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Universitas Nurul Jadid (UNUJA) terletak di wilayah Kecamatan Paiton,
Probolinggo. Cikal bakal UNUJA adalah lahirnya ADIPNU (Akademi
Dakwah dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama) sebagai bentuk lembaga
pendidikan tinggi pertama di lingkungan P.P. Nurul Jadid, yang dipelopori
pendiriannya oleh K.H. Zaini Mun’im pada tahun 1968.
Selanjutnya, institusi perguruan tinggi di lingkungan P.P. Nurul Jadid
berkembang menjadi tiga, yakni IAI Nurul Jadid, STT Nurul Jadid, dan
STIKES Nurul Jadid. Ketiga institusi itulah yang kemudian disatukan
menjadi Universitas pada tahun 2017. Proses penyatuan sekaligus
pendirian UNUJA diresmikan oleh Menristekdikti, Prof. H. Mohamad Nasir,
Ph.D., pada tanggal 29 Oktober 2017.
UNUJA mengemban visi untuk menjadi perguruan tinggi berkeadaban
yang memiliki basis tata kelola unggul (good governance ) dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berdasarkan Trilogi
dan Pancakesadaran Santri P.P. Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan,
dan berwawasan keindonesiaan.
UNUJA saat ini telah berstatus Terakreditasi B (BAN-PT). Selain itu,
sebagai jaminan mutu tata kelola pendidikan, UNUJA juga telah
mendapatkan sertiﬁkasi internasional ISO 21001:2018 dan ISO
9001:2015.
Saat ini, UNUJA memiliki 22 Program Studi yang berada di bawah naungan
empat Fakultas, yakni Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Fakultas
Kesehatan, dan Fakultas Sosial dan Humaniora, serta dua Program Studi
Pascasarjana, yakni Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam dan
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam.
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Program Studi
Prodi Magister Pendidikan Agama Islam memiliki misi
strategis dalam pendidikan dan pembelajaran PAI
secara profesional , m elakukan penelitian dalam
pengembangan model pembelajaran PAI yang inovatif
dan transformatif, dan melakukan pendampingan
dalam pengembangan PAI. Oleh karenanya, tujuan
Prodi Magister PAI adalah sebagai berikut:
1. Menghasilkan lulusan magister yang profesional
dan unggul dalam bidang PAI;
2. Menghasilkan temuan-temuan hasil penelitian
yang inovatif dan transformatif dalam bidang PAI;
3. Mampu memberikan pendampingan terhadap
lembaga-lembaga dalam pengembangan PAI.

Pr o f i l L u l u s a n

ujian terbuka Mahasiswa Pascasarjana

Magister
Pendidikan
Agama Islam

MPAI (S2)

D e sk r i ps i

Tenaga Ahli Bidang PAI

Tenaga ahli yang memiliki kemampuan memajukan dan mengembangkan
PAI yang inovatif, efektif, dan eﬁsien.

Peneliti Bidang PAI

Peneliti yang memiliki kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam
menemukan solusi terhadap permasalahan PAI

Konsultan PAI

Konsultan yang memiliki kemampuan memberikan pembinaan dan
pendampingan terhadap pembelajaran PAI yang inovatif, efektif dan eﬁsien.

Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam memiliki misi
strategis dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada
pengembangan SDM yang kompeten di bidang manajemen
pendidikan Islam. Oleh karenanya, tujuan dari Prodi Magister
MPI adalah sebagai berikut:
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan
pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam dengan
wawasan akademik dan profesional yang berbasis riset
dan teknologi;
Kunjungan Industri dan Kuliah Manajemen Mutu berstandar ISO
9000. di PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI)

MMPI (S2)
Pr o f i l L u l u s a n

Magister
Manajemen
Pendidikan
Islam

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam
merencanakan dan melaksanakan penelitian dan
pengabdian berorientasi pada manajemen pendidikan
Islam;
3. Menghasilkan kerja sama ( networking ) dengan
berbagai instansi di tingkat regional, nasional, maupun
internasional.

D e sk r i ps i

Tenaga Ahli Kependidikan
Islam

Tenaga ahli yang mampu melakukan pengajaran dan pelatihan dalam bidang
manajemen pendidikan Islam

Manajer Lembaga
Pendidikan Islam

Manajer/kepala/pengelola lembaga pendidikan yang mampu mengelola dan
mengembangkan lembaga pendidikan Islam

Tenaga Konsultan
Pendidikan

Tenaga k onsultan p endidikan yang mampu memberikan coaching
(pendampingan dan pembinaan) terhadap pengelolaan lembaga pendidikan
Islam dalam meningkatkan mutu layanan berbasis total quality management.

Dosen Manajemen
Pendidikan Islam

Dosen manajemen pendidikan Islam yang mampu memberikan pengajaran
dengan profesional dalam bidang manajemen pendidikan Islam

Program Studi
Prodi Manajemen Pendidikan Islam memiliki misi strategis
d al am me nye l en gg ar aka n pe n di di kan , pe ne li ti an ,
pengabdian, dan kemitraan strategis yang berorientasi pada
pengembangan manajemen pendidikan Islam. Oleh
karenanya, tujuan dari Prodi S1 MPI adalah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran unggul
dan berdaya saing di bidang manajemen pendidikan yang
berlandaskan nilai Trilogi dan Pancakesadaran Pondok
Pesantren Nurul Jadid;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang menghasilkan karya inovatif di bidang
manajemen kependidikan Islam yang berlandaskan nilai
Trilogi dan Pancakesadaran Pondok Pesantren Nurul
Jadid;
3. Menyelenggarakan kemitraan sinergis yang mendukung
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan sistem tata
kelola unggul di bidang manajemen pendidikan Islam.

Pr o f i l L u l u s a n

Ujian Terbuka Jurnal Ilmiah Bereputasi Program Studi MPI

MPI (S1)

Manajemen
Pendidikan
Islam

D e sk r i ps i

Tenaga Kependidikan

Tenaga ahli yang memiliki kepribadian yang baik dan berpengetahuan
mutakhir di bidang manajemen pendidikan serta mampu menerapkan teoriteori manajemen pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Pengelola Lembaga
Pendidikan

Pengelola profesional yang memiliki kemampuan mengelola lembaga
pendidikan Islam baik formal maupun non formal.

Entrepreneur pendidikan
(edupreneurship)

Entrepreneur dalam bidang pendidikan yang kreatif, inovatif, dan produktif,
serta memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh

Asisten Peneliti dalam
Bidang Manajemen
Pendidikan Islam

Tenaga ahli yang memiliki kemampuan meneliti, mengevaluasi, dan
mengembangkan lembaga pendidikan Islam berbasis scientiﬁc approach
pada lembaga pendidikan formal dan non formal
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam memiliki misi
menyelaraskan antara penyelenggaraan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian dengan menanamkan nilai
keislaman di bidang komunikasi dan penyiaran islam.
Adapun tujuan dari prodi KPI adalah:
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri,
berjiwa pendidik dan profesional di bidang
Komunikasi dan Penyiaran Islam;

Kegiatan praktikum broadcasting mahasiswa Prodi KPI

KPI (S1)

Komunikasi
dan Penyiaran
Islam

2. Menghasilkan lulusan yang menguasai penelitian
di bidang komunikasi dan penyiaran Islam,
sehingga mampu mengembangkan dan bertindak
sebagai sarjana komunikasi dan penyiaran Islam.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di
bidang jurnalistik dan broadcaster sesuai dengan
bidang keahliannya.

