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a. Bahwa untuk menjamin mutu dan kelancaran proses pembelajaran kurikulum 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Universitas Islam Negeri 
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022, perlu ditetapkan 
penetapan sebaran mata kuliah MBKM berdasarkan Program Studi Program Strata I 
(S.1) masing-masing; 

b.  Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a. di atas, maka 
perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai 
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022. 
 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 Tentang UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin 

Zuhri Purwokerto; 
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 

Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; 
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Standar Pendidikan Tinggi; 
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang 

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja UIN 

Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto; 
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 Tentang Statuta UIN Profesor Kiai 

Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto; 
10. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang SKL dan CPL 

Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  
11. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3879 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Pembelajaran dan Penilaian Di Perguruan Tinggi. 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  
Pertama 
 

: 
: 
 

 
Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) lintas Program Studi Tahun 
Akademik 2022-2023 ini diberlakukan bagi Mahasiswa Strata I (S.1) angkatan Tahun 
Akademik 2020-2021 yang sekarang semester enam (6) dan tidak pernah cuti. 
 

Kedua 
 

: 
 

Sebaran mata kuliah dalam keputusan ini adalah mata kuliah MBKM lintas Program Studi 
tahun akademik 2022-2023. 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah sebagaimana mestinya. 
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Pada tanggal    : 15 Desember 2022   
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Tentang 
PENETAPAN MATA KULIAH KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) 

LINTAS PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 

TAHUN AKADEMIK 2022-2023  
TAHUN 2022  

 
A. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. PAI PAI 
62111 

Desain Grafis 
Vektor 

2 VI Matakuliah ini menjelaskan kepada 
mahasiswa teori dasar proses 
pembuatan gambar berbasis titik dan 
garis (poligon), pembuatan sketsa 
gambar manual dengan media kertas, 
praktikum menggunakan perangkat 
lunak untuk memindahkan gambar 
manual kedalam gambar digital sampai 
kepada pencetakan dengan kualitas 
terbaik untuk menghasilkan karya. 
Contoh karya: Karakter kartun, 
infografis, logo dll. 

2. PAI PAI 
62112 

Desain Grafis 
Pixel 

2 VI Matakuliah ini menjelaskan kepada 
mahasiswa teori dasar proses 
pembuatan gambar berbasis bitmap, 
reproduksi, teknik pewarnaan untuk 
memperbaiki, memperindah dan 
menggabungkan gambar menjadi karya 
digital yang lebih baik dan bernilai tinggi. 
Contoh karya: Baner, Pamflet, dll. 

3. PAI PAI 
62113 

Photography 2 VI Mata kuliah ini memberikan 
pemahaman dan keterampilan dasar 
dalam berkarya fotografi. Materi 
pembelajaran meliputi: (1) teori 
fotografi, yaitu konsep fotografi, unsur-
unsur fotografi (teknologi fotografi, 
peralatan kamera, pemotretan dengan 
media hitam putih, dan proses kamar 
gelap (pencucian dan penciptaan); dan 
(2) praktik pemotretan dan proses 
kamar gelap dengan berbagai macam 
objek. Kegiatan belajar mengajar 
mencakup pembahasan teori dan 
praktik berkarya fotografi. Evaluasi 
pembelajaran dilakukan dengan tugas 
praktik harian dan ujian praktik akhir 
semester. 

4. PAI PAI 
62114 

Videography 3 VI Mata Kuliah ini memberikan gambaran 
kepada mahasiswa untuk mampu 
memahami dan mempraktikkan proses 
produksi Media Dokumentasi berbentuk 
video mulai dari menggali ide, membuat 
skenario, pra produksi, produksi, pasca 
produksi. 

5. PAI PAI 
62115 

Audio dan 
Video Editing 

2 VI Mata kuliah ini memberikan gambaran 
dan ketrampilan mahasiswa dalam 
audio editing, teknik recording, dubbing, 
filtering menggunakan software audio 
editor serta perbaikkan kualitas video, 
coloring, stabilizing, lighting, backsound, 
penggabungan audio dan video sampai 
pada rendering. 

6. PAI PAI 
62116 

Internet 
Education 

3 VI Mata kuliah ini menjelaskan dan 
mempraktikkan penggunaan media 
internet dalam dunia Pendidikan serta 
mempraktikkan penggunaan website 
dalam dunia Pendidikan. 



7. PAI PAI 
62117 

Takhrij Hadis 
Digital 

2 VI Mata kuliah ini menggambarkan tata 
cara penelusuran hadis pada sumber 
asli, melakukan penelitian sanad dan 
matan hadis serta mampu melakukan 
penilaian kualitas kesahahihan hadis 
baik secara manual maupun digital. 

