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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

Program Studi Magister Manajemen (MM)  Universitas Narotama Surabaya 

merupakan salah satu program studi  jenjang  magister  di  bidang  Manajemen  

yang  didirikan  berdasarkan  SK  pendirian  No. 212/DIKTI/Kep/2000 dan meraih 

akreditasi B dari  Badan Akreditasi Nasional (BAN). Program Studi MM dirancang 

khusus untuk menghasilkan lulusan yang analitis, adaptif, evaluatif, dan bersikap 

profesional dalam menerapkan ilmu Manajemen khususunya Manajemen Sumber 

Daya Manusia, Manajemen Keuangan dan Manajemen Pemasaran serta implikasi   

bagi masyarakat 

 

VISI DAN MISI 

Visi: 

Menjadi Pusat Pendidikan bidang Ilmu Manajemen Bisnis yang mengikuti 

perkembangan jaman serta mampu menyesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat khususnya bidang Sumber Daya Manusia, Pemasaran, 

Keuangan dan investasi pada tahun 2025. 
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Misi  

Misi Program Magister Manajemen Universitas Narotama : 

1. Menghasilkan lulusan magister manajemen yang memiliki integritas 

dan rasa nasionalisme tinggi, kemandirian, kerjasama, dan 

penumbuhan rasa etika profesional serta mampu mengembangkan 

bisnis terapan dengan pemanfaatan teknologi informasi. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang memberikan kontribusi terhadap 

masyarakat dan pengembangan ilmu manajemen. 

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan 

sumber daya manusia  serta meningkatkan nilai tambah bagi 

masyarakat. 

 

Tujuan : 

Tujuan Program Magister Manajemen Universitas Narotama: 

1. Mencetak lulusan yang analitis, adaptif, evaluatif, dan bersikap 

profesional dalam menerapkan ilmu Manajemen khususunya 

Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran dan 

Manajemen Keuangan, serta bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan menghasilkan publikasi ilmiah, 

penemuan-penemuan inovatif pada bidang manajemen 

sumberdayamanusia, manajemen pemasaran dan manajemen 
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keuangan. 

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat mengunakan hasil-hasil 

penelitian dan penemuan-penemuan inovatif untuk pemberdayaan 

masyarakat  serta meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. 
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BAB 2.  

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

Untuk Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru jenjang Magister adalah sebagai berikut: 

1. Lulusan S1/Sederajat 

2. Sesuai bidang ilmu/linier  

3. Sehat Jasmani dan Rohani 

4. Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

Untuk Kriteria Penerimaan Mahasiswa Pindahan jenjang Magister adalah sebagai 

berikut: 

1. Pindahan dari PT Lain sejenis minimal masa studi satu semester dengan 

IPK minimal 3 

2. Sehat Jasmani dan Rohani 

3. Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 
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Seleksi standar akademik dilakukan dengan ujian melalui  tes setara TOEFL dengan 

skor 450. Sedangkan untuk melihat kemampuan calon mahasiswa untuk 

menyelesaikan studi dilakukan wawancara. Selain itu calon mahasiswa diwajibkan 

memenuhi syarat-syarat administratif yaitu memiliki ijasah S1 Sarjana dari program 

studi yang terakreditasi, IPK ≥ 3,00, namun jika calon mahasiswa tidak memenuhi 

syarat tersebut mahasiwa harus memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun.  

Berdasarkan hasil dari seleksi yang rata-rata 105 dapat disimpulkan bahwa 

hasil mahasiswa cukup baik. Hal ini menunjukkan kualitas mahasiswa yang masuk ke 

Program Studi Magister Manajemen cukup baik, walaupun masih perlu dilakukan 

perbaikan lebih lanjut. Perbandingan antara peminat dengan jumlah mahasiswa untuk 

Program Studi Magister Manajemen adalah 1 : 1,01 pada awal dan ditahun kedua 

ditingkatkan menjadi 1 : 2.  

Perbandingan ini dipandang realistis karena daya tampung Program Studi 

Magister Manajemen masih mencukupi untuk menerima para pelamar tersebut. Di 

samping itu Program Studi Magister Manajemen UNNAR juga mengimplementasikan 

prinsip ekuitas penerimaan mahasiswa berdasarkan agama, hal ini dilihat bahwa semua 
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agama terakomodasi di Program Studi Magister Manajemen UNNAR dengan 

persentase sebagai berikut: Agama Islam 76%, Kristen 17%, Katholik 5%, Hindu 1% 

dan Budha 1 %.Profil mahasiswa yang majemuk ini, iklim kompetisi yang sehat dalam 

menempuh studi, serta membutuhkan bentuk perkuliahan yang lebih menarik dengan 

adanya diskusi dan penciptaan komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan dosen. 

Semua hal ini dapat memberi nilai tambah yang positif bagi peningkatan kualitas 

mahasiswa. Program Studi Magister Manajemen Universitas Narotama telah 

menerima mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia hal ini sesuai dengan SK 

Rektor tentang kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa yang berdasarkan prinsip 

pemerataan wilayah asal mahasiswa. Secara umum Program Studi Magister 

Manajemen UNNAR telah memberikan kesempatan bagi siapa saja yang telah 

dinyatakan lulus seleksi untuk menempuh pendidikan di Program Studi Magister 

Manajemen UNNAR. Dalam setiap kesempatan arahan untuk mempertimbangkan 

prinsip ekuitas ini selalu diberikan oleh pimpinan dalam rapat penerimaan mahasiswa 

baru ditetapkan dengan keputusan rapat pimpinan. Program Studi Magister 
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Manajemen UNNAR pada dasarnya telah mempertimbangkan prinsip ekuitas dalam 

penerimaan mahasiswa baru, meskipun belum dilengkapi dengan dokumen tertulis 

 

Persyaratan Administrasi : 

1. Tidak sedang berstatus sebagai mahasiswa  pada Program Studi Magister 

Perguruan Tinggi lain. 

2. Tidak sedang dalam masa ikatan dinas dengan pihak lain (instansi perusahaan, 

pemerintah, dll)  

3. Mengisi formulir dan membayar uang pendaftaran 

4. Foto copy ijasah dan transkrip telah dilegalisir masing-masing 2 

lembar. 

