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Visi 

Misi 

Menjadi Universitas  Islam  Negeri  yang unggul dan 
kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai 

akhlak karimah di ASEAN Tahun 2025 

a. Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang 
profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional 
dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan 
Nasional; 

b. Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian, dan 
kajian ilmiah dalam bingkai akhlak karimah berbasis wahyu 
memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan 
teknologi; 

c. Menyelenggarakan pengabdian untuk   mengembangkan   
dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat 
madani yang demokratis dan berkeadilan; 

d. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang 
berorientasi pada pembentukan jiwa enterpreneurship di 

kalangan civitas akademika 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Dasar Pemikiran 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan perwujudan mutu 

dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem 

pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran nasional, 

yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang 

bermutu dan produktif. Indonesia sudah memiliki KKNI untuk menghadapi tantangan 

dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin 

terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung 

dengan peraturan atau regulasi  yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah 

dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara 

nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan  

mudah  tersusupi  oleh  banyak  sektor  termasuk  sektor  tenaga  kerja  atau sumberdaya 

manusia pada umumnya. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung perlu memiliki acuan untuk mencapai kesetaraan kualifikasi 

kemampuan lulusan pada setiap jenjang di setiap program studi dengan mengacu 

kepada KKNI dan SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi). 

Implementasi KKNI dan SNPT dalam kurikulum UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang 

dihadapi. Dengan dijadikannya KKNI dan SNPT sebagai rujukan dalam pengembangan 

kurikulum, lulusan UIN Sunan Gunung Djati Bandung diharapkan dapat memenuhi 

tuntutan pasar kerja dan kebutuhan stakeholders lainnya serta dapat berkiprah dalam 

kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional. Selain itu dengan 

dijadikannya KKNI dan SNPT sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, para 

lulusan UIN Sunan Gunung Djati Bandung memperoleh kesamaan hak dan pengakuan 

terutama dalam kaitan dengan studi lanjut di berbagai negara dimana negara 

tersebut memiliki kesamaan kualifikasi sebagaimana kualifikasi yang ditetapkan.  

Terwujudnya struktur kurikulum baru bagi semua jurusan/program studi di 

lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung selain mengacu kepada KKNI dan 

SNPT, juga  relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni 
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(IPTEKS), tuntutan dan kebutuhan masyarakat berlandaskan paradigma wahyu 

memandu ilmu, serta mengacu pada paradigma baru pengembangan pendidikan tinggi 

yang dirumuskan oleh UNESCO dengan formulasi pemberdayaan, pengembangan, 

otonomi, pemerataan akses bagi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi.  

Outcome yang diinginkan adalah terwujudnya rancang bangun epistemologi 

keilmuan yang integralistik dan holistik dalam konteks paradigma wahyu memandu 

ilmu dengan memperhatikan kualitas kurikulum.  Menghasilkan lulusan yang memiliki 

kepribadian sebagai ulû al-albâb melalui integrasi dzikir dan pikir sesuai dengan nilai-

nilai yang terkandung dalam al-Quran surat Ali Imran ayat 190. 

Sejalan dengan paradigma wahyu memandu ilmu, tujuan pengembangan 

kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengacu pada KKNI dan 

SNPT adalah: 

1. Mendorong  operasionalisasi  visi,  misi,  dan  tujuan  UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung ke dalam muatan dan struktur kurikulum serta pengalaman belajar bagi 

mahasiswa untuk mencapai   peningkatan   mutu   dan   aksesibilitas lulusan UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung ke pasar kerja nasional dan internasional; 

2. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian 

pembelajaran  yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, 

pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional 

dan/atau internasional; 

3. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan 

formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan 

ekonomi nasional; 

4. Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis pada 

kesetaraan kualifikasi. 

5. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan 

formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; 

6. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh 

melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; 

7. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui 

pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; 
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8. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia 

dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia dalam bidang ilmu keislmanan; 

9. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses 

pendidikan; 

10. Mendorong  penyesuaian  capaian  pembelajaran  dan  penyetaraan  mutu  lulusan 

pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional;  

11. Menjadi pedoman pokok bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam 

mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran yang sudah 

dimiliki (recognition of prior learning) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang; 

12. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan 

sehingga secara  berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan  daya saing 

bangsa terutama dalam sektor sumberdaya manusia; 

13. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk   melakukan penyesuaian 

kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar 

sepanjang hayat (life long learning programs); 

14. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke 

pasar kerja nasional dan internasional; 

15. Memperoleh pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun 

internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia; 

16. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan 

saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di 

dunia. 

Dengan demikian, dalam rangka implementasi KKNI di UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung dipandang perlu untuk dibuatkan pedoman penyusunan kurikulum 

mengacu pada KKNI dan SNPT dalam kerangka wahyu memandu ilmu. Pedoman ini 

diharapkan melahirkan kesamaan pola dan langkah dalam penyusunan kurikulum 

program studi atau jurusan pada setiap fakultas di lingungan UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
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4. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, j.o. Peraturan 

Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun  2008 tentang 

Dosen. 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

8. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pengesahan Regional 

Convention on the Recognition of Studies, Diploma, and Degrees in Asia and the Pacific dan 

ketentuan lain tentang (a) pengakuan studi sebelumnya (recognition of prior learning 

result); (b) pengakuan dunia internasional terhadap sebagian proses pembelajaran 

yang dilakukan melalui transfer kredit (credit transfer); dan (c) pengakuan dunia 

internasional terhadap ijazah dan gelar. 

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang  Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia. 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 323/U/2000 tentang 

Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum 

Inti Perguruan Tinggi. 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka 

Kreditnya. 

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembidangan Ilmu dan 

Gelar Kesarjanaan. 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 

Tahun 2014  yang  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Riset  Teknologi  dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip  

Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah. 
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16. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  353  Tahun  2004  tentang  Pedoman 

Pengembangan Kurikulum PTAI. 

17. Keputusan  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  Nomor 38 Tahun 2002 

tentang Rambu-Rambu Pengembangan Kepribadian. 

18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  Departemen Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 167/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan 

Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi. 

C. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan Pedoman ini adalah: 

1. Membangun kesamaan  pola dan langkah dalam penyusunan kurikulum di 

setiap program studi atau jurusan pada fakultas di lingkungan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung. 

2. Sebagai acuan operasional dalam penyusunan kurikulum di setiap program 

studi atau jurusan pada fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

3. Sebagai acuan pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu dalam 

implementasi kurikulum di setiap program studi atau jurusan pada fakultas di 

lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

Sasaran pedoman ini adalah civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, terutama pengelola program studi/jurusan yang ada di lingkungan UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung.  
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BAB II 
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN KURIKULUM 

 
 

A. Tahapan Penyusunan Kurikulum Prodi/Jurusan di UIN 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pengelola program studi/jurusan 

dalam menyusun kurikulum adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan profil lulusan dan Capaian Pembelajaran (CP). 

2. Menetapkan Bahan Kajian dan Bobot. 

3. Menentukan mata kuliah, Struktur Kurikulum, dan SKS. 

4. Menyusun Rencana Pembelajaran. 

Setiap tahap dalam langkah-langkah tersebut satu dengan yang lainnya saling 

berkaitan, sebagaimana digamarkan dalam bagan berikut ini: 

Telaah Keilmuan dan Keahlian Program Studi/Jurusan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan: Langkah-langkah Penyusunan Kurikulum Program Studi/Jurusan 
 

B. Penetapan Profil Lulusan 
 

Kurikulum   dapat   diibaratkan   perjalanan   kehidupan.   Setelah   mengikuti 

pendidikan  tertentu,  peran  apa  yang  bisa  dimiliki  oleh  seseorang  yang  telah 

melakukan perjalanan pendidikan tersebut? Apa fungsi dari peran tersebut di 

masyarakat? Itulah pentingnya profil lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum, sebagai 

gambaran peran seseorang setelah mengikuti pendidikan. 

Profil lulusan menjadi pembeda suatu program studi dengan program studi 

lainnya, yang dinyatakan dalam rumusan peran lulusannya. Pernyataan profil lulusan 

Telaah Keilmuan dan 
Keahlian Program 

Studi/Jurusan 

Kebutuhan 
Masyarakat dan 

Stake Holder 

Tahap inventarisasi informasi dan 
pengumpulan data, melibatkan Asosiasi, stake 
holder, UIN, maupun Program Studi/Jurusan 

Penentuan peran lulusan yang disesuaikan 
dengan jenjang yang merujuk KKNI, SNPT, 
dan visi UIN 

Menetapkan bahan kajian dari bidang IPTEKS 
program studi/jurusan dan memper-
timbangkan kedalaman dan keluasan materi 

Merujuk pada SNPT untuk SKS dan 
rangkaian/urutan penguasaan kajian 

Memilih strategi yang tepat dan 
mendeskripsikan indikator kelulusan pada 
mata kuliah 

PROFIL 

Capaian Pembelajaran (CP) 

Menentukan Bahan Kajian 
dan Bobotnya 

Menentukan Mata 
Kuliah dan SKS 

Menentukan Struktur 
Kurikulum 

Rencana Pembelajaran 
Mahasiswa 
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merupakan kata benda yang menunjukan peran lulusan setelah lulus dari suatu program 

studi/jurusan. 

Kaitan antara profil lulusan dengan capaian pembelajaran dapat dilihat pada 

diagram di bawah ini: 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Langkah menyusun Profil Lulusan: 
 

1. Melakukan studi pelacakan (tracer study) kepada pengguna potensial yang sesuai 

dengan bidang studi, dengan mengajukan pertanyaan berikut: berperan sebagai apa 

sajakah lulusan program studi setelah selesai pendidikan?. Jawaban dari pertanyaan 

ini menunjukkan “sinyal kebutuhan pasar” atau Market Signal.  

2. Mengidentifikasi  peran  lulusan  berdasarkan  tujuan  diselenggarakannya program 

studi/jurusan sesuai dengan visi dan misi UIN Sunan Gunung Djati Bandung yaitu: 

Visi: 

Menjadi Universitas  Islam  Negeri  yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu 

memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN Tahun 2025. 

Misi 
a. Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, 

akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka 

memperkuat pembangunan Nasional; 

b. Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian, dan kajian ilmiah dalam 

bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan 

pengetahuan dan teknologi; 

c. Menyelenggarakan pengabdian untuk   mengembangkan   dan memberdayakan 

masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan 

berkeadilan; 

d. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang berorientasi pada 

pembentukan jiwa enterpreneurship di kalangan civitas akademika. 

PROFIL LULUSAN 
Peran lulusan program studi/jurusan, atau 

fungsinya di masyarakat setelah lulus dari UIN 

CP = CAPAIAN 
PEMBELAJARAN 

Kemampuan yang sesuai dengan profil lulusan, 
harus sesuai KKNI, SNPT, dan Visi UIN 
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3. Menetapkan kesepakatan dengan program studi/jurusan yang sama yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain sehingga ada penciri umum program 

studi/ jurusan. 

4. Pernyataan profil lulusan tidak keluar dari bidang keilmuan/keahlian dari program 

studi/ jurusan. Contoh:  Program  Studi  Pendidikan  Agama  Islam  tidak  boleh  

memiliki profil lulusan sebagai hakim agama walaupun mungkin hasil tracer study 

diperoleh data tersebut. 

5. Profil merupakan peran dan fungsi lulusan, bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan,  

namun  dengan  mengidentifikasi  jenis  pekerjaan  dan  jabatan dapat membantu 

menentukan profil lulusan.  

Tabel 1 
Contoh Rumusan Profil Lulusan 

Contoh Profil yang Benar Contoh Profil yang Salah 

Komunikator Anggota DPR 

Pengelola projek Pemasaran 

Manajer Birokrat 

Konsultan sekolah Pegawai Negeri 

Peneliti Staf HRD 

Pendidik Guru PAI 

Penyuluh Mandor 

Kurator Ketua, bendahara, sekretaris 
 

Profil lulusan sebagai penciri UIN adalah sebagai ilmuan muslim dan problem 

solver. 

C. Penetapan Capaian Pembelajaran (CP) 

Capaian pembelajaran (learning outcome/LO) merupakan kemampuan (kompetensi) 

yang dimiliki lulusan setelah menyelesaikan suatu program studi. Oleh karena itu capaian 

pembelajaran merupakan kompetensi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan program 

studi/jurusan, dan ditetapkan sebagai Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Secara operasional menyusun deskripsi CP diantaranya dapat mengikuti alur 

model berikut ini.  

  



 

 Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN SGD Bandung Mengacu Kepada KKNI dan SNPT | 9  

Tabel 2 
Alur dan Rujukan Penyusunan Capaian Pembelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFIL 
LULUSAN 

(Beserta 
Deskripsinya) 

Capaian Pembelajaran 

 

 
→ 

 
Unsur Sikap pada 

SNPT 

 

 
← 

Tambahan sesuai dengan 
keunggulan/penciri UIN (Akhlak 

Karimah) dan prodi/ Jurusan 

 

 
→ 

Keterampilan Umum 
pada SNPT 

 

 
← 

Tambahan sesuai dengan 
keunggulan/ penciri UIN (Akhlak 

Karimah) dan prodi/ Jurusan 

 

 
→ 

Keterampilan Khusus 
merujuk KKNI 

 

 
← 

Gunakan indokator jenjang 
sebagai rujukan deskripsi CP, penciri UIN 

(Akhlak Karimah) dan prodi/jurusan 

 

 
→ 

Pengetahuan 
merujuk KKNI 

 

 
← 

Gunakan indikator jenjang 
sebagai rujukan deskripsi CP, penciri UIN 
wahyu memandu ilmu dan prodi/Jurusan 

 

Tabel 2 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut. 
 

a) Deskripsi CP unsur Sikap dan Keterampilan Umum diambil dari dari SNPT bagian 
lampiran sesuai dengan jenjang program studi/jurusan. Deskripsi yang tertera pada 
lampiran tersebut merupakan standar minimal dan dapat dikembangkan maupun 
ditambah deskripsi capaian penciri UIN dan prodi/jurusan (termasuk unsur hak dan 
tanggung jawab). 

b) Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dapat merujuk pada deskriptor 
KKNI  unsur  kemampuan  dan  pengetahuan  sesuai  dengan  jenjangnya  dan 
penciri UIN serta prodi/jurusan. Contohnya jenjang D3 sesuai dengan jenjang 5 
KKNI, Jenjang S1 atau D4 sesuai dengan jenjang 6 KKNI, untuk jenjang S2 
sesuai dengan jenjang 8 KKNI dan S3 sesuai dengan jenjang 9 KKNI. 

c) Gunakan profil dengan deskripsinya untuk menurunkan CP. Ajukan pertanyaan 
“agar dapat berperan seperti pernyataan dalam profil tersebut, kemampuan dan 
pengetahuan apa yang harus dicapai dan dikuasai?” jawabannya bisa hanya satu atau 
lebih.  

Program studi/jurusan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat 

menetapkan sendiri Capaian Pembelajaran sebagai SKL selama belum ada keputusan 

tentang SKL untuk program studi/jurusan yang berlaku secara nasional dari 

kementerian terkait. Dalam hal ini rujukan untuk menyusun Capaian Pembelajaran (CP) 

adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SNPT), dan visi UIN Sunang Gunung Djati Bandung. 
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1. Penetapan Capaian Pembelajaran mengacu kepada KKNI dan SNPT 

Capaian Pembelajaran terdiri dari empat unsur. Menurut KKNI mencakup: 

Sikap/perilaku, Kemampuan, Pengetahuan, dan Tanggung jawab/Hak/Wewenang. 

