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TAUKAH KAMU…?!

 Program Studi Kriminologi saat ini hanya ada 3 di Indonesia.

 Pertama & yang paling tua ada di Universitas Indonesia (UI). Kedua, 

berada di Universitas Islam Riau (UIR). Ketiga, ada di Universitas

Budi Luhur.

 Dengan demikian di Jakarta, atau bahkan Pulau Jawa hanya ada

2 Program Studi Kriminologi, yaitu di UI & Universitas Budi Luhur.

 So…Kamu memilih pilihan yang tepat dengan berkuliah di Program 

Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur.



TERUS APA BEDANYA…?!

Masing-masing Program Studi Kriminologi, baik di UI, UIR dan

Universitas Budi Luhur memiliki kekhasan tersendiri.

 Program Studi Kriminologi UI sebagai yang pertama dan tertua

memiliki basis pendidikan di bidang riset (penelitian).

 Program Studi Kriminologi UIR dengan latar belakang kampus Islam 

memiliki basis perpaduan keilmuan agama.

 Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur sebagai yang 

termuda mengkombinasikan keilmuan (40%) dan terapan (60%).



YOU’RE THE CHOSEN ONE

Karena Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur tidak hanya

menawarkan pendidikan akademis, namun implementasi praktik

keilmuan langsung di lapangan diperkaya dengan landasan

kecerdasan dan keluhuran budi berbasis informasi dan teknologi.



VISI

Menjadi Program Studi Kriminologi yang unggul dan mampu

mengembangkan ilmu tentang kejahatan (kriminologi) serta

aplikasinya secara konkrit dengan standar mutu tertinggi yang

dilandasi kecerdasan dan keluhuran budi, ditopang teknologi

infomasi dan komunikasi.



MISI

 Menyelenggarakan pendidikan kriminologi terutama dalam bidang Investigasi Jurnalistik Kriminal 

dan Investigasi Kejahatan Siber untuk menghasilkan lulusan yang unggul, cerdas dan berbudi 

luhur, serta mampu bersaing di dunia kerja dengan di topang teknologi informasi dan komunikasi.

 Memfasilitasi dan memotivasi civitas akademika untuk mencapai penelitian dan karya kreatif 

bermutu dalam Studi Kriminologi.

 Melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas dalam Studi 

Kriminologi dengan dilandasi keluhuran budi.

 Menyelenggarakan kerjasama dalam bidang kriminologi dengan institusi pemerintah maupun 

swasta dalam prinsip kesetaraan dan kemanfaatan.

 Menyelenggarakan Studi Kriminologi dengan dilandasi kecerdasan dan nilai-nilai keluhuran budi 

serta menerapkan tata kelola berbasis sistem mutu demi terwujudnya kredibilitas, transparansi, 

akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan.

 Meningkatkan kualitas hidup civitas akademika Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur. 



TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang Investigasi 

Jurnalistik Kriminal dan Investigasi Kejahatan Siber yang memiliki 

karakter diri berbasis pada nilai-nilai keluhuran budi.

2. Menghasilkan karya-karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang 

kreatif dan inovatif dengan di topang teknologi informasi dan 

komunikasi.

3. Menghasilkan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat 

dengan menggunakan semua sumber daya dan kemampuan 

yang relevan untuk segala tujuan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.



4. Meningkatkan berbagai kerjasama dengan lembaga pendidikan, 

penelitian, pemerintah dan swasta serta lembaga sosial kemasyarakatan 

lainnya dengan prinsip kesetaraan untuk melakukan program nyata yang 

akan menyelesaikan problem bangsa utamanya dalam Studi Kriminologi.

5. Mencapai tata kelola berbasis sistem mutu dengan prinsip kredibilitas, 

transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan keadilan.

6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang mampu 

mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat serta meningkatkan kualitas kompetensi tenaga pendidik 

yang mampu bersaing di tingkat nasional.



TIM DOSEN

 Dr. Supriyono B. Sumbogo, M.Si.

 Dr. (C.) Monica Margaret, M.Krim.

 Untung Sumarwan, SH., M.Si. (Kepala Program Studi Kriminologi)

 Lucky Nurhadiyanto, M.Si. (Sekretaris Program Studi Kriminologi)

Chazizah Gusnita, M.Krim.

Muhammad Zaky, S.Sos., M.Krim.

 Triny Srihadiati, M.H.



TIM DOSEN

 Kol. Inf. Ronny Asnawi (Kasubdit Kerjasama Internasional BNPT)

 Brigjen. Yehu Wangsajaya, M.Kom. (Kepala Sekretariat Kompolnas)

 Dr. (C.) Sidik Pramono, M.Si. (Wartawan Senior & Praktisi)

 AKP. Christian Marito Simamora, M.Si.



KONSENTRASI PENDIDIKAN



KEGIATAN RUTIN

 Seminar Nasional

 FISIP Seminar Series

 Kuliah Umum

Workshop

 Studi Ekskursi (Lapas Nusakambangan, Indosiar, LPSK, BNN, Lapas)

 Krim Fest

 Diskriminasi

 Forum Dengar Pendapat



KOMPETENSI LULUSAN





SO…ARE YOU THE CHOSEN ONE?!


