Leimena
13. Ir. Abd. Karim
14. Prof. Dr. Soetopo Tjokronegoro
15. Mr. Ali Budihardjo

16. Poerwodarminta
17. Mr. Soetikno
18. Jr. TH. A. Resink
19. DR. Soemitro Djojohadikusumo
20. Noegroho
21. Seodjatmiko
22. H.B. jassin
23. Mochtar Avin
24. L. Damais
25. A. Djoehana
26. Nona Boediardjo
27. Nona Roekmini Singgih
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Universitas Nasional (selanjutnya disebut UNAS) adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tertua 
di Jakarta dan kedua tertua di Indonesia. Didirikan pada tanggal 15 Oktober 1949 atas prakarsa 
tokoh-tokoh terkemuka yang berhimpun dalam Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan 
(PMIK). Para pendiri terdiri dari: R. Teguh Suhardjo Sastrosuwingnyo, Mr. Sutan Takdir Alisjahbana, 
Mr. Soedjono Hardjosoediro, Prof. Sarwono Prawirohardjo, Mr. Prajitno Soewondo, Hazil, Kwari 
Katjabrata, Dr. Djoehana, R.M. Soebagio, Mr. Adam Bachtiar, Ny. Noegroho , Drs. Adam Bachtiar, 
Dr. Bahder Djohan, Dr. Leimena, Ir. Abd Karim, Prof. Dr. Soetomo Tjokronegoro, Mr. Ali Budiharjo, 
Poerwodarminta, Mr. Soetikno, Ir. TH. A. Resink, DR. Soemitro Djojohadikusumo, Noegroho, 
Soejatmiko, H.B. Jassin, Mochtar Avin, L. Damais, A. Djoehana, Nona Boediardjo dan Nona 
Roekmini Singgih.

Pendirian UNAS saat itu ditujukan untuk menampung lulusan SLTA di Jakarta yang tidak mau 
memasuki Universitas Van Indonesia milik Pemerintah Kolonial-Belanda. Bahkan, ditengah 
revolusi fisik perjuangan kemerdekaan, UNAS juga menjadi “Benteng terdepan” perjuangan 
rakyat Indonesia di Jakarta. Atas dedikasi tersebut, maka pada lustrum UNAS yang kedua, 1959, 
Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno menganugerahkan gelar “UNIVERSITAS 
PERJUANGAN”.

Pada awal dirintisnya UNAS pada 1946, dibentuklah 2 (dua) panitia. Panitia pertama 
bertugas menyelidiki bagaimana dapat menggiatkan kehidupan ilmu dalam 
masyarakat Indonesia dengan susunan sebagai berikut :

1. Dr. Leimena
2. IR. Abd. Karim
3. Prof. Dr. Soetomo Tjokronegoro
4. Mr. Ali Budihardjo
5. Ir. Th. A. Resink
6. Dr. Soemitro Djojohadikusumo

Sedangkan panitia kedua bertugas memotivasi usaha menggairahkan kegiatan 
kehidupan kebudayaan yang beranggotakan :

1. Nugroho
2. Soejatmoko
3. H.B.Jassin
4. Muchtar Avin
5. A. Djoehana
6. Nona Budihardjo
7. Nona Rukmini Singgih

Usaha yang mula-mula dilakukan adalah penyeleggaraan kursus yang meliputi bidang- bidang 
ekonomi, sosiologi, politik dan filsafat yang dipimpin oleh Drs. Adam Bachtiar. Kursus-kursus 
tersebut bertujuan memberi dasar pemahaman ilmu pengetahuan bagi setiap warga negara 
dalam tanggung jawabnya mengisi kemerdekaan. Pada tahun yang sama, 1946, diadakan juga 
SMA sore untuk memberi kesempatan bagi mereka yang bekerja pagi. Dalam perkembangannya, 
kursus-kursus tersebut bertambah. Oleh karena itu pada Oktober 1949, atas desakan 400 
lulusan SMA Republik Indonesia, PMIK kemudian mengumumkan dibukanya AKADEMI NASIONAL 
yang membawahi 5 (lima) Fakultas, yakni: Fakultas Sosial, Ekonomi dan Politik; Fakultas Biologi; 
Fakultas Matematika dan Fisika; Fakultas Sastra Indonesia dan; Fakultas Sastra Inggris.

Dipilihnya nama Akademi, bukan Universitas, dimaksudkan untuk menghindari peraturan 
kolonial yang ketika itu masih berlaku untuk Jakarta. Langkah maju PMIK ini mendapat sambutan 
positif secara luas segenap lapisan masyarakat. Kuliah pertama yang dilakukan sederhana pada 
tanggal 15 Oktober 1949 adalah momentum historis yang mengawali perjuangan dan perjalanan 
UNAS, sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai HARI JADI UNIVERSITAS NASIONAL.Pada 22 
Desember 1949, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang berkedudukan di 
Yogyakarta memberikan pengakuan dan persamaan penuh kepada Akademi Nasional dengan 
surat No. 548/S. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pada 1 September 1954 
melalui Notaris Mr. R. Soewandi maka Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan berubah 
menjadi Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK).

Perkembangan UNAS selanjutnya membentuk sejumlah lembaga dan pusat 
pengkajian yang dikoordinir Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 
(LPPM). lembaga ini bertujuan untuk :
  Melakukan pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi dan seni  
  melalui kegiatan penelitian.
  Mengamalkan ilmu, teknologi, dan seni melalui peningkatan relevansi program Universitas 
  dengan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pengembangan lain juga dilakukan lewat penataan kembali kedudukan Fakultas- fakultas yang 
ada di lingkungan Universitas Nasional dengan berpedoman pada aturan-aturan pemerintah 
yang telah digariskan, baik dengan penggabungan atau pemekaran Fakultas serta kurikulum 
yang digunakan. Sejak 2003 Universitas Nasional membawahi 7 (tujuh) Fakultas dengan 18 
Jurusan. Disamping itu terdapat pula tiga Akademi dan Program Pascasarjana Ilmu Politik yang 
di masa mendatang akan dimekarkan.

SEJARAH
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Ribuan alumni UNAS telah tersebar di berbagai bidang seperti politisi, pejabat pemerintahan, 
pakar ilmu pengetahuan, peneliti, professional bisnis, artis dan pengusaha. Sebagian 
diantaranya telah menempati tokoh nasional. Dalam era tiga presiden terakhir, alumni UNAS 
selalu berkiprah sebagai menteri, terakhir adalah Menteri Negara Percepatan Pembangunan 
Daerah Tertinggal, H. Syaifullah Yusuf, S.IP, selaku menteri termuda di Kabinet Indonesia 
Bersatu. Ada alumni yang menjadi pakar diplomasi seraya pernah menjabat menteri luar 
negeri adalah Mochtar Kusumaatmaja. Ada alumni yang pernah menjabat Duta Besar Indonesia 
untuk Malaysia yaitu Hadi Wayarabi. Ada alumni yang menjadi Doktor Ilmu Politik pertama 
di Indonesia yaitu Prof. Dr. Deliar Noer. Ada alumni yang menjadi pakar ilmu biologi yaitu Dr. 
Endang Suhara, APU atau Dr M Kasim Moosa, APU. Ada alumni yang menjadi peneliti ahli di 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu Dr. Syarif Hidayat, APU dan Syamsuddin Haris, M.Si, 
APU. Ada alumni yang berprofesi sebagai artis dan pelawak legendaris seperti Ateng, Jimmy 
Gideon atau Unang serta banyak tokoh lainnya.

Di era millennium ketiga saat ini, tantangan persaingan dalam dunia pendidikan tinggi 
di Indonesia semakin ketat. Komitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan 
suprastruktur akademik menjadi tolak ukur masyarakat untuk memilih perguruan tinggi 
mana yang dapat menunjang prospek cerah masa depan calon mahasiswa. Sebagian anggota 
masyarakat bahkan menemui kendala biaya untuk meraih pendidikan tinggi bermutu. Terlebih 
setelah pemerintah mengurangi subsidi bagi perguruan tinggi negeri melalui program 
privatisasi, hal itu mengakibatkan peningkatan biaya sehingga sulit dijangkau masyarakat 
berpenghasilan terbatas.

Dalam tantangan tersebut,UNAS berupa terus konsisten dalam mempertahankan kualitas 
akademik dan kapasitas infrastruktur demi peningkatan kepercayaan masyarakat. Kurikulum 
UNAS kini berbasiskan kompetensi yang membekali alumni dengan skill, knowledge dan 
attitude yang siap dipertanggung jawabkan kiprah dan karirnya di masyarakat setelah lulus. 
UNAS juga meningkatkan kapasitas sistem informasi manajemen secara online sehingga civitas 
akademika dan masyarakat global dapat lebih mudah dan cepat berinteraksi dengan UNAS 
melalui media internet. Meski demikian pesatnya pengembangan yang dilakukan, UNAS tetap 
berkomitmen untuk mencerdaskan bangsa. Komitmen itu diwujudkan dengan menetapkan 
biaya kuliah yang berlandaskan falsafah: memberi kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat 
untuk meraih pendidikan tinggi bermutu tinggi.