Pr o f i l L u l u s a n

D e sk r i ps i

Asisten Ahli Komunikasi dan
Penyiaran Islam

Asisten ahli yang konsen di bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta
mengembangkan ilmu komunikasi dalam kerangka dakwah Islam

Asisten Ahli dalam penelitian
Komunikasi dan Dakwah

Asisten ahli peneliti dalam bidang isu-isu komunikasi dan dakwah yang
mampu menganalisis problematika di masyarakat

Jurnalis dan broadcaster

Ahli dalam bidang jurnalistik dan broadcasting sebagai sarana dan alat
penyiaran Islam melalui media massa

Program Studi

Ujian Terbuka Jurnal Ilmiah Bereputasi Mahasiswa Prodi
Pendidikan Agama Islam (PAI)

PAI (S1)

Pendidikan
Agama
Islam

P ro d i Pe n di d i ka n A g am a I sla m m em i l i ki m i si
menyelenggarakan t ridharma Perguruan Tinggi,
melakukan kerjasama dalam mengembangkan
ke i l m u a n d i b i d an g PA I b er b a si s Tr il o g i d a n
Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid. Oleh karena
itu, tujuan dari Prodi PAI adalah sebagai berikut:
1. Menghasilkan guru bidang studi Pendidikan Agama
Islam yang memiliki ilmu pengetahuan dan
kompetensi seorang pendidik Islam;
2. Menghasilkan guru yang mampu menyesuaikan diri
terhadap perkembangan Pendidikan Agama Islam
dengan kesadaran yang tinggi sebagai pemikir dan
panutan peserta didik;
3. Menghasilkan guru dan peneliti yang siap
melakukan pengembangan keilmuan, kompetensi,
lingkungan, serta peka terhadap perkembangan
metode pembelajaran dan praktik pengajaran
Pendidikan Agama Islam dalam skal global.

Pr o f i l L u l u s a n

D e sk r i ps i

Guru

Guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki kompetensi, kepribadian, dan
pedagogik pada jalur formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan sederajat)
dan non-formal (Madrasah Diniyah)

Asisten Peneliti

Pendamping peneliti dalam penyelesaian permasalahan pendidikan dan
pembelajaran PAI.

Eduprenuer

Wirausahawan dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang produktif,
inovatif, dan mandiri.

Prodi Pendidikan Bahasa Arab memiliki misi strategis dalam
mencetak tenaga Pendidik Bahasa Arab yang berkeadaban
berlandaskan nilai-nilai Trilogi dan Pancakesadaran Nurul Jadid,
berpengetahuan luas, kreatif, inovatif, dan kompetitif, mengikuti
perkembangan pendidikan bahasa Arab serta mampu
mengaplikasikan teori-teori pendidikan dan pembelajaran
secara konkret. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 PBA adalah
sebagai berikut:
1. M en gh asil kan e ne li ti yan g ma mp u m em eca hkan
permasalahan pembelajaran, serta mampu menghasilkan
inovasi pembelajaran demi terciptanya mutu pendidikan;
2. Menghasilkan edupreneur pendidikan bahasa Arab yang
berperan sebagai pengelola pendidikan, pengembang
bahan ajar dan media berbasis IT;
3. Menghasilkan penerjemah tersumpah & handal yang
mampu menerjemahkan (bahasa Arab ke Indonesia dan
dari Indonesia ke Arab) baik secara lisan ataupun tulisan.

Pr o f i l L u l u s a n

Mahasiswa PBA saat meraih Juara 1 Nasional dalam
Arabic Language Festival (Alfest 02) di UM Malang

Pendidikan
Bahasa Arab

PBA (S1)

D e sk r i ps i

Pendidik Bahasa Arab

Tenaga pendidik bahasa Arab (guru dan tutor) yang menguasai keterampilan
bahasa Arab dan memiliki kompetensi kepribadian, profesional, pedagogik
dan sosial.

Asisten Ahli Bahasa Arab

Asisten ahli yang menguasai metodologi pembelajaran bahasa Arab sesuai
dengan orientasi pembelajaran bahasa Arab modern.

Eduprenuer Bahasa Arab

Wirausahawan yang berkeadaban unggul, produktif, inovatif dan mandiri,
berbasis IT dalam bidang pendidikan bahasa Arab sesuai dengan tuntutan dan
kebutuhan masyarat modern

Penerjemah Bahasa Arab

Penerjemah & pendamping bahasa Arab yang mampu melakukan
penerjemahan lisan maupun tulisan.

Program Studi
Prodi Ilmu Alqur'an dan Tafsir memiliki misi strategis
dalam menyinergikan antara kajian Alqur'an dan tafsir
dengan wawasan keindonesiaan yang bermanfaat
bagi masyarakat umum serta memperkuat kegiatan
penelitian yang berkaitan dengan tema-tema Alqur'an
dan tafsir. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 IQT
adalah sebagai berikut:

Mahasiswa IQT saat memberikan presentasi dalam ICQHS di
National University Malaysia

IQT (S1)

Ilmu Alqur’an
dan Tafsir

1. Menghasilkan sarjana Alqur'an dan tafsir yang
profesional dan berkualiﬁkasi akademik dalam
bidang ilmu Alqur'an dan tafsir;
2. Menghasilkan peneliti yang produktif dan mampu
melakukan penelitian bidang Alqur'an dan naskah
tafsir dalam rangka menyelesaikan persoalan
sosial-keagamaan di masyarakat;
3. Menghasilkan ahli bidang keilmuan Alqur'an dan
naskah Tafsir yang mengabdikan ilmunya demi
kemaslahatan masyarakat.

Pr o f i l L u l u s a n

D e sk r i ps i

Asisten Ahli tafsir Alqur'an
dan kajian naskah tafsir

Asisten ahli tafsir yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu Alqur'an dan
kajian naskah tafsir yang berwawasan keindonesiaan dan kepesantrenan.

Asisten Ahli dalam penelitian
Alqur'an dan tafsir

Asisten ahli peneliti dalam bidang isu-isu Alqur'an dan tafsir yang mampu
menganalisis setiap problem masyarakat dalam perspektif Alqur'an, tafsir, dan
naskah tafsir.

Penerjemah Alqur'an

Penerjemah Alqur'an yang memiliki wawasan kontekstual.

Prodi Hukum Keluarga memiliki misi strategis dalam
menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai
dengan perkembangan keilmuan hukum keluarga
Islam berbasis nilai-nilai santri, melaksanakan
penelitian dan pengabdian tentang pengembangan
ilmu hukum keluarga sesuai tuntutan zaman. Oleh
karena itu, tujuan dari Prodi S1 HK adalah sebagai
berikut:
1. Menyelenggarakan pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat yang sesuai
dengan perkembangan hukum keluarga berbasis
nilai-nilai santri;
2. Melaksanakan kerjasama antarlembaga dalam
pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam
dengan tetap menjaga nilai-nilai kesantrian;
3. Menciptakan lulusan hukum keluarga yang
berintelektualitas tinggi, berbudi pekerja luhur,
cerdas spritual, mampu berdaya saing secara
global dan berjiwa santri.

Pr o f i l L u l u s a n

Pelantikan fresh graduate prodi HK/AS sebagai asisten hakim di
Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo Jawa Timur

Hukum
Keluarga

(Ahwalus Syakhsiyah)

HK/AS (S1)

D e sk r i ps i

Tenaga Peradilan Agama

Tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum dan peradilan
agama.