8. PAI PAI 
62118 

Media 
Animasi 
Pembelajaran 

2 VI Matakuliah ini membahas tentang 
pengenalan animasi dan macam- 
macamnya. Teknik pembutana animasi 
serta penggunaan animasi dalam 
pembelajaran. 

9. PAI PAI 
62119 

Social Media 
Education 

2 VI Mata kuliah ini menjelaskan bagaimana 
mahasiswa mampu menggunakan 
sekian banyak platform social media 
agar dapat digunakan sebagai media 
atau sarana yang bersinergi dengan 
Pendidikan. 

Jumlah SKS 20   

 

2. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. S1 
MPI 

MPI 
62101 

Manajemen 
Laboratorium 
Bahasa 

2 6 Mata kuliah ini ditujukan untuk 
mendeskripsikan proses manajerial 
dalam laboratorium bahasa dengan 
materi fungsi laboratorium bahasa, 
standarisasi laboratorium bahasa, 
pengadaan sarana laboratorium 
bahasa, inventarisasi dan perawatan 
sarana dalam laboratorium bahasa, 
serta penggunaan laboratorium 
bahasa. 

2. S1 
MPI 

MPI 
62102 

Manajemen 
Laboratorium 
IPA 

2 6 Mata kuliah ini ditujukan untuk 
mendeskripsikan proses manajerial 
dalam laboratorium IPA dengan materi 
fungsi laboratorium IPA, standarisasi 
laboratorium IPA, pengadaan sarana 
laboratorium IPA, inventarisasi dan 
perawatan sarana dalam laboratorium 
IPA, serta penggunaan laboratorium 
IPA. 

3. S1 
MPI 

MPI 
62103 

Manajemen 
Laboratorium 
Komputer 

2 6 Mata kuliah ini ditujukan untuk 
mendeskripsikan proses manajerial 
dalam laboratorium komputer dengan 
materi fungsi laboratorium komputer, 
standarisasi laboratorium komputer, 
pengadaan sarana laboratorium 
komputer, inventarisasi dan perawatan 
sarana dalam laboratorium komputer, 
serta penggunaan laboratorium 
komputer. 

4. S1 
MPI 

MPI 
62104 

Manajemen 
Perpustakaan 

2 6 Mata kuliah ini ditujukan untuk 
mendeskripsikan proses manajemen 
perpustakaan dengan materi 
pengenalan perpustakaan, standar 
perpustakaan, kegiatan literasi dalam 
perpustakaan, pengadaan sarana 
perpustakaan, labeling buku 
perpustakaan, penataan buku 
perpustakaan, invetarisasi dan 
perawatan sarana perpustakaan, 
sirkulasi peminjaman pada 
perpustakaan, serta pemanfaatan TIK 
dalam manajemen perpustakaan 

5. S1 
MPI 

MPI 
62105 

Manajemen 
Bimbingan dan 
Konseling 

2 6 Mata kuliah ini ditujukan untuk 
mendeskripsikan tentang proses 
manajemen bimbingan dan konseling 
di sekolah dengan materi konsep BK, 
kegiatan perencanaan layanan BK, 
kegiatan pengorganisasian layanan 
BK, pelaksanaan layanan BK, 
monitoring layanan BK, serta 



pemanfaatan TIK dalam manajemen 
BK 

6. S1 
MPI 

MPI 
62106 

Manajemen 
Perilaku 
Organisasi  

2 6 Mata kuliah ini ditujukan untuk 
mendeskripsikan proses manajemen 
perilaku organisasi dengan materi 
konsep organisasi, stakeholders dan 
hubungannya dalam organisasi, 
komunikasi dan koordinasi dalam 
organisasi, negosiasi dalam organisasi, 
konflik dalam organisasi, kepuasan 
pelanggan, dan layanan prima dalam 
organisasi pendidikan. 

7. S1 
MPI 

MPI 
62107 

Desain Interior 
dan Eksterior 
Sekolah 

2 6 Mata kuliah ini ditujukan untuk 
mendeskripsikan proses desain interior 
dan eksterior sekolah dengan materi 
konsep desain interior, konsep desain 
eksterior, pengukuran luas tanah dan 
bangunan sekolah, denah sekolah, tata 
ruang sekolah, display ruang kegiatan, 
serta pemanfaatan TIK dalam desain 
interior dan eksterior sekolah 

8. S1 
MPI 

MPI 
62108 

Akuntansi 
Pendidikan 

2 6 Mata kuliah ini ditujukan untuk 
mendeskripsikan kegiatan akuntansi di 
bidang pendidikan dengan materi 
hakikat akuntansi pendidikan, 
penyusunan RAPBS, penyusunan 
laporan keuangan sekolah, serta 
pemanfaatan TIK dalam akuntansi 
pendidikan 