Menurut SNPT mencakup: Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus, dan 

Pengetahuan. Dskripsi Capaian Pembelajaran pada KKNI dan SNPT terlampir. 

2. Penetapan Capaian Pembelajaran Sebagai Penciri UIN 

Visi UIN memberikan acuan tentang pengetahuan dengan kerangka wahyu 

memandu ilmu dan sikap serta keterampilan dengan kerangka akhlak karimah. Oleh 

karena itu, untuk CP pengetahuan harus mengacu kepada KKNI dan menggambarkan 

visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung yaitu wahyu memandu   ilmu dan visi program 

studi/jurusan. Untuk CP keterampilan dan sikap harus mengacu kepada KKNI dan 

SNPT serta menggambarkan visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung yaitu akhlakul 

karimah dan visi program studi/jurusan. 

Sesuai dengan Profil Kepribadian Ilmuan Muslim dan Problem Solver, maka 

capaian pembelajaran penciri UIN adalah sebagai berikut: 

a. Unsur Sikap (untuk semua program) 
 

 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

sebagai muslim, mukmin, dan muhsin; 

 Toleran, moderat, dan menjunjung tinggi nilai  kemanusiaan  dalam menjalankan 

tugas berdasarkan nilai, moral, dan etika Islami.  

b. Unsur Pengetahuan 
 

Program Diploma 3 (D.3) 
 

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu 

memformulasikan penyelesaian masalah prosedural yang bersumber dari wahyu 

untuk mencapai akhlak karimah. 

Program Sarjana (S.1) 
 

 Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan 

konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara 

mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural 

berdasarkan pendekatan nilai-nilai Islami. 

 Menguasai landasan filosofis dan teologis tentang hakikat ketauhidan dalam 

penciptaan manusia dan alam semesta serta; hakikat nubuwwah dan risalah 
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sebagai pribadi muslim dalam bidang keahliannya untuk berkonstribusi bagi 

kemaslahatan umat. 

Program Magister (S.2) 

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang 

keilmuannya atau  praktek profesionalnya melalui riset dalam konteks Wahyu 

memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah, hingga menghasilkan karya inovatif, 

teruji, dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. 

Program Doktor (S.3) 
 

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi,  dan/atau seni baru di dalam 

bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset dalam konteks wahyu 

memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah, hingga menghasilkan karya kreatif, 

original, teruji, dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. 

c. Keterampilan Umum 
 

Program Diploma 3 (D.3) 
 

Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai 

dengan bidang keahlian terapannya dalam kontes wahyu memandu ilmu dalam 

bingkai akhlak karimah  

Program Sarjana (S.1) 
 

 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi nilai ajaran Islam dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang 

keahliannya; 

 Melakukan kajian dan transfer ilmu berdasarkan prosedur ilmiah dan 

konteks wahyu memandu ilmu serta implikasinya terhadap kemaslahatan umat. 

Program Magister (S.2) 
 

 Mampu  mengembangkan  pemikiran logis,  kritis,  sistematis, dan kreatif melalui 

penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Islami, 

nilai kemanusian sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah 

dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis 

atau bentuk lain yang setara, dan diunggah   dalam laman perguruan tinggi, serta 



 

 Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN SGD Bandung Mengacu Kepada KKNI dan SNPT | 12  

makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal 

internasional; 

 Melakukan validasi atas hasil kajian berdasarkan prosedur ilmiah dalam konteks 

wahyu memandu ilmu serta mentransfernya kepada masyarakat akademik dengan 

menjunjung tinggi akhlak karimah 

Program Doktor (S.3) 
 

 Mampu menemukan dan mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, 

memberikan  kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi yang  memperhatikan nilai-nilai keislaman 

dan nilai kemanusiaan di bidang keahliannya dengan menghasilkan penelitian 

ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

kreatif;  

 Memilih dan menyusun penelitian inter, multi, dan trans disipliner dalam 

konteks wahyu memandu ilmu dan mentransfernya kepada masyarakat 

akademik internasional dengan menjunjung tinggi akhlak karimah 

 Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, 

termasuk kajian teoritis  dan/atau  eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, 

seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah 

diterbitkan di jurnal internasional bereputasi; 

Capaian pembelajaran keterampilan umum di atas, perlu dilengkapi dengan 

keterampilan umum yang ada pada BAB V. 

d. Keterampilan Khusus 

Program Diploma 3 (D.3) 

Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari 

beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta 

mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur melalui 

pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan nilai-nilai Islami dalam 

bingkai akhlak karimah. 

Program Sarjana (S.1) 
 

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, 

dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara 
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mandiri dan kelompok melalui pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan 

berdasarkan nilai-nilai Islami dan akhlak karimah. 

Program Magister (S.2) 
 

Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di 

dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner berbasis 

wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah. 

Program Doktor (S.3) 
 

Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di 

dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner 

dalam konteks wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah. 

Contoh 1: Berikut adalah contoh menurunkan pernyataan pada CP untuk unsur 

Keterampilan khusus jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) S.1 dengan merujuk 

deskriptor KKNI Level 6 unsur kemampuan dan penciri UIN, sebagaimana pada 

tabel berikut ini:  

Tabel 3 
Contoh Rumusan CP unsur Keterampilan Khusus 

Jurusan PAI S.1 
 

SARJANA PAI 

No. Profil Lulusan Capaian Pembelajaran (CP) 

1. 
Pendidik pada Mata 

Pelajaran PAI 

Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 
pembelajaran PAI berbasis aktivitas belajar untuk 
mengembangkan sikap dan perilaku keberagamaan, dan sikap 
ilmiah sesuai dengan karakteristik siswa pada    pembelajaran 
kurikuler, kokurikuler,  dan  ekstra  kurikuler  dengan 
memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis ilmu 
pengetahuan, teknologi yang kontekstual dan lingkungan sekitar 
sesuai dengan akhlak karimah. 
Mampu  membantu  menyelesaikan  kesulitan  belajar siswa 
dalam mata pelajaran PAI dengan menggunakan metode yang 
sesuai dengan gaya belajar siswa dan pembinaan akhlak karimah. 

2. 
Pengembang Media 
Pembelajaran PAI 

Mampu mengidentifikasi,  memformulasikan, dan menyusun 
rancangan media pembalajaran PAI yang sesuai dengan kebutuhan 
belajar siswa dan pembinaan akhlak karimah. 
Mampu memanfaatkan sumber-sumber belajar PAI seuai dengan 
ketersediaan di lingkungan belajar dan menjunjung tinggi akhlakul 
karimah. 

 

Tabel 3 di atas memperlihatkan metamorfosa dari deskripsi generic pada KKNI 

yang bersifat umum dengan indikator level yang berupa kata kunci, menjadi deskripsi 

CP dari prodi spesifik (PAI) dan penciri UIN yaitu akhlak karimah. Contoh 1 tersebut 

menunjukkan kesesuaian pernyataan CP untuk keterampilan khusus yang sesuai  dengan  

deskriptor  KKNI  level 6 unsur  kemampuan  sebagaimana  tabel  4 berikut ini.  
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Tabel 4 
Contoh Kesesuaian CP Keterampilan Khusus dengan Deskriptor KKNI Level 6 

Unsur Kemampuan 
 

Unsur Kemampuan Level 6 KKNI Unsur Ketrampilan Khusus S1 

Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang 
keahliannya, dan mampu beradaptasi terhadap 
situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah. 

Mampu  merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 
pembelajaran PAI berbasis aktivitas belajar untuk 
mengembangkan sikap dan perilaku 
keberagamaan, dan sikap ilmiah sesuai dengan 
karakteristik siswa pada pembelajaran kurikuler, 
kokurikuler, dan ekstra kurikuler dengan 
memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis 
ilmu pengetahuan, teknologi yang kontekstual dan 
lingkungan sekitar sesuai dengan akhlak karimah. 

Contoh 2: Berikut adalah contoh menurunkan pernyataan pada CP untuk unsur 

pengetahuan khusus jurusan Pendidikan Agama Islam S.1 dengan merujuk Deskriptor 

KKNI Level 6 unsur pengetahuan dan visi UIN (wahyu memandu ilmu). 

Tabel 5 
Contoh CP untuk Unsur Pengetahuan Khusus Jurusan PAI S.1 dengan Merujuk 

Deskriptor KKNI Level 6 Unsur Pengetahuan dan Visi UIN 
(wahyu memandu ilmu) 

Unsur Pengetahuan Level 6 KKNI Unsur Pengetahuan Khusus S1 

Menguasai konsep teoretis bidang 
pengetahuan tertentu secara umum dan 
konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 
pengetahuan tersebut secara mendalam, serta 
mampu memformulasikan penyelesaian masalah 
prosedural. 

Menguasai teori-teori kependidikan yang 

mencakup perkembangan peserta didik, teori-teori 

belajar, hakikat PAI dan pola pikir ilmiah dalam 

PAI. 

Menguasai  konsep  teoretis  belajar 

Konstruksivisme menurut  Vigotsky dan 

kaitannya dengan QS. 17: 36. 

 Menguasai prinsip-prinsip pengembangan media 

pembelajaran PAI berbasis ilmu pengetahuan, 

teknologi yang kontekstual, khususnya TIK 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan 

lingkungan sekitar berbasis tafsir dan hadits 

tarbawi tentang etika komunikasi edukatif. 

Menguasai konsep PAI berdasarkan 
Rukun Agama (Islam, Iman, dan Ihsan)  yang 
sesuai dengan Alquran dan Hadits 

 

 

Contoh pernyataan capaian pembelajaran “Menguasai konsep teoretis  belajar 

konstruksivisme menurut Vigotsky dan kaitannya dengan QS. 17: 36” dan “Menguasai 

prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran PAI berbasis ilmu pengetahuan, 

teknologi yang kontekstual, khususnya TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan 

lingkungan sekitar berbasis tafsir dan hadits tarbawi” pada tabel 5 di atas merupakan 
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contoh penerapan wahyu memandu ilmu dalam menetapkan CP aspek pengetahuan 

bagi S.1 PAI. 

Contoh 3 Berikut adalah Contoh CP Lengkap Seluruh Unsurnya 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S.1 

SIKAP 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius sebagai 
muslim, mukmin, dan muhsin. 

2. Toleran, Moderat, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan nilai, moral, dan etika Islami. 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 
kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.  

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan bangsa.  

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 
temuan orisinal orang lain.  

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.  
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.  
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.  
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai konsep dasar kependidikan yang mencakup perkembangan peserta didik, teori- teori 
belajar, hakikat PAI dan pola pikir ilmiah dalam PAI. 

2. Menguasai konsep teoretis belajar konstruksivisme menurut Vigotsky dan kaitannya dengan QS. 
17: 36. 

3. Menguasai prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran PAI berbasis ilmu pengetahuan, 
teknologi yang kontekstual, khususnya TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan 
lingkungan sekitar berbasis tafsir dan hadits tarbawi tentang etika komunikasi edukatif. 

4. Menguasai konsep PAI berdasarkan Rukun Agama (Islam, Iman, dan Ihsan)  yang sesuai dengan 
Alquran dan Hadits. 
 

KETERAMPILAN KHUSUS 

Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PAI berbasis aktivitas belajar 
untuk mengembangkan sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik, dan sikap ilmiah sesuai 
dengan karakteristik peserta didik pada  pembelajaran kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler 
dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis ilmu pengetahuan, teknologi yang kontekstual 
dan lingkungan sekitar sesuai dengan akhlakul karimah. 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 
atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi agama Islam yang memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
4. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, 
tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, 
menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

5. Melakukan kajian ilmunya berdasarkan prosedur ilmiah dan kewahyuan serta 
implikasinya terhadap kemaslahatan umat. 
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Format deskripsi CP di atas sangat cocok untuk ditampilkan sebagai penciri 

program studi/jurusan dan dapat ditampilkan di dalam SKPI (Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah). Setiap program studi/ jurusan di lingkungan UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung harus melengkapi profil lulusan dan capaian pembelajarannya sebagai 

penciri UIN, yaitu mengacu kepada visi wahyu memandu ilmu berbingkai akhlak 

karimah. 

D. Menetapkan Bahan Kajian dan Bobotnya 

Setelah menentukan kompetensi yang akan dicapai (dalam capaian pembelajaran), 

maka selanjutnya memilih dan menentukan bobot bahan kajian. Pemilihan dan 

penentuan bobot bahan kajian dilakukan dengan mempertimbangkan kedalaman  dan  

keluasan  cakupan  penguasaan  materi  yang  dipelajari  mahasiswa untuk mencapai 

capaian pembelajaran. Memilih bahan kajian dapat ditelursuri dengan mengajukan 

pertanyaan: agar menguasai semua unsur dalam capaian pembelajaran, bahan kajian apa 

saja (keluasan) yang perlu dipelajari dan seberapa dalam (kedalaman) tingkat penguasaan 

bahan kajian tersebut?. Bobot bahan kajian merupakan   tingkat   kedalaman   dan   

keluasan   bahan   kajian   untuk   mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan secara utuh. 

Bahan  kajian  merupakan  unsur-unsur  keilmuan  program  studi/jurusan.  Oleh 

karena itu, bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (body of 

knowledge), teknologi, dan seni program studi/jurusan. Struktur isi disiplin ilmu, teknologi,   

dan   seni   program   studi/jurusan   dapat   dikaitkan   dengan   kelompok kompetensi  

dalam  capaian  pembelajaran.  Untuk  pengelompokan  bahan  kajian  ke dalam 

kompetensi, dapat digunakan acuan yaitu Kepmendiknas No. 045/2002 dan PMA 

No 353/ 2004. 

Dalam Kepmendiknas No. 045/2002 dinyatakan bahwa kompetensi hasil didik 

suatu program studi terdiri atas: 1) kompetensi utama, 2) kompetensi pendukung, dan 

3) kompetensi lainnya yang bersifat khusus dan gayut terhadap kompetensi utama (pasal  

2:  1).  Kompetensi  utama  merupakan  kurikulum  inti  yang  berlaku  secara nasional 

dan internasional yang disepakati bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat 

profesi, dan pengguna lulusan (pasal 3: 1 dan 2). Kompetensi pendukung, dan 

kompetensi lainnya yang bersifat khusus dan gayut terhadap kompetensi utama 

ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi (pasal 3: 3). Dengan demikian 
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berdasarkan Kepmendiknas No. 045/2002 tersebut, maka yang dimaksud kompetensi 

utama adalah kompetensi program studi/jurusan; dan Kompetensi pendukung dan 

kompetensi lainnya adalah kompetensi penciri universitas. 

Dalam PMA No 353/2004 dinyatakan bahwa Kompetensi lulusan dikelompokkan 

menjadi: 1) kompetensi dasar, 2) kompetensi utama, 3) kompetensi pendukung, dan 4) 

kompetensi lainnya (pasal 9: 1). Kompetensi dasar adalah kompetensi  yang  dimiliki  

oleh  setiap  mahasiswa  sebagai  dasar  bagi  kompetensi utama, kompetensi 

pendukung, dan kompetensi lainnya. Kompetensi utama adalah kompetensi yang 

dimiliki oleh setiap mahasiswa sesudah menyelesaikan pendidikannya di suatu program 

studi tertentu. Kompetensi pendukung adalah kompetensi  yang  diharapkan  dapat  

mendukung  kompetensi  utama. Kompetensi lainnya adalah kompetensi  yang 

dianggap  perlu dimiliki oleh mahasiswa sebagai bekal mengabdi di masyarakat, baik 

yang terkait langsung maupun yang tidak terkait (Pasal 9: 2-5) Pada pasal 10 PMA No 

353/ 2004 tersebut dinyatakan: 

1. Direktur Jenderal menetapkan standar minimal kompetensi dasar dan kompetensi 

utama, yang berlaku secara nasional, untuk program sarjana, program magister, 

program doktor, dan program diploma dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur 

Jenderal.  