Pelaksana Lembaga Urusan
Agama

Pelaksana profesional yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan dan
mengelola lembaga urusan agama di instansi pemerintahan atau organisasi
kemasyarakatan

Asisten Peneliti Hukum Islam

Asisten ahli yang memiliki kemampuan dan keterampilan riset dalam bidang
hukum Islam

Pengelola Badan Wakaf,
Badan Hisab Rukyah, BAZ

Pelaksana profesional yang memiliki kemampuan manajerial dalam bidang
wakaf, hisab rukyat, dan badan amil

Program Studi
Prodi ES memiliki misi strategis dalam menyinergikan
antara kajian ekonomi syariah dengan wawasan
keindonesiaan yang bermanfaat bagi masyarakat umum
serta memperkuat kegiatan penelitian yang berkaitan
dengan tema-tema ekonomi dan ekonomi syariah. Oleh
karena itu, tujuan dari Prodi S1 ES adalah sebagai berikut:
1. Menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang
profesional dan berkualiﬁkasi akademik dalam bidang
ilmu ekonomi syariah;
2. Menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki
jiwa wirausaha professional, akuntabel, kapabilitas
dan berkualiﬁkasi akademik dalam bidang ilmu
ekonomi syariah;
3. Menghasilkan peneliti yang produktif dan mampu
melakukan penelitian bidang ekonomi syariah dalam
rangka menyelesaikan persoalan ekonomi serta
sosial-keagamaan di masyarakat

Pr o f i l L u l u s a n

Mahasiswa Prodi ES saat mempresentasikan laporan hasil
praktikum di Bank Indonesia Malang

Ekonomi
Syariah

ES (S1)

D e sk r i ps i

Entrepreneur

Wirausahawan profesional dalam bidang ekonomi yang kreatif, produktif dan
inovatif sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam;

Asisten ahli dalam
penelitian ekonomi dan
bisnis

Asisten ahli peneliti dalam bidang ekonomi dan bisnis yang mampu
menganalisis setiap problem keuangan dan ekonomi dalam prespektif
ekonomi syariah;

Konsultan ekonomi dan
bisnis

Konsultan ekonomi dan bisnis yang profesional dan kompeten.

Prodi Perbankan Syariah memiliki misi strategis dalam
melaksanakan penelitian, mengembangkan ilmu perbankan
syariah yang berwawasan keindonesiaan, dan melakukan
transformasi nilai-nilai Islam di bidang perbankan syariah melalui
pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari
Prodi Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:
1. Mampu mengenali, menganalisis, dan memecahkan
masalah-masalah perbankan syariah di lingkup regional
dan nasional;
2. Menguasai konsep dasar, teori, dan pendekatan metodemetode ekonomi syariah dan perbankan syariah serta
mampu menerapkannya secara empirik di lapangan; dan

Kegiatan magang mahasiswa Prodi PS di BMTNU
Jambesari Bondowoso Jawa Timur

PS (S1)

Perbankan
Syariah

Pr o f i l L u l u s a n

3. Mampu menjadi profesional di lembaga keuangan,
perbankan, dan bisnis yang dikelola secara Islam, serta
mampu menjadi cendekiawan dan akademisi dalam bidang
perbankan syariah.

D e sk r i ps i

Praktisi Perbankan dan
Keuangan Syariah

Pelaku operasional dan manajerial perbankan dan keuangan syariah yang
jujur, amanah, inovatif, dan profesional

Konsultan dan Auditor
Perbankan dan Keuangan
Syariah

Asisten konsultan dan auditor yang mampu memberikan pendampingan
mengenai konsep-konsep dasar (teori, hukum, dan implementasi) dan pelaku
audit keuangan sektor publik.

Trainer Lembaga Keuangan
Syariah

Trainer penelitian dasar dan pelatihan terapan di bidang perbankan dan
keuangan syariah

Ecopreneurship

Wirausahawan dalam bidang pemasaran perbankan syariah

Program Studi
Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah merupakan
program studi yang concern terhadap kependidikan guru
tingkat dasar, dengan lulusan yang dipersiapkan bagi
kependidikan di tingkat dasar sebagai guru kelas madrasah
ibtidaiyah. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 PGMI adalah
sebagai berikut:
1. Menghasilkan lulusan yang menguasai berbagai macam
pendekatan dan model pembelajaran untuk pendidikan
madrasah ibtadiyah;
Mahasiswa Prodi PGMI saat melakukan bimbingan belajar house to
house semasa pandemi

PGMI (S1)

Pendidikan
Guru Madrasah
Ibtidaiyah

2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai motivasi tinggi,
terampil, dan aktif dalam mengembangkan pendidikan
dan keagamaan;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kematangan
profesional sebagai pendidik dan pengembang
pendidikan, serta memiliki jiwa yang berwawasan
regional, nasional, dan global yang dilandasi nilai-nilai
keislaman.

Pr o f i l L u l u s a n

D e sk r i ps i

Pendidik

Guru kelas MI/SD dan sederajat yang memiliki 4 kompetensi: pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional.

Tenaga Konselor

Pendamping yang bertugas memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan di
bidang pendidikan dasar pada anak MI/SD.

Eduprenuer

Wirausahawan yang memiliki kemampuan di bidang pendidikan dasar, dari
aspek Inovasi, strategi, maupun media pembelajaran bagi anak MI/SD.

Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini memiliki misi
stategis dalam menyelenggarakan pendidikan yakni
dengan Menjadi program studi yang unggul, Inovatif
dan berkeadaban dalam pengembangan ilmu
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). Oleh
karena itu, tujuan dari prodi S1 PIAUD adalah sebagai
berikut:
1. Menghasilkan lulusan yang mengembangkan Tri
Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian,
pengabdian terhadap masyarakat) di bidang
Pendidikan Islam Anak Usia Dini;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keluasan
wawasan dan pengetahuan tentang Pendidikan
Islam Anak Usia Dini;
3. Menghasilkan lulusan yang mampu berperan
sebagai tenga profesional yang dinamis, kreatif,
inovatif, tangguh, piawai, dan memiliki kedalaman
iman dan takwa.

Pr o f i l L u l u s a n

Kegiatan pendampingan anak usia dini oleh mahasiswa Prodi PIAUD di
Taman Posyandu Anak Sholeh Nurul Jadid

Pendidikan
Islam Anak
Usia Dini

PIAUD (S1)

D e sk r i ps i

Pendidik AUD

Pendidik anak usia dini yang memiliki kompetensi kepribadian, profesional,
pedagogik dan sosial berlandaskan nilai-nilai keislaman pada jalur formal (TK,
PIAUD dan yang sederajat) dan nonformal (KB, tempat pengasuhan anak, dan
yang sederajat).

Konsultan AUD

Pendamping yang memiliki kemampuan di bidang bimbingan dan arahan di
bidang pendidikan anak usia dini.

Edupreneur AUD

Wirausahawan dalam bidang pendidikan anak usia dini yang produktif, kreatif,
inovatif, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh.

Program Studi
Program Studi Teknik Informatika memiliki dua konsentrasi
(smart dan mobile), sehingga memberikan ﬂeksibilitas yang
tinggi bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri pada
bidang informatika yang diminatinya. D ua konsentrasi
tersebut adalah:
1. Smart Computing, menekankan pada komputasi yang
dilengkapi dengan teknik menganalisis, memodelkan,
dan mengoptimalkan sistem sebagai satu kesatuan yang
utuh dalam menghasilkan informasi pendukung
keputusan secara cerdas.
2. Mobile Computing, menekankan pada kemampuan
merancang perangkat lunak pada berbagai perangkat
bergerak, seperti mikrokontroler, komputer mini, dan
ponsel pintar, seperti Android dan iOS.

