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Tentang

PROFIL LULUSAN, CAPAIAN PEMBELAJARAN, DAN MATA KULIAH UNIVERSITAS

Mettimbang

DI UNTVERSITAS ISLAM SULTAN AGIJNG (UMSSULA)

B is milla h ina h ma n ina h im
REKTOR UNryERSTTAS ISLAM SULTAN AGUNG

: a. Bahwa untuk kolancaran proses belajar dan mengajar, perkuliahan dan untuk
tertib Adminishasi fada Program Studi serta tercapainya Visi, Misi dan
Tujuen UNISSULA;

b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran Progam Studi dipandang
perlu adanya Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Mata Kuliah
Universitas;

c. Bahwa guna keperluan dimaksud pada butir a dan b di atas perlu diterbitkan
Keputusan Rektor;

: l. Undang-Undang No.20 Tahuo 2963 tsnt""g Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifftasi Nasional

Indoneiia:
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada pendidikan tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahrm

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar YBW-S,\ Akte Notaris Nomor I Tahun 2008;
8. Statuta UNISSULATahuT 201 l ;
9. Embanan Rektor UNISSULA peri ode 2A14-2018:
10. Renstra LJNISSULA Tahun 2014-2024.

Mengingat

Meryerhatikan

Menetrykan

Pcrtua

K€dna

Ketiga

Keempar

Tembusan :

1. Yth. KetuaUmum YBW-SA
2. Yth. Ketua Bid.Pendidikan Tinggi YBWSA
3. Yth. Wakil Rektor I,II&III UNISSULA

Yth, Dekan Fskultas di Lingkungan UMSSULA
tusip

Saran dan pertimbangan Wakil Rek-tor IINISSULA.

M EMUTUSKAN:

Memberlakukan Profil lulusan, Capaian
Universitas di UNISSULA sebaeaimana
Keputusan Rektor ini ;

Profillulusan, Capaian Pembelajaran, dan Mata Kuliah Universitas wajib
dipenuhi didalarn kurikulum program studi;

Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan id
dibebankan pada anggaran IJNISSULA;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau
perubahan sebagaimana mestinya.

Sernarang
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tersebut dalarn lampian Surat
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Lampiran
Nomor

:SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNISSULA
:2997 lA.llSNV12016

PROFIL LULUSAN
UNIVERSITAS ISLAM STJLTAN AGTING

PROFIL LULUSAN
UNISSULA

Lulusan UNISSULA adalah

Ulama (ilmuwan) yang bertaqwa, tafaqquh fiddin, dan berakhlak mulia.
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Lampiran
Nomor

:SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNISSULA
:2997 /A.I/SA/V12016

MATA KULIAH WAJIB UNIVERSTTAS

Untuk Program Studi Sarjana (Sl) dan Diploma (D3):

No Mata Kuliq! luqilb xlgggq SKS

1. pendiditan Agama lslam I (Aqidah, Islamic Worldview) 5

2. @ 2 (rbadah, Muamalah, Ak'hlak) / F i q h And

Ethics for Everydav Life

@(Islam, Filsafatllmu dan Disiplin Ilmu) J

4.t
ab an Islatn, P are n t i n g) J

Kewirausahaan, Ktpt.t*pi*n d- Duk*uh J

6. Critical Thinking And Problem Solving 2

7. 2

8. Bahasa Inggrs 2

9. anganDiri 0

TOTAL 2l

Mata Kuliah Waiib Uquq

Kewarganegaraan

Kuliah Kerja Nyata (KKN)
TOTAL

Untuk Program Studi Pasca sa{ana (S2 dan S3):

No Mata Kuliah Wqit$<lqqgg SKS

1 1tlt.i" W"rldr*, J

) Epistemologi Islam
a

TOTAL 6

rwt
g!'J:iytf

Ditetapkan di Semarang
tanggal:24Raiab 143TH

2 Mei 2016 M
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No SKS

1. Bahasa Indonesia 2

2. Pancasila 2

J. 2

4. )
9
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Lampiran :SURAT KEPUTUSAN REKTOR LINISSULA
Nomor :2997 /A.1iSA/Vl20l6

CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA
UNTVERSmAS ISLAM SULTAN AGUNG (UMSSULA

PROGRAM STUDI D3

SIKAP

a bertakwa kepada Allah SWT dan mampu menunjukkan sikap religius

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,

moral, dan etika

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

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 lslami

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara

mandiri

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

k. memiliki Kemampuan sebagai pendidik pejuang muslim yang bertaqwa dan tafaqquh

fiddin

l. memiliki sifat cendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi dalam

kesetaraan universal

m. memiliki sifat generasi khaira ummah

PENGUASAAN PENGETAHUAN

a. Disusun oleh Program Studisesuai dengan Visi, Misi, Tujuan.