2. Standar minimal kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang berlaku 

untuk masing-masing perguruan tinggi agama lslam, ditetapkan oleh perguruan 

tinggi agama Islam yang bersangkutan. 

Berdasarkan ketentuan PMA No. 353/2004 di atas, maka 1) kompetensi dasar dan 

utama ditetapkan  oleh Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Islam,  2) kompetensi 

pendukung   dan   kompetensi   lainnya   ditetapkan   oleh   setiap   Perguruan   Tinggi 

Kegamaan Islam, sebagai penciri setiap institusi dan program studi/jurusan. 

Dengan demikian terdapat persamaan dan perbedaan ketentuan yang ada pada 

Kepmendiknas No. 045/2002 dan PMA No. 353/2004. Persamaannya adalah 

kompetensi yang berlaku secara nasional yaitu kompetensi utama. Demikian juga 

pada kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya adalah kompetensi penciri institusi 

penyelenggara pogram studi/jurusan, yaitu universitas. 

Perbedaannya terletak pada kewenangan menetapkan kompetensi yang berlaku 

secara nasional, yaitu Kepmendiknas No. 045/2002 mengamanatkan bahwa kompetensi 
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utama merupakan kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat 

profesi, dan pengguna lulusan; sedangkan PMA No. 353/2004 mengamanatkan bahwa 

komepetensi dasar dan utama (yang berlaku secara nasional) ditetapkan  dengan  

Keputusan  Direktur  Jenderal,  oleh  karena  itu  institusi  tidak memiliki kewenangan 

dalam menetapkan kompetensi dasar. 

Selama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam belum menetapkan keputusan 

tentang kompetensi dasar dan utama, maka kompetensi dasar dan utama adalah 

kompetensi yang disepakati bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat 

profesi   dan   pengguna   lulusan.   Dalam   hal   ini   kompetensi   utama   merupakan 

kompetensi dasar untuk mencapai kompetensi lulusan. Dengan demikian dalam 

menentukan bahan kajian kurikulum program studi/jurusan di UIN Sunan Gunung 

Djati dapat dikelompokkan ke dalam kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan 

kompetensi lainnya.  

Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa 

sesudah menyelesaikan pendidikannya di suatu program studi/jurusan tertentu yang 

berlaku secara nasional berdasarkan kesepakatan program studi sejenis dan asosiasi 

profesi. Kompetensi utama merupakan penciri program studi/jurusan di UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung; Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang diharapkan 

dapat mendukung   kompetensi   utama   sebagai   keunggulan   UIN   Sunan Gunung 

Djati Bandung. Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang dapat meningkatkan 

kompetensi utama dan  pendukung,  dan  ditetapkan  berdasarkan  potensi  mahasiswa  

sesuai  dengan program studi/jurusan. Kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya 

adalah kompetensi penciri UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

Tabel berikut umumnya dipergunakan untuk membantu membuat peta (mapping) 

bahan kajian terhadap CP. 
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Tabel 6 
Peta (mapping) Bahan Kajian terhadap CP 

Deskripsi CP 

Struktur isi disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Program 

Studi/Jurusan 

Utama 

(IPTEKS inti Penciri 

Prodi/jurusan) 

Pendukung 

(IPTEKS Penciri 

Lainnya 

(IPTEKS Penciri 

Keunggulan 

Ruang lingkup Ruang lingkup Ruang lingkup 

BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 BK8 BK9 BK10 

Sikap           

Keterampilan Umum           

Keterampilan Khusus           

Pengetahuan           

 

Penggunaan format pada Tabel 6 di atas adalah seperti contoh berikut ini pada 

tabel 7 sebagai ilustrasi. Masing-masing program studi/jurusan akan memiliki pola yang 

spesifik sesuai dengan profil lulusannya. 

Dalam bahan kajian (BK) memiliki keluasan dan kedalaman. Keluasan merupakan 

banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Misalnya dalam 

bahan kajian teori-teori belajar terdapat 12 sub pokok bahasan, maka keluasan bahan 

kajian tersebut dapat ditetapkan sebesar 12. 

Kedalaman bahan kajian merupakan tingkat kedalaman suatu bahan kajian yang 

perlu dikaji oleh mahasiswa dilihat dari tingkat kompetensi pada sub pokok bahasan 

berdasarkan taksonomi Bloom, yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan =3,  

dan  menganalisis  =  4,  mengevaluasi  =  5,  mengkreasi  = 6.  Sebagai  contoh 

kemampuan “memahami teori belajar”, maka kedalamannya adalah 3. 

Keluasan dan kedalaman bahan kajian menggambarkan beban belajar yang harus 

dialami oleh mahasiswa sehingga unsur CP yang didukungnya dapat tercapai.  
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Tabel 7 
Contoh Ilustrasi Keterkaitan antara Isi Disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi, 

dan Seni Program Studi/Jurusan dengan Capaian Pembelajaran 

Deskripsi CP 

Struktur isi disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi, 
dan Seni Program Studi/Jurusan 

Utama 
(IPTEKS inti Penciri Prodi/jurusan) 

Pendukung (IPTEKS 
Penciri Keunggulan 

UIN) 

Lainnya 
(Keunggulan/

tambahan 
Prodi di UIN Kebangsaan Filsafat Materi PAI 

Landasan 
Pendidikan 

Kurtek 
Pembelajaran 

Peneliti-
an PAI 

Kewahyuan 

P
an

cs
l 

K
ew

ar
g
 

B
h

s.
 I

d
 

m
an

u
si

a 

A
la

m
 

sa
in

 

Q
u
ra

n
 

H
ad

is
 

A
q
id

 A
k
h

 

F
iq

ih
 

S
K

I 

F
il.

 p
en

d
 

P
er

k
. 
P

es
d
ik

 

P
si

 B
el

aj
ar

 

B
K

 

P
en

gk
u
r 

T
eo

ri
 d

an
 M

o
d
el

 P
em

b
 

M
ed

ia
.P

em
b

el
aj

ar
an

 

E
v
al

u
as

i 

D
es

ai
n

 P
em

b
. 

S
ta

ti
st

ik
 

M
et

. 
P

en
 

S
k
ri

p
si

 

B
ah

as
a 

A
ra

b
 

U
lu

m
u
l 
Q

u
r’

an
 

U
lu

m
u
l 
H

ad
it

s 

Il
m

u
 T

au
h

id
 

Il
m

u
 F

iq
ih

 

Il
m

u
 A

k
h

la
k
 

S
P

I  

Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan mampu menunjukkan sikap religius 
sebagi muslim, mukmin, dan 
muhsin 

                               

b. Toleran, Moderat, dan menjunjung 
tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan nilai, 
moral, dan etika Islami; 

                               

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;  

                               

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. 

                               

Keterampilan Umum 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya; 

                              

 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 
bermutu, dan terukur; 

                              
 

c. Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya 
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 
ilmiah dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, desain atau kritik seni, 
menyusun deskripsi saintifik hasil 
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Deskripsi CP 

Struktur isi disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi, 
dan Seni Program Studi/Jurusan 

Utama 
(IPTEKS inti Penciri Prodi/jurusan) 

Pendukung (IPTEKS 
Penciri Keunggulan 

UIN) 

Lainnya 
(Keunggulan/

tambahan 
Prodi di UIN Kebangsaan Filsafat Materi PAI 

Landasan 
Pendidikan 

Kurtek 
Pembelajaran 

Peneliti-
an PAI 

Kewahyuan 

P
an

cs
l 

K
ew

ar
g
 

B
h

s.
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S
P

I  

kajiannya dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi; 

d. mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan atau 
implementasi pendidikan agama 
Islam yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan pendidikan agama 
islam; 

                               

e. melakukan kajian ilmunya 
berdasarkan prosedur ilmiah dan 
kewahyuan serta implikasinya 
terhadap kemaslahatan umat 

                               

Keterampilan Khusus 

Mampu merencanakan, melaksanakan, 
dan mengevaluasi pembelajaran PAI 
berbasis aktivitas belajar untuk 
mengembangkan sikap dan perilaku 
keberagamaan peserta didik, dan 
sikap ilmiah sesuai dengan karakteristik 
peserta didik pada  pembelajaran 
kurikuler, kokurikuler, dan ekstra 
kurikuler dengan memanfaatkan 
berbagai sumber belajar berbasis agama, 
ilmu pengetahuan, teknologi yang 
kontekstual dan lingkungan sekitar sesuai 
dengan akhlakul karimah. 

                               

Pengetahuan 
a. Menguasai konsep dasar kependidikan 

yang mencakup perkembangan peserta 
didik, teori- teori kurikulum, belajar, 
hakikat PAI dan pola pikir ilmiah dalam 
PAI. 

                               

b. Menguasai konsep teoretis belajar 
konstruksivisme menurut Vigotsky dan 
kaitannya dengan QS. 17: 36 

                               

c. Menguasai prinsip-prinsip 
pengembangan media pembelajaran PAI 
berbasis ilmu pengetahuan, teknologi 
yang kontekstual, khususnya TIK 
(Teknologi Informasi dan Komunikasi), 
dan lingkungan sekitar berbasis tafsir 
dan hadits tarbawi tentang etika 
komunikasi edukatif. 

                               

d. Menguasai teknik-teknik statistika dasar 
dan prosedur penelitian Pendidikan 
Agama Islam 

                               

e. Menguasai landasan filosofis dan 
teologis tentang hakikat ketauhidan 
dalam penciptaan manusia dan 
alam semesta; hakikat nubuwwah, 
risalah dan dakwah hubungannya 
dengan pendidikan, dan 
pembangunan insan kamil.     
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Berikut   adalah   contoh   lanjutan   menyusun   bahan   kajian   dan bobotnya 

berdasarkan pemetaan pada tabel 7 untuk Pendidikan Agama Islam S.1. 

Tabel 8 

Penyusunan Bahan Kajian dan Bobotnya 
Profil: 

Pendidik pada Mata Pelajaran PAI 
 

No 
 

Bahan Kajian 

Kelua 
san 

Kedala 
man 

Bobot 

Mampu  merencanakan, 

Melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran 
PAI berbasis aktifitas belajar untuk 
mengembangkan kemampuan berfikir  sesuai  
dengan karakteristik   materi   PAI,   dan sikap 
ilmiah sesuai dengan karakteristik siswa pada 
pembelajaran kurikuler, kokurikuler, dan ekstra 
kurikuler dengan memanfaatkan berbagai 
sumber belajar berbasis ilmu pengetahuan, 
teknologi yang kontekstual  dan  lingkungan 
sekitar sesuai dengan akhlakul karimah. 

. 

1. Filsafat Manusia 12 2 24 

2 Filsafat Alam 12 2 24 

3 Filsafat Sains 8 3 24 

4 Qur’an 6 2 12 

5 Hadits 9 2 18 

6 Aqidah Akhlak 10 3 30 

7 SKI 8 2 16 

8 Fiqih 12 3 36 

9. Pengemb. Kurikulum 8 3 24 

10. Disain Pembelajaran 12 3 36 

11 Evaluasi 
Pembelajaran 

8 3 24 

12 Media Pembelajaran 8 3 24 

13 Teori dan Model 
Pembelajaran 

6 3 18 

14 Psikologi Belajar 5 2 10 

15. Perkembangan 
Peserta Didik 

5 2 10 

Jumlah 129 38 330 

 

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai satu CP (kolom paling 

kiri)  diperlukan  sejumlah  bahan  kajian  dengan  masing-masing  bobotnya.  Bahan 

kajian selanjutnya harus dipelajari oleh mahasisa melalui bimbingan dosen dalam 

mata kuliah tertentu.  

E. Menentukan Mata Kuliah dan SKS 
 

Mata kuliah adalah wadah dari bahan kajian. Dengan kata lain, mata kuliah 

adalah  konsekwensi  adanya  bahan  kajian  yang  harus  dipelajari  oleh  mahasiswa 

melalui petunjuk dosen. 

Pola penentuan mata kuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan 

kajian  yang  setara,  kemudian  memberikan  nama  pada  kelompok  bahan  kajian 

tersebut. Nama mata kuliah  penting untuk menyesuaikan  dengan  penamaan  yang 

lazim dalam program studi/jurusan sejenis baik yang ada di Indonesia maupun di 

negara lain. 

Besarnya SKS setiap mata kuliah dihitung dengan membagi beban mata kuliah 

dibagi dengan jumlah beban dari seluruh mata kuliah kemudian dikalikan dengan total 

SKS yang wajib ditempuh dalam satu siklus studi pada program studi/jurusan. 
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Berikut adalah contoh menentukan mata kuliah berdasarkan pengelompokan 

bahan kajian. Sebagai contoh pada jurusan PAI S.1 sebagaimana tabel 9 berikut. 

Tabel 9 
Contoh Menentukan Mata Kuliah Berdasarkan Bahan Kajian dan Bebannya 

No Bahan Kajian 
Keluas 

an 
Keda 
laman 

Beban Mata Kuliah 

1. Filsafat Manusia 12 2 24  
Filsafat Umum 2 Filsafat Alam 12 2 24 

3 Filsafat Sains 8 3 24 Filsafat Sains 

4 Qur’an 6 2 12  
Qur’an Hadits 5 Hadits 9 2 18 

6 Aqidah Akhlak 10 3 30 Aqidah Akhlak 

7 SKI 8 2 16 SKI 

8 Fiqih 12 3 36 Fiqih 

9. Pengemb. Kurikulum 8 3 24 Pengemb. Kurikulum 

10. Disain Pembelajaran 12 3 36 Disain Pembelajaran 

11 Evaluasi Pembelajaran 8 3 24 Evaluasi Pembelajaran 

12 Media Pembelajaran 8 3 24 Media Pembelajaran 

13 Teori dan Model 
Pembelajaran 

6 3 18 Teori dan Model Pembelajaran 

`14 Psikologi Belajar 5 2 10 Psikologi Belajar 

15. Perkembangan Peserta Didik 5 2 10 Psikologi Perkembangan 

Jumlah 129 38 330  

 

Pada tabel 9 di atas, nampak bahwa untuk mencapai satu unsur CP pada profil 

pendidik pada Mata Pelajaran PAI, dibutuhkan sejumlah bahan kajian (BK) yang 

dikemas dalam 13 (tiga belas) Mata kuliah (MK). Dengan bantuan tabel 9 di atas, 

maka dapat disusun tabel 10,  yaitu mata kuliah yang berisi bahan  kajian beserta 

bobotnya. 

Tabel 10 

Mata Kuliah yang Berisi Bahan Kajian Beserta Bobotnya 

Mata Kuliah 
Bahan Kajian dari 

IPTEKS Prodi 
Beban 

BK 
Beban 

MK 

Filsafat Umum 
Filsafat Manusia 24  

Filsafat Alam 24 48 

Filsafat Sains Filsafat Sains 24 24 

Qur’an Hadits 
Qur’an 12  

30 Hadits 18 

Aqidah Akhlak Aqidah Akhlak 30 30 

SKI SKI 16 16 

Fiqih Fiqih 36  36  

Pengemb. Kurikulum Pengemb. Kurikulum 24 24 

Disain Pembelajaran Disain Pembelajaran 36 36 

Evaluasi Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran 24 24 

Media Pembelajaran Media Pembelajaran 24 24 

Teori dan Model Pembelajaran Teori dan Model Pembelajaran 18 18 

Psikologi Belajar Psikologi Belajar 10 10 

Psikologi Perkembangan Perkembangan Peserta Didik 10 10 
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Tabel 10 di atas memperlihatkan hubungan antara mata kuliah dengan bahan 

kajian sekaligus memperlihatkan bobot dari mata kuliah tersebut. Bobot berguna untuk 

mengukur seberapa dalam bahan kajian pada mata kuliah tersebut dikuasai oleh 

pembelajar (mahasiswa). Bobot juga menjadi komponen utama dalam menentukan SKS 

setiap mata kuliah. 