Pr o f i l L u l u s a n

Mahasiswa prodi IF melakukan pengembangan aplikasi virtual
reality dan Augmented Reality untuk Pembelajaran

Teknik
Informatika

IF (S1)

D e sk r i ps i

Data Scientist

Seorang ilmuwan yang mampu mengolah data (big data), yang dapat mencari
tahu informasi yang berguna untuk pengembangan perusahaan.

Intelligent System Developer

Seorang pengembang berbagai aplikasi pintar, seperti sistem pakar, aplikasi
pengenal wajah, dan sistem deteksi otomatis menggunakan kamera.

Programmer

Web dan Android Developer , lulusan sangat dibutuhkan di berbagai bidang,
misalnya perbankan, telekomunikasi, industri, media, dan instansi
pemerintah.

Game Developer

Seorang pengembang berbagai macam game dan aplikasi Augmented
Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) pada platform web, desktop, dan
android.

Kunjungan dan praktikum mahasiswa TI di ruang kontrol
PLTU Paiton Probolinggo

TI (S1)

Teknologi
Informasi

Pr o f i l L u l u s a n

Program Studi teknologi informasi memiliki misi dalam melaksanakan
manajemen profesional, meningkatkan kualitas mutu dalam bidang
Database Administrator, Network Enterprise dan Technopreneurship
dengan Konsentrasi keilmuan Application and Integration System
dan Network Enterprise. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 TI
adalah sebagai berikut:
1. Menghasilkan lulusan yang professional bidang teknologi
informasi Database Administrator, Network Enterprise, dan
Technopreneurship;
2. Menghasilkan penelitian dan produk yang berkaitan dengan
teknologi informasi dalam bidang Database Administrator,
Network Enterprise;
3. Mampu memberikan solusi dan inovasi di bidang teknologi
informasi dalam bidang Database Administrator, Network
Enterprise dan Technopreneurship melalui pengabdian
masyarakat.

D e sk r i ps i

System Analyst and System
Integrator

M a m p u m e n g a n a l i s i s s e b u a h s y s t e m , m e n g a n a l i s a i n f r a s t r u k t u r,
mengintegrasikan sistem, dan dapat memberikan solusi yang integratif dengan
memanfaatkan perangkat lunak.

Informatics Consultant

Mampu memberikan solusi kepada klien serta mengarahkan pemanfaatan TI agar
dapat menyelesaikan masalah serta mengeﬁsiensi sistem TI suatu organisasi.

Web Engineer / Web
Administrator

Memahami sistem operasi, konsep jaringan serta keamanan data pada sebuah
server, troubleshooting dan bertanggung jawab terhadap operasional server.

Computer Network / Data
Communication Engineer

Mampu merancang arsitektur dan membangun jaringan serta memiliki peran dalam
melakukan maintenance serta pengelolaan jaringan komputer.

Database Administrator
(DBA)

Mampu merencanakan, melakukan koordinasi dan melaksanakan langkahlangkah pemeliharaan, perbaikan dan keamanan database.

Program Studi
Prodi S1 Sistem Informasi dirancang untuk memenuhi
kebutuhan terhadap tenaga-tenaga muda yang terampil dan
profesional, terutama terkait dengan pengembangan,
pemanfaatan, dan pengelolaan Sistem Informasi dalam
suatu organisasi. Tujuan dari prodi S1 SI adalah sebagai
berikut:

Kegiatan praktik mahasiswa prodi SI di laboratorium
Fakultas Teknik UNUJA

SI (S1)

Sistem
Informasi

1. Membentuk lulusan yang memiliki kemampuan dalam
mengembangkan, mengaplikasikan, dan mengelola
sistem informasi bagi suatu organisasi dan dunia bisnis;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan
entrepreneurship dalam bidang sistem informasi agar
memiliki kemandirian dalam berwirausaha;
3. Menghasilkan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal
nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional
bereputasi.

Pr o f i l L u l u s a n

D e sk r i ps i

System Analyst

Analyst yang memiliki kemampuan dalam melakukan analisis terhadap sistem
dalam suatu instansi atau perusahaan dan membuat solusi yang integratif
dengan memanfaatkan konsep perangkat lunak.

Database Analyst

Analyst yang mampu melakukan pengembangan database, mendesain
strategi, pemantauan dan peningkatan kinerja dan kapasitas database, serta
melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan di masa depan

Business Analyst

Analyst memiliki kemampuan dalam menganalisa dan mensintesa informasi
yang diberikan oleh sebagian besar orang-orang yang berinteraksi dengan
bisnis

Prodi Elektro memiliki visi pada bidang Energi Baru
dan Terbarukan (EBT), berlandaskan Trilogi dan
Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa
kewirausahaan, dan mempersiapkan sumberdaya
manusia profesional dan kompeten dibidang tenaga
listrik, sistem control dan energi baru dan terbarukan.
Oleh karena itu, tujuan dari Prodi S1 Elektro adalah
sebagai berikut:
1. Mencetak sarjana yang mampu menelaah
teknologi terkini untuk menyelesaikan
permasalahan bidang tenaga listrik dan energi
baru dan terbarukan;
2. Menghasilkan sarjana yang mampu merekayasa
pengendali sederhana;
3. Menghasilkan sarjana yang mampu menganalisis
sistem ketenaga listrikan.

Pr o f i l L u l u s a n

Kunjungan Industri mahasiswa prodi Teknik Elektro
ke PT PJB UB Gresik Jawa Timur

Teknik
Elektro

TE (S1)

D e sk r i ps i

Power Engineer

Engineer yang memiliki keahlian yang mumpuni pada bidang tenaga listrik,
distribusi daya, transmisi daya, koservasi energi listrik dan diversiﬁkasi energi
listrik meliputi energi baru terbarukan, menajemen energi, audit energi listrik.

Control Engineer

Engineer yang memiliki kemampuan bidang kendali modern, menguasai
teknologi kendali berbasis microcontroller, smart devices, komunikasi antara
mesin dan mekatronika.

Entrepreneurship

Engineer yang memiliki mental berwirausaha di bidang teknik elektro, industri
kreatif, wirausaha berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia

Program Studi
Prodi Rekayasa Perangkat Lunak memiliki misi strategis dalam
melaksanakan manajemen profesional, meningkatkan mutu akses,
dan menyelenggarakan penelitian serta pengabdian kepada
masyarakat di bidang software engineering untuk mengatasi
persoalaan industri dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan Prodi
S1 RPL adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan manajemen yang profesional dalam mengelola
software engineering yang berlandaskan kaidah pesantren;
2. Meningkatkan mutu, akses, dan relevansi pendidikan di bidang
software engineering berdasarkan sumber daya dan atmosfer
yang kompetitif untuk memacu keinginan belajar, berpikir
analitis, kritis, dan inovatif serta berjiwa wirausaha;

Mahasiswa prodi RPL saat melakukan software test
di Software Quality Lab Fakultas Teknik UNUJA

Rekayasa
Perangkat
Lunak

RPL (S1)

3. Melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang
software engineering untuk mengatasi persoalaan industri dan
masyarakat.