SEJAK DIDIRIKANNYA UNAS, SEJUMLAH TOKOH YANG MEMIMPIN UNAS ADALAH:

1. Prof. Soedjadi Setjonegoro (1949 -1951)
2. Prof. Dr. Soekirno (1951-1965)
3. Dr. Muh Sukmadi (1965-1968)
4. Prof. Dr. Mr. Sutan Takdir Alisjahbana (1968-1992)
5. Prof. Achmad Baiquni, MSc., Ph.D. (1993-1997)
6. Prof. Drs. Umar Basalim, DES (1997-2009)
7. Dr. El Amry Bermawi Putera, M . A . (2009-sekarang)

VISI DAN MISI
VISI UNIVERSITAS NASIONAL

Menjadikan UNIVERSITAS NASIONAL sebagai lembaga pendidikan yang dinamis dan progressif 
dalam menegakkan kebenaran dengan komitmen pada pembangunan nasional secara 
bertanggung jawab.

MISI UNIVERSITAS NASIONAL

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka 
terbinanya sumber daya manusia yang berjiwa kepeloporan dalam pengembangan ilmu dan 
kebudayaan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia yang beradab dan sejahtera.

TUJUAN UNIVERSITAS NASIONAL

Universitas sebagai pusat kebudayaan, ilmu dan teknologi mempunyai tujuan menyiapkan 
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan 
atau profesionali yang berbudi pekerti luhur, kreatif produktif yang dapat menerapkan, 
mengembangkan dan atau memperkaya khasana ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni 
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada 
umumnya.
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Universitas Nasional telah mendapatkan berbagai penghargaan. Dalam kurun 
waktu lima tahun penghargaan yang dicapai antara lain: 

1. Universitas Nasional memperoleh  
Peringkat 59 Terbaik Perguruan Tinggi di 
Indonesia dari 3.320 Perguruan Tinggi 
Se-Indonesia versi KEMENRISTEK DIKTI 
RI 2015. Ketetapan surat No. 492.A/ 
M/Kp/VIII/2015 Tentang Klasifikasi & 
Pemeringkatan Perguruan Tinggi di 
Indonesia Tahun 2015.

2. Universitas Nasional memperoleh 
Peringkat 6 Terbaik PTS di Jakarta 
berdasarkan Kopertis Wilayah III Jakarta 
dari 331 PTS di Jakarta Tahun 2015.

3. Universitas Nasional mendapatkan 
Hibah Program Pembinaan PTS 2015 
untuk pengembangan Lab Keperawatan 
dan ABA Korea dari Kopertis Wilayah III.

4. Universitas Nasional memperoleh 
Peringkat Two Star Rated for Excellence 
dari Quacquarelli Symonds (QS) Star pada 
tahun 2014.

5. Universitas Nasional meraih Telkom 
Smart Campus Award,  Peringkat 23 dari 
565 Perguruan Tinggi dan peringkat 9 dari 
22 Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia, 
tahun 2014.

6. Universitas Nasional meraih peringkat 
akreditasi B berdasarkan SK Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(BAN-PT) nomor 080/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/
II/2013 pada tahun 2013.

7 a). Universitas Nasional sebagai 
         Perguruan Tinggi Swasta Unggulan 
         Tingkat Kopertis Wilayah III,
         Peringkat III Kategori Pembelajaran, 
         tahun 2013.

    b). Universitas Nasional sebagai    
          Perguruan Tinggi Swasta Unggulan 
          Tingkat Kopertis Wilayah III, 
          Peringkat III Kategori Tata Kelola, 
          tahun 2013.

8. Universitas Nasional meraih Indonesia 
Web Ranking, Peringkat 69 di dalam 4ICU, 
tahun 2012.

9. Universitas Nasional meraih Indonesia 
Rangking Webomatrics, Peringkat 107 
dari 352 Perguruan Tinggi Indonesia yang 
masuk Webomatrics, tahun 2012.

10. Universitas Nasional meraih  
Outstanding Initiative Award dari Global 
Peace Festival Foundation, tahun 2010.

11. Universitas Nasional berhasil meraih 
sertifikat dari DIKTI sebagai perguruan 
tinggi yang mengimplementasikan sistem 
penjaminan mutu internal perguruan 
tinggi, tahun 2010.

PENCAPAIAN

1. 4.

5. 6. 7. 

a b

9. 10.

11.

2.

59
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Mengapa
Universitas Nasional

TANPA OSPEK
Orientasi studi dan perkenalan kampus (ospek) pada dasarnya adalah sebuah kegiatan yang 
ditujukan untuk mengenalkan mahasiswa baru terhadap lingkungan dan suasana kampus, 
termasuk di antaranya baik norma-norma akademik maupun nonakademik. Meskipun demikian, 
pelaksanaan ospek seringkali keluar dari tujuan awalnya. Mulai tahun 2014, Universitas Nasional 
meniadakan kegiatan Ospek. Meski demikian, mahasiswa baru tetap menerima informasi-
informasi penting yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kuliah, melalui pelaksanaan 
Pengenalan Sistem Perguruan Tinggi (PSPT) yang dikoordinir langsung oleh universitas.

KOMITMEN UNTUK MEMERANGI NARKOBA
Universitas Nasional menjadi perguruan tinggi pertama yang secara terbuka berkomitmen tegas 
untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kampus. Kami 
sadar, bahaya narkoba saat ini sudah dirasakan di hampir semua lini kehidupan, tidak terkecuali 
di lingkungan pendidikan. Kami bertekad menjadi kampus yang bersih dari peredaran narkoba.
 
Ketegasan dan konsistensi untuk memerangi narkoba telah menjadi komitmen seluruh sivitas 
akademika Universitas Nasional. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait baik kepolisian 
maupun BNN terus diperkuat bersamaan dengan peningkatan sistem keamanan kampus. 
Universitas Nasional bersama dengan pihak-pihak terkait berkomitmen untuk secara rutin 
menggelar operasi pemberantasan narkoba. Mahasiswa juga diwajibkan melakukan tes narkoba 
pada saat masuk dan sebelum melakukan sidang skripsi serta membina karakter melalui 
pelatihan character building.

KAMPUS KEWIRAUSAHAAN
Universitas Nasional dan Akademi Nasional juga telah mengembangkan pendidikan yang 
berorientasi pada pengembangan jiwa kewirausahaan dengan mewajibkan setiap mahasiswa 
baru menempuh mata kuliah kewirausahaan pada semester pertama, untuk membekali setiap 
mahasiswa Universitas Nasional dan Akademi Nasional dengan spirit of entrepreneurship, 
sehingga lulusannya diharapkan bukan hanya mencari kerja melainkan juga mampu 
menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain.

KAMPUS MULTI BUDAYA
Akulturasi budaya di Universitas Nasional sangat tercermin dalam lingkungan akademis 
kampus. Berbagai macam budaya baik dari Indonesia maupun luar negeri berpadu dalam 
sebuah hubungan yang harmonis. Kedatangan mahasiswa program Darmasiswa dan program

pertukaran dosen serta mahasiswa dari berbagai negara memperkaya budaya yang terdapat 
di Universitas Nasional yang telah berkembang menjadi budaya global tanpa melupakan nilai-
nilai budaya lokal.

JARINGAN ALUMNI YANG LUAS
Melintasi masa dan generasi puluhan ribu alumni Universitas Nasional dan Akademi Nasional 
telah berkiprah bagi masyarakat sebagai pakar ilmu pengetahuan, baik pegawai profesional 
maupun wirausahawan. Bahkan, sebagian alumni telah merangkai prestasi kepemimpinan 
yang membanggakan almamater baik pada level nasional dan Internasional. Sistem pendidikan 
Universitas Nasional terbukti mampu mencetak alumni yang berdaya saing tinggi berprestasi 
dan siap memelopori transformasi.

PUSAT PENGEMBANGAN KARIR
Salah satu bentuk tanggung jawab universitas adalah menjembatani kebutuhan antara dunia 
kerja dan dunia akademis. Untuk mewujudkan hal tersebut, Universitas Nasional membentuk 
Career Development Center (CDC). CDC diharapkan mampu membantu lulusan Universitas 
Nasional dan Akademi Nasional untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dalam waktu 
yang cukup singkat. 

KERJASAMA INTERNASIONAL
Globalisasi turut membuka peluang bagi universitas untuk memperluas jaringan kemitraan 
internasional. Peluang ini dimanfaatkan Unas dengan menjalin kerja sama antar universitas, 
instansi pemerintah dan bisnis. Kerjasama ini bermanfaat bagi pertukaran informasi 
pengembangan program pendidikan, riset, konservasi lingkungan serta pengembangan 
kesempatan alumni untuk berkarir di dalam maupun luar negeri. Melalui pertukaran dosen 
dan mahasiswa Internasional Universitas Nasional turut menjalankan diplomasi budaya 
antarbangsa. 