Untuk menentukan SKS mata kuliah, Program/Studi terlebih dahulu harus 

menentukan jumlah keseluruhan SKS yang akan ditetapkan. Dengan merujuk kepada 

SNPT pasal 16 ayat 1 yaitu: Masa dan beban belajar penyelenggaraan program 

pendidikan:  

1. Paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban 

belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS; 

2. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban 

belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) SKS; 

3. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban 

belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS; 

4. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma 

empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus 

empat puluh empat) SKS; 

5. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan 

program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban 

belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS; 

6. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister 

terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma 

empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh 

enam) SKS; 

7. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor 

terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, 

program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa 

paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS. 

Pasal 17 ayat 1 menjelaskan bahwa: 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa 

kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit 

per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per 
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minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester.”  

Berdasarkan   ketentuan   tersebut,   maka   program   studi   dan   jurusan   dapat 

menentukan masa studi maksimal dan beban belajar mahasiswa. Misalnya untuk S.1: 

 Baban belajar normal mahasiswa: 8-9 jam/hari 

 1 SKS = 170 menit  = 2,83 jam 

 8 jam/hari x 6 hari/mg = 48 jam/mg  dibagi 2,83 jam/sks= 16,9 SKS/mg/smt 

 9 jam/hari x 6 hari/mg = 54 jam/mg dibagi 2,83 jam/sks = 19,06 SKS/mg/smt 

Berdasarkan hitungan tersebut, maka dalam 1 semester mahasiswa hanya dapat 

mengambil beban belajar sebesar 16,9 – 19,06 SKS. Untuk selanjutnya “beban belajar 

mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana 

terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester 

pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) 

SKS per semester pada semester berikut” (Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 tentang 

SNPT Pasal 18 Ayat 1). Untuk “mahasiswa program magister, program magister terapan, 

atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program 

doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti 

program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari 

program magister atau program magister terapan tersebut” (Permenristek Dikti No 44 

tahun 2015 tentang SNPT Pasal 18 Ayat 2). 

Selanjutnya untuk menentukan jumlah SKS secara keseluruhan, maka program 

studi/jurusan dapat mempertimbangkan masa studi tercepat yang akan digunakan, 

misalnya 8 semester. Maka jumlah maksimum SKS keseluruhan dapat dihitung menjadi: 

16,9 SKS/smt x 8 smt = 135,5 SKS, atau 19,06 SKS/smt x 8 smt = 152,5 SKS. 

Seandainya program studi/jurusan menetapkan 144 SKS yang akan ditempuh 

selama 8 semester, maka menghitung SKS mata kuliah pada tabel 11, menggunakan 

formula, yaitu; beban MK/total beban mata kuliah dikalikan total SKS yang harus 

ditempuh (144). 
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Tabel 11 
Menghitung SKS untuk Mata Kuliah 

Mata Kuliah 
Bahan Kajian dari 

IPTEKS Prodi 
Beban BK Beban MK SKS 

 
Filsafat Umum 

Filsafat Manusia 24  
48 

(48/330) X 144 = 
20.94545 
dibulatkan menjadi 21 SKS 

Filsafat Alam 24 

Filsafat Sains Filsafat Sains 24 24 (24/330) X 144 = 10.47273 
dibulatkan menjadi 10 SKS 

Qur’an Hadits 
Qur’an 12 30  

Hadits 18   

Aqidah Akhlak Aqidah Akhlak 30 30  

SKI SKI 16 16  

Fiqih Fiqih 3 6  3 6   

Pengemb. Kurikulum Pengemb. Kurikulum 24 24  

Disain Pembelajaran Disain Pembelajaran 36 36  

Evaluasi Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran 24 24  

Media Pembelajaran Media Pembelajaran 24 24  

Teori dan Model 
Pembelajaran 

Teori dan Model Pembelajaran 18 18 
 

Psikologi Belajar Psikologi Belajar 10 10  

Psikologi Perkembangan Perkembangan Peserta Didik 10 10  

Jumlah  330  

Tabel 11 di atas, merupakan contoh penghitungan beban mata kuliah menjadi 

SKS. Pada contoh tersebut karena pembaginya relatif kecil (330) maka diperoleh SKS 

mata kuliah menjadi besar. 

Setiap program studi/jurusan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

untuk mewadahi profil dan capaian pembelajaran sebagai penciri kompetensi 

kebahasaan dan keislaman harus memasukkan mata kuliah berikut ini: 

1. Bahasa Arab 

2. Bahasa Inggris 

3. Ulumul Qur’an 

4. Ulumul Hadits 

5. Ilmu Tauhid 

6. Ilmu Fiqih 

7. Ilmu Akhlak 

8. Sejarah Peradaban Islam 

dan mata kuliah wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi yaitu: 

1. Pancasila 

2. Kewarganegaraan 

3. Bahasa Indonesia 
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Fakultas, program studi/jurusan yang menjadikan mata kuliah seperti tersebut di 

atas sebagai mata kuliah keahlian, tidak perlu lagi menetapkan mata kuliah tersebut. 

Sebagai contoh,  bagi Program Studi/Jurusan Pendidikan Bahasa Arab  dan Sastra 

Arab, tidak perlu lagi menetapkan mata kuliah bahasa Arab. 

F. Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum mengacu kepada Kepmendiknas No. 045/2002 dan PMA 

353/ 2004 yaitu: kompetensi utama, pendukung, dan lainnya. Oleh karena itu, 

pengelompokkan mata kuliah dapat dikelompokkan menjadi mata kuliah kompetensi 

utama, mata kuliah kompetensi pendukung, dan mata kuliah kompetensi lainnya. 

Program Studi/Jurusan dapat menggunakan format berikut ini. 

1. Mata Kuliah Kompetensi Utama 
 

No Kode Mata Kuliah SKS 
1    

2    

3    

4    

5    

Jumlah  

2. Mata Kuliah Kompetensi Pendukung 
 

No Kode Mata Kuliah SKS 

1    

2    

3    

4    

5    

3. Mata Kompetensi Lainnya 
 

No Kode Mata Kuliah SKS 
1    

2    

3    

 

 

G. Sistematika Penyusunan Kurikulum Program Studi/Jurusan di Lingkungan 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Mengacu Kepada KKNI dan SNPT 

 

1. Cover Depan (Kurikulum Program Studi/Jurusan) 
2. Kata Pengantar 
3. Lembar Pengesahan 
4. Daftar Isi 
5. Profil Program Studi/Jurusan 

a. Nama Program Studi/Jurusan  
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b. Jenjang 

c. Sejarah Singkat Program Studi/Jurusan 
 

6. Isi Kurikulum 
I. Pendahuluan 
II. Landasan Kurikulum 
III. Struktur Kurikulum 

a. Visi, Misi, dan Tujuan 
b. Profil Lulusan 
c. Capaian Pembelajaran 
d. Pemetaan Bahan Kajian 
e. Struktur Mata Kuliah 

f.  Sebaran Mata Kuliah 
IV. Format Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 
V. Penutup 
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BAB III 
DESKRIPSI RINCI CAPAIAN PEMBELAJARAN 

 
 

 

Deskripsi Capaian Pembelajaran pada aspek sikap dan keterampilan umum 

berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT dengan ditambah keunggulan UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung berdasarkan visi Wahyu Memandu Ilmu Berbingkai 

Akhlak Karimah.   

A. Rumusan Sikap 

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki 

sikap sebagai berikut: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius sebagai muslim, mukmin, dan muhsin; 

2. Toleran,  moderat,  dan  menjunjung     tinggi     nilai     kemanusiaan dalam    

menjalankan    tugas berdasarkan nilai, moral, dan etika Islami; 

3. Berkontribusi  dalam  peningkatan  mutu  kehidupan  bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

4. Berperan   sebagai   warga   negara   yang   bangga   dan   cinta   tanah   air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,     agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. Bekerja  sama  dan  memiliki  kepekaan  sosial  serta  kepedulian  terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan      bermasyarakat dan bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan.  

10. Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

B. Rumusan Keterampilan Umum Diploma Tiga 

 Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai 

berikut: 
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1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan 

beragam metode yang  sesuai,  baik yang belum maupun yang sudah baku; 

2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 

3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan  dengan sifat dan  konteks yang sesuai 

dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan 

bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; 

4. Mampu menyusun laporan  hasil  dan proses kerja secara akurat dan sahih serta 

mengomunikasi-kannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; 

5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; 

6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian    hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi  terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawab- nya; dan 

7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara 

mandiri; 

8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

9. Mampu memecahkan masalah pekerjaan  dengan sifat dan  konteks yang sesuai 

dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada dasar-dasar kewahyuan, 

pemikiran logis, inovatif, dan ber-tanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; 

C. Rumusan Keterampilan Umum Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan 
dan  Program Sarjana 

DIPLOMA EMPAT/ SARJANA TERAPAN SARJANA 

Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan 
wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki    keterampilan 
umum sebagai berikut: 

a.  mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, 
bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan 
yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai 
dengan standar kompetensi kerja bidang yang 
bersangkutan; 

a.  mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya; 

b.   mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan 
terukur; 

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan 
terukur; 

c. mampu mengkaji kasus pe-nerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang    memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan 
prototype, prosedur baku,  desain atau karya seni, 
menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas 
kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan meng-
gunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah dalam rangka meng-hasilkan 
solusi, gagasan, desain  atau kritik seni, menyusun
 deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi 
atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi; 

d. mampu   menyusun   hasil   kajian tersebut di atas d. menyusun deskripsi saintifik hasil   kajian   tersebut di 
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DIPLOMA EMPAT/ SARJANA TERAPAN SARJANA 

dalam bentuk kertas kerja, pesifikasi desain, atau 
esai  seni, dan engunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi; 

atas dalam  bentuk  skripsi  atau laporan tugas akhir, 
dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

 e. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 
sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi nilai ajaran 
Islam dengan memperhatikan dan menerapkan 
nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang 
keahliannya  

 f. melakukan kajian ilmunya berdasarkan prosedur 
ilmiah dan kewahyuan serta implikasinya terhadap 
kemaslahatan umat. 

D. Rumusan Keterampilan Umum Program Magister dan Program Magister 
Terapan 

MAGISTER MAGISTER TERAPAN 

Lulusan Program Magister wajib memiliki 
keterampilan umum sebagai berikut: 

Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki 
keterampilan umum sebagai berikut: 

a. mampu mengembangkan pemikiran logis, 
kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian 
ilmiah, penciptaan desain atau karya seni 
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan me-nerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, 
me-nyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian 
berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah 
dalam bentuk tesis   atau   bentuk   lain   yang 
setara,  dan  diunggah  dalam laman perguruan 
tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di 
jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di 
jurnal internasional; 

a.  mampu mengembangkan pe-mikiran logis, kritis, 
sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi 
yang memperhatikan dan me-nerapkan nilai 
humaniora sesuai bidang keahliannya dalam 
rangka menghasilkan prototipe, karya desain, 
produk seni, atau inovasi teknologi bernilai 
tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya 
berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah 
dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, 
dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta 
karya yang dipresentasikan atau dipamerkan; 

b.  mampu melakukan validasi akademik atau 
kajian sesuai bidang keahliannya dalam 
menyelesaikan masalah di masyarakat atau 
industri yang relevan melalui pengembangan 
pengetahuan dan keahliannya; 

b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian 
sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan 
masalah di masyarakat atau industri yang relevan 
melalui pengembangan pengetahuan dan 
keahliannya; 

c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan 
argumen saintifik secara bertanggung jawab 
dan berdasarkan  etika  akademik, serta 
mengkomunikasikannya melalui media  
kepada masyarakat akademik dan masyarakat 
luas; 

c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan 
argumen teknis secara bertanggung jawab dan 
berdasarkan  etika  akademik, serta 
mengkomunikasikannya melalui media  kepada 
masyarakat akademik dan masyarakat luas; 

d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang 
menjadi obyek penelitiannya dan 
memposisikan ke dalam suatu peta penelitian 
yang dikembangkan melalui pendekatan 
interdisiplin atau multidisiplin; 

d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang 
menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan 
ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang 
lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau 
multidisiplin; 

e. mampu mengambil keputusan dalam konteks 
menyelesaikan masalah  pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora berdasarkan kajian  analisis atau 
eksperimental terhadap informasi dan data; 

e. mampu mengambil keputusan dalam konteks 
menyelesaikan masalah  pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan 
kajian ekperimental terhadap informasi dan data; 

f. mampu mengelola, mengembangkan dan 
memelihara jaringan kerja dengan  kolega, 
sejawat di dalam lembaga dan komunitas 

f. mampu mengelola, me-ngembangkan dan 
meningkat-kanmutu kerja sama baik    di 
lembaganya maupun lembaga lain, dengan 
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MAGISTER MAGISTER TERAPAN 

penelitian yang lebih luas; mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu 
me-nyelesaikan pekerjaan; 

g. mampu meningkatkan kapasitas 
pembelajaran secara mandiri; dan 

g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran 
secara mandiri; dan 

h. mampu mendokumentasikan, me-nyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data 
hasil penelitian dalam rangka menjamin 
kesahihan dan mencegah plagiasi. 

h. mampu mendokumentasikan, me-nyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data 
prototype, karya desain atau produk seni dalam 
rangka menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 

i. Mampu  mengembangkan  pemikiran logis,  
kritis,  sistematis, dan kreatif melalui penelitian 
ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai Islami, 
nilai kemanusian sesuai dengan bidang 
keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan 
hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan 
etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain 
yang setara, dan diunggah   dalam laman 
perguruan tinggi, serta makalah yang telah 
diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau 
diterima di jurnal internasional; 

 

j. Melakukan validasi atas hasil kajian berdasarkan 
prosedur ilmiah dalam konteks wahyu memandu 
ilmu serta mentransfernya kepada masyarakat 
akademik dengan menjunjung tinggi akhlak 
karimah. 