5. Pas foto berwarna 3 x 4 = 2 lembar dan 4x6 = 2 lembar. 
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BAB 3 

KURIKULUM 

 

Profil lulusan Program Studi Magister Manajemen   

Profil lulusan Program Studi Magister Manajemen  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Narotama adalah sebagai berikut : 

1. Manajer SDM, Manajer Keuangan dan investasi, Manajer Pemasaran 

2. Konsultan SDM, Konsultan Keuangan dan Investasi, Konsultan Pemasaran 

3. Peneliti dan Akademisi 

 

Capaian Pembelajaran Lulusan 

Kompetensi Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan 

kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada negara dan bangsa 
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e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap  masyarakat dan lingkungan 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

 

Kompetensi Pengetahuan 

a. Memahami konsep ilmu manajemen khususnya di bidang SDM, Keuangan dan Pemasaran 

Perusahaan 

b. Menguasai konsep dan keilmuan strategi dibidang SDM, Keuangan dan Pemasaran Perusahaan 

c. Mampu mengembangkan ilmu manajemen dengan pendekatan ilmiah pada organisasi/ perusahaan. 

 

Kompetensi Keterampilan Umum 

a. Mampu dan menguasai ilmu manajemen khususnya di bidang SDM, Keuangan dan Pemasaran 

Perusahaan 

b. Mampu menganalisis dan menyusun strategi dibidang SDM, Keuangan dan Pemasaran Perusahaan 
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c. Mampu menerapkan ilmu manajemen dengan pendekatan ilmiah pada organisasi/ perusahaan. 

d. Mampu menghasilkan karya inovatif dalam ilmu manajemen 

e. Mampu menghasilkan produk inovatif dan terpublikasi 

 

Kompetensi Keterampilan Khusus 

a. Menunjukkan sikap  yang adaptif,selektif  dengan  pola pikir terbuka peka terhadap perubahan 

perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

b. Menginternalisasi sikap yang bermutu dengan menyadari akan cinta tanah air, yang menjadikannya 

manusia yang bermartabat, mulia serta amanah, serta mawas diri. Disiplin dan bertanggung jawab 

 

 

Struktur Kurikulum: 

Perkuliahan, merupakan proses untuk mewujudkan visi dan misi prodi dalam menghasilkan lulusan 

yang memiliki kompetensi utama di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Pemasaran dan Keuangan. 

Proses perkuliahan berpusat pada mahasiswa dan lebih mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, 

kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan. oleh karena itu perkuliahan dilakukan secara terstruktur, mengacu pada RPS, dan Capaian 

Pembelajaran dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik menyangkut kesesuaian materi 
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perkuliahan dengan RPS, kompetensi dosen, metode pembelajaran serta model evaluasi, sehingga 

diharapkan perkuliahan sebagai sarana utama untuk membangun kompetensi yang diinginkan. 

Tugas tugas khusus, merupakan pelengkap untuk membangun komptensi utama di bidang 

Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan atau Manajemen Pemasaran, khususnya  tugas 

tugas yang bersifat pengayaan terhadap materi yang telah disampaikan dalam perkuliahan, oleh karena itu 

tugas khusus harus mempertimbangkan materi yang bersifat baru dengan mengakses perkembangan baru 

yang ada dalam jurnal maupu website. 

Penelitian tesis, merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa sebagai wujud 

implementasi atas kompetensi utama dibidang Manajemen, oleh karena itu pemilihan topik tesis harus 

mengacu pada upaya pendalaman untuk membangun kompetensi utama tersebut. 

Penulisan hasil penelitian tesis, merupakan hasil konkrit dari sebuah proses pembelanjaran, dimana 

penulisan hasil penelitian tesis ini harus benar benar mewujudkan suatu kompetensi yang dimililiki oleh 

mahasiswa, melalui pendalaman materi, penelaahan serta kemanfaatan sebuah penelitian bagi stakeholder. 

Kurikulum Program Studi MM  disusun dengan memasukkan mata kuliah utama dan 

pendukung serta pilihan dengan komposisi sebagai berikut : 

 

 

 



 
 
 

14 

 



 
 
 

15 

 

DESKKRIPSI MATA KULIAH  

 

1. MM11803, FINANCIAL MANAGAMENT 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam baik dalam teori,  konsep dan metode yang 

berkaitan dengan pengambilan keputusan  keuangan jangka  panjang korporasi.   

Mata kuliah ini menjelaskan : 

Keuangan korporasi dan perannya pada bisnis, Analisis keuangan dengan Mempertimbangkan nilai 

waktu uang,Penilaian proyek penganggaran modal, 

Pengelolaan resiko di dalam keputusan keuangan, Manajemen pendanaan, 

Pengambilan  keputusan deviden yang optimal dilakukan dan Analisis keuangan yang terkait dengan 

nilai perusahaan dalam keputusan keuangan korporasi. 

Pokok bahasan :  

1. Tinjauan Keuangan Korporasi,   

2. Pasar Keuangan dan NPV, Penilaian Obligasi dan Saham,   

3. Kriteria Peranggaran Modal,   

4. Arus Kas Terdiskonto dan Keputusan Investasi,   

5. Resiko dan Pengembalian : CAPM, Resiko dan Pengembalian : ATP,  
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6. Resiko-Pengembalian dan Peranggaran Modal,   

7. Keputusan Pendanaan Korporasi dan Pasar Modal Efisiensi,   

8. Struktur Modal : Konsep Dasar,   

9. Struktur Modal : Batas Penggunaan Uang,   

10. Kebijakan Deviden, Penggabungan dan Pengambilalihan. 

 

2. MM11801, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Memberikan pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia melalui pembahasan  permasalahan 

yang dihadapi manajemen SDM  perusahaan dalam menghadapi berbagai perubahan kondisi ekonomi, 

kemajuan teknologi,  dan  dalam upaya menjadi organisasi yang kompetitif dalam memenuhi tantangan 

bisnis global.  

Mata kuliah ini menjelaskan : 

Peran manajemen SDM dalam mendukung keberhasilan strategi bisnis, Strategi manajemen SDM 

dalam menghadapi globalisasi, Manajemen SDM perusahaan global, Pengadaan SDM perusahaan : 

Perencanaan SDM, Rekrutmen, Seleksi dan Training, Strategi Pengembangan SDM, Strategi 

Kompensasi dan Sistem Balas Jasa, Manajemen Kinerja 

Pokok bahasan : 
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1. Manajemen SDM dalam berbagai strategi bisnis,  

2. SDM Kunci Menuju Pasar Global,  

3. Manajemen Strategi dalam MSDM,  

4. Faktor Lingkungan (Kesamaan Kedudukan dan Peluang Kerja),  

5. Analisis dan Desain Pekerjaan, Perencanaan SDM,  

6. Proses Seleksi dan Penempatan SDM,  

7. Training, dan Pengembangan SDM,  

8. Manajemen Kinerja,  

9. Penggajian (Struktur Gaji, Metode Penggajian, dan Tunjangan),  

10. Hubungan Kerja,  

11. Mengelola SDM dalam perusahaan Global. 

3. MM11802, MARKETING MANAGEMENT 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Memberikan pemahaman tentang  paradigma baru manajemen pemasaran dalam era customer 

relationship.  