Pr o f i l L u l u s a n

D e sk r i ps i

Software Engineer

Engineer yang memiliki kemampuan mengembangkan perangkat lunak untuk
berbagai keperluan, seperti pendidikan, telekomunikasi, bisnis, hiburan dan
lain-lain, termasuk perangkat lunak untuk model dan simulasi.

System Analyst

Analis yang memiliki kemampuan melakukan analisis terhadap sistem dalam
suatu instansi atau perusahaan dan membuat solusi yang integratif dengan
memanfaatkan perangkat lunak.

Programmer

Tenaga ahli yang memiliki kemampuan system program atau application
development di bidang perbankan, telekomunikasi, industri IT, media, instansi
pemerintah, dan lain-lain.

Software Tester

Tenaga ahli yang memiliki kemampuan menganalisis dan menguji kebenaran
fungsi dari sebuah perangkat lunak

Mahasiswa Prodi PBI saat meraih Juara pada kegiatan
Agrifair East Java English Debate Competition

PBI (S1)
Pr o f i l L u l u s a n

Pendidikan
Bahasa Inggris

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki misi
strategis dalam menyelenggarakan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam
rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia yang
unggul, kompetitif, dan profesional di bidang bahasa
Inggris. Oleh karenanya, tujuan Prodi S1 PBI adalah
sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
bahasa Inggris dengan model Research-based
learning;
2. Menyelenggrakan pembelajaran konstektual
(contextual teaching & learning) dalam rangka
penjaminan mutu (quality assurance);
3. M e l a k s a n a k a n p e n e l i t i a n d a l a m r a n g k a
pengembangan keilmuan dan mengembangkan
pengabdian kepada masyarakat dalam bidang
kependidikan bahasa Inggris.

D e sk r i ps i

Pendidik

Pendidik Bahasa Inggris yang memiliki kompetensi kepribadian, profesional,
sosial, dan pedagogik serta memperhatikan kewajiban, mawas diri, dan
berakhlak baik (trilogi santri) pada jalur formal (SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan
sederajat) dan non-formal (Madrasah Diniyah).

Asisten Peneliti

Pendamping peneliti yang memiliki kemampuan menyelesaikan
permasalahan pembelajaran dan pengajaran b ahasa Inggris untuk
menghasilkan inovasi yang teruji dalam peningkatan mutu pendidikan pada
bidang Bahasa Inggris.

Eduprenuer

Wirausahawan dalam bidang bahasa Inggris yang sesuai dengan bidang
kompetensi pedagogik, seperti penerjemah/translator.

Program Studi

Kegiatan olimpiade matematika tingkat SLTA se Jawa Timur
yang diselenggarakan oleh mahasiswa prodi Matematika

MAT (S1)

Pendidikan
Matematika

Program Studi Pendidikan Matematika UNUJA memiliki misi
strategis dalam mewujudkan lulusan yang memiliki keahlian di
bidang keilmuan serta pendidikan matematika dengan wawasan
kewirausahaan yang berpegang teguh pada Trilogi dan
Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid. Oleh karenanya, tujuan
dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika adalah sebagai
berikut:
1. Menghasilkan karya ilmiah berkualitas di bidang keilmuan dan
pendidikan matematika sehingga dapat meningkatkan kualitas
pendidikan di Indonesia;
2. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dalam
bidang pendidikan matematika;
3. Menghasilkan lulusan berkualitas di bidang pendidikan dan
keilmuan matematika yang menjunjung tinggi nilai islami.

Pr o f i l L u l u s a n

D e sk r i ps i

Pendidik Profesional

Seorang pendidik yang memiliki keahlian dalam mengatur proses kegiatan
belajar mengajar dalam kelas, dan memiliki kapabilitas terhadap keilmuan
matematika.

Asisten Peneliti

Seorang asisten peneliti unggul di bidang keilmuan dan pendidikan
matematika.

Edupreneur

Pendidik matematika yang dapat membuka lapangan pekerjaan di bidang
bimbingan belajar matematika.

Konsultan Penelitian

Lulusan pendidikan matematika yang menguasai konsep penelitian yang baik.

Prodi Hukum memiliki misi strategis dalam menyelenggarakan
pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan sebagai yuris
santri dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat berbasis hukum yang inovatif untuk menunjang
pengembangan dan pembaharuan hukum berdasarkan nilainilai santri. Oleh karenanya, tujuan dari Prodi S1 Hukum adalah:
1. Mewujudkan prodi hukum dengan prmbelajaran berbasis
nilai-nilai kesantrian dalam Mengembankan kompetensi
keilmuan dan keterampilan di bidang hukum;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai bidang hukum,
pengembangan hukum, dan penyelesaian sengketasengketa hukum berdasarkan nilai-nilai kesantrian;
3. M e n y e l e n g g a r a k a n p e n e l i t i a n d a l a m r a n g k a
p e n g e m b a n g a n ke i l m u a n d i b i d a n g h u ku m d a n
mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di
bidang hukum berdasarkan nilai-nilai santri.

Pr o f i l L u l u s a n

Advokasi Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh prodi Hukum di
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo

Hukum

HK (S1)

D e sk r i ps i

Praktisi Hukum

Praktisi yang memiliki kemampuan yuridis pada lembaga hukum semua level
yang bertugas menegakkan dan memberikan advokasi Hukum, legal opinion,
analisis hukum dan penafsiran hukum untuk memberikan asas keadilan, asas
kepastian hukum dan asas kepatutan hukum pada masyarakat.

Penulis/Asisten Peneliti

Penulis dan peneliti yang memiliki kemampuan konsepsional, teorik dan
praktis dan asisten ahli dalam proses penelitian dasar dan terapan di bidang
pengembangan ilmu hukum, baik hukum tata negara, hukum ekonomi, hukum
pidana, dan hukum perdata

Konsultan Hukum

Konsultan bidang hukum yang produktif, kreatif, inovatif, mandiri dan
profesional, baik bagi pelaku ekonomi, perbankan dan dunia industri.

Program Studi
Prodi Ekonomi mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan
dan pengajaran ekonomi dengan model research-based
learning dengan wawasan keindonesiaan yang berkualitas
dengan menjunjung tinggi nilai islami. Oleh karena itu, tujuan
dari Prodi S1 EKN adalah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan proses kegiatan belajar dan mengajar
yang memudahkan pemahaman materi keilmuan ekonomi
dan berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian dan layanan pengabdian
kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan
masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan
berkualitas pada bidang ilmu ekonomi yang menjunjung
tinggi nilai islami.