 

 
E. Rumusan Keterampilan Umum Program Doktor dan Program Doktor 

Terapan 
DOKTOR DOKTOR TERAPAN 

Lulusan Program Doktor wajib memiliki      
keterampilan umum sebagai berikut: 

Lulusan Program Doktor Terapan wajib     memiliki 
keterampilan umum sebagai berikut: 

a. mampu menemukan atau mengembangkan 
teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah baru, 
memberikan  kontribusi pada pengembangan 
serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi yang   memperhatikan dan me-
nerapkan nilai humaniora di bidang 
keahliannya, dengan meng-hasilkan penelitian 
ilmiah ber-dasarkan metodologi ilmiah, 
pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; 

a. mampu menemukan, menciptakan, dan 
memberikan kontribusi baru pada 
pengembangan, serta pe-ngamalan ilmu 
pengetahuan dan/atau teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai  
humaniora di bidang ke-ahliannya, dengan 
menghasilkan  karya desain, prototipe, atau 
inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat 
digunakan untuk penyelesaian masalah 
berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan 
arif; 

b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, 
multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian 
teoritis  dan/atau  eksperimen pada bidang 
keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang 
dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah 
yang telah diterbitkan di jurnal internasional 
bereputasi; 

b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil 
kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata 
cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan 
makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional 
terakreditasi atau diterima di jurnal internasional 
atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan 
dalam forum internasional; 

c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, 
terkini, termaju, dan memberikan 
kemaslahatan pada umat  manusia  melalui 
pen-dekatan interdisiplin, multidisiplin, atau 
transdisiplin, dalam rangka mengembangkan 
dan/atau meng-hasilkan penyelesaian masalah 

c. mampu memilih penelitian yang    tepat guna, 
terkini, termaju, dan     memberikan 
kemaslahatan pada umat manusia dengan meng-
ikutsertakan aspek keekonomian melalui 
pendekatan interdisiplin, multidisiplin,  atau 
transdisiplin, dalam rangka menghasilkan 
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DOKTOR DOKTOR TERAPAN 

di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau 
kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian 
tentang ketersediaan sumberdaya internal 
maupun eksternal; 

penyelesaian masalah teknologi pada industri 
yang relevan, atau seni; 

d.  mampu mengembangkan peta jalan penelitian 
dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, 
atau transdisiplin, berdasarkan  kajian tentang 
sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada 
sasaran yang lebih luas; 

d.  mampu mengembangkan strategi pengembangan 
teknologi atau seni   dengan pendekatan 
interdisiplin, multidisiplin,  atau transdisiplin, 
berdasarkan kajian tentang sasaran pokok 
penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang 
lebih luas; 

e.  mampu menyusun argumen dan solusi 
keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan    
pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, 
atau teori yang dapat diper-tanggungjawabkan 
secara ilmiah dan etika akademik, serta meng-
komunikasikannya melalui media massa 
atau langsung kepada masyarakat; 

e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, 
teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis 
atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika 
akademik, serta mengkomunikasikannya melalui 
media massa atau langsung kepada masyarakat; 

f. mampu menunjukkan kepe-mimpinan 
akademik dalam pengelolaan, pengembangan 
dan pembinaan sumberdaya serta organisasi 
yang berada dibawah tanggung jawabnya; 

f.  mampu menunjukkan kepemimpinan akademik 
dalam pengelolaan, pengembangan dan 
pembinaan sumberdaya serta organisasi yang 
berada dibawah tanggung jawabnya; 

g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, 
mengaudit, me-ngamankan, dan menemukan 
kembali data dan informasi hasil penelitian yang 
berada dibawah tanggung jawabnya; dan 

g. mampu mengelola, termasuk me-nyimpan, 
mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan 
kembali data dan informasi hasil penelitian yang 
berada dibawah tanggung jawabnya; dan 

h.  mampu mengembangkan dan me-melihara 
hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam 
lingkungan sendiri atau melalui jaringan 
kerjasama dengan komunitas peneliti  diluar 
lembaga. 

h. mampu mengembangkan dan me-melihara 
hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam 
lingkungan sendiri atau melalui jaringan 
kerjasama dengan komunitas peneliti  diluar 
lembaga. 

i. Mampu menemukan dan mengembangkan 

teori/ konsepsi /gagasan ilmiah baru, 
memberi-kan  kontribusi pada pe-ngembangan 
serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi yang  memperhatikan nilai-nilai 
keislaman dan nilai kemanusiaan di bidang 
keahlian-nya dengan menghasilkan penelitian 
ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, 
pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;  

 

j.   Memilih dan menyusun penelitian inter, 
multi, dan trans disipliner berbasis 
kewahyuan dan meng-komunikasikannya 
kepada masyarakat akademik inter-
nasional dengan menjunjung tinggi akhlak 
karimah.   

 

 
F. Rumusan Keterampilan Umum Program Profesi, Program Spesialis, Dan 

Program Subspesialis 

PROFESI SPESIALIS SUBSPESIALIS 

Lulusan Program Profesi wajib 
memiliki keterampilan umum 
sebagai berikut: 

Lulusan Program Spesialis wajib 
memiliki keterampilan umum 
sebagai berikut: 

Lulusan Program Subspesialis 
wajib me-miliki keterampilan 
umum sebagai berikut: 

a. mampu bekerja di bidang 
keahlian pokok  untuk jenis 
pekerjaan yang spesifik dan 
memiliki kompetensi    kerja 

a. mampu bekerja di bidang 
keahlian pokok/ profesi untuk 
jenis pekerjaan yang spesifik 
dan kompleks serta memiliki 

a.  mampu bekerja di bidang 
keahlian pokok/profesi untuk 
jenis pekerjaan yang spesifik 
dan kompleks serta memiliki 
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PROFESI SPESIALIS SUBSPESIALIS 

yang minimal setara dengan 
standar kompetensi kerja 
profesinya; 

kom-petensi kerja yang 
minimal setara dengan standar 
kom-petensi profesi yang 
berlaku secara 
nasional/internasional; 

kompetensi kerja yang setara 
dengan standar kompetensi 
profesi yang berlaku secara 
internasional; 

b. membuat keputusan yang 
independen  dalam 
menjalankan pekerjaan 
profesinya berdasarkan 
pemikiran logis, kritis, 
sistematis, dan kreatif; 

b mampu membuat keputusan 
yang independen dalam 
menjalankan pekerja-an 
profesinya ber-dasarkan 
pemikiran logis, kritis, 
sistematis, kreatif, dan kom-
prehensif; 

b. mampu membuat keputusan 
yang independen dalam 
menjalankan pe-kerjaan 
profesinya berdasarkan 
pemikiran logis, kritis, 
sistematis, kreatif, komp-
rehensif, dan arif; 

c. mampu meng-komunikasikan 
pemikiran/argumen atau karya 
inovasi yang bermanfaat bagi 
pengembangan profesi dan ke-
wirausahaan, yang dapat 
dipertanggung-jawabkan secara 
ilmiah dan etika           profesi, 
kepada masyarakat terutama 
masyarakat profesinya; 

c. mengomunikasikan hasil 
kajian, kritik, apresiasi, 
argumen, atau karya inovasi 
yang bermanfaat bagi 
pengembangan profesi, 
kewirausaha-an, dan 
kemaslahatan manusia, yang 
dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah dan etika profesi, 
kepada masyarakat umum 
melalui berbagai bentuk media; 

c. mampu meng-komunikasikan 
hasil kajian, kritik, apresiasi, 
argumen, atau  karya inovasi 
yang bermanfaat bagi 
pengembangan profesi, dan 
ke-maslahatan manusia, yang 
dapat dipertanggung jawabkan   
secara   ilmiah dan etika 
profesi, kepada  masyarakat 
umum melalui berbagai bentuk 
media; 

d. mampu melakukan evaluasi 
secara kritis terhadap hasil 
kerja dan keputusan yang 
dibuat dalam melaksanakan 
pekerjaannya oleh dirinya 
sendiri dan oleh sejawat; 

d. mampu melakukan evaluasi 
secara kritis terhadap  hasil  
kerja dan keputusan yang 
dibuat dalam melaksanakan 
pekerjaan profesinya baik 
oleh  dirinya sendiri, sejawat, 
atau sistem institusinya; 

d. mampu melakukan evaluasi 
secara kritis terhadap hasil 
kerja   dan keputusan yang 
dibuat dalam melaksanakan 
pekerjaan profesinya baik oleh 
dirinya sendiri, sejawat, atau 
sistem institusinya; 

e. mampu meningkat-kan 
keahlian ke-profesiannya pada 
bidang yang khusus melalui 
pelatihan dan pengalaman 
kerja; 

e. mampu meningkatkan keahlian 
keprofesian-nya pada bidang 
yang khusus melalui pe-latihan  
dan pengalaman kerja dengan 
mem-pertimbangkan 
kemutakhiran bidang 
profesinya di tingkat nasional, 
regional, dan internasional; 

e. mampu meningkatkan keahlian 
keprofesian-nya pada bidang 
yang khusus melalui pe-latihan 
dan pe-ngalaman kerja dengan 
mem-pertimbangkan ke-
mutakhiran bidang profesinya 
di tingkat      nasional, 
regional,            dan 
internasional; 

f. mampu meningkat-kan mutu 
sumber daya untuk pe-
ngembangan program strategis 
organisasi; 

f. mampu meningkat-kan mutu 
sumber daya untuk pe-
ngembangan program strategis 
organisasi; 

f. mampu meningkat-kan mutu 
sumber daya untuk pe-
ngembangan program strategis 
organisasi; 

g. mampu memimpin suatu tim 
kerja untuk memecahkan 
masalah         pada bidang 
profesi-nya; 

g. mampu memimpin suatu tim  
kerja untuk memecahkan 
masalah baik pada bidang 
profesinya, maupun masalah 
yang lebih luas dari bidang 
profesinya; 

g. mampu memimpin suatu tim 
kerja untuk memecahkan 
masalah baik pada bidang 
profesinya, maupun masalah 
yang lebih luas dari bidang 
profesinya; 

h. mampu bekerja sama          
dengan profesi lain yang 
sebidang dalam menyelesaikan 
masalah pekerjaan bidang 
profesinya; 

h. mampu bekerja sama dengan 
profesi lain yang sebidang 
maupun yang tidak sebidang 
dalam menyelesaikan masalah 
pekerjaan yang kompleks yang 
terkait dengan bidang 
profesinya; 

h. mampu bekerja sama            
dengan profesi lain yang 
sebidang maupun yang tidak 
sebidang dalam menyelesaikan 
masalah pekerjaan yang 
kompleks yang terkait dengan 
bidang profesinya; 
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PROFESI SPESIALIS SUBSPESIALIS 

i. mampu me-ngembangkan dan 
memelihara jaringan         
kerja dengan masyarakat 
profesi dan kliennya; 

i. mampu me-ngembangkan dan 
memelihara jaringan         
kerja dengan masyarakat 
profesi dan kliennya; 

i. mampu me-ngembangkan dan 
memelihara jaringan         
kerja dengan masyarakat 
profesi dan kliennya; 

j. mampu ber-tanggungjawab 
atas  pekerjaan di bidang 
profesinya sesuai dengan kode 
etik profesinya; 

j. mampu ber-tanggungjawab 
atas  pekerjaan di bidang 
profesinya sesuai dengan kode 
etik profesinya; 

j. mampu ber-tanggungjawab 
atas  pekerjaan di bidang 
profesinya sesuai dengan kode 
etik profesinya; 

k. mampu meningkat-kan 
kapasitas pem-belajaran secara 
mandiri 

k. mampu meningkat-kan 
kapasitas pem-belajaran secara 
mandiri dan tim yang berada di 
bawah tanggungjawabnya; 

k. mampu meningkat-kan 
kapasitas pem-belajaran secara 
mandiri dan tim yang berada di 
bawah tanggungjawabnya; 

l. mampu berkontribusi dalam 
evaluasi atau pengembangan 
kebijakan nasional dalam 
rangka peningkatan mutu 
pendidikan  profesi atau 
pengembangan kebijakan 
nasional pada bidang 
profesinya; dan 

l. mampu berkontribusi dalam 
evaluasi atau pengembangan 
kebijakan nasional dalam 
rangka pe-ningkatan mutu 
pendidikan  profesi atau 
pengembangan kebijakan 
nasional pada bidang 
profesinya; dan 

l. mampu berkontribusi dalam 
evaluasi atau pengembangan 
kebijakan nasional dalam 
rangka peningkatan mutu 
pendidikan profesi atau 
pengembangan kebijakan 
nasional pada bidang profesi-
nya; dan 

m. mampu men-dokumentasikan, 
menyimpan, mengaudit, 
meng-amankan, dan me-
nemukan kembali data serta 
informasi untuk keperluan 
pengembangan hasil kerja 
profesinya. 

m. mampu men-dokumentasikan, 
menyimpan, meng-audit, 
mengamankan, dan 
menemukan kembali data serta 
informasi untuk ke-perluan 
pengembang-an hasil kerja 
profesinya. 

 

m. mampu men-dokumentasikan, 
me-nyimpan, mengaudit, 
mengamankan, dan 
menemukan kembali data serta 
informasi untuk keperluan 
pengembangan hasil kerja 
profesinya. 

n. membuat keputus-an 
independen se-suai dengan 
kode etik profesinya dalam 
bingkai akhlak karimah. 

  

Adapun Deskripsi Capaian Pembelajaran pada aspek Keterampilan Khusus dan 

Pengetahuan berdasarkan Peraturan Presisen Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI 

dengan ditambah keunggulan UIN Sunan Gunung Djati Bandung berdasarkan visi 

Wahyu Memandu Ilmu Berbingkai Akhlak Karimah, adalah sebagai berikut:  

JENJANG 
KUALIFIKASI 

URAIAN 

5 
(D.3) 

Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang 
sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan 
menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan 
kuantitas yang terukur melalui pendekatan yang dapat 
dipertanggungjawabkan berdasarkan nilai-nilai Islami dalam bingkai 
akhlak karimah. 

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta 
mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural yang 
bersumber dari wahyu untuk mencapai akhlak karimah. 

Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis 
secara komprehensif. 

Bertanggung  jawab  pada  pekerjaan  sendiri  dan  dapat  diberi  tanggung 
jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. 

 Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu 
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JENJANG 
KUALIFIKASI 

URAIAN 

 
6 

(D.4/S.1) 

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian 
masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi serta 
mengkontekstualisasikannya dalam bingkai akhlak karimah. 
Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan 
ilmu agama pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta 
mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi untuk 
kemaslahatan umat. 
 

 

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan 
konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara 
mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah 
prosedural berdasarkan pendekatan ilmu-ilmu keagamaan. 
Menguasai landasan filosofis dan teologis tentang hakikat 
ketauhidan dalam penciptaan manusia dan alam semesta; hakikat 
nubuwwah, risalah dan dakwah hubungannya dengan bidang 
keahliannya untuk berkonstribusi dalam pembangunan.  

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi 
dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai 
alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 

Bertanggung  jawab  pada  pekerjaan  sendiri  dan  dapat  diberi  tanggung 
jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 

7 
(Profesi) 

Mampu  merencanakan dan  mengelola sumberdaya di bawah  tanggung 
jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk 
menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.  
Mampu  merencanakan dan  mengelola sumberdaya di  bawah  
tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif 
kerjanya dengan memanfaatkan ilmu agama pada bidangnya dalam 
penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang 
dihadapi untuk kemaslahatan umat. 

Mampu  memecahkan permasalahan  ilmu  pengetahuan,  teknologi, 
dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan 
monodisipliner. 
Mampu  memecahkan permasalahan  ilmu  pengetahuan,  
teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui 
pendekatan kewahyuan. 
 

Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan 
akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di 
bawah tanggung jawab bidang keahliannya. 

8 
(S.2) 

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam 
bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga 
menghasilkan karya inovatif dan teruji  
Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di 
dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset 
dengan mengutamakan kewahyuan dan akhlak karimah, hingga 
menghasilkan karya inovatif, teruji, dan bermanfaat bagi 
kemaslahatan umat.  

Mampu  memecahkan permasalahan  ilmu  pengetahuan,  teknologi, 
dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau 
multidisipliner dengan mengutamakan kewahyuan dan akhlak 
karimah. 

Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi 
masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan 
internasional. 
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JENJANG 
KUALIFIKASI 

URAIAN 

 

9 
(S.3) 

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di 
dalam  bidang  keilmuannya  atau  praktek  profesionalnya  melalui  riset, 
hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. 
Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni 
baru  di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya 
melalui riset dengan mengutamakan kewahyuan dan akhlak 
karimah, hingga menghasilkan karya kreatif, original, teruji, dan 
bermanfaat bagi kemaslahatan umat. 

Mampu  memecahkan permasalahan  ilmu  pengetahuan, teknologi,  dan/ 
atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, 
dan transdisipliner dalam konteks wahyu memandu ilmu dengan 
bingkai akhlak karimah. 