PEMBELAJARAN BERBASIS MAHASISWA
Sistem pendidikan di Universitas Nasional dan Akademi Nasional menekankan pada 
pembekalan kompetensi yang mengombinasikan metode pembelajaran reguler dan metode 
student centered learning. Didukung ketersediaan akses internet dan sarana multimedia, para 
dosen berperan sebagai fasilitator dan moderator untuk memotivasi mahasiswa agar aktif 
mencari informasi, mendiskusikan studi kasus dan mahir mempresentasikan solusi masalah. 
Setiap tahun mahasiswa Universitas Nasional meraih prestasi pada ajang kompetisi baik ilmiah 
maupun ekstrakurikuler pada tingkat regional, nasional dan internasional.
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DOKTOR ILMU POLITIK 
(Terakreditasi B)
Bidang Konsentrasi:

Politik Indonesia
Ekonomi Politik

MAGISTER ILMU POLITIK
(Terakreditasi A)
Bidang Konsentrasi:

Politik Indonesia
Ekonomi Politik

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI 
(Terakreditasi B)
Bidang Konsentrasi:

Kebijakan Publik
Administrasi dan Keuangan Daerah

MAGISTER ILMU HUKUM
(Terakreditasi B)
Bidang Konsentrasi:

Hukum Bisnis
Hukum Pidana

MAGISTER MANAJEMEN 
(Terakreditasi B)
Bidang Konsentrasi:

Manajemen Keuangan
Manajemen Pemasaran
Manajemen Operasional
Manajemen Sumber Daya Manusia

MAGISTER BIOLOGI
(SK MENRISTEK DIKTI NO 122/KPT/I/2015)
Bidang Konsentrasi:

Biologi Konservasi dan Lingkungan
Biodiversitas dan Masyarakat

SEKOLAH Pascasarjana
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S1 ILMU POLITIK (Terakreditasi A)
Program Kekhususan:

Studi tentang Demokrasi Politik dan 
Keterwakilan Politik

Pembekalan kompetensi dalam bidang 
perwakilan politik yang menjunjung prinsip 
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan” beserta kelembagaannya.

Prospek Karier:

Menjadi praktisi politik dengan kompetensi 
politik perwakilan-tenaga ahli di parlemen, 
birokrat, dan menjadi akademisi.

S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
(Terakreditasi A)
Program Kekhususan:

Kebijakan Publik

Memberikan pembekalan kepada 
mahasiswa tidak hanya memahami makna 
kebijakan publik secara teoritis, tetapi 
memberikan lulusan sarjana Administrasi 
Negara pengetahuan aplikatif, implementasi 
kebijakan publik dalam kenyataan yang ada 
di pemerintahan.

Prospek Karier:

Menjadikan lulusan Administrasi Negara 
yang ahli dalam Analisis Kebijakan Publik 
yang dapat Bekerja sebagai : Akademisi  di 
Pemerintahan, BUMN, Peneliti.

S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL 
(Terakreditasi B)
Program Kekhususan:

Politik Internasional
Peminatan konsentrasi ini akan 
meningkatkan pemahaman mahasiswa HI 
dalam hal manajemen dan resolusi konflik 
internasional,  HAM, Politik Kelautan dan 
Hukum Kelautan Internasional serta Media 
massa dalam Politik Internasional.

Ekonomi Politik Internasional

Peminatan konsentrasi ini akan mendalami 
pemahaman dalam hal sistem moneter 
dan perdagangan internasional, politik 
bisnis Internasional, studi perusahaan 
multinasional serta regionalisme dan 
globalisme.

Prospek Karier:

Lulusan prodi HI pada era globalisasi 
mempunyai prospek karir yang cukup 
luas. Selain dapat berkarir pada lembaga 
pemerintahan yang ada kaitannya dengan 
HI, sarjana HI dapat pula berkarir sebagai 
peneliti, akademisi, aktivis dalam Organisasi 

Internasional, Perusahaan Multinasional, 
Lobbiest, Media internasional. Alumni HI 
Unas sudah menyebar ke berbagai bidang, 
baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

S1 SOSIOLOGI (Terakreditasi B)
Program Kekhususan:

Pemberdayaan Masyarakat

Konsentrasi ini khusus dalam bidang 
pemberdayaan Masyarakat. Kompetensi 
tersebut sangat berguna untuk menunjang 
karier sebagai Sosiolog yang handal dan 
terampil dalam mengkaji, memahami, 
memecahkan masalah, khususnya dalam 
bidang pemberdayaan masyarakat.

Prospek Karier:

Analis Masalah Sosial 

Lulusan sosiologi mampu melakukan 
analisis masalah- masalah sosial dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara serta mampu memberikan 
solusi yang aplikatif dalam perspektif 
sosiologi. Sebagai pilihan profesi, Analis 
masalah sosial dibutuhkan hampir disetiap 
instansi pemerintahan atau swasta. 

Lulusan Sosiologi sangat dibutuhkan  untuk 
ditempatkan pada posisi Litbang (Penelitian 
dan Pengembangan) atau pada divisi 
program pemberdayaan masyarakat yang 
hampir semuanya ada pada Kementerian, 
institusi BUMN, marketing researcher pada 
dunia industri/perusahaan, community 
development pada dunia industri/
perusahaan nasional dan internasional.

Peneliti Sosial 

Lulusan sosiologi mampu mengenal, 
mengerti, memahami teori dan metode 
penelitian. Hal tersebut adalah modal 
awal untuk menjadi seorang peneliti. 
Dunia penelitian sosial di Indonesia sangat 
membutuhkan peneliti sosial untuk dapat 
menorehkan prestasi dan menghasilkan 
penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat 
luas ataupun perkembangan ilmu Sosial Hasil 
penelitian yang memberi manfaat dapat 
menjadi solusi bagi permasalahan berbagai 
kelas dan elemen sosial. Kesempatan untuk 
berkiprah sebagai seorang peneliti sosial 
pada jurusan sosiologi dapat dikembangkan 
baik pada level daerah, nasional maupun 
Internasional. Kesempatan berkarier dapat 
diperoleh di LIPI, Universitas, Lembaga 
dalam/luar negeri, Kementerian dan lain-
lain. 

Fakultas Ilmu Sosial &
Ilmu Politik

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, 21 April 2016

Fakultas
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Konsultan Bidang Sosial

Lulusan Sosiologi mampu membantu 
memecahkan masalah-masalah sosial 
dalam rangka mempraktekkan teori 
dan mendapatkan kebenaran baru 
dalam masyarakat di berbagai bidang. 
Misalnya untuk memperkirakan pengaruh 
kebijaksanaan sosial yang mungkin terjadi, 
memberikan sumbangsih pemikiran 
dalam pemilihan kebijaksanaan untuk 
mencapai tujuan dan menjelaskan pada 
masyarakat kebijaksanaan mana yang 
paling mungkin bisa terlaksana dalam 
mencapai tujuan. Mampu bekerja sama, 
membangun jejaring kerja, memiliki 
kepribadian yang positif merupakan 
modal dalam berkarir menjadi konsultan. 
Bidang kerja yang berkaitan adalah di LSM 
maupun perusahaan profit dan non profit, 
Instansi Pemerintahan seperti Departemen 
dibawah koordinasi Kesejahteraan Rakyat 
seperti Departemen Sosial, Departeman 
Pemberdayaan Perempuan, Departemen 
Pertanian, Departemen Pendidikan, Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, serta 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pendidik Bidang Sosiologi

Lulusan sosiologi mampu melaksanakan 
pembelajaran sosiologi yang inovatif, 
kontekstual dan bermakna dengan fokus 
terhadap perkembangan dan kegunaan  
ilmu Sosiologi. Dengan belajar memahami 
sifat masyarakat, perilaku masyarakat, 
dan perkembangan masyarakat serta 
permasalahan yang berkembang di 
masyarakat, maka Lulusan sosiologi dapat 

berprofesi sebagai pendidik di bidang 
Sosiologi dalam profesi sebagai Dosen pada 
Universitas Swasta/negeri, pendidik non 
formal pada Pusat bimbingan belajar, Guru 
Pembimbing/Konseling, Guru pada tingkat 
SLTP dan SLTA.

S1 ILMU KOMUNIKASI (Terakreditasi B)
Program Kekhususan:

Periklanan

Materi Perkuliahan/Pembelajaran

Kekhususan Periklanan memberikan 
pembekalan mengenai dasar-dasar 
periklanan, strategi kreatif pembuatan  iklan 
cetak & elektronik mulai dari pengonsepan, 
penulisan naskah iklan (copywriting),  
strategi kreatif lay out/graphic design 
iklan sampai pada eksekusi sebuah iklan. 
Dalam kekhususan ini juga diberikan 
ilmu pengetahuan tentang perencanaan 
beriklan mulai dari teknik riset sampai pada 
perencanaan serta pembelian media (Media 
planner & buyer). Mahasiswa juga dibekali 
dengan pembelajaran etika profesi.

Prospek Karier:

Mahasiswa lulusan kekhususan Periklanan 
Unas dapat bekerja di berbagai perusahaan 
baik nasional maupun internasional sebagai 
perencana periklanan, Copywriter, graphic 
designer, creative director, analis dan 
pelaksana media planner and buyer, account 
executive, marketing & audience researcher 
serta akademisi. Siap menjadi kompetitor 
pada skala  nasional dan regional di 
bidangnya.

Jurnalistik

Materi Perkuliahan/Pembelajaran

Kekhususan Jurnalistik memberikan 
pembekalan mengenai dasar-dasar 
jurnalistik, teknik mencari dan menulis 
berita di media cetak maupun elektronik, 
teknik menulis opini serta feature, teknik 
wawancara dan laporan investigasi, fotografi 
jurnalistik, videografi, teknik memproduksi 
program acara serta berita di TV dan Radio. 
Dalam kekhususan ini juga diberikan ilmu 
pengetahuan tentang riset khalayak dan 
riset media. Mahasiswa juga dibekali dengan 
pembelajaran etika profesi.