Pr o f i l L u l u s a n

Advokasi Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh prodi Hukum di
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo

Ekonomi

EKN (S1)

D e sk r i ps i

Manajer

Pelaku profesional yang menjalankan fungsi dan peran manajer untuk
mengelola organisasi stakeholders

Wirausahawan

Pengusaha mandiri yang mampu melaksanakan aktivitas bisnis,
menghasilkan produk dan jasa, memberikan solusi bagi masalah sosial,
membuka lapangan kerja baru, pelaksana aktiﬁtas bisnis

Konsultan Bisnis

Pelaku profesional yang mampu menyediakan jasa konsultasi, potensi,
pengembangan, dan penilaian kelayakan bisnis (stratejik, operasi,
pemasaran, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia)

Program Studi Keperawatan memiliki misi strategis dalam
mensinergikan antara kajian ilmu kesehatan khususnya ilmu
keperawatan dan kesehatan komplementer dalam pelaksanaan
tridharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat dengan tema-tema keperaw atan
komplementer. Oleh karenanya, tujuan dari Program Studi
Keperawatan adalah sebagai berikut:
Praktik klinik Kompetensi Keperawatan Medikal
Bedah di RSUD dr. H Koesnadi Bondowoso

KEP (S1)
Pr o f i l L u l u s a n

Keperawatan

1. Menghasilkan lulusan tenaga keperawatan yang profesional di
bidang ilmu Keperawatan, dan kesehatan komplementer;
2. Menghasilkan penelitian yang unggul dan bermutu dalam bidang
ilmu keperawatan dan kesehatan komplementer;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif
untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan
sejahtera;
4. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan eﬁsien untuk
menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma
perguruan tinggi yang berkelanjutan

D e sk r i ps i

Care Provider

Perawat yang dapat memberikan asuhan keperawatan baik kepada klien dan
keluarga berdasarkan aspek legal etis dan ilmu keperawatan yang dimiliki.

Communicator

Perawat yang mampu mengkomunikasikan yang sebelumnya diproses
melalui identiﬁkasi kepada klien atau pasien, baik secara tertulis maupun lisan.

Educator and Health

Asisten klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala
penyakit bahkan tindakan yang diberikan.

Manager and leader

Perawat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam
pelaksanaan pelayanan keperawatan

Researcher

Perawat yang mampu melakukan penelitian baik mandiri atau kolaborasi serta
memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatakan asuhan keperawatan.

Program Studi

Kegiatan Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
mahasiswa Prodi Kebidanan

KEB (D3)
Pr o f i l L u l u s a n

Kebidanan

Program Studi DIII Kebidanan memiliki misi menyelenggarakan
pendidikan yang kompeten dan kompetitif dalam bidang asuhan
continuity of care dan kesehatan komplementer yang bermanfaat
bagi masyarakat. Oleh karena itu, tujuan prodi DIII Kebidanan
adalah sebagai berikut:
1. Menghasilkan seorang ahli madya yang professional, dan
berkeadaban di dalam ilmu kebidanan dan kesehatan
komplementer;
2. Menghasilkan asuhan continuity of care yang unggul dan
bermutu dalam ilmu kebidanan dan kesehatan komplementer
yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif
dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang
mandiri, produktif, dan sejahtera.

D e sk r i ps i

Care Provider
(Pemberi Asuhan)

Seorang ahli madya kebidanan yang berperan sebagai pemberi asuhan
kebidanan esensial pada masa kehamilan, persalinan, nifas, keluarga
berencana, bayi, dan promosi kesehatan reproduksi dengan melibatkan
keluarga dan masyarakat pada kondisi normal sesuai standar dan kode etik
profesi pada tatanan pelayanan kesehatan.

Communicator
(komunikator)

Seorang ahli madya kebidanan yang mempunyai kemampuan berkomunikasi
secara efektif dengan perempuan, keluarga, masyarakat, sejawat dan profesi
lain dalam upaya peningkatakan derajat kesehatan ibu dan anak.

Prodi ilmu pendidikan profesi Ners memiliki misi mensinergikan antara
kajian ilmu kesehatan khususnya keperawatan dengan wawasan
keindonesiaan dengan intervensi komplementer yang bermanfaat bagi
masyarakat umum serta memperkuat kegiatan penelitian yang berkaitan
dengan tema-tema keperawatan. Oleh karena itu, tujuan dari Prodi
Profesi Ners adalah sebagai berikut:
1. Menghasilkan profesional Ners yang mampu merencanakan dan
mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan
mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan
memanfaatkanilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk
menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis
organisasi;
2. Menghasilkan profesi onal Ners yang mampu memecahkan
permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam
bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner;
3. Menghasilkan profesi Ners yang Mampu melakukan riset dan
mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung
jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung
jawab bidang keahliannya.

Pr o f i l L u l u s a n

Praktik Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)
oleh mahasiswa Prodi Ners

NERS
(Profesi)

NERS

D e sk r i ps i

Care Provider

Perawat sebagai individu maupun tim yang mampu memberikan pelayanan
keperawatan/kesehatan kepada klien (individu, keluarga, dan komunitas)
berdasarkan keilmuan yang dimiliki dengan senantiasa mempertimbangkan
aspek legal dan etis.

Communicator

Asistensi yang mampu berinteraksi dengan klien, keluarga, dan tim kesehatan

Educator and Health

Pendidikan dan promosi kesehatan bagi klien, keluarga, dan masyarakat

Manager and leader

Manajemen praktik/ruangan pada tatanan rumah sakit maupun masyarakat

Researcher

Perawat sebagai profesional harus mampu menerapkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan inovatif berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah

UNIT KEGIATAN MAHASISWA
Pembinaan mahasiswa bidang karya tulis
ilmiah, jurnalistik, dan penerbitan majalah.

LEMBAGA PENERBITAN
MAHASISWA (LPM) AL-FIKR

Pembinaan mahasiswa bidang jurnalistik, foto
jurnalistik, dan video jurnalistik.

UKM SEKOLAH JURNALISTIK

Pembinaan mahasiswa dalam mengenal dan
memahami tasawuf dan tarekat An Nahdliyyah

Pembinaan mahasiswa di bidang seni musik
Islami dengan menggunakan media hadrah
dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.

UKM MAHASISWA AHLI
AT-THORIQAH AL-MU'TABAROH
AN-NAHDLIYYAH (MATAN)

UKM SENI MUSIK ISLAMI

Pembinaan mahasiswa yang memiliki bakat
dan peminatan dalam seni kaligraﬁ, seni
tilawah, qiro'atil kutub, tartil dan haﬁdzul
qur'an.

UKM SENI BACA
TULIS ALQUR'AN

Pembinaan Mahasiswa dalam
mengembangkan keterampilan di bidang
kewirausahaan seperti produksi, marketing,
penjualan produk dan lainnya.

UKM KEWIRAUSAHAAN

Pembinaan Mahasiswa dalam mengasah
keterampilan, kedisiplinan dan kepribadian
yang kuat untuk mewujudkan kehidupan yang
bermanfaat bagi diri sendiri, agama, bangsa
dan negara
Unit pembinaan khusus bela negara, wawasan
nasional, wawasan nusantara, dan ketahanan
nasional.

UKM-K PRAMUKA

UKM-K RESIMEN
MAHASISWA (MENWA)

UNIT KEGIATAN MAHASISWA
UKM GAME, TECNOLOGY
AND ANIMATION (GTA)

Pembinaan mahasiswa yang memiliki bakat
dan peminatan di bidang pengembangan
Game dan Animasi Mobile .

UKM PUSAT STUDI
KOMPUTER (PUSDIKOM)

Pembinaan mahasiswa di bidang peminatan
pemrograman Pyton dan Java, hardware
komputer, dan jaringan.

UKM MULTIMEDIA

Pembinaan mahasiswa yang memiliki bakat
dan peminatan di bidang desain graﬁs, video
graﬁs, dan fotograﬁ.

UKM ROBOTIKA

Pembinaan mahasiswa yang memiliki bakat
dan peminatan di bidang robotika.

UKM ASSOCIATION OF
WONDERFUL
LANGUAGE CLUB (AWEC)

Pembinaan mahasiswa yang memiliki bakat
dan peminatan bidang kebahasaan (Inggris,
Arab).