KETERAMPILAN KHUSUS

a. Disusun oleh Program Studi sesuaiVisi, Misi, Tujuan.
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b.

c.

a. mampu .en"rapkan pqmikiran 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

mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

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 kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi

mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data

mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya

mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi

dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang

berada di bawah tanggungjawabnYa

mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah

tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

mampu menguasai nilai-nilai dasar lslam untuk disiplin ilmu

mampu melaksanakan tugas kependidikan, berkarya ilmiah dan mengemban tugas-tugas

kepemimpinan dakwah

mampu menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab

mampu menguasai teknologi informasi untuk kepentingan akademik

mampu melaksanakan semua kompetensi lulusan dalam bingkainilai-nilai lslam

di Semarang
:24Rajabl43T[

2 Mei 2016 M
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Lampiran
Nomor

:SURAT KEPUTUSAN REKTOR LTNISSULA
i2997 lA.llSAN/2016

CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STTIDI SARJANA (S1)

UMyERSTTAS rSLAM SULTAN AGUNG (UMSSULA

PROGRAM STUDI 51

a. bertakwa kepada Allah SWT dan mampu menunjukkan sikap religius

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,

moral, dan etika

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme

serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

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 semangatkemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

k. memiliki Kemampuan sebagai pendidik pejuang muslim yang bertaqwa dan tafaqquh

fiddin

l. memiliki sifat cendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi dalam

kesetaraan universal

m. memilikisifat generasi khaira ummah

PENGUASAAN PENGETAHUAN

a. Disusun oleh Program Studi sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan.

KETERAMPILAN KHUSUS

a. Disusun oleh Program StudisesuaiVisi, Misi, Tujuan.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGI.ING

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe lftrr4 Seurarangi}ll2 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email informasi(O.unissula.qc.id web : www.unissula'ac'id
5ERVING TOR THI NATION

AND UMMAH

b.

c.

a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks

memperhatikanpengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologiyang

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuaa dengan

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan

solusi, gagasan, desain atau kritik seni

d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi

e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya

mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi

dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang

berada di bawah tanggungjawabnYa

mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah

tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

mampu menguasai nilai-nilai dasar lslam untuk disiplin ilmu

mampu melaksanakan tugas kependidikan, berkarya ilmiah dan mengemban tugas-tugas

kepemimpinan dakwah

mampu menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab

mampu menguasai teknologi informasi untuk kepentingan akademik

mampu melaksanakan semua kompetensi lul-usan dalam bingkai nilai-nilai lslam

di Semarang
:24Rajab 1437H
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Lampiran :SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNISSULA
Nomor :2997/A.1/SNY|2016

CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STI]DI SARJANA (S1) PENDIDIKAN
UNWERSITAS ISLAM SULTAN AGT]NG

PROGRAM STUDI 51 PENDIDIKAI{

a. bertakwa kepada Allah SWT dan mampu menunjukkan sikap religius

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral,

dan etika

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

kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila

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

rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, sena 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. mengintemalisasi nilai, norma, dan etika akademik

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

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

k. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan

kemampuan peserta didik dengan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan ahlak mulia serta

memiliki motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada

umumnya

l. memiliki Kemampuan sebagai pendidik pejuang muslim yang bertaqwa dan tafaqquh fiddin

m. memiliki sifat cendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi dalam kesetaraan

universal

n. memiliki sifat generasi khaira ummah

PENGUASAAN PENGETAHUAN

a. Disusun oleh Program Studi sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan.

KETERAMPILAN KIIUSUS

a. Disusun oleh Program Studi sesuai Visi, Misi. Tujuan.
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KETERAMPILAN []MUM

t<i'an|ogis,kritis,5istematis,daninovatifda|amkonteks

pengembangan atau irnplementasi ilmu pengetahuan dan teknologiyang 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

d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan

tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi

e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya

g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi

dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang

berada di bawah tanggunglawabnYa

h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah

tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

j. mampu menguasai nilai-nilai dasar lslam untuk disiplin ilmu

k. mampu melaksanakan tugas kependidikan, berkarya ilmiah dan mengemban tugas-tugas

kepemimpinan dakwah

l. mampu menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasaArab

m. mampu menguasaiteknologi informasi untuk kepentingan akademik

n. mampu melaksanakan semua kompetensiffan dalam bingkainilai-nilai lslam

di Semarang
il'.24Rajab l43TH

2Mei 2016 M
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PENGUASAAN PENGETAHUA}I

a. Disusun oleh Program studisesuaidengan Visi, Misi, Tttjuan.

KETERAMPILAN KHUSUS

a. Disusun oleh Program Studi sesuaiVisi, Misi, Tujuan'

a.

b.