DIPLOMA 3 

No Aspek Rumusan 
Bahan Kajian pada Mata 

Kuliah 

1 Sikap 

a.  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  
dan  mampu  menunjukkan sikap religius 
sebagai muslim, mukmin, dan muhsin; 

b. Toleran, moderat, dan menjunjung   tinggi 
nilai ke-manusiaan dalam   menjalan-kan   
tugas berdasarkan nilai, moral, dan etika 
Islami; 

 

2 
Keterampilan 

Umum 

mampu memecahkan masalah pekerjaan  
dengan sifat dan  konteks yang sesuai dengan 
bidang keahlian terapannya didasarkan pada 
dasar-dasar kewahyuan, pemikiran logis, 
inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya 
secara mandiri; 

 

3 
Keterampilan 

Khusus 

Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, 
memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan 
yang sudah maupun belum baku dengan 
menganalisis data, serta mampu menunjukkan 
kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur 
melalui pendekatan yang dapat 
dipertanggungjawabkan ber-dasarkan nilai-
nilai Islami dalam bingkai akhlak karimah. 

 

4 Pengetahuan 

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 
tertentu secara umum, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian masalah 
prosedural yang bersumber dari wahyu untuk 
mencapai akhlak karimah. 

 

DIPLOMA 4/ S.1 

No Aspek Rumusan 
Bahan Kajian 

pada Mata Kuliah 

1 Sikap 

a. bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  
mampu  me-nunjukkan sikap religius sebagai 
muslim, mukmin, dan muhsin; 

b. Toleran, moderat, dan men-junjung   tinggi   
nilai   kemanusia-an   dalam   menjalankan tugas 
berdasarkan nilai ,moral, dan etika Islami; 

1. Bahasa Inggris 

2. Bahasa Arab 

3. Ulumul Qur’an 

4. Ulumul Hadits 

5. Ilmu Tauhid 

6. Ilmu Fiqih 

7. Ilmu Akhlak 

8. Sejarah Peradaban Islam 
 2 

Keterampilan 
Umum 

a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 
sistematis, dan inovatif dalam konteks pe-
ngembangan atau implementasi agama 
Islam yang memper-hatikan dan 
menerapkan nilai kemanusian yang sesuai 
dengan bidang keahliannya; 
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No Aspek Rumusan 
Bahan Kajian 

pada Mata Kuliah 

b. melakukan kajian ilmunya berdasarkan 
prosedur ilmiah dan kewahyuan serta 
implikasinya terhadap kemaslahatan umat 

3 
Keterampilan 

Khusus 

a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya 
dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam 
penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi 
terhadap situasi yang dihadapi serta meng-
kontekstualisasikannya dalam bingkai 
akhlak karimah. 

b. Mampu mengaplikasikan bi-dang 
keahliannya dan me-manfaatkan ilmu agama 
pada bidangnya dalam penyelesaian masalah 
serta mampu ber-adaptasi terhadap situasi 
yang dihadapi untuk kemaslahatan umat. 

4 Pengetahuan 

a. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 
tertentu secara umum dan konsep teoritis 
bagian khusus dalam bidang pengetahuan 
tersebut secara mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian masalah 
prosedural berdasarkan pendekatan ilmu-
ilmu keagamaan. 

b. Menguasai landasan filosofis dan teologis 
tentang hakikat ketauhidan dalam 
penciptaan manusia dan alam semesta; 
hakikat nubuwwah, risalah dan dakwah 
hubungannya dengan bidang keahliannya 
untuk ber-konstribusi dalam pembangun-an. 

PROFESI 

No Aspek Rumusan 
Bahan Kajian pada Mata 

Kuliah 

1 Sikap 

a. bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  
dan  mampu  menunjukkan sikap religius 
sebagai muslim, mukmin, dan muhsin; 

b.  Toleran, moderat, dan menjunjung   tinggi 
nilai ke-manusiaan dalam   menjalankan tugas 
berdasarkan nilai,moral, dan etika Islami; 

 

2 
Keterampilan 

Umum 

Membuat keputusan independen sesuai 
dengan kode etik profesi-nya dan akhlak al-
karimah. 

 

3 
Keterampilan 

Khusus 

Mampu  merencanakan dan  me-ngelola 
sumberdaya di  bawah  tanggung jawabnya, 
dan meng-evaluasi secara komprehensif 
kerjanya dengan memanfaatkan ilmu agama 
pada bidangnya dalam penyelesaian masalah 
serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang 
dihadapi untuk kemaslahatan umat. 

 

4 Pengetahuan 

Mampu  memecahkan per-masalahan  ilmu  
pengetahuan,  teknologi, dan/atau seni di 
dalam bidang keilmuannya melalui pen-
dekatan kewahyuan. 

 

S.2 

No Aspek Rumusan 
Bahan Kajian pada Mata 

Kuliah 

1 Sikap 

a.  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  
mampu  me-nunjukkan sikap religius sebagai 
muslim, mukmin, dan muhsin; 

b.  Toleran, moderat, dan men-junjung   tinggi   
nilai   kemanusia-an   dalam   menjalankan   
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No Aspek Rumusan 
Bahan Kajian pada Mata 

Kuliah 

tugas berdasarkan nilai, moral, dan etika Islami; 

2 
Keterampilan 

Umum 

a. mampu mengembangkan pemikir-an logis, 
kritis, sistematis, dan kreatif melalui 
penelitian ilmiah, penciptaan desain atau 
karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai-nilai agama, nilai 
humaniora sesuai dengan bidang 
keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan 
hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, 
dan etika ilmiah dalam bentuk tesis   atau   
bentuk   lain   yang setara,  dan  diunggah  
dalam laman perguruan tinggi, serta 
makalah yang telah diterbitkan di jurnal 
ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal 
internasional; 

b. melakukan validasi atas hasil kajian ilmunya 
berdasarkan prosedur ilmiah dan 
kewahyuan, dan meng-komunikasikannya 
kepada masyarakat akademik dengan 
menjunjung tinggi akhlak al-karimah. 

 

3 
Keterampil-an 

Khusus 

Mampu mengembangkan pe-ngetahuan, 
teknologi, dan/atau seni di dalam bidang 
keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui 
riset dengan mengutamakan kewahyuan dan 
akhlak karimah, hingga menghasilkan karya 
inovatif, teruji, dan bermanfaat bagi 
kemaslahatan umat. 

 

4 Pengetahuan 

Mampu  memecahkan permasalah-an  ilmu  
pengetahuan,  teknologi, dan/atau seni di dalam 
bidang keilmuannya melalui pendekatan 
kewahyuan. 

 

 

S.3 

No Aspek Rumusan 
Bahan Kajian 

pada Mata Kuliah 

1 Sikap 

a.  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  
dan  mampu  menunjukkan sikap religius 
dengan berislam, berihsan, dan berakhak 
karimah; 

b.  Toleran, moderat, dan menjunjung   tinggi   
nilai   ke-manusiaan   dalam   menjalan-kan   
tugas berdasarkan nilai, moral, dan etika Islami; 

 

2 
Keterampilan 

Umum 

a. mampu menemukan atau mengembangkan 
teori/ konsepsi /gagasan ilmiah baru, 
memberi-kan  kontribusi pada pe-
ngembangan serta pengamalan ilmu 
pengetahuan dan/atau teknolog yang 
mem-perhatikan dan menerapkan nilai-
nilai agama dan nilai humaniora di bidang 
keahlian-nya, dengan menghasilkan 
penelitian ilmiah berdasarkan metodologi 
ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan kreatif; 

b. Memilih dan menyusun pe-nelitian inter, 
multi, dan trans disipliner berbasis 
kewahyuan dan mengkomunikasikannya 
kepada masyarakat akademik internasional 
dengan men-junjung tinggi akhlak al-
karimah.   

 



 

 Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN SGD Bandung Mengacu Kepada KKNI dan SNPT | 40  

No Aspek Rumusan 
Bahan Kajian 

pada Mata Kuliah 

3 
Keterampilan 

Khusus 

Mampu mengembangkan pe-ngetahuan, 
teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang 
ke-ilmuannya atau praktek profesionalnya 
melalui riset dengan mengutamakan kewahyu-
an dan akhlak karimah, hingga menghasilkan 
karya kreatif, original, teruji, dan bermanfaat bagi 
kemaslahatan umat. 

 

4 Pengetahuan 

Mampu  memecahkan permasalahan  ilmu  
pengetahuan, teknologi,  dan/ atau seni di dalam 
bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, 
dan transdisipliner dengan mengutama-kan 
kewahyuan dan akhlak karimah. 
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BAB IV 

PEMBELAJARAN 

 

A. Perencanaan 

Perencanaan Pembelajaran memegang peranan yang penting dalam menentukan 

arah dan tingkat keberhasilan suatu pembelajaran, sehingga keberadaannya menjadi 

indikator utama dan sering diperlukan oleh berbagai pihak yang  berkepentingan  untuk  

menjamin  bahwa  pembelajaran  sudah  berlangsung dengan baik. 

Perencanaan  pembelajaran  merupakan  kegiatan  dalam  rangka memproyeksikan 

tindakan yang akan dilaksanakan dalam suatu proses belajar mengajar, yaitu dengan 

mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, model dan teknik), serta 

bagaimana mengukurnya menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses belajar mengajar 

menjadi efektif dan efisien. 

Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk rencana 

pembelajaran semester (RPS) atau nama lainnya, disusun oleh dosen atau tim dosen 

sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studinya. 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah kegiatan atau tindakan 

mengkoordinasikan komponen-komponen pem-belajaran sehingga tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, model dan teknik) serta cara 

menilainya menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses belajar mengajar selama satu 

semester menjadi efektif dan efisien. Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan 

dan dikembangkan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS), disusun oleh 

dosen atau tim dosen sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dalam program studinya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 49  Tahun  2014  tentang SNPT tanggal 9 Juni 2014, komponen Rencana 

Pembelajaran Semester terdiri dari : a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, 

semester, SKS, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang 

dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap 

tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian 

yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu 

yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) 
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pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot 

penilaian; dan i) daftar referensi  yang digunakan. 

Komponen-komponen Rencana Pembelajaran Semester secara rinci diperlihatkan 

pada tabel 12 di bawah: 

Tabel 12  

Komponen-komponen Rencana Pembelajaran Semester 
Mata Kuliah :…………………….. 
Kode  :……….…………….. 

Semester : …………… 
SKS  :………..….... 

Program Studi :…………………….. Dosen :…………………... 

Capaian Pembelajaran : ................................................................................................... 

Minggu 
Ke- 

Kemampuan 
Akhir yang 
Diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pelajaran) 

Bentuk 
Pembelajaran 

Waktu Belajar 
(menit) 

Indikator dan Kreteria 
Penilaian 

 

Bobot Nilai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

       

       

       

 
Untuk mengisi format di atas, setiap komponen dijelaskan pada tabel 13 berikut ini. 

Tabel 13 
Penjelasan Setiap Komponen  Rencana Pembelajaran Semester 

No.  Komponen Penjelasan Pengisian 

1 Minggu Ke Menunjukan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu 
ke 1 sampai ke 16 (satu semester) (bisa 1/2/3/4 mingguan). 

2 Kemampuan Akhir 
yang Diharapkan 

Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif 
diusahakan lengkap dan utuh (hard skills & soft skills). Merupakan 
tahapan kemampuan yang diharapkan dapat Mencapai kompetensi 
mata kuliah ini diakhir semester.  
Pada aspek kognitif, seperti: menganalisis komponen teori belajar 
konstruksivisme menurut Viggot Sky dalam mata kuliah teori 
belajar dan pembelajaran.  
Asepek Afektif, seperti menilai positif terhadap komponen teori 
belajar konstruksivisme dengan mengaitkannya terhadap QS. 17: 
36. 
Aspek Psikomotor, seperti merancang langkah-langkah 
pembelajaran PAI berdasarkan teori konstruksivisme 

3 Bahan Kajian 
(Materi Belajar) 

Bisa diisi pokok bahasan/sub pokok bahasan, atau topik bahasan.  

4 Bentuk 
Pembelajaran 

Merupakan langkah-langkah kegiatan yang harus dialami mahasiswa 
(pengalaman belajar) untuk mencapai kemampuan yang telah 
ditetapkan. Hal itu dapat kegiatan tatap muka di kelas, tugas mandiri 
terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur. 
Tatap muka di kelas seperti: mengikuti ceramah, diskusi, presentasi 
tugas, seminar, simulasi, responsi, praktikum, latihan, kuliah lapang, 
praktek bengkel, survai lapangan, bermain peran,atau gabungan 
berbagai bentuk.  
Tugas mandiri terstruktur seperti: meriview buku yang ditentukan 
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No.  Komponen Penjelasan Pengisian 

dosen, menyusun makalah, survey lapangan, dan tugas sejenis yang 
kegiatannya ditentukan oleh dosen. 
Tugas mandiri tidak terstruktur seperti: menulis di jurnal, 
menghadiri seminar, mengikuti diklat, dan tugas sejenis yang 
kegiatannya tidak ditentukan oleh dosen. 

5 Waktu Belajar Takaran waktu yang menyatakan beban belajar dalam satuan SKS 
(satuan kredit semester). Satu SKS setara dengan 160 (seratus enam 
puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. 

6 Indikator dan Kriteria 
Penilaian  

Indikator merupakan penciri yang dapat menunjukkan pencapaian 
kemampuan yang dicanangkan, meliputi: kognitif, afektif dan 
psikomotor.  
Ketiga indikator tersebut dapat berupa kriteria penilaian kualitatif, 
dan kriteria penilaian kuantitatif.  
Kriteria penilaian merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh dosen 
yang berkaitan dengan penciri kemampuan, seperti: dapat 
mengaitkan antara fugsi sam’a, basyar, dan fuad sesuai dengan tafsir 
al-Maragi dalam mata kuliah teri belajar dan pembelajaran. 
Demikian pula kriteria penilaian dapat berupa kriteria penilaian 
kualitatif, dan kriteria penilaian kuantitatif.  
Kriteria penilaian kualitatif, seperti: ketepatan analisis, kerapian 
sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi dan yang sejenis. 
Kriteria penilaian kuantitatif, seperti: banyaknya kutipan 
acuan/unsur yang dibahas, kebenaran hitungan, dan yang sejenis. 

7 Bobot Nilai disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau 
mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan 
terhadap pencapaian kompetensi mata kuliah ini. 

 

Berdasarkan komponen yang harus ada, format RPS dapat diawali dengan 

identitas kemudian dicantumkan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk mewujudkan 

capaian pembelajaran mata kuliah, maka diperlukan pentahapan satu atau beberapa 

capaian kemampuan yang akan dicapai dalam setiap pertemuan atau sejumlah 

pertemuan. Pada dokumen rencana pembelejaran,    kemampuan akhir yang 

direncanakan ini setara dengan tujuan mata kuliah, yang telah dilengkapi dengan unsur-

unsur yang dipersyaratkan pada KKNI dan SNPT. 

Indikator merupakan suatu ciri yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai 

kemampuan akhir yang direncanakan. Indikator dalam rencana pembelajaran merupakan 

uraian singkat tentang tingkat kemampuan akhir yang dirinci dalam setiap unsur KKNI, 

yang meliputi sikap dan tata nilai, kemampuan kerja (ketrampilan), penguasaan 

pengetahuan, dan kemampuan manajerial. 

Kemampuan akhir yang direncanakan tersebut, dapat terdiri dari satu atau 

beberapa bahan kajian. Bahan kajian tersebut merupakan substansi materi yang akan 

dibahas pada pertemuan perkuliahan, tugas mandiri terstruktur dan tuas mandiri tidak 

terstruktur. Bahan kajian dapat diambil dari pokok bahasan atau bab yang ada pada 
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referensi yang digunakan. Untuk satu bahan kajian dapat digunakan lebih dari satu 

referensi. 