Mata kuliah ini menjelaskan : 

Customer Driven Marketing Strategy, Intelligence Marketing, Manajemen proses pemasaran dalam 

framework ’Customer Relationships’, Pemasaran dalam Era Digital 



 
 
 

18 

Pokok bahasan : 

1. Konsep Dasar Manajemen Pemasaran;   

2. Perilaku Pasar dan Konsumen;   

3. Proses Perencanaan dan Pemasaran Strategis: Lingkungan Pemasaran, Manajemen Informasi 

Pemasaran,  Segmentation, Targeting, and Positioning; 

4. Product and Service, and Branding Strategy;  

5. Marketing Channel,Supply Chain Management;  

6. Strategi Pengembangan Produk baru;  

7. Strategi dan Taktik Harga; Strategi Promosi;  

8. Integrated Marketing Communication;  

9. Strategi Pemasaran dalam era Digital, Program Pemasaran Global 

 

4. MM11804, OPERASIONAL MANAGEMENT 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Memberikan pemahaman tentang manajemen operasi yang merupakan fungsi yang sangat penting 

dalam setiap jenis bisnis.  
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Mata Kuliah ini menjelaskan : 

Peran keputusan dan tanggung-jawab operasi dalam setiap jenis bisnis, Dampak dari keputusan operasi 

terhadap perusahaan dan pentingnya pengambilan keputusan, Cross - Functional dalam suatu 

perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa,  

manajemen operasi dalam dunia bisnis global 

 

Pokok bahasan : 

1. Global Competency based Strategy,  

2. Process Design, Service Blue Printing, Quality Management,  

3. Six Sigma, Strategic Capacity Planning,  

4. Aggreagate Operation  Planning and Schedulling,  

5. MRP, ERP,  

6. Inventory Control,  

7. Mass Customization,  

8. Supply chain Management,  

9. JIT,  

10. virtual operation. 
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5. MM11805, STRATEGIC MANAGEMENT 

 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Menjelaskan proses pembuatan rencana bisnis yang terintegrasi beserta rencana implementasinya 

melalui kemampuan analisis kritis atas konsep dan konteks manajemen strategis perusahaan dalam 

lingkungan global.  

Mata kuliah ini menjelaskan : 

Pelaksanaan proses perencanaan perusahaan yang terintegrasi, Pembuat rencana implementasi 

operasional bisnis, Pengembangan strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diakibatkan 

persaingan bisnis,Perancangan menajemen untuk mengelola perubahan. Balance Scorecard Model. 

Pokok bahasan  :  

1. Basic Concepts of Strategic Management,  

2. Internal- Eksternal Analysis. Corporate Analysis,  

3. Strategi Unit Business Analysis,   

4. Environmental Scanning and Industry Analysis,   

5. Vision-Mission and Objectives,   

6. Strategy Formulation,   

7. Strategy Implementation and Control,   
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8. The Balance Score-card,  

9. Managing Intenational Strategic Alliances,   

10. Risk Management,   

11. Competence Based Competition,   

12. Management of Change. 

6. MM21806, ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Pada mata kuliah ini akan dijelaskan peran budaya organisasi dalam mengefektifkan 

organisasi/perusahaan dalam konteks lingkungan dan persaingan global. 

Mata Kuliah ini menjelaskan: 

Bagaimana penyelarasan system manajemen dengan system budaya dalam daur hidup organisasi, serta 

Hubungan budaya nasional dan budaya organisasi sehingga organisasi/perusahaan mampu kompetitif 

di era globalisasi. 

Pokok bahasan : 

1. Pengertian Budaya Organisasi-Tujuan dan Fungsi-Landasan Penerapannya,  

2. Analisis Budaya Organisasi,  

3. Budaya Organisasi sebagai Input,  

4. Budaya Organisasi sebagai Output,  
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5. Pelaksanaan Budaya Organisasi,  

6. Proses Sosialisasi Budaya Organisasi,   

7. Evaluasi Fungsi Budaya Organisasi,  

8. Menggali Budaya Organisasi di Perusahaan/Bisnis/Lembaga,  

9. Mengembangkan dan Memodifikasi Budaya Organisasi,  

10. Seminar Kajian Budaya Organisasi. 

 

7. MM21807, BUSINESS ETHICS AND CORPORATE GOVERNANCE 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Pada mata kuliah ini akan dijelaskan konsep dasar dan standar Etika Bisnis dan CSR, dan untuk 

mengembangkan keterampilan mereka dalam identifikasi, analisis dan izin dilema etika di tempat kerja. 

Mata Kuliah ini menjelaskan: 

Bagaimana penyelarasan konsep dasar dan standar Etika Bisnis dan CSR, dan untuk mengembangkan 

keterampilan mereka dalam identifikasi, analisis dan izin dilema etika di tempat kerja. Dimana moralitas 

dan standar etika harus dipahami dan dilaksanakan, dengan penuh komitmen dan perilaku etis baik 

melalui kelompok ataupun pekerjaan mandiri. 

Pokok bahasan : 

1. Teori dan sejarah etika bisnis, 
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2. Pembuatan simulasi etika bisnis dalam kegiatan sehari-hari,  

3. Bisnis dan Masyarakat,  

4. Bisnis dan Pelanggan,  

5. Bisnis dan Karyawan,  

6. Etika Bisnis Internasional dan Kasus praktek penerapan etika bisnis di berbagai perusahaan dan 

negara. 

 

7. MM21808, BUSINESS RESEARCH METHODS 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Menjelaskan bahasa ilmiah dalam kegiatan penelitian dengan prosedur ilmiah yang benar.  Menguasai 

pengajuan rencana penelitian dengan menggunakan standar yang benar. 