Prospek Karier:

Mahasiswa lulusan kekhususan Jurnalistik 
Unas dapat bekerja di berbagai media 
massa lokal, nasional maupun internasional 
sebagai reporter, announcer, fotografer 
berita, videografer berita dan non berita, 
redaktur berita, program director mass 
media, perencana dan pelaksana program 
acara untuk radio & televisi, analis media  
serta akademisi. Siap menjadi kompetitor 
pada skala nasional dan internasional di 
bidangnya.

Hubungan Masyarakat

Materi Perkuliahan/Pembelajaran

Kekhususan Public Relations memberikan 
pembekalan mengenai dasar-dasar Public 
Relations, internal public & external public 
relations yang mencakup relasi antar 
karyawan, relasi media, relasi pemerintah, 
relasi dengan masyarakat dan komunitas 

setempat, relasi dengan pemerintah. 
Kekhususan PR juga memberikan ilmu 
pengetahuan dan wawasan mengenai 
manajemen media komunikasi dalam 
suatu institusi serta riset PR yang 
memfasilitasi PR menentukan program-
program untuk perbaikan citra institusi. 
Selain itu juga kekhususan PR membekali 
para mahasiswanya untuk terampil 
dalam berkomunikasi, penampilan dan 
pengelolaan event melalui pembelajaran 
public speaking, negosiasi & presentasi, 
etika profesi serta event organizing.

Prospek Karier:

Mahasiswa lulusan PR Unas memiliki 
kompetensi untuk bekerja di berbagai 
instansi pemerintah maupun swasta dan 
saat ini sudah banyak lulusan PR Unas 
yang diserap di berbagai instansi sebagai 
PR officer  dengan berbagai posisi dan 
kompetensi di bidang pengelolaan media 
internal serta monitoring media, protokoler, 
perencana strategis program kehumasan 
institusi, corporate secretary, event 
organizing planner, PR & Communications 
consultant, public speaker, PR researcher, 
serta akademisi. Siap menjadi kompetitor 
baik pada skala nasional maupun 
internasional di bidangnya.
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S1 ILMU HUKUM (Terakreditasi A)

Tahun 1984 Fakultas Hukum UNAS 
didirikan sebagai wujud dan komitmen 
tinggi Universitas Nasional terhadap 
pembangunan Indonesia khususnya 
penguasaan ilmu pengetahuan dibidang 
hukum. Beberapa tokoh pentolan penegak 
hukum di Indonesia yang sempat memimpin 
FH UNAS adalah Prof. Baharuddin Lopa (yang 
dikenal sebagai Pendekar Hukum) serta 
cendikiawan muslim, Dahlan Ranuwiharjo, 
SH. Untuk menjawab tantangan dan 
perubahan serta kebutuhan masyarakat di 
bidang hukum, FH UNAS selalu melakukan 
perubahan serta inovasi kurikulum berbasis 
kompetensi yang sesuai dengan perubahan 
dan tantangan global serta memperteguh 
identitas dan jati diri sebagai bangsa 
Indonesia dengan menitik beratkan pada 
tiga program kekhususan:

Hukum Bisnis

Program kekhususan hukum bisnis didesain 
mengikuti Pergeseran paradigma aktivitas 

kehidupan manusia secara keperdataan 
dan bidang bisnis yang terus menerus 
berkembang dengan menitik beratkan 
pada pengembangan ilmu hukum di bidang 
hukum perdata secara umum yang meliputi 
hukum kekeluargaan dan kewarisan perdata, 
adat dan Islam,  perbandingan hukum 
perdata, Hukum benda, hukum perikatan, 
perikatan 
secara konvensional maupun perikatan 
secara Islam, hukum perdata  
internasional, tranaksi bisnis internasional, 
hukum investasi dan pasar modal, hukum 
transportasi, hukum hak kekayaan 
intelektual dan hukum kepailitan.

Hukum Pidana

Desain kurikulum program 
kekhususanhukum pidana dengan 
suatu tujuan agar mahasiswa mampu 
menguasai dasar-dasar ilmiah dan praktis 
di bidang hukum pidana, nasional maupun 
internasional, serta mampu menerapkan 
dan mengembangkannya secara praktis 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Materi 
ilmu hukum pidana yang dipelajari meliputi; 
hukum penintensier, gugurnya hak 
menuntut dan menjalankan pidana, tindak 
perdagangan narkotika,sistem peradilan 
pidana anak, kriminologi dan viktimolgi, 
tindak pidana di bidang ekonomi, hukum 
forensik, dan perbandingan hukum pidana.

Hukum Administrasi Negara

Program kekhususan hukum administrasi 
Negara ini dirancang khusus untuk 
pengembangan ilmu hukum dibidang 
administrasi, pemahaman dan pengetahuan 
hukum tentang tata kelola pemerintahan 
yang baik, hukum administrasi 
pembangunan, hukum perbendaharaan 
Negara. Demikian juga dalam kontek 
hukum hubungan antar lembaga Negara, 
pengetahuan tentang sistem pemerintahan 
yang meliputi kekuasaan eksekutif, 
kekuasaan legislative, dan kekuasaan 
yudikatif, penegetahuan dan pemahaman 
ilmu hukum mengenai pemilu dan lembaga 

perwakilan rakyat, kepartaian dan ormas, 
hukum administrasi daerah, hukum tentang 
kesehatan dan keselamatan kerja, hukum 
pajak dan hukum tentang penataan ruang.

Prospek Karier:

Prospek karier bagi alumni Fakultas Hukum 
tentu sangat luas dan meliputi seluruh 
aktivitas kehidupan masyarakat baik secara 
publik maupun secara privat. Kebutuhan 
akan lulusan hukum semakin hari semakin 
bertambah, terutama dalam mengisi 
jabatan-jabatan publik di pemerintahan 
maupun jabatan pada kantor-kantor swasta. 
Lulusan hukum bisnis, sangat dibutuhkan 
diberbagai lembaga pemerintahan maupun 
swasta seperti perbankan, perusahan-
perusahaan tambang, serta lembaga Pasar 
Modal maupun Otoritas jasa Keuangan. Pada 
umumnya lulusan fakultas hukum memiliki 
karir sebagai Aparat Penegak Hukum (Polisi, 
Jaksa, Hakim, Advokat), konsultan hukum, 
Praktisi Hukum, Analisis Hukum Bisnis, 
Kurator, Para Legal. Dosen, Praktisi Hukum 
dan Peneliti.

Fakultas Hukum
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Sistem Informasi Akuntansi

Pembekalan kompetansi dalam hal 
manajemen support system, Sistem 
Informasi Akuntansi berbasis IT, Perancangan 
Sistem Informasi Akuntansi.

Akuntansi Sektor Publik

Pembekalan kompetensi pemahaman 
dalam hal Audit Sektor Publik, Standar 
Akuntansi Sektor Publik, Perencanaan dan 
Penganggaran Sektor Publik.

Prospek Karier:

Konsultasi Pajak, Tax Specialist, Akuntan 
Manajemen, Auditor Internal, Auditor 
Akuntan Publik, Analis Sistem / Proses 
Bisnis Dan Pengembang Sistem Informasi 
Akuntansi. Semua BUMN, perusahaan 
swasta dan organisasi non pemerintah 
membutuhkan seorang akuntan untuk 
mengelola urusan keuangan lulusan 
program studi ini banyak dibutuhkan.

S1 PARIWISATA
(SK MENRISTEK DIKTI NO. 385/KPT/I/2016)

Program Kekhususan:

Hospitality

MICE (Meeting Insentive Congress 
Exsibition) dan Usaha Perjalanan Wisata

Prospek Karier:

Lulusan sarjana pariwisata mampu mengua-
sai, menerapkan, dan mengembangkan bi-
dang pariwisata serta memiliki karakter dan 
integritas untuk berkontribusi aktif dalam 
masyarakat untuk mengembangkan pari-
wisata baik secara sains dan bisnis.
Dengan mengacu pada Degree Outcome 
dan Profile Lulusan yang telah ditetapkan 
tersebut dapat diharapkan bahwa lulu-
san Prodi pariwisata berperan aktif dalam 
mengembangkan bidang pariwisata untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang 
dalam upaya peningkatan kesejahteraan 
ekonomi. Lulusan Prodi pariwisata den-
gan Profile tersebut dapat mengisi bidang 
profesi yang seluas-luasnya terkait den-
gan bidang pariwisata antara lain: General 
Manager Hotel, Event Organizer employee, 
Travel Agent Excecutif Director,  Hotel Direc-
tor of Human Resources, Konsultan destinasi 
pariwisata, konsultan pariwisata, birokrat di 
kementrian pariwisata dan lain-lain.

S1 MANAJEMEN (Terakreditasi A)
Program Kekhususan:

Manajemen Pemasaran

Pembekalan kompetensi dalam hal riset 
pemasaran, manajemen pemasaran jasa 
serta manajemen pemasaran internasional.