Dari kemampuan akhir yang direncanakan dan bahan kajian yang ditentukan, 

maka dapat ditentukan bentuk pembelajaran berupa langkah-langkah (metode 

pembelajaran) dipergunakan untuk mencapai kemampuan akhir yang direncanakan. 

Metode pembelajaran yang digunakan diusahakan seefektif mungkin, artinya harus dicari 

metode pembelajaran Studet Centered Learning (SCL) yang sesuai dengan ranah 

kemampuan akhir yang direncanakan. Sebagai contoh, jika kemampuan akhir yang 

direcanakan adalah ranah psikomotorik, maka pembelajaran yang efektif adalah metode 

praktikum, bukan ceramah atau diskusi. Bentuk pembelajaran dapat berupa tatap muka, 

tugas mandiri terstruktur, dan tugas mandiri tidak terstruktur. 

Tugas mahasiswa baik tugas mandiri terstruktur maupun tugas mandiri tidak 

terstruktur adalah aktivitas yang harus dilakukan mahasiswa guna menunjang tercapainya 

kemampuan akhir yang direncanakan. Dosen dapat mengembangkan rencana tugas 

mahasiswa sesuai kebutuhan. 

B. Pelaksanaan 

1. Paradigma Pembelajaran 

Pembelajaran di Perguruan Tinggi perlu berorientasi kepada kebutuhan tantangan 

abad XXI. Bentuk perubahan-perubahan tersebut adalah: (i) perubahan dari pandangan 

kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (ii) perubahan dari kohesi 

sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktek 

berkewarganegaraan), dan (iii) perubahan dari pertumbuhan   ekonomik   ke   

perkembangan   kemanusiaan.   Untuk   menuju perubahan tersebut, maka UNESCO 

(1998) menetapkan empat pilar pendidikan: (i) learning to know, (ii) learning to do, (iii) 

learning to live together (with others),  dan  (iv)  learning  to  be,  serta  belajar  sepanjang  hayat  

(learning throughout life). 

Hal ini berarti bahwa kompetensi sebagai ciri utama dari penguasaan learning to do 

dari suatu materi pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan elemen kompetensi yang 

terkandung dalam learning to know, learning to live together, dan   learning   to   be   dari   

materi   yang   bersangkutan   atau   materi-materi pembelajaran lainnya. Oleh 

karenanya, pemisahan antara materi pembelajaran atas hard skill dan soft skill dalam 

satu kurikulum tidak berlaku lagi. Makna arti hard skill dan soft skill diakomodasi dalam 
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proses pembelajaran yang sesuai dengan dimensi proses kognitif, yaitu: (i) 

mengingat/menghafalkan, (ii) memahami, (iii) menerapkan, (iv) menganalisa, (v) 

mengevaluasi, dan (vi) mengkreasi; dari setiap dimensi pengetahuan yang berjenjang, 

mulai dari dimensi faktual, dimensi konsepsual, dimensi prosedural, dan dimensi 

pengetahuan metakognitif. 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai salah satu Pendidikan Tinggi  

Keagamaan Islam meletakkan paradigma tersebut sesuai dengan visinya, yaitu      pada     

konteks wahyu memandu ilmu dalam pengembangan pengetahuan (learning   to   know) 

dan kerangka akhlakul karimah dalam learning to do, learning live together, dan learning to be. 

2. Perubahan dari TCL ke arah SCL 

Dengan menempatkan mahasiswa sebagai peserta yang sedang belajar, maka 

selayaknya kegiatan pembelajaran lebih terfokus kepada kegiatan mahasiswa. Pola 

pembelajaran yang terpusat pada dosen (TCL) seperti yang dipraktekkan pada saat 

ini sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu pembelajaran ke depan didorong 

menjadi berpusat pada mahasiswa (SCL). Mahasiswa harus didorong untuk memiliki 

motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai hasil 

pembelajaran yang diinginkan. Dalam hal ini dosen menjadi pemberi petunjuk 

(mursyid) dalam memberikan kemudahan belajar bagi mahasiswa. 

Tiga prinsip yang harus ada dalam pembelajaran SCL adalah (a) pengetahuan 

sebagai  satu  hal  yang  belum  lengkap,  (b)  proses  belajar  sebagai  proses penyusunan 

pengetahuan, (c) proses pembelajaran bukan sebagai proses pemberian dan penerimaan 

pengetahuan. Proses pembelajaran adalah proses dimana mahasiswa belajar dengan 

menggunakan berbagai strategi dan metode untuk mencapai kemampuan yang 

diharapkannya dibawah bimbingan dosen (mursyid). 

Perbedaan pendekatan pembelajaran  yang berpusat pada dosen (TCL) dan 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (SCL) dapat dirinci pada tabel 14 di bawah 

ini: 

Tabel 14 
Perbedaan Pendekatan Pembelajaran TCL dan SCL 

Teacher Centered Learning Student Centered Learning 

Pengetahuan di transfer dari dosen ke 
mahasiswa 

Mahasiswa  aktif mengembangan  pengetahuan dan 
keterampilan yang dipelajarinya 

Mahasiswa menerima pengetahuan secara 
pasif 

Mahasiswa   aktif   terlibat   dalam   mengelola 
pengetahuan 
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Teacher Centered Learning Student Centered Learning 

Menekankan pada penguasaan 
materi 

Tidak  hanya  menekankan  pada  penguasaan materi,  
tetapi  juga mengembangkan  karakter mahasiswa (Life-long 
learning) 

Biasa memanfaatkan media tunggal Memanfaatkan banyak media (multimedia) 

Fungsi dosen sebagai pemberi 
informasi utama dan evaluator 

Fungsi  dosen  sebagai  fasilitator  dan  evaluasi dilakukan 
bersama dengan mahasiswa 

Proses pembelajaran dan penilaian dilakukan 
secara terpisah 

Proses  pembelajaran  dan  asesmen  dilakukan secara 
berkesinambungan dan terintegrasi 

Menekankan pada jawaban yang 
benar 

Penekanan     pada     proses     pengembangan 
pengetahuan.  Kesalahan  dinilai  dan  dijadikan sumber 
pembelajaran 

 

Berdasarkan paradigma pendidikan abad XXI dan perubahan dari TCL ke SCL, 

maka pendekatan pembelajaran dilihat dari segi interaksi antara mahasiswa dengan 

dosen dapat menggunakan pendekatan partisifatif untuk mengembangkan masa depan 

bersama antara mahasiswa dengan dosen. Sejalan dengan visi, misi UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung  dalam  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dengan  wahyu  memandu 

ilmu serta keterampilan dan sikap dengan bingkai akhlak karimah maka sudah 

selayaknya dosen menjadi mursyid. 

3. Peran Dosen dan Mahasiswa dalam Pembelajaran SCL (Student Centered 

Learning) 

Dalam proses pembelajaran, dosen berperan sebagai mursyid, yaitu: 

a. Membina akhlak mahasiswa dalam belajar. 

b. Bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. 

c. Mengkaji capaian pembelajaran mata kuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir 

pembelajaran. 

d. Merancang  strategi  dan  lingkungan  pembelajaran  yang  dapat  menyediakan 

beragam pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai 

kompetensi yang dituntut mata kuliah. 

e. Membantu   mahasiswa   menyelesaikan   masalah   belajar   untuk   mencapai 

kompetensi yang diharapkan. 

f. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang 

relevan dengan capaian pembelajaran yang akan diukur. 

Sementara itu, peran yang harus dilakukan mahasiswa sebagai murid dalam 

pembelajaran adalah: 

a. Meniatkan diri untuk belajar dengan sungguh-sungguh.  
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b. Berakhlak baik dengan menghormati majelis ilmu. 

c. Mengkaji capaian pembelajaran mata kuliah bersama-sama dengan dosen.  

d. Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen. 

e. Membuat rencana pembelajaran untuk mata kuliah yang diikutinya.  

f. Belajar secara aktif. 

4. Karakteristik Pembelajaran 

Karakteristik   proses   pembelajaran   terdiri   atas      sifat   interaktif,   holistik, 

integratif, saintifik, kontekstual,    tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat    pada 

mahasiswa. 

a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses 

interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 

b. Holistik  adalah  proses  pembelajaran  mendorong  terbentuknya    pola  pikir yang 

komprehensif dan luas   dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal 

maupun nasional. 

c. Integratif   adalah   capaian   pembelajaran   lulusan   diraih   melalui   proses 

pembelajaran   yang  terintegrasi  untuk  memenuhi  capaian  pembelajaran lulusan 

secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan 

multidisiplin. 

d. Saintifik  adalah  capaian  pembelajaran    lulusan    diraih    melalui  proses 

pembelajaran   yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan 

akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 

e. Kontekstual       adalah  capaian    pembelajaran    lulusan    diraih    melalui proses   

pembelajaran   yang disesuaikan dengan tuntutan   kemampuan menyelesaikan 

masalah dalam ranah keahliannya. 

f. Tematik   adalah   capaian   pembelajaran   lulusan   diraih   melalui   proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik     keilmuan   program studi      

dan     dikaitkan   dengan  permasalahan  nyata melalui  pendekatan transdisiplin. 

g. Efektif  adalah  capaian  pembelajaran  lulusan    diraih  secara  berhasil  guna dengan  

mementingkan  internalisasi    materi    secara    baik    dan    benar dalam    kurun   

waktu    yang optimum. 
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h. Kolaboratif  adalah  capaian  pembelajaran  lulusan  diraih  melalui  proses 

pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar   individu pembelajar untuk

 menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

i. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, 

dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan. 

C. Penilaian 

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian 

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. 

Sistem penilaian menggunakan standar penilaian pembelajaran yang dalam 

Permendikbud  Nomor  49  Tahun  2014  pasal  18  ayat  1  sebagai  kriteria  minimal 

tentang  penilaian  proses  dan  hasil  belajar  mahasiswa  dalam  rangka  pemenuhan 

capaian   pembelajaran   lulusan.   Penilaian   proses   dan   hasil   belajar   mahasiswa 

mencakup: 

1. Prinsip penilaian. 

2. Teknik dan instrumen penilaian. 

3. Mekanisme dan prosedur penilaian. 

4. Melaksanaan penilaian. 

5. Pelaporan penilaian, dan 

6. Kelulusan mahasiswa.  

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan  yang dilakukan  secara terintegrasi  (Permendikbud  No 49  tahun 2014) 

dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini. 

Tabel 15 
Prinsip-Prinsip Penilaian 

Prinsip Penjelasan 

Edukatif 

Memotivasi untuk: 

a. Memperbaiki rencana dan cara belajarnya; 
b. Meraih capaian pembelajarnya; 

Otentik 
a. Berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan; 
b. Hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa; 

Objektif 
a. Penilaian yang standarnya disepakati antara dosen dan mahasiswa; 
b. Bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai; 

Akuntabel Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, 
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Prinsip Penjelasan 

disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 

Transparan 

a. Penilaian yang prosedural; 
b. Hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; 

 

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, 

dan angket.  Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik 

dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap 

dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan,  

keterampilan  umum,  dan  keterampilan  khusus  dilakukan  dengan memilih satu atau 

kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan 

integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.  

Mekanisme penilaian terdiri atas: 
 

1. Menyusun,  menyampaikan, menyepakati  tahap,  teknik,  instrumen,  kriteria, 

indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana 

pembelajaran. 

2. Melaksanakan  proses  penilaian  sesuai  dengan  tahap,  teknik,  instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian memberikan 

umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada 

mahasiswa, dan 

3. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel 

dan transparan. 

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau 

soal,  observasi  kinerja,  pengembalian hasil  observasi,  dan  pemberian  nilai  akhir. 

Prosedur  penilaian  pada  tahap  perencanaan  dapat  dilakukan  melalui  penilaian 

bertahap dan/atau penilaian ulang. 

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 

Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: 

1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu. 

2. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, 

dan/atau 

3. Dosen  pengampu   atau   tim   dosen   pengampu   dengan   mengikutsertakan 

pemangku kepentingan yang relevan. 
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Pelaksanaan penilaian untuk program doktor, wajib menyertakan tim penilai 

eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam 

kisaran: 

1. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. 

2. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. 

3. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.  

4. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang, atau 

5. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 

 

Dapat  juga  menggunakan  huruf  antara  nilai  pada  kisaran  0  (nol)  sampai  4 

(empat). Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran 

sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di 

tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi 

kumulatif (IPK). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung 

dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang 

ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah 

yang diambil dalam satu semester. 

Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan 

cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan 

SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah S K S  mata kuliah yang 

diambil yang telah ditempuh. 

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks 

prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika 

akademik. 

Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah 

menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran 

lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 

lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). 

Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan 

dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: 
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1. Mahasiswa  dinyatakan  lulus  dengan  predikat  memuaskan  apabila  mencapai 

indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 

3,00 (tiga koma nol).  

2. Mahasiswa  dinyatakan  lulus  dengan  predikat  sangat  memuaskan  apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 

3,50 (tiga koma lima nol), atau 

3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi 

kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 

Mahasiswa program program magister, dan program doktor dinyatakan  lulus 

apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian 

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi 

kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol). 

Kelulusan mahasiswa dari, program magister dan program doktor, dinyatakan 

dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: 

1. Mahasiswa  dinyatakan  lulus  dengan  predikat  memuaskan  apabila  mencapai 

indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma 

lima nol). 

2. Mahasiswa  dinyatakan  lulus  dengan  predikat  sangat  memuaskan  apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 

3,75 (tiga koma tujuh lima), atau 

3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi 

kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). 

4. Mahasiswa  yang  dinyatakan  lulus  berhak  memperoleh  ijazah,  gelar  atau 

sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan 

perundangan.  
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BAB V 
PELAPORAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA 

 

 

Pelaporan  prestasi  belajar  mahasiswa  UIN  SGD  BANDUNG  dapat  berupa 

ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). 

A. Ijazah 

Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu 

jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

keagamaan (Peraturan Menteri Agama Repulik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang 

Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi 

Keagamaan Pasal 1 ayat 1). Ijazah memuat: 

1. Nomor registrasi Ijazah di atas sebelah kiri; 
2. Nomor keputusan pendirian UIN/SK BAN-PT dan Nilai Akreditasi di atas sebelah 

kiri; 
3. Lambang Negara di tengah bagian atas; 
4. Tulisan Kementerian Agama Republik Indonesia; 
5. Nama dan Lambang UIN; 
6. Nama Fakultas dan Jurusan/Program Studi; 
7. Nama lengkap penerima Ijazah; 
8. Tempat dan tanggal lahir penerima Ijazah; 
9. Nomor Induk Mahasiswa (NIM); 
10. Gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya; 
11. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan; 
12. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah; 
13. Tanda  tangan  dan  nama  pejabat  yang  berwenang  menandatangani  ijazah 

(Rektor dan Dekan untuk Fakultas; Rektor dan Direktur untuk Program 
Pascasarjana);  

14. Stempel Perguruan Tinggi; dan 
15. Foto penerima ijazah. 

B. Transkrip Akademik 

Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang 

telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak 

mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan 

batas yang telah ditentukan (Peraturan Menteri Agama Repulik Indonesia Nomor 1 

tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan PMA tersebut, 

maka transkrip akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung memuat: 

1. Lambang UIN; 
2. Nama Perguruan Tinggi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung); 
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3. Nomor keputusan pendirian UIN/SK BAN-PT; 
4. Nomor Transkrip Akademik; 
5. Program pendidikan (diploma, sarjana, magister, atau doktor); 
6. Nama Program Studi/Jurusan; 
7. Nama lengkap pemilik Transkrip Akademik; 
8. Tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik; 
9. Nomor Induk Mahasiswa ; 
10. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan; 
11. Tempat,   tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik; 
12. Pemimpin  Perguruan  Tinggi  yang  berwenang  menandatangani  Transkrip 
13. Akademik (Dekan dan Ketua Program Studi/Jurusan); Stempel Fakultas; 
14. Semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot SKS, dan nilai yang telah 

diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir; 
15. Indeks prestasi; dan 
16. Judul tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi 

C. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat 

informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan bergelar 

(Peraturan Menteri Agama Repulik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, 

Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi 

Keagamaan Pasal 1 ayat 3). 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement adalah surat 

pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh UIN, berisi informasi tentang pencapaian  

akademik  atau  kualifikasi  dari  lulusan.  Kualifikasi  lulusan  diuraikan dalam bentuk 

narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI 

dan  SNPT  yang relevan  dalam  suatu  format  standar  yang mudah dipahami oleh 

masyarakat umum. 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bukan pengganti dari ijazah, bukan 

transkrip   akademik,   dan   bukan   media   yang   secara   otomatis   memastikan 

pemegangnya   mendapatkan   pengakuan,   tetapi   SKPI   menjabarkan   pemenuhan 

Standard Kompetensi Lulusan (SKL) yang merupakan Capaian Pembelajaran Minimum 

(CPM) lulusan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54  ayat  (1) 

huruf a  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan Tinggi. 