Mata Kuliah ini menjelaskan: 

Penyusunan rumus masalah penelitian, Menentukan metode penelitian, Penggunakan landasan teori, 

dan  Pernyataan secara deduktif/induktif, Membedakan berbagai jenis hipotesis beserta pengujiannya, 

Teknik pengambilan data, dan Pengolahan data baik kualitatif maupun kuantitatif, Pengajuan 

Usulan/Proposal Penelitian, Presentasi ilmiah. 

Pokok bahasan : 

1. Konsep Dasar Penelitian,  
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2. Langkah Awal dan Desain Penelitian,  

3. Populasi dan Sampling,  

4. Skala Pengukuran dan Instrumen Riset,  

5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data,  

6. Menetapkan Judul dan Rancangan Penelitian,  

7. Penelaahan Hasil Penelitian (Manajemen SDM, Manajemen Keuangan, Manajemen 

Pemasaran),  

8. Menyusun Usulan/Proposal Penelitian Bisnis (Tesis),  

9. Teknik Penulisan Ilmiah,  

10. Teknik Presentasi, Presentasi, dan  

11. Teknik Penyusunan Usulan/Proposal Penelitian. 

 

8. MM21810, HUMAN RESOURCES PLANING AND DEVELOPMENT* 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Menjelaskan bahasa ilmiah dalam kegiatan penelitian dengan prosedur ilmiah yang benar.  Menguasai 

pengajuan rencana penelitian dengan menggunakan standar yang benar. 
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Mata Kuliah ini menjelaskan: 

Bagaimana melakukan dan menselaraskan perencanaaan permintaan dan ketersediaan sumber daya 

manusia (SDM) dengan perencanaan bisnis perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan 

peran SDM dalam meningkatkan posisi saing perusahaan.  

Pokok bahasan : 

Hubungan Perencanaan bisnis dengan perumusan kebutuhan SDM perusahaan, Analisis kemampuan 

SDM pada saat ini, Peramalan kebutuhan SDM pada masa yang akan dating, Perencanaan strategis 

SDM untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di masa depan. 

Pokok bahasan : 

1. Pentingnya Perencanaan SDM yang inline dengan perencanaan bisnis perusahaan,  

2.  Lingkungan Perencanaan SDM,   

3. Implementasi Perencanaan SDM dan Kaitannya dengan Perencanaan Strategis,   

4. Peramalan Kebutuhan SDM,   

5. Model Peramalan dan Aplikasinya,   

6. Dasar Perencanaan : Analisis Pekerjaan,   

7. Perbaikan Kinerja SDM,   

8. Penilaian Kinerja Individu,   

9. Perencanaan Penggajian,  
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10. Perencanaan Karir,   

11. Perencanaan Suksesi,   

12. Perencanaan Peluang Karir,   

13. Perencanaan Karir Individu,   

14. Pengaruh Perencanaan SDM,   

15. Pengkajian/Studi Kasus. 

 

9. MM21809, PERFORMANCE MANAGEMENT AND EVALUATION* 

 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar bagaimana melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap 

kinerja organisasi, unit dan personal dalam hubungannya terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan 

organisasi. 

Mata Kuliah ini menjelaskan : 

Bagaimana perusahaan melalui kinerjanya dapat memenangkan keinginan dan kebutuhan dari setiap 

stakeholder, yang terdiri dari penanam modal, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah dan 

masyarakat. 
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Pokok bahasan : 

1. Pengelolaan kinerja perusahaan di Revolusi Industri 4.0 

2.  Penyusunan Manajemen Kinerja untuk mencapai tujuan unit dan organisasi 

3.  Menjamin bahwa perusahaan menggunakan sumber daya secara efisien 

4.  Fokus pada perbaikan berkelanjutan 

5.  Panduan yang kritis untuk evaluasi efektivitas organisasi 

10. MM21816, LEADERSHIP AND STRATEGIC HUMAN RESOURCES * 

 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Pada mata kuliah ini mahasiswa akan diajarkan bagaimama peran kepemimpinan dan strategi SDM 

dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan dengan menggali komponen inti dari strategi SDM 

yang efektif dan efisiem.  

Mata Kuliah ini menjelaskan : 

Bagaimana mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan strategi SDM mulai dari mengidentifikasi 

dan menentukan isu-isu strategis, dan memilih dan menerapkan teori-teori, model konseptual dan 

strategis “tool kit” yang paling relevan dan bermanfaat dalam situasi tertentu, dan menggabungkannya 

dalam metoda yang sesuai.  
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Pokok bahasan : 

1. Introduction to the role of Strategic Leadership,  

2. Mewujudkan Kepemimpinan dalam konteks global,  

3. Membangun Visioner dalam konteks Kepemimpinan Strategis, 

4. Pengembangan pertanggungjawaban kepemimpinan untuk kesuksesan sumberdaya manusia,  

5. Managing People ,  

6. Contingency theories of effective leadership , 

7. Membangun Core Competencies HR,  

8. Managing for Creativity and Innovation,  

9. Leadership in Teams,  arsitektur sumberdaya manusia,  

10. Membangun Peta Strategi  (Strategi Map) SDM,  

11. Nilai Sasaran Strategis SDM, 

12.  Nilai Kinerja Perspektif SDM,   

13. Inisiatif Strategis SDM. 
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11. MM21811, MARKETING STRATEGIC MANAGEMENT** 

 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Memberikan pemahaman dalam merancang suatu strategi dan program pemasaran dengan 

mempertimbangkan dan menyesuaikan diri terhadap kondisi eksternal yang selalu berubah berdasarkan 

konsep Market Driven Strategies. 

Mata Kuliah ini menjelaskan : 

Konsep Market Driven Strategies (MDS), Analisis situasi pasar saat ini dan memprediksi pasar  masa 

datang. Perancangan MDS meliputi penentuan pasar dan positioning strategic, relationship strategis, 

serta perencanaan produk baru. Pengembangan program pemasaran yang berfokus pada pasar (Merek 

Strategis, Value Chain Relationship, Harga, Promosi dan Program Penjualan). Implementasi strategi 

melalui penyusunan organisasi pemasaran dan system pengendalian pemasaran. 