Manajemen Keuangan

Pembekalan kompetensi manajemen 
investasi/portfolio, pasar modal dan 
manajemen keuangan internasional.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pembekalan manejemen kinerja dan 
kompensasi, Manajemen Pelatihan dan 
Pengembangan SDM dan Perencanaan SDM. 

Manajemen Operasional

Mahasiswa akan dibekali manajemen 
mutu terpadu, manajemen proyek serta 
manajemen proses dan rantai nilai.

Prospek Karier:

Bidang Marketing & sales, export-import, 
personalia (HRD), research & development, 
pendidikan & Pelatihan, produksi/
operasional, quality control, purchasing, 
keuangan pada level staf, supervisor, 
manajer hingga direktur pada berbagai 
perusahaan swasta, instansi pemerintah 
hingga wirausaha.

S1 AKUNTANSI (Terakreditasi B)
Program Kekhususan: 

Perpajakan

Pembekalan kompetensi dalam hal 
akuntansi perpajakan, audit perpajakan dan 
manajemen perpajakan.

Auditing

Pembekalan kompetensi dalam hal audit 
proses data elektronik, analisis laporan 
keuangan serta audit investigasi.

Fakultas Ekonomi
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S1 SASTRA INDONESIA (Terakreditasi B)
Program Kekhususan:

Kesusastraan

Kekhususan program ini mempunyai kes-
elarasan dengan program pemerintah, yaitu 
program pendidikan karakter bangsa. Pro-
gram pendidikan karakter dan budaya dapat 
dilakukan dengan baik apabila melalui salah 
satunya, media sastra. Nilai-nilai kejujuran 
pada masyarakat terutama pada anak usia 
sekolah, dapat ditanamkan melalui karya 
sastra.

Prospek kerja sebagai penulis bidang kre-
atif: Novel, Cerpen, Naskah drama (pentas/
radio), Puisi, Epik/epos, Dongeng, Lirik lagu, 
Teks iklan (versi cetak) atau Skenario film/
sinetron. Itu semua merupakan industri 
kreatif yang dapat dikembangkan secara 
mendunia.

Linguistik

Kekhususan Program Linguistik seperti dia-
manah UUD ‘45 dinyatakan bahwa “Bahasa 

Indonesia, sebagai bahasa resmi negara”. 
Hal ini tercantum dalam Pasal 36. Pembe-
lajaran linguistik dapat berperan sebagai 
pelaku garda terdepan dalam pemertahanan 
bahasa indonesia. Dengan demikian bahasa 
nasional tidak boleh tergantikan oleh ba-
hasa asing.

Prospek program ini dapat bekerja peneliti 
bahasa, penulis Otobiografi, Biografi, esai, 
Esai, Memoar. Artikel khusus(features), Tata 
persuratan dinas, Laporan Ilmiah/kedina-
san/perjalanan, atau Jurnalistik.

Pengajaran

Pengajaran bahasa dan sastra yang
berkualitas dihasilkan oleh Program studi 
yang mempunyai program pembelaja-
ran yang berkualitas pula. Oleh sebab itu, 
kekhususan ini mempunyai prospek kerja 
sebagai pengajar bahasa dan sastra di ber-
bagai lembaga pendidikan, karena pelajaran 
bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang 
wajib diselenggarakan di setiap jenjang 
pendidikan.

Fakultas Sastra S1 SASTRA INGGRIS (Terakreditasi B
Program Kekhususan:

Literature

-Sociology of Literature
-Psychology of Literature
-Research Methods in Literature
- Seminar on Literature

Linguistics

-Sociolinguistic
-Psycholinguistik
-Research Methods in Linguistics
-Seminar on Linguistic

Translation

-Consecutive Translation I
-Consecutive Translation II
-Research Methods in Translation
-Seminar on Translation 

Prospek Karier:

Penerjemah (Translator), Penyunting (Edi-
tor),  Penulis (Writer), Staff Kedutaan (Staff 
of Embassy), Dosen (Lecturer), Pengisi Su-
ara (Dubber), Hubungan Masyarakat (Public 
Relations), Penyiar (Broadcaster), Pengajar 
(Teacher), Wirausaha (Entrepreneur), Pe-
mandu Wisata (Giude), Sekretaris (Secretary), 
Pembawa Acara (Master of Ceremony), Pela-
tih Bahasa Inggris (Trainer). 

S1 SASTRA JEPANG  (Terakreditasi B)
Program Kekhususan:

Kesusastraan

Linguistik

Kebudayaan

Prospek Karier:

Penerjemahan (lisan maupun tulisan), 
Pendidikan (pengajar,peneliti),
Pemandu Wisata, Staff pada perusahaan 
jepang, Bidang-bidang yang berkaitan 
dengan kejepangan.

S1 BAHASA KOREA
(SK MENRISTEK DIKTI NO. 439/KPT/I/2016)
Program Kekhususan:

Linguistik

Kebudayaan

Prospek Karier:

Penerjemahan (lisan maupun tulisan), 
Pendidikan (pengajar,peneliti),
Pemandu Wisata, Personal assistant, Bidang-
bidang yang berkaitan dengan keKoreaan.
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S1 TEKNIK FISIKA (Terakreditasi B)
Program Kekhususan:

Rekayasa Instrumentasi dan Sistem 
Kontrol/Otomasi

Program ini mempersiapkan Instrument 
Engineer yang memahami tentang 
perancangan, pembuatan dan pemakaian 
instrumentasi, sistem kontrol, otomatisasi, 
robotika, pengukuran di oil and gas industry, 
Engineering Procurement and Construction 
(EPC), industri proses, industri kimia, 
manufaktur, peleburan serta keperluan riset 
pengembangan ilmu terapan dan teknologi 
serta pemrosesan data, sinyal dan sistem 
informasi secara off line, on line dan real 
time.

Rekayasa Fotonika

Program ini mempersiapkan Photonic 
Engineer yang memahami tentang 
instrumentasi optik, pengolahan sinyal optik 
dan system deteksi seperti aplikasi laser, 
imaging 2D dan 3D serta sistem komunikasi 
serat optik. 

Rekayasa Energi dan Sustainable Energi

Program ini mempersiapkan Energy 
Engineer yang memahami tentang konversi 
energi, analisis dan manajemen energi, 
audit energi pada oil and gas industry dan 
manufaktur.

Rekayasa Akustik dan Pencahayaan

Program ini mempersiapkan Acoustic 
Engineer yang memahami tentang 
sistem kebisingan lingkungan, kendali 
bising industri, akustik dalam kendaraan, 
perencanaan akustik ruang, pengujian 
material akustik, sistem tata suara dan audio 
visual, hubungan akustik dengan desain 
interior, instrumen musik, pengukuran 
dan pemrosesan sinyal dan gelombang 
ultrasonik, akustik dalam air, dan sistem 
pencahayaan.

Rekayasa Material

Program ini mempersiapkan Material 
Engineer yang memahami metode 
pengembangan material baru sesuai dengan 
kebutuhan industri seperti
teknologi sensor,semikonduktor,superkond
uktor, keramik, magnetik, teknologi film tipis 
dan nuklir. Pemanfaatan bahan komposit 
untukindustri dirgantara, militer, otomotif 
dan konstruksi bangunan.

Prospek Karier:
Instrument Engineer (Oil and Gas 
Industry, Pertambangan), Health Safety 
and Environment (HSE) Engineer, Techno 
Entrepreneur, Telecommunication Engineer, 
Photonic Engineer, Energy Engineer, 
Acoustic Engineer, Material Engineer, Power 
Plant Engineer, Quality Control Engineer, 
Quality Assurance Engineer, Process 
Software Engineer, Refinery Engineer, 
Pendidik (Dosen/Guru), Peneliti (LIPI, 
BATAN, BPPT, BAPETEN), PNS atau bekerja 
pada industri proses, manufaktur, industri 
strategis (industri penerbangan, perkapalan, 
militer), industri instrumentasi dan industri 
kedokteran.

S1 TEKNIK MESIN (Terakreditasi B)
Program Kekhususan:

Konversi Energi

Memberi kesempatan kepada mahasiswa 
untuk lebih menekuni bidang keahlian 
konversi energi yang secara umum 
mempelajari teori motor bakar, prinsip-
prinsip pemanfaatan energi yang baik dan 
ekonomis serta perubahan energi dan 
aplikasinya, misalnya : Sistem Pembangkit 
Daya (PLTA, PLTU, PLTD, PLTG, PLTN, WIND 
TURBIN, SOLLAR CELL dll).

Konstruksi Mesin

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
untuk menekuni bidang keahlian kontruksi 
mekanik dan suatu bangunan mesin. Secara 
umum peminatan ini mempelajari teori serta 
perangkat yang berkaitan dengan kontruksi 
mekanik bangunan mesin yang berorientasi 
pada efisiensi dan kekuatan kontruksi yang 
ditinjau dari berbagai aspek.

Industri Manufaktur

Memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk lebih menekuni bidang 
keahlian industri manufaktur. Secara umum 
mempelajari teori serta perangkat yang 
berkaitan dengan system pengelolaan 
modern yang efektif dan efisiensi dari 
suatu industri yang di dalamnya terdapat 
bangunan/perangkat mesin berskala 
kecil maupun besar, baik manual maupun 
otomatis.