2997 lAjlSAN12016

CAPAIANPEMBELAJARANPROGRAMSTUDIPROFESI

mamPu menunjukkan sikaP religius

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama'

moral, dan etika

berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat' berbangsa'

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila

berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

menghargaikeanekaragamanbudaya,pandangan'agama'dankepercayaan'serta

pendapat atau temuan orisinal orang lain

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat

dan lingkungan

taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara

mandiri

menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

memiliki Kemampuan sebagai pendidik pejuang muslim yang bertaqwa dan

tafaqquh fiddin

memiliki sifat cendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi dalam

kesetaraan universal

memiliki sifat generasi khaira ummah

d.

g.

h.

i.

j.

k.
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ianpokokuntukjenispekerjaanyangspesifikdanmemiliki

kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya

b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya

berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif

c. mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang

keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang

dapat diakses oleh masyarakat akademik

d. mampu mengomunikasikan pemikiran/argument atau karya inovasiyang bermanfaat bagi

pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggung jawabkan secara

ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya

e. mampu metakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat

dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan olehsejawat

f. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui

pelatihan dan pengalaman kerja

g. mampumeningkatkanmutusumberdayauntukpengembangan program strategisorganisasi

h. mampumemimpinsuatutimkerjauntukmemecahkanmasalahpadabidangprofesinya

i. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah

pekerjaan bidang profesinYa

j. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan

kliennya

k. mampu menguasai nilai-nilaidasar lslam untukdisiplin ilmu

l. mampu melaksanakan tugas kependidikan, berkarya ilmiah dan mengembantugas-tugas

kepemimpinan dakwah

m. mampu menguasai bahasa lnggris dan/atau bahasa Arab

n. mampu menguasaiteknologi informasi untuk kepentingan akademik

o. mampu melaksanakan semua kompetensi lulusan dalam bingkai nilai-nilai lslam
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CAPAIAN PEMBBLAJARAN PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

a. bertakwa kepada Allah SWT dan mampu menunjukkan sikap religius

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,

moral, dan etika

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme

serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

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. menginternalisasinilai, norma, dan etika akademik

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara

mandiri

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

k. memiliki Kemampuan sebagai pendidik pejuang muslim yang bertaqwa dan tafaqquh

fiddin

l. memiliki sifat cendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi dalam kesetaraan

universal

m. memiliki sifat generasi khaira ummah

PENGUASAAN PENGETAHUAN

a. Disusun oleh Program Studisesuaidengan Visi, Misi, Tujuan.

a. Disusun oleh Program Studi sesuaiVisi, Misi, Tujuan.

KETERAMPILAN KHUSUS
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n kreatif melalui penelitian ilmiah,

penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun

konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk

tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan

mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara

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

d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan

ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan 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 eksperimentalterhadap informasi dan data

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

dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas

g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri

h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil

penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

i. mampu menguasai nilai-nilai dasar lslam untuk disiplin ilmu

j. mampu melaksanakan tugas kependiclikan, berkarya ilmiah dan mengemban tugas-tugas

kepemimpinan dakwah

k. mampu menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab

l. mampu menguasaiteknologi informasi untuk kepentingan akademik

bingkai nilai-nilai lslamm. mampu melaksanakan semua
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CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)
INTVERSTTAS ISLAM SULTAN AGUNG ruMsbulal

PROGRAM STUDI 53

a. bertakwa kepada Alah s

b' menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dafam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan
etika

c' berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban berdasarkan pancasila

d' berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta
rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

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 lcehidupan 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

k. memiliki Kemampuan sebagai pendidik pejuang mqslim yang bertaqwa dan tafaqquh fiddin

l. memiliki sifat cendekiawanan dan kepakaran dengan kualitas tertinggi dalam kesetaraan

universal

m. memiliki sifat generasi khaira ummah

PENGUASAAN PENGETAHUAN

a. Disusun oleh Program studi sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan.

KETERAMPILAN KHUSUS

a. Disusun oleh Program Studi sesuaiVisi, Misi, Tujuan'
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a. mampu menemukan at", ."ns"
pada pengembangan serta pen8amalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan
metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif

b' mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis
danlatau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk
disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasionat terindeks

c' mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat
manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan
dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan,
berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun ekternal

d' mampu menge+nbangkan peta jalan penelitian 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 dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik,

serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat

f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan

sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya

g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan

informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya

h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan

sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga

k.

t.

mampu menguasai nilai-nilai dasar lslam untuk disiplin ilm!

mampu melaksanakan tugas kependidikan, berkarya ilmiah dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan

dakwah

mampu menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab

mampu menguasai teknologi informasi untuk kepentingan akademik

m. mampu melaksanakan semua kompetensi lulusan n ilai-n ilai lslam

i.

t.
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