Pokok bahasan : 

1. Tinjauan Umum Market Driven Strategies.,  

2. Bianis dan Strategi Pemasaran,  Market Vision dan Analisis Pasar,   

3. Segmentasi Pasar,   

4. Sistem Informasi Pemasaran,  
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5. Penentuan Pasar Sasaran dan Penempatan Strategik,   

6. Relationship Strategics, Perencanaan Produk, Baru,  

7. Manajemen Merek Strategik,  

8. Mengelola Value Chain Relationship,  

9. Strategi harga, Strategi Periklanan dan Promosi Penjualan,  

10. Strategi Tenaga Penjual dan Pemasaran Langsung,   

11. Organisasi Market Driven Strategies, 

12.  Implementasi dan Pengendalian Strategi Pemasaran. 

 

13. MM21813, ACCOUNTING MANAGEMENT*** 

 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Pada mata kuliah ini mahasiswa diajarkan proses penyusunan dan penginterpretasian laporan keuangan 

serta konsep dan teori fundamental dalam proses manajemen keuangan terutama yang berkaitan dengan 

keputusan investasi, pendanaan, kebijakan dividen, dan manajemen modal kerja. Kuliah lebih 

ditekankan kepada pemahaman tentang konsep dan metoda dasar analisis dan teknis manajemen 

keuangan. 
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Mata Kuliah ini menjelaskan : 

Bagaimana penyusunan laporan keuangan (laporan rugi laba, cashflow, neraca dan laporan perubahan 

modal),Bagaimana membaca, memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan, Bagaimana 

mengambil keputusan dalam bidang keuanga dan invetasi 

Pokok bahasan : 

1. Konsep dan teori fundamental dalam proses manajemen keuangan 

2. Penyusunan laporan keuangan (laporan rugi laba, cashflow, neraca dan laporan perubahan 

modal), 

3. Cara membaca, memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan,  

4. Cara mengambil keputusan dalam bidang keuanga dan invetasi. 

5. Kebijakan dividen, dan manajemen modal kerja 
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14. MM31817, BRAND MANAGEMENT & DIGITAL MARKETING ** 

 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini membahas tentang fenomena dunia bisnis dari non-digital ke digital, dan dampak 

transformasi ini terhadap keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Kerangka kerja utama yang 

akan digunakan dalam mata kuliah ini, yang akan membantu mahasiswa memahami isi mata kuliah, 

adalah kerangka kerja Transformasi Digital Big-4 (DT Big-4) yang meliputi Transformasi Model 

Bisnis, Transformasi Proses, Transformasi Domain, dan Transformasi Budaya & Transformasi 

organisasi. 

Mata Kuliah ini menjelaskan : 

Bagaimana fenomena dunia bisnis dari non-digital ke digital, dan dampak transformasi ini terhadap 

keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Kerangka kerja Transformasi Digital Big-4 (DT Big-4) 

yang meliputi Transformasi Model Bisnis, Model Marketing dan Brand Management, Transformasi 

Proses, Transformasi Domain, dan Transformasi Budaya & Transformasi organisasi. 

Pokok bahasan : 

1. Fenomena dunia bisnis dari non-digital ke digital, dan dampak transformasi ini terhadap 

keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan.  
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2. Transformasi Digital Big-4 (DT Big-4) yang meliputi Transformasi Model Bisnis Model 

Marketing dan Brand Management,  

3. Transformasi Proses Bisnis dan Marketing, Transformasi Domain dan Brand, dan Transformasi 

Budaya & Transformasi organisasi.  

4. Tipe E-commerce dan E-commerce Trust,   

5. Internet Ekonomi,  Pemasaran dalam Internet,   

6. Pengenalan Desain Web,  Pengenalan Shopping Chart,   

7. Kejahatan dalam Dunia Internet,   

8. Pengenalan Mobile-Commerce,  

9. Studi Kasus Brand Management & Digital Marketing. 

 

15. MM21812, CONSUMER BEHAVIOUR ** 

 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Pada mata kuliah ini mahasiswa akan diajarkan pendekatan teoretis dan metodologis saat ini untuk 

berbagai aspek perilaku konsumen,pergeseran perilaku konsumen karena perubahan lingkungan dan 

budaya. 
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Mata Kuliah ini menjelaskan : 

Bagaimana pendekatan teoretis dan metodologis saat ini untuk berbagai aspek perilaku 

konsumen,pergeseran perilaku konsumen karena perubahan lingkungan dan budaya. proses pembelian, 

cara konsumen melakukan aktifitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian 

produk dan jasa (product and services). 

Pokok bahasan : 

1. Pendekatan teoretis dan metodologis saat ini untuk berbagai aspek perilaku konsumen, 

2. pergeseran perilaku konsumen karena perubahan lingkungan dan budaya. proses pembelian,  

3. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen, cara konsumen melakukan aktifitas seperti 

melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa (product and services),  

4. Model Perilaku Konsumen,Keputusan pembelian konsumen. 

 

16. MM31818, CAPITAL MARKETS AND INVESTMENT MANAGEMENT*** 

 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Pada mata kuliah ini mahasiswa akan diajarkan berbagai masalah dalam bidang pasar modal keterkaitan 

institusi depositori dan pasar modal dalam perkembangan perekonomian dewasa ini, investasi dan 

keuangan dan penyelesaiannya dari sisi manajemen dan investor. 
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Mata Kuliah ini menjelaskan : 

Bagaimana melakukan Analisis laporan keuangan, Matematika keuangan : PV, annuitas,  perpetuity, 

model risk-return dan model valuation, Peran instrument derivative dan manajemen resiko, dan 

Manajemen resiko dalam dunia keuangan dan pasar modal, terutama dalam masa kritis. Identifikasi 

semua institusi depositori, perusahaan asuransi, reksa dana, dan pasar modal di dalam industri jasa 

keuangan. 

Pokok bahasan : 

1. Tinjauan menyeluruh komponen industri jasa keuangan,  

2. Industri depositori perusahaan asuransi,  

3. Perusahaan sekuritas, Bank investasi, Reksadana,  

4. Mengukur resiko intermediasi keuangan, dan mengendalikan resiko keuangan, Teori Portofolio,  

5. Model Capital Asset Pricing-Single Index Factor and Arbitrage Pricing Theory,   

6. Market Efficiency Bond Prices dan Yield,  The Term Structure of Interest Rate-Fixed Income 

Portofolio Management,   

7. Introduction to Investment-Fixed Income Potofolio Management,  

8. How Secrurities are Traded-Mutual Fund and Other Investment Companies,   

9. Macroeconomic and Industry Analysis Equity Valuation Model,   



 
 
 

36 

10. Financial Statement Analysis,  Risk Management Analysis,   

11. Futures-Forward and Swap,   

12. International Diversification the Process of Portofolio Hedging,   

13. Risk Management and Hedging 

 

17. MM41819, RESEARCH (THESIS) 

 

Deskripsi Mata Kuliah: 

merupakan karya akhir mahasiswa Magister Manajemen berisi tentang kajian atau pemecahan masalah 

manajerial sesuai bidangnya, yaitu keuangan, sumber daya manusia, pemasaran. Dalam 

pelaksanaannya, mahasiswa dibimbing oleh  pembimbing bergelar S3 dengan minimal jabatan 

fungsional Lektor. 