Prospek Karier :

Alumni Jurusan Teknik Mesin Universitas 
Nasional telah tersebar di berbagai bidang 
pekerjaan, baik dalam bidang pendidikan, 
penelitian maupun industri. Mereka 
menduduki berbagai jenjang posisi hingga 
manajer di berbagai instansi pemerintah, 
perusahaan swasta maupun BUMN 
seperti:PLN, PERTAMINA,TRAKINDO UTAMA, 
REKAYASA INDUSTRI, PETROCHINA, TAIYO  
SINAR RAYA TEKNIK, JGC Indonesia, TRIPATRA 
ENGINEERING, INDUSTRI OTOMOTIF dan 
Lembaga penelitian pemerintah seperti 
BPPT, BATAN dan lain-lain. Selain itu, lulusan 
teknik mesin dapat pula berperan dalam 
bidang kewirausahaan dalam bidang teknik 
mesin maupun Konsultan Mechanical & 
Elektrical.

Fakultas teknik & sains
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S1 FISIKA (Terakreditasi B)
Program Kekhususan:

Geofisika

Bidang kekhususan Geofisika dirancang 
untuk mempersiapkan sumber daya 
manusia yang menguasai konsep dasar 
Fisika dan matematika yang baik agar 
mempunyai kompetensi dalam aktivitas 
eksplorasi geofisika untuk menemukan 
sumber-sumber energi (minyak, gas atau 
panas) dan mineral bawah permukaan bumi, 
meliputi; akuisisi, prosesing dan interpretasi 
data, menggunakan metode geofisika yaitu 
Seismik, Gaya Berat (gravity) dan Magnetik, 
Georesistivitas dan Elektromagnetik.

Fisika Medik

Bidang kekhususan Fisika Medik dirancang 
untuk mempersiapkan sumber daya manusia 
yang menguasai konsep dasar Fisika dan  
matematika yang baik agar mempunyai 
kompetensi dalam mengaplikasikan konsep 
Fisika pada sistem mahkluk hidup khususnya 
manusia, mencakup Fisika Radiologi, 
Radioterapi, Pencitraan Medis (X-ray,  USG, 

CT, NMR), Kedokteran Nuklir (Kamera 
Gamma, SPECT, PET) dan Instrumentasi 
Medis (prinsip kerja, perawatan, dan kontrol 
kualitas peralatan).

Prospek Karier:

Kompetensi lulusan Program Studi Fisika 
Universitas Nasional dapat bekerja di 
lembaga-lembaga pemerintah ataupun 
swasta seperti peramal iklim dan bencana 
alam di BMKG, Instrument engineer, Physical 
Control, Quality Assurance, Radiologist, 
Peneliti, staf pengajar, pada lembaga 
pemerintah seperti LIPI, BATAN, BPPT, 
LAPAN, dll, industri dibidang pertambangan 
dan energi, elektronika, telekomunikasi 
serta perangkat kesehatan, rumah sakit, 
laboratorium kesehatan serta perguruan 
tinggi.

S1 TEKNIK ELEKTRO (Terakreditasi B)
Program Kekhususan :

Teknik Elektronika

Menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidang 
elektronika analog, elektronika digital 
dan biomedis, instrumentasi. Elektronika 
analog lebih mempelajari komponen 
elektronika yang biasa digunakan sehari-
hari seperti transistor, kapasitor, resistor 
dan lain-lain. Elektronika digital lebih 
mempelajari desain IC digital menggunakan 
bahasa pemrograman, sedangkan biomedis 
(biomedical engineering) adalah ilmu yang 
mempelajari instrumen elektronika pada 
bidang medis/kesehatan manusia seperti 
EKG (elektrokardiograf), CT Scan, MRI, USG.

Teknik Telekomunikasi

Program kekhususan ini menghasilkan 
lulusan yang ahli dalam bidang 
telekomunikasi seperti transmisi 
telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, 
pengolah sinyal telekomunikasi.

Teknik Komputer Multimedia

Program kekhususan ini menghasilkan 
lulusan yang ahli dalam bidang jaringan 
komputer, sistem perangkat  komputer, 
pemrograman komputer dan multimedia. 
Teknik komputer multimedia ini 
memiliki cakupan yang cukup luas 
karena perkembangan dunia informasi,  
telekomunikasi dan teknologi yang semakin 
pesat.

Prospek Karier:

Electronic Instrimentation Design and
Analysis Engineering, Telecommunication 
System Design and Advance Engineering, 
Electrical/Telecommunication Engineering, 
IT System Management, Network 
Management Engineering, Electrical Power 
Management, Research & Development 
Industries, Consultant and Research & 
Education Institutions.



1818

S1 BIOLOGI (Terakreditasi A)
Program Kekhususan:

Biologi Konservasi dan Lingkungan

Merupakan bidang utama Fakultas Biologi 
sejak berdirinya pada tahun 1949, dengan 
munculnya konsentrasi studi sejak 2004, 
maka Konsentrasi Studi ini menjadi lebih 
fokus mempersiapkan SDM yang siap 
berkecimpung dalam bidang konservasi 
alam dan ilmu-ilmu lingkungan.

Biologi Industri

Kekayaan alam (biodiversitas) yang 
sangat melimpah akan menjadi penentu 
perkembangan industri, sehingga sangat 
membutuhkan tenaga terampil pada 
industri berbasis sumber daya alam.

Biologi Kelautan dan Ilmu Perairan

Konsentrasi ini akan diselenggarakan 
apabila peminat mencapai 15 orang.

Biomedik

Program kekhususan sebagai sarana studi 
lanjut bagi lulusan D3 Analis Kesehatan 
(dapat diselesaikan dalam 3 semester) dan 
D1 Transfusi Darah.

Prospek Karier:

Wirausaha, Klinik obat /makanan, 
Konsultan, Tenaga Pendidik, Jurnalis NGO’s 
(FAO,WWF,FFI,CI,Kehati,dll), Kementerian 
(LH-K, Pertanian, Kelautan, Kesehatan, 
Pertambangan, dll), BPPT, Lembaga Eijkman.

Fakultas Biologi



19

S1 AGROTEKNOLOGI (Terakreditasi B)
Program Kekhususan:

Agroteknologi

Mengimplementasikan kurikulum berbasis 
kompetensi (KBK) dengan metode pembe-
lajaran berpusat pada mahasiswa (student 
centered learning) guna memberikan bekal 
kompetensi (hard-skills dan soft-skills) ke-
pada mahasiswa. Pada program ini mahasiswa 
akan mempelajari ilmu dan teknologi yang 
berkaitan dengan tanaman (genetika, fisiologi, 
pemuliaan, perbenihan), media tanam (kesub-
uran dan nutrisi tanaman, mikrobiologi, biologi 
tanah), lingkungan (hama dan penyakit tumbu-
han, agroekosistem/ekologi, evaluasi lahan),  
serta ilmu-ilmu pendukung lainnya seperti 
bioteknologi, kewirausahaan dan manajemen.

Agribisnis

Program ini bertujuan untuk menghasilkan 
sarjana pertanian yang mampu menghadapi 
tantangan ekonomi global dalam agribisnis. 

Memberikan kontribusi nyata bagi pengem-
bang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
bidang agribisnis. Memberikan kontribusi nya-
ta bagi kemajuan dan keberlanjutan pemban-
gunan pertanian/agribisnis yang melibatkan 
petani kecil dengan kondisi sosial budaya yang 
dinamis pada komoditas pangan dan hortikul-
tura unggulan dan kesejahteraan masyarakat 
melalui pemikiran, pendidikan dan penelitian.

Prospek Karier:

Pengusaha, Perkebunan baik Pemerintah dan 
Swasta, Industri perbenihan, pupuk dan pes-
tisida nasional dan multinasional, Dosen, De-
partemen di Pemerintahan Pusat dan Daerah, 
Bank-bank Pemerintah dan Swasta, Industri 
pangan, pakan, biodiesel, Perusahaan pertani-
an, Pemerintahan Daerah dengan dinas-dinas 
teknisnya, Konsultan pemerintah dan swasta.

Fakultas Pertanian

S1 ILMU KEPERAWATAN (Terakreditasi)

Prospek Karier:

Perawat di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik 
dan Praktek Mandiri serta peluang kerja ke 
luar negeri.

D4 BIDAN PENDIDIK (Terakreditasi B)

Prospek Karier:

Menjadi bidan yang mempunyai 
kompetensi Pendidik yang dapat bekerja 
di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik Bersa-
lin, Rumah Sakit Ibu dan Anak, juga dapat 
menjadi Pengajar di Institusi Pendidikan 
dan Clinical Instructure (CI) di Rumah Sakit/
Puskesmas.

Fakultas ilmu kesehatan
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S1 TEKNIK INFORMATIKA
(Terakreditasi B)
Program Kekhususan:

Grafik Komputer dan Multimedia

Jaringan Komputer

Teknologi Perangkat Lunak

Prospek Karier:

1. Computer Engineer

Lulusan yang dapat bekerja pada lingkungan 
yang fokus pada perancangan dan 
pembuatan piranti digital dan elektronik 
berbasis komputasi yang menggabungkan 
aspek pengetahuan di bidang software 
maupun hardware 

2. Software Engineer

Lulusan yang dapat bekerja pada 
perusahaan pengembang berbagai software 
atau piranti lunak yang dibutuhkan untuk 
beragam keperluan, baik yang merupakan 
piranti sistem operasi, piranti pendukung 
(tools), piranti aplikasi pada baku kualitas 
pengembangan yang telah distandarisasi.
Misalnya piranti lunak untuk pendidikan, 
telekomunikasi, bisnis, hiburan, model data 
dan simulasi.