UKM BELA DIRI
NURUL JADID

UKM SENI BUDAYA (KALA)

UKM MANDARIN CLUB

UKM-K PALANG
MERAH INDONESIA

Unit lembaga Pembinaan santri dan
mahasiswa Pondok Pesantren Nurul Jadid
dalam bidang olahraga Beladiri Pencak Silat.
Pembinaan mahasiswa yang memiliki bakat
dan peminatan di bidang teater dan puisi.

Pembinaan mahasiswa yang bertujuan untuk
mengasah skill mahasiswa yang memiliki
bakat dan peminatan di bidang bahasa
Mandarin.
Unit pembinaan khusus kesehatan dalam
rangka mengembangkan bakat dalam
keterampilan pemberian pertolongan pada
sesama dan meningkatkan rasa kemanusiaan
yang tinggi antar sesama manusia.

Lembaga Serti kasi
Dan Kompetensi Lulusan
Lembaga Sertiﬁkasi Profesi Universitas Nurul
Jadid (LSP UNUJA) merupakan lembaga
pelaksanaan kegiatan sertiﬁkasi profesi yang
telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional
Sertiﬁkasi Profesi (BNSP) dengan Nomor
KEP.1891/BNSP/XI/2020. LSP Universitas Nurul
Jadid bertujuan untuk melaksanakan sertiﬁkasi
sumberdaya manusia dalam beberapa sektor
yang dibutuhkan oleh dunia industri sesuai
dengan KKNI dan SKKNI.

Penyerahan Lisensi dan peresmian LSP UNUJA oleh BNSP

LSP

Lembaga Sertiﬁkasi
Profesi

Saat ini, LSP UNUJA telah memiliki peluang
menyelenggarakan pelaksanaan uji kompetensi
dengan sarana dan prasarana sesuai standar
BNSP untuk Tempat Uji Kompetensi (TUK)
Sewaktu sebagai simulasi tempat kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSP UNUJA mengacu pada Pedoman yang dikeluarkan BNSP. Dalam
pedoman tersebut ditetapkan persyaratan yang harus ditaati untuk menjamin agar lembaga sertiﬁkasi menjalankan
prosedur sertiﬁkasi kepada pihak yang membutuhkan sertiﬁkasi profesi secara konsisten dan profesional, sehingga
dapat diterima di tingkat nasional yang relevan.
LSP UNUJA saat ini memiliki beberapa skema uji kompetensi yang dapat diikuti, meliputi: Video Editor (Editor
Video), Programmer (Pemrograman), Teknisi Utama Jaringan Komputer, Oﬃcer Administrative Assistant,
Pengoperasian Peralatan Elektronika Berbasis PLC, SPA Pijat Bayi, Penjagaan Lansia (care-giver), Penyelesaian
Sengketa Industri, Teknisi Akutansi Muda – Syariah, Public Speaking, Perancangan Program dan Media Pelatihan.

Lembaga Sertiﬁkasi Keagamaan Universitas Nurul Jadid adalah lembaga
independen yang memiliki wewenang melaksanakan sertiﬁkasi
kompetensi bidang keagamaan kepada mahasiswa dan lulusan meliputi;
1) Sertiﬁkasi Wawasan Keaswajaan, 2) Sertiﬁkasi Furudul Ainiyah, 3)
Sertiﬁkasi Baca Tulis Alqur'an, dan 4) Sertiﬁkasi Kepesantrenan, sebagai
wujud penanaman nilai-nilai trilogi dan pancakesadaran PP. Nurul Jadid.
Melalui uji kompetensi bidang keagamaan yang dilaksanakan oleh LSK,
lulusan UNUJA memiliki kompetensi khusus bidang keagamaan sebagai
bekal dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berorganisasi,
berbangsa dan bernegara.
Agar menjadi lembaga yang kompeten dan professional dalam
melaksanakan uji kompetensi bidang keagamaan, LSK UNUJA
bekerjasama dengan lembaga asosiasi dan/atau lembaga profesi sesuai
bidang kompetensi yang akan diujikan diantaranya : ASWAJA CENTER
NU, Rabitahah al – Ma'ahid al – Islamiyah (RMI), Jam'iatul Qurra' Wal
Huﬀadz (JAMQUR ).

Uji Kompetensi Baca Tulis Alqur’an online

Lembaga
Sertiﬁkasi
Keagamaan

LSK

Program sertiﬁkasi khusus bidang kebahasaan bertujuan untuk
menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi bidang kebahasaan
(Arab,Inggris,dan Mandarin).

Mahasiswa Universitas Nurul Jadid saat mengikuti
test TOEFL Institutional Testing Program (ITP)

LSB

Lembaga
Sertiﬁkasi
Bahasa

Program sertiﬁkasi kebahasaan yang dilaksanakan di UNUJA saat ini
adalah sertiﬁkasi TOEFL Institutional Testing Program (ITP) dengan
sertiﬁkat resmi dari education Testing Service (ETS) bekerja sama
dengan Indonesia International Education Foundation (IIEF), satusatunya perwakilan ETS Indonesia. Dengan sertiﬁkat tersebut lulusan
UNUJA dapat diakui kompetensi bahasanya di tingkat nasional
maupun internasional.

unuja.ac.id

BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI
PROGRAM
PASCASARJANA

FAKULTAS
AGAMA
ISLAM

FAKULTAS
TEKNIK

FAKULTAS
KESEHATAN
FAKULTAS
SOSIAL DAN
HUMANIORA

JENJANG

BIAYA PENDIDIKAN
PER-SEMESTER*

Pendidikan Agama Islam

Magister

4.723.000

Manajemen Pendidikan Islam

Magister

4.723.000

Pendidikan Agama Islam

Sarjana

2.960.000

Manajemen Pendidikan Islam

Sarjana

2.960.000

Ekonomi Syariah

Sarjana

2.960.000

Perbankan Syariah

Sarjana

2.960.000

Komunikasi Dan Penyiaran Islam

Sarjana

2.960.000

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Sarjana

2.960.000

Hukum Keluarga

Sarjana

2.960.000

Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyah

Sarjana

2.960.000

Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Sarjana

2.960.000

Pendidikan Bahasa Arab

Sarjana

2.960.000

Teknik Elektro

Sarjana

3.470.000

Teknik Informatika

Sarjana

3.470.000

Sistem Informasi

Sarjana

3.470.000

Teknologi Informasi

Sarjana

3.470.000

Rekayasa Perangkat Lunak

Sarjana

3.470.000

Diploma 3

8.175.000

Keperawatan

Sarjana

7.130.000

Ners

Profesi

8.650.000

Hukum

Sarjana

2.960.000

Ekonomi

Sarjana

2.960.000

Pendidikan Matematika

Sarjana

2.960.000

Pendidikan Bahasa Inggris

Sarjana

2.960.000

Kebidanan

* Biaya di atas sudah termasuk admin bank sebesar Rp.3.000,-

GRATIS
PEMBAYARAN

þ
þ
þ
þ
þ
þ

Uang Gedung
Pesantren
Kesehatan
Ospektren
Skripsi / Tesis
KKN/PPL/PKL

þ
þ
þ
þ
þ
þ

Praktik Klinik (Fkes)
Ujian Semester
Jas Almamater
Seragam (Fkes)
Wisuda
Proses Ijazah

pmb.unuja.ac.id

PERSYARATAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU 2021

01

Jalur Reguler (semua jenjang)
Persyaratan pendaftaran Jalur Reguler mahasiswa baru
Universitas Nurul Jadid tahun akademik 2021-2022
ialah sebagai berikut:
1. Membuat akun dan melengkapi data pendaftaran di
laman sistem PMB: https://pmb.unuja.ac.id
2. Membayar biaya pendaftaran di bank yang telah
ditunjuk*
3. Mengunggah berkas di sistem PMB online berupa:
a. Foto terbaru **
b. Scan SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian
Nasional) atau Surat Tanda Lulus (STL) dari kepala
sekolah = 1 Lembar
c. Scan bukti pembayaran biaya pendaftaran
d. Scan KK terbaru
e. Mencetak kartu tes PMB***