Pokok bahasan : 

1. Penyusunan tesis dibimbing secara intensif dari komisi pembimbing baik dilakukan secara 

mandiri maupun kelompok/terorganisir. 

2. Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan penyusunan tesis dari 

Bab I (Pendahuluan), Bab II (Kajian Teori), Bab III (Metode Penelitian), Bab IV (Hasil dan 
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Pembahasan), dan Bab V (Kesimpulan dan Saran) dan telah direkomendasikan ujian oleh komisi 

pembimbing. 

3. Mahasiswa menyusun artikel ilmiah yang di publikasikan di jurnal maupun prosiding 

internasional. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

38 

Bab 4 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
 
 

A.   Proses 

Perkuliahan 

1.  Penyelenggaraan Pendidikan dan Perkuliahan 

Penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi MM dilaksanakan sesuai dengan mata 

kuliah pada kurikulum yang disajikan pada masing-masing semester. Perkuliahan pada program 

studi MM Universitas Narotama Surabaya adalah kegiatan akademik yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran yang diselenggarakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Pendekatan yang digunakan pada proses pembelajaran disesuaikan dengan tujuan mata 

kuliah dengan pendekatan Student Centered Learning (SCL). Metode studi kasus, presentasi dan 

diskusi serta metode SCL lainnya banyak digunakan selama penyelenggaraan pendidikan. 

Satuan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah pada kurikulum adalah semester yang 

terdiri dari 16 minggu termasuk 1 minggu untuk Evaluasi Capaian Pembelajaran tahap I dan 

1 minggu untuk Capaian Pembelajaran Tahap II 

Lamanya kegiatan perkuliahan disesuaikan dengan nilai satu satuan kredit semester yang 

ditentukan berdasarkan beban kegiatan per minggu per semester, yaitu : 
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Bagi Mahasiswa 

Satu sks setara dengan 50 (lima puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester dalam 

bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial yang mencakup:  

1. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester yang 

dilaksanakan secara terjadwal dengan tenaga pengajar dalam bentuk perkuliahan atau 

kegiatan lain yang dipersamakan dengan itu. 

2. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per 

semester, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga 

pengajar, misalnya dalam bentuk Tugas atau penyelesaian studi kasus. 

3. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, yaitu kegiatan 

yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau 

tujuan lain dari suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk penelusuran referensi. 

Bagi Tenaga Pengajar 

1. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa 

2. 50 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik 

3. 50 menit pengembangan materi proses pembelajaran 
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Persyaratan mengikuti Perkuliahan : 

a. Terdaftar untuk mata kuliah yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum 

dalam Kartu Rencana Studi 

b. Telah memenuhi kewajiban keuangan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

c. Mematuhi peraturan yang berlaku di Program Studi Magister 

Manajemen Universitas Narotama 

 
C.   Masa Studi  

Masa studi terpakai bagi mahasiswa program studi MM   dengan beban belajar 36  sks adalah 

1,5 (satu koma lima) tahun sampai 4 (empat) tahun atau setara dengan 3 (tiga) semester sampai 8 

(delapan) semester. 

 

D.   Rencana Studi dan Pembimbing Akademik 

1. Rencana Studi tiap semester untuk program  studi MM  rata-rata sebesar 12 sks (semester I-III) 

dan 6 sks untuk Tesis. Sebelum perkuliahan tiap semester dimulai, masing-masing mahasiswa 

mendapatkan Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan semester yang ditempuh dengan jadwal 

kuliah yang telah ditentukan. 
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2. Pembimbing Akademik adalah tenaga pengajar yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Dekan 

Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pendidikan   Universitas Narotama dan diberi tugas membimbing 

sejumlah mahasiswa program   studi MM dengan tujuan untuk melakukan pembimbingan kepada 

mahasiswa dalam bentuk pengarahan dan motivasi agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu. 

 

F.   Perkuliahan dan Evaluasi  

Mahasiswa yang mengikuti proses belajar di prodi magister Manajemen wajib untuk 

mengikuti perkuliahan dengan tingkat kehadiran 70%, membuat tugas yang diberikan oleh dosen 

sesuai dengan waktu yang ditentukan, dimana tugas ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari 

evaluasi hasil studi, oleh karena itu tugas-tugas yang dikerjakan harus merujuk pada sumber 

referensi/buku  terbitan lima tahun terakhir, jurnal-jurnal hasil penelitian, materi yang berasal dari 

internet serta berbagai sumber yang dapat diakses melalui berbagai media, sehingga perkuliahan dan 

ujian di Prodi Magister Manajemen selalu mengacu pada konten yang relevan dalam bidang 

Manajemen Terapan. Untuk pengayaan dan mempermudah penelusuran materi perkuliahan sudah 

dimasukkan kedalam server bahan ajar dan blog dosen http://dosen.narotama.ac.id yang dapat 

diakses langsung oleh seluruh mahasiswa 
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F.    Penilaian Akademik 

Penilaian akademik ditentukan dari masing-masing mata kuliah yang dapat terdiri dari nilai 

kehadiran, nilai tugas, nilai keaktifan/perilaku dalam perkuliahan, nilai evaluasi CP I dan CP II 

Semua  komponen  penilaian  tersebut  digabungkan  menjadi  Nilai Akhir. 