3. Multimedia Developer

Lulusan yang dapat bekerja dengan 
merancang, mengembangkan dan 
mengelola fiture multimedia, seperti teks, 
suara, grafis, foto digital, pemodelan 2 
Dimensi/3 Dimensi, animasi dan video 
untuk membuat produk-produk seperti web 
site, aplikasi mobile atau program komputer 
multimedia.

4. Network and Data Communication 
Engineer

Lulusan yang dapat bekerja di bidang 
jaringan dan komunikasi,bertanggung 
awab untuk menerapkan, memelihara, 
mendukung,mengembangkan dalam 
permasalahan perancangan jaringan 
computer komunikasi dan komunikasi data 
dalam suatu organisasi atau antarorganisasi.

5. Telecommunication Network Engineer

Lulusan yang dapat bekerja dalam 
bidang desain jaringan Telekomunikasi, 
melaksanakan, dan mengelola berbagai 
jaringan telekomunikasi yang digunakan 
dalam sebuah organisasi/perusahaan. 
Jaringan ini termasuk jaringan data, seperti 
Internet, jaringan suara, seperti teknologi 

telekonferens, dan komunikasi video, 
seperti video conference.

S1 SISTEM INFORMASI
 (Terakreditasi B)
Program Kekhususan:

Database Programming

Bidang minat yang mendalami teknik 
pendayagunaan data untuk mendukung 
aktivitas bisnis serta pengambilan 
keputusan yang akurat. Mahasiswa  dibekali 
pengetahuan tentang pengembangan 
sistem informasi serta penggunaan software 
aplikasi untuk solusi bisnis, termasuk 
sistem Basis Data, E-Commerce, Aplikasi 
Manajemen Perkantoran. Materi kuliah 
yang diberikan, meliputi e-Commerce, 
Sistem Pendukung Keputusan, Sistem Basis 
Data, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem 
Informasi Manajemen, Keamanan Komputer, 
Data Mining, Data Warehouse.

Sistem Informasi Multimedia

Aplikasi multimedia merupakan hasil 
kombinasi  dari fitur-fitur teks, suara dan 
gambar bergerak yang disajikan dengan 
interaktif. Bidang minat ini akan membekali 
mahasiswa keahlian dan keterampilan 
dalam merancang dan membuat sistem 
informasi dengan gambar-gambar, 
suara dan aplikasi internet.Materi kuliah 
yang diberikan, meliputi Pemrograman 
Web, Grafik Komputer, Animasi, Sistem 
Multimedia, Pemrograman Game, Sistem 
Informasi Geografis.

Sistem Informasi Enterprise

Peminatan Sistem Informasi Enterprise 
mempersiapkan lulusannya untuk 
memiliki kemampuan dalam menganalisis, 
merancang, dan mengimplementasikan 
sistem informasi enterprise sekaligus 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
proses bisnis organisasi dengan 
memanfaatkan teknologi informasi sebagai 
alat untuk mencapai keunggulan bersaing 

bagi usahanya. Materi kuliah yang diberikan, 
meliputi konsep dan aplikasi E-Business, 
Business Process, Perancangan Basis Data 
(Oracle & SQL Server), Business Inteligent, 
Data Warehouse dan Data Mining, Decision 
Support System, Computer Security, Object 
Oriented Programming (Java & C#), Web 
Programming, Enterprise Resource Planning 
(ERP).

Prospek Karier:

1. Project Manager TIK:

Lulusan yang mampu mengelola proyek 
pengembangan aplikasi enterprise serta 
merencanakan integrasi system informasi 
bisnis yang ada dalam perusahaan.

2. System Analyst:
Lulusan yang mampu melakukan identifikasi 
dan analisa pengembangan sistem informasi 
bisnis dalam suatu organisasi.

3. System Database Administrator: 
Lulusan yang mampu melakukan desain, 
implementasi, pemeliharaan, recovery 
dan security pengolahan database pada 
organisasi untuk penerapan sistem 
informasi bisnis.

4. System Multimedia Developer:
Lulusan yang mampu bekerja pada 
lingkungan perusahaan atau organisasi yang 
membutuhkan keahlian dalam merancang 
sistem informasi bisnis menggunakan 
teknologi Multimedia.

5. Web Developer:
Lulusan yang mampu membangun serta 
mengelola aplikasi web baik dari sisi 
konten, programming dan databasenya 
untuk kepentingan pengembangan sistem 
informasi bisnis.

Fakultas teknologi 
komunikasi & informatika
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D3 BAHASA KOREA (Terakreditasi)
Akademi Bahasa Asing Nasional (ABANAS) 
dan Universitas Nasional (UNAS) merupakan 
perguruan tinggi swasta yang dibina 
Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan. 
ABANAS yang diresmikan YMIK sejak 1970 
telah berpengalaman mapan selama 34 
tahun. Pendirian program studi/ jurusan 
Bahasa Korea dirintis oleh mantan Rektor 
Universitas Nasional (UNAS), Prof. Dr. Mr. 
Sutan Alisjahbana bersama himpunan 
alumni dari Hankook University, Seoul, 

Korea pada 1987. Pada tahun yang sama, 
atas prakarsa kedua belah pihak kemudian 
didirikan Center for Korean Studies (CKS/ 
Pusat Studi Korea), sebagai lembaga studi 
Korea pertama di Indonesia yang aktifitasnya 
meliputi kursus bahasa, seminar, riset dan 
beasiswa studi ke Korea.

Pada tahun 1995, ABANAS membuka 
Program Studi Bahasa Korea (PSBK) 
jenjang diploma 3 sebagai pendidikan 
jenjang diploma 3 bahasa Korea yang 
pertama di Indonesia. Pembukaan PSBK 
mendapat sambutan positif dari Kedutaan 
Besar Republik Korea (Korea Selatan) dan 
Perusahan/ Industri Korea di Indonesia. 
Apresiasi mereka diwujudkan dengan 
pemberian beasiswa kepada mahasiswa 
berprestasi pada hampir setiap tahunnya.

Prospek Karier:

Penerjemah, Duta Budaya, Pemandu Wisata, 
Administrator dan Staf bidang lainnya yang 
diminati oleh 3000 perusahaan Korea di 
Indonesia.

D3 PERHOTELAN (Terakreditasi B)
Program studi yang meramu berbagai bidang 
ilmu yang terdapat di dalam pengelolaan 
sebuah hotel sehingga menghasilkan 
lulusan yang memiliki kompetensi keahlian 
yang terserap oleh industri baik di dalam 
maupun di luar negeri.

Prospek Karier:

Room Division, Food & Bevarage, Chef, Food 
Production, Bartender, Pengajar/instruktur, 
barista konsultan di bidang hospitality, 
steward, front office, instansi pemerintahan, 
pengusaha laundry, restaurant, cafe, 
pengusahan catering serta kapal pesiar.

Akademi Pariwisata 
nasional

Akademi Bahasa asing 
nasional

Akademi
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Universitas Nasional juga melakukan 
berbagai kerja sama di dalam negeri. 
Kerja sama yang dilakukan merupakan 
peran serta Universitas Nasional dalam  
membangun bangsa. Selain itu pula kerja 
sama merupakan peningkatan mutu sumber 
daya manusia dan mahasiswa. Kerjasama 
Universitas Nasional yang dilakukan 
dengan instansi dan perguruan tinggi di 
dalam negeri antara lain dengan Institut 
Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, 
Institut Pertanian Bogor, Universitas 
Tanjungpura, Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian 
Pembangunan Daerah Tertinggal, Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan 
Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BPNP2TKI), Flora & 
Fauna International (FFI), BOS Foundation, 
World Wildlife Fund (WWF), Badan 
Narkotika Nasional (BNN), dan lain-lain.

Berbagai manfaat diperoleh dengan  
adanya kerja sama Universitas Nasional 
dengan berbagai perguruan tinggi dan 
instansi, baik di dalam maupun di luar 
negeri. Pemberian beasiswa, pembiayaan 
penelitian bagi dosen dan mahasiswa, 
publikasi international bersama, pertukaran 
dosen dan mahasiswa, serta berbagai hibah 
merupakan sebagian dari manfaat dari 
adanya kerja sama  yang dilakukan oleh 
Universitas Nasional.

Pengakuan Universitas Nasional oleh pemangku kepentingan nasional dan internasional juga 
dibuktikan Universitas Nasional dengan terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai 
instansi dan universitas baik dari dalam maupun luar negeri. Kerjasama ini dilakukan 
Universitas Nasional untuk menjawab tantangan dunia yang semakin global menuju World 
Class University. Universitas Nasional telah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) 
dengan insitusi sebagai berikut.