Bagi lulusan, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sangat bermanfaat, 

yaitu: 

1. Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan 

pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh 
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pihak pengguna di  dalam  maupun luar negeri  dibandingkan  dengan  membaca 

transkrip. 

2. Merupakan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya.  

3. Meningkatkan kelayakan kerja (employability) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang 

program studi/jurusan. 

Bagi institusi, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bermanfaat untuk: 

1. Menyediakan  penjelasan  terkait  dengan  kualifikasi  lulusan,  yang  lebih  mudah 

dimengerti oleh masyarakat, dibandingkan dengan membaca transkrip. 

2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian 

pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, 

hal ini akan meningkatkan trust dari pihak lain dan sustainability dari institusi. 

3. Menyatakan  bahwa  institusi  pendidikan  berada  dalam  kerangka  kualifikasi 

nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada 

institusi luar negeri melalui qualification framework masing-masing negara. 

4. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada 

konteks pendidikan yang berbeda-beda. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Repulik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 

tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

Perguruan Tinggi Keagamaan Pasal 18 ayat 1, maka Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah (SKPI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung memuat: 

1. Lambang UIN; 
2. Nama Perguruan Tinggi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung); 
3. Nomor keputusan pendirian UIN/SK BAN-PT; 
4. Nama Program Studi/Jurusan; 
5. Nama lengkap pemilik SKPI; 
6. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI; 
7. Nomor Induk Mahasiswa 
8. Tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan; 
9. Nomor seri Ijazah; 
10. Gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;  
11. Program pendidikan (diploma, sarjana, magister, atau doktor); 
12. Capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) secara naratif; 
13. Level KKNI; 
14. Persyaratan penerimaan; 
15. Bahasa pengantar kuliah; 
16. Sistem penilaian; 
17. Lama studi; 
18. Jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan 
19. Skema tentang sistem pendidikan tinggi. 
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20. Prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa. 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) minimal wajib memuat data berikut: 

1. Informasi tentang identitas diri pemegang SKPI 
a. Nama Lengkap 
b. Tempat dan tanggal lahir 
c. Nomor Induk Mahasiswa 
d. Tahun Masuk 
e. Tahun Lulus 
f. Nomor Ijazah 
g. Gelar/sebutan lulusan 

2. Informasi tentang identitas Penyelenggara Program  
a. Nama Perguruan Tinggi 
b. Status Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani  
c. Nama Program Studi 
d. Jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi) 

e. Jenjang pendidikan 

f. Jenjang kualifikasi sesuai KKNI 

g. Persyaratan penerimaan 
h. Bahasa pengantar kuliah 
i. Sistem penilaian (Uraian gradasi penilaian dan penjelasannya) 
j. Lama studi reguler 
k. Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan 
l. Status profesi (bila ada) 

3. Informasi tentang Capaian Pembelajaran 
a. Bagian ini berisi Capaian Pembelajaran (CP) lulusan yang mengacu kepada 
b. KKNI dan SNPT serta memperhatikan visi UIN. 
c. Tambahan   informasi   terkait   dengan   prestasi   lulusan   (selama   menjadi 

mahasiswa) dapat ditambahkan di sini seperti perolehan penghargaan atau 
keikutsertaan  yang bersangkutan  dalam  berbagai  organisasi  yang kredibel, 
perolehan sertifikat dari organisasi yang kredibel. 

4. Skema tentang sistem pendidikan tinggi 
Pada bagian ini berisi informasi tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan 
Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia. Pada bagian ini disiapkan oleh Ditjen 
Dikti. 

5. Pengesahan SKPI: 
a. Tanggal 
b. Tanda tangan 
c. Nama Jelas 
d. Jabatan (minimal Dekan) 
e. Nomor Identifkasi pejabat penandatangan 
f. Cap PT (official stamp) 

6. Catatan Resmi: (bagian ini dicantumkan sebagai footnote) 
a. SKPI dikeluarkan oleh institusi pendidikan tinggi yang berwenang 

mengeluarkan ijazah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
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b. SKPI  hanya  diterbitkan  setelah  mahasiswa  dinyatakan  lulus  dari  suatu 
program studi secara resmi oleh Perguruan Tinggi. 

c. SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 
d. SKPI yang  asli  diterbitkan  mengunakan  kertas  khusus  (barcode/hallogram 

security paper) berlogo Perguruan Tinggi, yang diterbitkan secara khusus oleh 
Perguruan Tinggi 

e. Penerima SKPI dicantumkan dalam situs resmi Perguruan Tinggi 

Untuk memudahkan penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), 

berikut ini disajikan contoh SKPI.  

No. SKPI/UINSGD/…/2016 

 
 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH 

Diploma Supplement 
 
01.  DESKRIPSI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) 
01. Diploma Suplement Description 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta Peraturan Menteri 
Agama Repulik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat 
Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Tujuan dari SKPI ini adalah 
menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral 
pemegangnya. 

Terjemah ke dalam bahasa inggris 

02. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI 
02. Information identifying the Holder of Diploma Supplement 

NAMA LENGKAP 
Full Name 

 
TAHUN MASUK DAN LULUS 
Year of Completion 

Hani Mariya  2012 - 1016 
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR 
Date and Place of Birth 

 
NOMOR SERI IJAZAH 
Diploma Number 

Bandung, 3 Agustus 1993 
Gowa, 3th August 1992 

 .................. 

NOMOR INDUK MAHASISWA 
Student Identification Number 

 
GELAR DAN SINGKATAN 
Name of Qualification 

1126000099  
Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd. I) 
Terjemah ke dalam bahasa inggris 

03. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM 

03. Information identifying The Awarding Institution 
SK PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI 
Awarding Institution’s License 

 PERSYARATAN PENERIMAAN 
Entry Requirements 

No.......... 
No.......... 

 Lulus SMA/MA/SMK Sederajat 
Terjemah ke dalam bahasa inggris 

NAMA PERGURUAN TINGGI 
Awarding Institution 

 BAHASA PENGANTAR KULIAH 
Language of Instruction 
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Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 

Terjemah ke dalam bahasa inggris 
FAKULTAS 
Faculty 

Indonesia 
Indonesian 
PROGRAM STUDI 
Major 

Tarbiyah dan Keguruan  PAI 
Terjemah ke dalam bahasa inggris  Terjemah ke dalam bahasa inggris 
SISTEM PEMBELAJARAN 
Learning System 

 SISTEM PENILAIAN 
Grading System 

KELAS: Reguler 
Class :Regular 

 Skala 1-4; A=4, B=3, C=2, D=1 
Scale1-4; A=4, B=3, C=2, D=1 

PROGRAM PENDIDIKAN 
Academic Programe 
Akademik dan Sarjana (Strata 1) 
Academic & Bachelor Degree 

 LAMA STUDI REGULER 
Regular Length of Study 
8 Semester 
8 Semesters 

          

JENJANG KUALIFIKASI SESUAI KKNI Level of 
Qualification in the National Qualification 
Framework 
Level 6 

 JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN LANJUTAN 
Access to Further Study 
Program Magister dan Doktoral 
Master & Doctorl Program 

STATUS PROFESI (BILA ADA) 
Professional Status (If Applicable) 

  

04. INFORMASI TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA 
(KKNI) 

04.  Information of Indonesian Qualification Framework 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 
adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan 
kompetensi tenaga kerja Indonesia yang 
menyandingkan, menyetarakan, dan 
mengintegrasikan sektor  pendidikann  dengan 
sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu 
skema pengakuan kemampuan kerja yang 
disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor 
pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu 
dan jati  diri  Bangsa Indonesia terkait dengan 
sistem pendidikan  nasional, sistem  pelatihan  kerja 
nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian 
pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang 
dimiliki  Indonesia  untuk  menghasilkan 
sumberdaya manusia yang bermutu dan 
produktif.KKNI merupakan sistem yang berdiri 
sendiri dan merupakan jembatan antara sektor 
pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM 
nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema 
pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan 
kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi 
adalah tingkat capaian pembelajaran yang 
disepakati secara nasional, disusun berdasarkan 
ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan   yang 
diperoleh melalui   pendidikan formal, nonformal, 
informal, atau  pengalaman kerja. 

 
Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

05. INFORMASI TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN 
05.  Information Identifying the Learning Outcomes 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN  A. LEARNING OUTCOMES 

CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG SIKAP DAN 
TATA NILAI 

 
ATTITUDE LEARNING OUTCOMES 
 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius dengan berislam, 
beriman, berikhsan, dan berakhlak karimah; 

2. Toleran, Moderat, dan menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika; 

3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

 

Terjemah ke dalam bahasa inggris 
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peradaban berdasarkan Pancasila; 
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 

tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 
agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 
orisinal orang lain; 

6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

7. taat hukum dan disiplin dalam kehidup-an 
bermasyarakat dan bernegara; 

8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri; 
10. menginternalisasi semangat kemandiri-an, kejuangan, 

dan kewirausahaan. 
CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG 
PENGETAHUAN  

 
KNOWLEDGE LEARNING 
OUTCOMES 

1. Menguasai konsep dasar kependidikan yang mencakup 
perkembangan peserta didik, teori- teori kurikulum, 
belajar, hakikat PAI dan pola pikir ilmiah dalam PAI. 

2. Menguasai konsep teoretis belajar konstruksivisme 
menurut Vigotsky dan kaitannya dengan QS. 17: 36 

3. Menguasai prinsip-prinsip pengembang-an media 
pembelajaran PAI berbasis ilmu pengetahuan, teknologi 
yang kontekstual, khususnya TIK (Teknologi Informasi 
dan Komunikasi), dan lingkungan sekitar berbasis tafsir 
dan hadits tarbawi tentang etika komunikasi 
edukatif. 

4. Menguasai teknik-teknik statistika dasar dan prosedur 
penelitian Pendidikan Agama Islam 

5. Menguasai landasan filosofis dan teologis tentang 
hakikat ketauhidan dalam penciptaan manusia 
dan alam semesta; hakikat nubuwwah, risalah dan 
dakwah hubungannya dengan pendidikan, dan 
pembangunan insan kamil.    

 

Terjemah ke dalam bahasa inggris 

CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG 
KETERAMPILAN  UMUM 

 
GENERAL SKILS LEARNING 
OUTCOMES  

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 
terukur; 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang mem-
perhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 
desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik 
hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 
akhir, dan mengunggah-nya dalam laman perguruan 
tinggi; 

4. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi pendidikan agama Islam yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan pendidikan agama islam 

5. Melakukan validasi atas hasil kajian ilmunya 
berdasarkan prosedur ilmiah dan kewahyuan. 

 

Terjemah ke dalam bahasa inggris 
 
 
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG 
KETERAMPILAN  KHUSUS 

 
SPESIFIC SKILS LEARNING 
OUTCOMES  

Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi  Terjemah ke dalam bahasa inggris 
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pembelajaran PAI berbasis aktivitas belajar untuk 
mengembangkan sikap dan perilaku keberagamaan 
peserta didik, dan sikap ilmiah sesuai dengan 
karakteristik peserta didik pada  pembelajaran kurikuler, 
kokurikuler, dan ekstra kurikuler dengan memanfaatkan 
berbagai sumber belajar berbasis agama, ilmu 
pengetahuan, teknologi yang kontekstual dan lingkung-an 
sekitar sesuai dengan akhlakul karimah. 

 

B. AKTIVITAS, PRESTASI, DAN KEGIATAN 
Pemegang SKPI ini memiliki perestasi dan telah mengikuti 
program: 
1. Latihan Dasar Kepemimpinan 
2. Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional 

tahun 2014. 
3. Caracter Building Training (CBT) tahun 2013. 
4. Baca Tulis Al qur’an (BTQ) tahun 2013. 
5. Prorgam Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) tahun 

2013. 

 

B. ACTIVITIES,  ACHIEVEMENTS, 
AND AWARDS 

Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

06. SKEMA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA 
06.  SCHEME OF THE INDONESIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM  

 Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang 
selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka 
penjenjangan kualifikasi kom-petensi yang dapat 
menyandingkan, menyetarakan, dan meng-
integrasikan antara bidang pen-didikan dan bidang 
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka 
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 
dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang. 

  Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

 KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri 
bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan 
dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. 

  Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. 

 Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian 
pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun 
berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau 
pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, 
nonformal atau pengalaman kerja. 

  Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

07. PENGESAHAN SKPI 
07. SKPI Legalization 

Bandung, 01 September 2016 
Bandung, 01th September 2016 
Dekan Fakultas ………………….. 
Dean Faculty of ……………………. 

Nama Dekan 
NIP: …………………………… 



 

 Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN SGD Bandung Mengacu Kepada KKNI dan SNPT | 61  

BAGAN PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 
UIN SUNAN GUNUNG DJATI MENGACU 

KEPADA KKNI DAN SNPT 
 

 

 

  
REKTOR 

Tim Pokja Kurikulum Universitas 

Tim Pokja Melakukan Penyusunan Pedoman 
Kurikulum 

 

Tim Pokja Menyampaikan Pedoman Kurikulum 
kepada Jurusan/Prodi melalui Fakultas 

 

Jurusan/Prodi Menyusun Kurikulum Berdasarkan 
Pedoman 

Jurusan/Prodi Menyerahkan Draft Kurikulum 
melalui Fakultas kepada Pokja 

 

Tim Pokja Melakukan Penelaahan Kurikulum dengan 
Melibatkan Tim Penelaah dan Unsur Fakultas 

 

Implemnentasi Kurikulum di masing-Masing 
Jurusan/Prodi 

SENAT 

Pengesahan Rektor 

YA TIDAK 

PERSETUJUAN 
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BAB VI 

PENUTUP 

 
 
 

Pedoman ini diharapkan dapat membantu civitas akademika UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung dalam mengembangkan kurikulum khususnya di setiap program 

studi/jurusan sehingga diperoleh kesamaan pola dalam penyusunannya. 

Hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman ini diharapkan akan dapat 

dilengkapi dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh masing-masing program 

studi/jurusan.  Pedoman  ini  secara  berkala  perlu  dikaji  ulang  untuk  disesuaikan 

dengan berbagai kebutuhan yang berkembang. 

Implementasi pedoman ini juga perlu ditindaklanjuti dengan adanya berbagai 

pedoman, seperti pedoman pembelajaran, pedoman penilaian, dan pedoman 

penyusunan bahan ajar yang sejalan dengan visi UIN.  
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