 
Adapun Range  Nilai yang berlaku sesuai pedoman akademik adalah: 
 

Angka Huruf Predikat 
>80 A Baik Sekali 

73 - 80 AB Baik 
65 – 72 B Sedang 
57 – 64 BC Kurang 
49 – 56 C Kurang Sekali 
41 – 48 D Sangat Kurang Sekali 

< 40 E Mengulang 
 

Keberhasilan seluruh mata kuliah pada semester berjalan dicantumkan pada Kartu Hasil Studi    

yang diterbitkan  oleh  program studi  MM  disertai  dengan penilaian  Indeks  Prestasi Semester  

(IPS).  Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapai oleh seorang mahasiswa pada beberapa semester 

selanjutnya digabungkan pada Daftar Nilai/Transkrip disertai dengan penilaian Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK). 
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G.   Tugas Akhir 

 

Mahasiswa mengajukan judul penelitian kepada Kaprodi melalui Tata Usaha dan disertai 

dengan usulan dosen pembimbing, selanjutnya Tim Penjaminan Mutu Tesis memvalidasi Rancangan 

Judul Tesis dengan judul penelitian sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan atau kesamaan 

penelitian. Kemudian Kaprodi menetapkan Komisi pembimbing yang terdiri dua dosen yaitu satu 

dosen pembimbingnya dan satu dosen independen yang bertugas mengkaji, mengarahkan dan 

mengevaluasi proses pembimbingan dan kelayakan rancangan penelitian tesis, sebelum hasilnya 

diseminarkan dalam forum terbuka yang dihadiri oleh dosen, komisi pembimbing dan mahasiswa 

program Magister Manajemen maupun peserta lainnya, dan penilaiannya menggunakan metode dan 

instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta 

pencapaian kinerja hasil penelitian. 

Persyaratan penulisan tesis: 

1. Telah menempuh minimal 24 sks  

2. Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian. 

3. Melakukan bimbingan ke Dosen Pembimbing minimal 12x 

4. Telah lulus atau sedang menempuh TOEFL. 

5. Telah melunasi pembayaran Tesis. 
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 BAB 5 

PENYELESAIAN STUDI 
 
 
A. Persyaratan Penyelesaian Studi 

 

Seorang mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi di Program Studi Magister manajemen 

Universitas Narotama Surabaya jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan lulus seluruh mata kuliah 

termasuk tesis ( 36 sks) 

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan (≥) 3,00 (tiga koma nol) 

c. Tidak ada nilai D dan E 

d. Nilai  C maksimal 1 mata kuliah 

e. Lulus ujian Tesis  (nilai minimal B) 

f. Publikasi artikel pada Jurnal Ilmiah 

 

 

 

 

 



 
 
 

45 

B.    Predikat Kelulusan 

Berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan masa studi terpakai, mahasiswa yang dinyatakan 

telah menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Narotama akan diberikan predikat 

kelulusan sebagai berikut: 

IPK Predikat Kelulusan 

2.00 – 

2.75 

Memuaska

n 2.76 – 
3.50 

Sangat Memuaskan 
3.51 – 
4.00 

Dengan Pujian 
(Cumlaude)  

Predikat Pujian (Cumlaude) diberikan kepada mahasiswa yang dapat menyelesaikan beban studinya 

dalam waktu normal 3 semester, dan dengan ujian akhir tesis minimal A  yang diselesaikan dalam 

waktu 1 (satu) semester dan tidak mengulang.
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BAB 6. 

ADMINISTRASI AKADEMIK 
 

A.   PenerimaanMahasiswa 

Penerimaan  mahasiswa  adalah  kegiatan  memberi  status  “mahasiswa”  kepada  seseorang  yang 

hendak menempuh  studi  di    Program  Studi  Magister  Manajemen  Universitas Narotama  

Surabaya  yang  meliputi penerimaan mahasiswa baru dan penerimaan mahasiswa pindahan dari 

perguruan tinggi lain(pindahan). 

1.  Penerimaan Mahasiswa Baru 

Semua informasi tentang penerimaan mahasiswa baru dihimpun dalam “Brosur Penerimaan 

Mahasiswa Baru” yang diterbitkan setiap tahun menjelang masa penerimaan mahasiswa baru. 

2.  Penerimaan Mahasiswa Pindahan 

Penerimaan mahasiswa pindahan adalah penerimaan mahasiswa pindahan dari P r o g r a m  M 

agister Manajemen  P T  lain  yang  akan  melanjutkan  studi  di Program Studi Magister 

Manajemen Universitas Narotama Surabaya. 

Persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa pindahan diatur sesuai ketentuan berikut: 

a)  Bersal dari Program Studi Magister Manajemen yang terakreditasi 

b) Memiliki skor TOEFL ≥ 500. 

c)  Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 3,00 
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d) Masa studi yang akan ditempuh di Program Studi Magister Manajemen Universitas 

Narotama Surabaya adalah minimal satu tahun 

e)  Nilai mata kuliah yang akan diakui minimal B 

f)  Biaya perkuliahan mengikuti biaya perkuliahan tahun berjalan g) Membayar biaya transfer 

sesuai ketentuan 

h) Foto copy transkrip yang telah dilegalisir 

i)  Surat pindah dari perguruan tinggi asal 

j)  Pas photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sejumlah 2 (dua) lembar dan 4 x 6 sejumlah 2 (dua) 

lembar 

 
B.    Her-Registrasi (Pendaftaran Ulang) 

Pendaftaran  ulang  adalah  kegiatan  mahasiswa  pada  setiap  awal  semester  untuk  mendapatkan  

status terdaftar sebagai mahasiswa  Program Studi Magister Manajemen Universitas Narotama 

Surabaya pada semester yang bersangkutan. 

Ketentuan Pendaftaran Ulang 

1.  Pendaftaran ulang dilakukan pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 
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 2.  Mahasiswa  yang  telah  mendaftar  ulang  dan  tidak  memprogram  Kartu  Rencana  Studi,maka  

yang bersangkutan distatuskan sebagai mahasiswa tidak aktif dan lamanya masa tidak aktif 

diperhitungkan dalam masa studinya 

3. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang, dianggap tidak aktif sebagai mahasiswa Program Studi 

MM Universitas Narotama Surabaya dan lamanya masa tidak aktif diperhitungkan dalam masa 

studinya 

4. Mahasiswa yang selama 4 (empat) semester berturut-turut tidak melakukan pendaftaran ulang 

dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Program Studi 

MM Universitas Narotama Surabaya. Apabila masih berminat untuk melanjutkan studinya di 

Universitas Narotama Surabaya diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan kepada  Rektor 

Universitas Narotama dengan tembusan Ketua Program Studi MM  dan bila permohonan disetujui, 

maka prosedur harus mengikuti sebagai mahasiswa baru/ pindahan. 