02

* -Biaya pendaftaran untuk D3, S1 dan Profesi
pada jalur Reguler dan Beasiswa sebesar Rp.
150.000,- Biaya pendaftaran untuk S2 sebesar
Rp. 500.000,** Foto terbaru dengan latar belakang warna
merah, berbaju putih tidak mengunakan
kopyah/topi dan kacamata/softlens.
(perempuan wajib berjilbab putih).
*** K a rt u t e s P M B b i s a di c et ak s et el a h
mengunggah foto dan berkas secara lengkap.
Catatan:
Khusus pendaftar pada Prodi di Fakultas
Kesehatan harus melakukan tes kesehatan di
Klinik Azzainiyah jika telah dinyatakan
diterima oleh sistem SPMB online dengan
biaya Rp. 50.000,-

Jalur Beasiswa | Prestasi Akademik ( S1 & D3 )
1. Melengkapi berkas dan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan Persyaratan Jalur Reguler
pada poin 1 s/d 4
2. Mengunggah scan raport (selama 3 tahun) yang telah dilegalisir sekolah dan surat pernyataan keaslian data
raport dari Kepala Sekolah bermaterai 6000 ke laman akun Sistem PMB UNUJA
3. Bagi pendaftar yang dinyatakan lolos jalur beasiswa prestasi akademik akan mendapatkan POTONGAN
BIAYA PENDIDIKAN PADA SEMESTER I sebesar:
Fakultas Agama Islam
Fakultas Teknik
Fakultas Sosial & Humaniora

03

50%

Fakultas Kesehatan

20%

Jalur Beasiswa | Penelusuran Minat dan Kemampuan (S1 & D3)
1. Melengkapi berkas dan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan persyaratan Jalur Reguler
pada poin 1 s/d 4
2. Mengunggah scan sertiﬁkat/piagam yang diperoleh minimal kejuaraan atau penghargaan tingkat
kabupaten ke laman akun Sistem PMB UNUJA
3. Bagi pendaftar yang dinyatakan lolos jalur beasiswa PMDK akan mendapatkan POTONGAN BIAYA
PENDIDIKAN PADA SEMESTER I sebesar:
Fakultas Agama Islam
Fakultas Teknik
Fakultas Sosial & Humaniora

50%

Fakultas Kesehatan

20%

pmb.unuja.ac.id

PERSYARATAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU 2021

04 Jalur Beasiswa | Aktif Organisasi ( S1 & D3 )
1. Melengkapi berkas dan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan persyaratan Jalur Reguler
pada poin 1 s/d 4
2. Mengunggah scan fotokopi piagam/sertiﬁkat/penghargaan yang menandakan keikutsertaan/keaktifan
dalam berorganisasi yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah ke laman akun Sistem PMB UNUJA
3. Bagi pendaftar yang dinyatakan lolos jalur beasiswa Siswa Aktif Organisasi akan mendapatkan
POTONGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEMESTER I sebesar:
Fakultas Agama Islam,
Fakultas Teknik
Fakultas Sosial & Humaniora
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Fakultas Kesehatan

50%

20%

Jalur Beasiswa | Kemampuan Baca Kitab (S1 & D3)
1. Melengkapi berkas dan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan persyaratan Jalur Reguler
pada poin 1 s/d 4
2. Mengikuti tes kemampuan baca kitab oleh tim penguji UNUJA (jadwal pelaksanaan Tes bisa dilihat di
halaman Agenda Kegiatan PMB 2021)
3. Bagi pendaftar yang dinyatakan lolos jalur beasiswa kemampuan baca kitab akan mendapatkan
POTONGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEMESTER I sebesar:
Fakultas Agama Islam,
Fakultas Teknik
Fakultas Sosial & Humaniora
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Fakultas Kesehatan

50%

20%

Jalur Beasiswa | Tah dz Alqur’an (S1 & D3)
1. Melengkapi berkas dan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan persyaratan Jalur Reguler
pada poin 1 s/d 4
2. Mengikuti tes hafalan Alqur'an oleh tim penguji UNUJA (jadwal pelaksanaan tes bisa dilihat di halaman
Agenda Kegiatan PMB 2021)
3. Bagi pendaftar yang dinyatakan lolos jalur beasiswa Tahﬁdz Alqur'an akan mendapatkan POTONGAN
BIAYA ATAU BEBAS BIAYA PENDIDIKAN PADA SEMESTER I DAN II sesuai dengan jumlah juz Al-Qur'an
yang dihafal. Adapun rincian potongan biaya atau bebas biaya pendidikan tersebut sebagai berikut:

SMT
I & II

Fakultas Agama Islam
Fakultas Teknik
Fakultas Sosial & Humaniora
100%

30 JUZ
50%

20 JUZ
30%

10 JUZ

Sekretariat Pendaftaran:
Kantor Sekretariat Bersama
Gedung B Lt.1 Universitas
Nurul Jadid, Karanganyar
Paiton Probolinggo 67291
daftar online DI SINI

SMT
I & II

Fakultas
Kesehatan
40%

30 JUZ
25%

20 JUZ
10 JUZ

pmb.unuja.ac.id

10%

pmb.unuja.ac.id

Agenda
KEGIATAN
PMB 2021

01 - 15

Pendaftaran Mahasiswa Baru

18 - 19

Tes Beasiswa Kemampuan
Baca Kitab

Maret

Agustus

Agustus

Agustus

Tes Beasiswa Tahﬁdz Alqur’an

20

Agustus

CP Info Pendaftaran:
0813-3334-5632

22

Agustus

CP Heregistrasi:
0822-5712-4152

22 - 31

Agustus

September

Tempat: Aula Mini UNUJA | Waktu: Pukul 08:00 WIB

Tempat: Aula Mini UNUJA | Waktu: Pukul 08:00 WIB

Contact Person

11 - 13

Online : https://pmb.unuja.ac.id
Oﬄine: Kantor Sekretariat Bersama PMB Gedung B Lt.1
Waktu: Pukul 09:00 - 16:00 WIB (Hari Jum’at Libur)

Agustus

Orientasi Pengenalan
Kampus dan Pesantren
(OSPEKTREN)

Tes Pemetaan SPMB
Jalur Beasiswa dan Reguler
Tempat: Kampus Timur UNUJA | Waktu: Pukul 08:00 WIB

Pengumuman Hasil Tes
Jalur Beasiswa dan Reguler
Hasil Tes diumumkan melalui Website Sistem Informasi
Penerimaan Mahasiswa Baru: https://pmb.unuja.ac.id

Heregistrasi Mahasiswa Baru
Universitas Nurul Jadid
Tempat: Kantor Sekretariat Bersama PMB Gedung B Lt.1
Waktu: Pukul 09:00 - 16:00 WIB (Hari Jum’at Libur)

18

September

Awal Perkuliahan
Semester Ganjil
2021-2022