• Guangxi University for Nationalities, 
RRC

• Jinan University, RRC
• Yunnan University of Finance and 

Economics, RRC
• Maple Leaf Education Group, RRC
• Hankuk Univesity of Foreign Studies, 

Korea Selatan
• Daejon University, Korea Selatan
• Institute of Language and Continuing 

Education, Kyung Hee University, 
Korea Selatan

• Far East University, Korea Selatan
• Duksung Women’s University, Korea 

Selatan
• Regional Innovation Center Next 

Generation Industrial Radiation 
Technology Solar Cell Research 
Institute, Wonkwang University, Korea 
Selatan

• Catholic University of Daegu, Korea 
Selatan

• Malaya University, Malaysia
• Putera Malaysia University, Malaysia

• Malaysia Sabah University, Malaysia
• Kebangsaan Malaysia University, 

Malaysia
• Degli Studi University di Napoli 

“L’Orientale”, Italia
• Degli Studi University di Roma Tre, 

Italia
• Degli Studi University di Pisa, Italia
• Kedutaan Besar Republik Italia di 

Indonesia
• Zurich University, Swiss
• Robert Gordon University, Inggris
• Kent University, Inggris
• Haute Ecole de la Province de Liege, 

Belgia
• Jan Evangelista Purkyne University in 

Usti nad Labem, Cekoslovakia
• Rutgers, the State University of New 

Jersey, Amerika Serikat
• University of Wisconsin Madison, 

Amerika Serikat
• Sultan Zainal Abidin University, 

Malaysia

Kerja sama
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SYARAT PENDAFTARAN S2
• Membeli dan mengisi formulir 

pendaftaran
• Fotokopi ijazah S1 dilegalisir cap 

basah 2 lembar
• Fotokopi transkip nilai S1 cap basah 

2 lembar
• Fotokopi KTP 2 lembar
• Pas foto berwarna ukuran 4x6 2 

lembar, 3x4 2 lembar, 2x3 2 lembar
• Mengikuti ujian tertulis, wawancara, 

dan presentasi Proposal sesuai 
program studi masing-masing

• Lulusan luar negeri : Ijazah S1 harus 
disetarakan oleh DIKTI

• Print out bukti bahwa perguruan 
tinggi dan mahasiswa tercantum pada 
web forlap : PDPT DIKTI

• Fotocopy Kartu NPWP Pribadi dan 
Orang Tua Masing-masing 2 lembar

• Fotocopy KITAS (khusus mahasiswa 
asing) 1 lembar

SYARAT PENDAFTARAN S3
• Membeli dan mengisi formulir 

pendaftaran
• Fotokopi ijazah S1 dilegalisir cap 

basah 2 lembar
• Fotokopi ijazah S2 dilegalisir cap 

basah 2 lembar
• Fotokopi transkip nilai S1 dan S2 cap 

basah masing-masing 2 lembar
• Fotokopi KTP 2 lembar
• Pas foto berwarna ukuran 4x6 2 

lembar, 3x4 2 lembar, 2x3 2 lembar
• Surat keterangan kesehatan dari 

Dokter
• Menyertakan Proposal Disertasi 4 

eksemplar
• Mengikuti ujian tertulis, wawancara, 

dan presentasi Proposal sesuai 
program studi masing-masing

• Lulusan luar negeri : Ijazah S1 dan S2 
harus disetarakan oleh DIKTI

• Print out bukti bahwa perguruan 
tinggi dan mahasiswa tercantum pada 
web forlap : PDPT DIKTI

• Fotocopy KITAS (khusus mahasiswa 
asing) (1 lembar)

• Fotocopy Kartu NPWP Pribadi dan 
Orang Tua Masing-masing (2 lembar)

KELENGKAPAN BERKAS (D3,D4, & S1)
1. Pas foto ukuran 3x4 1 lembar
2. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir dengan cap basah 1  lembar
3. Fotokopi SKHUN yang dilegalisir dengan cap basah 1 lembar
4. Fotokopi Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 1 lembar
5. Lulusan SMA Luar Negeri: Ijazah harus disetarakan dan dilegalisir cap basah 

oleh DIKTI
6. Fotokopi Kartu Keluarga KK 1 lembar 
7. Fotokopi KTP calon mahasiswa dan orang tua 1 lembar
8. Bukti tidak terlibat Penyalahgunaan Narkoba
9. Bukti Lulus Tes Potensi Akademik
10. Fotocopy Kartu NPWP Pribadi dan Orang Tua Masing-masing 2 lembar
11. Fotocopy KITAS (khusus mahasiswa asing) 1 lembar

SYARAT PENDAFTARAN S1
• Membayar biaya pendaftaran
• Mengisi Biodata Formulir Pendaftaran
• Menyerahkan Berkas Pendaftaran (sesuai tabel Kelengkapan Berkas pada nomor 1-5)
• Mengikuti Tes Potensi Akademik (Tes Tertulis, Tes Wawancara dan Tes Urine) 

Persyaratan Tambahan untuk Pindahan atau Lanjutan dari D3
• Ijazah D3 yang dilegalisir dengan cap basah 1 lembar (khusus lanjutan dari D3)
• Transkrip nilai dari PTN/ PTS asal yang dilegalisir dengan cap basah 1 lembar
• Print out bukti bahwa perguruan tinggi dan mahasiswa tercantum pada web forlap 

PDPT DIKTI
• Surat keterangan pindah atau surat keterangan pernah kuliah dari Universitas asal 

SYARAT PENDAFTARAN ULANG S1
• Lulus Tes Potensi Akademik (Tes Tertulis, Tes Wawancara dan Tes Urine)
• Membayar Biaya Kuliah
• Menyerahkan Berkas (sesuai kolom Kelengkapan Berkas pada nomor 1-9)

Persyaratan Tambahan untuk Pindahan atau Lanjutan dari D3
• Ijazah D3  yang dilegalisir dengan cap basah 1 lembar (khusus lanjutan dari D3)
• Transkrip nilai dari PTN/ PTS Asal yang dilegalisir dengan cap basah 1 lembar
• Print out bukti bahwa perguruan tinggi dan mahasiswa tercantum pada web forlap : 

PDPT DIKTI
• Surat keterangan pindah atau surat keterangan pernah kuliah dari Universitas asal

Catatan: Khusus Calon Mahasiswa Baru Yang Memiliki Nilai Rata-rata Raport Kelas 3
                dan /atau Nilai Ujian Nasional Minimal 7,5 Bebas Tes Seleksi Masuk (Tes Tulis)

syarat PENDAFTARAN
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Pendidikan Character Building Mahasiswa Baru 

Universitas Nasional (2015)

Presiden RI (2004-2014) Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) dalam Diskusi Publik “Revolusi 

Mental Sutan Takdir Alisjahbana” (2015)

The Dual Target Training in Korean Language and Culture Project 

Daegu Catholic University, Korea. Universitas Nasional (2016)

Pengukuhan Guru Besar Tetap

Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, M.E, (2015)

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (2015)

Workshop Capnature

Biodiversity Warriors (Fakultas Biologi) (2015)

Seminar Nasional Ilmu Komunikasi

“Communication Weeks 2016”

Seminar Nasional “Balon Terbang Google Pemancar Internet”

(Teknik Elektro), 2016.

Pelatihan HSK Online bagi Guru-Guru Bahasa Mandarin (2016)

Seminar Pasar Modal (Fakultas Ekonomi) (2016)

Kuliah Umum “Sustainable Strategy Of

Agriculture In MEA” (Fakultas Pertanian) (2016)

Bazar Kewirausahaan

Mahasiswa Universitas Nasional (2016)

KEGIATAN
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• Laboratorium Statistik dan Akuntansi
• Laboratorium Perpajakan
• Laboratorium Botani
• Laboratorium Kimia
• Laboratorium Mikrobiologi dan Genetika
• Laboratorium Teknik Fisika
• Laboratorium Fisika Dasar
• Laboratorium Optik
• Laboratorium Metode Komputasi
• Laboratorium Teknik Otomotif

• Laboratorium Perangkat Keras
• Laboratorium Travel
• Agent Tour and Travel
• Pojok Bursa
• Laboratorium TV
• Radio Komunitas UNAS
• Laboratorium Fotografi
• Green House
• Laboratorium Ilmu Pertanian
• Laboratorium Multimedia

• Peradilan Semu
• Laboratorium Zoologi
• Laboratorium Ilmu Kesehatan
• Complete Kitchen
• Laboratorium Teknik Mesin
• Laboratorium Bahasa
• Laboratorium Teknik Elektro
• Perpustakaan
• Tax Center

Complete Kitchen

Laboratorium Zoologi

Lab. Bahasa

Lab. Ilmu Kesehatan

Laboratorium TV

Lab. Teknik Elektro

Laboratorium Jaringan Komputer

Laboratorium Pertanian

Peradilan Semu Lab. Teknik Mesin

Green House

Ruang Theater

Fasilitas

Lab. Komputer Statistik Akuntansi
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Bank BRI
Kantor Kas UNAS

Selasar UNAS Poliklinik UNAS

Wifi di kampus UNAS

Taman UNAS

Security Parking Galery Investasi

Tax CenterInformasi Fakultas Universitas Nasional

Masjid Sutan Takdir Alisjahbana
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Pembangunan Menara UNAS 
(Kampus Ragunan) 7 Lantai

 
AUDITORIUM

 
MASTER PLAN CYBER LIBRARY

(Tampak Luar)

 
MASTER PLAN CYBER LIBRARY

(Tampak Dalam)
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