C.   StatusMahasiswa 

Status mahasiswa Program Studi MM Universitas Narotama terdiri dari 4 status, yaitu: 

1. Mahasiswa Aktif (A), yaitu mahasiswa yang melakukan pendaftaran ulang dan 

memprogram Kartu Rencana Studi. Mahasiswa dengan status ini akan mendapatkan 

layanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan. 
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2. Mahasiswa  Cuti  (C),  yaitu  mahasiswa  yang  melakukan  pendaftaran  ulang  dan  

mengajukan permohonan   berhenti   studi   sementara   (cuti   akademik).   Mahasiswa   

dengan   status   ini   hanya mendapatkan layanan administrasi. Cuti Akademik atau Berhenti 

Studi Sementara adalah keadaan dimana seseorang mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan 

akademik dan kegiatan kemahasiswaan untuk kurun waktu tertentu karena alasan-alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Berhenti Studi Sementara dapat terjadi karena atas kemauan 

mahasiswa atau atas saran dari DosenWali. 

a.  KetentuanCuti Akademik: 

1) Semua mahasiswa berhak mengajukan permohonan cuti akademik apabila telah mengikuti 

kuliah di Universitas Narotama Surabaya minimal selama 2 (dua) semester berturut-turut. 

2) Mahasiswa yang akan mengambil cuti akademik harus mengajukan formulir permohonan 

kepada Program Studi MM. 

3) Pengajuan  cuti  akademik  dapat  dilakukan  sebanyak-banyaknya2  (dua)  kali  selama  

masa studinya. 

4) Setiap pengajuan cuti akademik dapat dilakukan untuk jangka waktu1(satu) semester. 

5) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu penyelesaian studi. 

6) Selama melaksanakan cuti akademik tetap diwajibkan melaksanakan daftar  ulang 

(herregistrasi) serta membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
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b. Tata Cara Mengajukan Cuti Akademik: 

1 )  M e m b u a t  s u r a t  p e n g a j u a n  k e  K a .  P r o d i   

2 ) Meminta dan mengisi formulir permohonan di Bagian I dan Registrasi 

2) Meminta pengesahan lunas kewajiban keuangan 

3) Meminta pengesahan bebas pinjaman buku perpustakaan 

4) Menyerahkan formulir permohonan 

4   MahasiswaTidak Aktif (N)  

     adalah mahasiswa yang tidak melakukan  pendaftaran ulang. Mahasiswa dengan status ini 

tidak akan mendapatkan semua bentuk layanan 

5   MahasiswaKeluar (K), 

 yaitu mahasiswa yang keluar dari Universitas Narotama oleh karena: 

a.  Keluar secara sukarela dengan mengajukan permohonan keluar/pindah  

b.  Keluar  karena  ketidakaktifan  atau  tidak  melakukan  pendaftaran  ulang  selama  4  

semester berturut-turut atau telah melewati batas maksimal masa studi  

c.  Keluar sukarela dipecat atau keluar karena diberhentikan studinya akibat sanksi 

pelanggaran tata tertib  

d.  Keluar karena meninggal  
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D.  Hasil Studi dan Daftar Nilai Sementara 

1.  Hasil Studi dan Daftar Nilai Sementara 

Mahasiswa dapat melihat Hasil Studi setiap semester melalui Sistem Informasi Akademik (SIA),  

dan mengambil print-out di Bagian Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan 

2.  Transkrip Nilai Sementara 

Transkrip sementara  adalah  salinan  nilai  kumulatif  yang  diberikan  oleh  Program  Studi  

MM Universitas Narotama Surabaya atas permintaandari mahasiswa yang belum menyelesaikan 

studinya 

E.  Ijazah/Tanda Kelulusan, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), danTranskrip 

Ijazah/Tanda Kelulusan adalah surat tanda telah  menyelesaikan studi. Surat 

Keterangan  Pendamping  Ijazah  (SKPI)  adalah  dokumen  yang  memuat  informasi  tentang 

pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Pendidikan Tinggi Bergelar (Program Studi 

MM). Transkrip  adalah    salinan    nilai  kumulatif  mahasiswa  yang  merupakan  bagian  

yang  tidak  dapat terpisahkan dari Ijazah/Tanda Kelulusan atau merupakan lampiran dari surat 

pindah. 
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Persyaratan: 

Mahasiswa yang berhak mendapatkan Ijazah/tanda kelulusan, SKPI  dan Transkrip adalah 

mahasiswa yang sudah lulus Ujian Tesis dan telah menyerahkan berkas Tesis dan jurnal ilmiah 

yang dinyatakan siap untuk 

dipublikasikan. 

 



 

BAB 7. 

ADMINISTRASI KEUANGAN 
 

 

A.   Komponen Kewajiban Keuangan 

1.  Mahasiswa Baru : 

• Uang Pendaftaran dan Uang Pangkal 

• Uang Kuliah 

• Uang Tesis 

2.  MahasiswaCuti Akademik : 

• Ketentuan keuangan bagi mahasiswa cuti akademik diatur  dengan ketentuan 

tersendiri. 

3.  MahasiswaTidak Daftar Ulang 

Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang pada semester tertentu, maka ketika 

mahasiswa yang bersangkutan mendaftar ulang pada semester berikutnya akan dikenakan 

sanksi berupa denda yang besarnya diatur tersendiri. 

4.  Mahasiswa yang Memprogram Tesis: 

Ketentuan besarnya biaya mahasiswa yang memprogram Tesis ditetapkan dalam 

ketentuan kewajiban keuangan sebagai berikut: 

• Semester yang sama: tidak menyelesaikan tesis pada semester yang sama, wajib 

membayar 100 % dari biaya tesis 

• Semester berikutnya: telah seminar proposal, maka biaya yang dibebankan adalah 

50 % dari biaya tesis 

5.  Mahasiswatelah Menyelesaikan Tesis/Lulus 

Mahasiswa yang telahv menyelesaikan Tesis dan telah dinyatakan Lulus, diwajibkan 

membayar biaya kelulusan yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan kewajiban 

keuangan. Biaya kelulusan tersebut 

meliputi: 

• Wisuda 



 

• Alumni gathering 

• Sumbangan alumni 

• Transkrip nilai 

• Sepuluh lembar copy ijazah /tanda kelulusan dan  SKPI yang telah dilegalisir 

Cara Pembayaran Kewajiban Keuangan 

Pembayaran keuangan  dilakukan dengan sistem perbankan , menggunakan Virtual Account  

dengan menggunakan sistem Host To Host , sehingga  semua proses pembayaran  terkoneksi 

dengan sistem akademik  mahasiswa 