9. S1 
MPI 

MPI 
62109 

Fundrising 
Pendidikan 

2 6 Mata kuliah ini ditujukan untuk 
mendeskripsikan proses penggalian 
dana (fundrising) dalam pendidikan 
dengan materi hakikat fundrising 
pendidikan, stakeholders dalam 
fundrising pendidikan, model dan 
prosedur dalam fundrising pendidikan, 
peran kepala sekolah dalam fundrising, 
pemanfaatan TIK dalam fundrising 
pendidikan 

10. S1 
MPI 

MPI 
62110 

SIM 
Ketatausahaan 

2 6 Mata kuliah ini ditujukan untuk 
mendeskripsikan pemanfaatan SIM 
dalam ketatausahaan dengan materi 
hakikat ketatausahaan, stakeholders 
dalam ketatausahaan, kegiatan 
manajerial dalam ketatausahaan, 
model-model SIM untuk kegiatan 
manajerial dalam ketatausahaan 

Jumlah  20   

 

3. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. PBA PBA 
62101 

al 'Arabiyyah 
Li al Athfal 

2 Enam Mata kuliah ini ini diselenggarakan 
untuk mengembangkan kemampuan 
mahasiswa sebagai calon guru 
bahasa Arab yang profesional, baik 
penguasaan metodologi maupun 
materinya yang relevan dengan anak 
pada tingkat pemula. 

2. PBA PBA 
62102 

al Machfudhat 
wa Ta'limuha 

2 Enam Mata kuliah ini bertujuan untuk 
memberikan bekal kepada mahasiswa 
jurusan PBA IAIN Purwokerto dalam 
memahami dan menguasai kata-kata 
mutiara Arab dan tata cara 
mengajarkannya. 

3. PBA PBA 
62103 

Khat Naskah 2 Enam Khat  Naskhah merupakan mata kuliah 
yang di dalamnya melatih mahasiswa 
dalam menulis kaligrafi Arab. Mata 
kuliah ini memberikan pengetahuan, 
ketrampilan, dan pembiasaan/tradisi 
menulis Arab sesuai dengan kaidah 
yang benar. Seperangkat 
pengetahuan, ketrampilan, dan 



kebiasaan yang didapat pada kuliah ini 
dapat dijadikan bekal mereka dalam 
proses pembelajaran di kelas. Dengan 
mempertimbangkan tujuan mata 
kuliah tersebut, diperlukan rancangan 
perkuliahan sedemikian rupa sehingga 
dapat mempersiapkan mahasiswa 
dengan skill yang menjadi 
tuntutan  masyarakat (stakeholders). 

4. PBA PBA 
62104 

Khat Dekorasi 2 Enam Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 
lanjutan dari khat Naskhah yang 
bertujuan untuk membekali 
mahasiswa dalam membuat dekorasi 
Arab dengan baik dan indah. 

5. PBA PBA 
62105 

Al Syi'ri Al 
'Arabi 

2 Enam Mata kuliah ini bertujuan memberikan 
kompetensi kepada mahasiswa untuk 
memahami, menjelaskan, dan menilai 
teks-teks puisi dalam hal 
perkembangan syi’ir arab, struktur 
syi’ir, karakteristik bahasa syi’ir, 
pemaknaan syi’ir, metode pengkajian 
syi’ir, dan praktik mengkaji syi’ir. 

6. PBA PBA 
62106 

al Khitabah al 
'Arabiyyah 

2 Enam Mata kuliah Khitobah merupakan 
bagian dari rumpun perkuliahan 
Bahasa Arab, sub rumpun 
kemampuan mengungkapkan dan 
berbicara dalam Bahasa Arab secara 
lisan (oral) di depan khalayak ramai. 
Mata kuliah ini terutama mirip dengan 
materi public speaking, hanya 
menggunakan bahasa Arab dalam 
penyampaiannya dan berorientasi ke-
tarbiyah-an. 

7. PBA PBA 
62107 

Ilmu al Lughah 
al Ijtimaâ€™i 

2 Enam Mata kuliah ini bertujuan untuk 
memberikan bekal kompetensi kepada 
mahasiswa mengenai hakikat dan 
objek kajian sosiolinguistik, hubungan 
antara bahasa dan faktor sosial, 
kontak bahasa, variasi bahasa dan 
analisisnya. Topik yang dibahas 
meliputi : (1) konsepsi istilah, objek, 
manfaat dan ruang lingkup, (2) 
hubungan antara sosiolinguistik 
dengan ilmu lain, (3) hubungan antara 
bahasa dan faktor sosial, (4) variasi 
bahasa, (5) fungsi bahasa (6) bahasa 
dan tuturan, (7) kontak bahasa, (8) 
bilingualisme dan diglosia, (9) analisis 
praktis 

8. PBA PBA 
62108 

Ilmu al Lughah 
al Nafsi 

2 Enam Dalam perkuliahan ini dibahas ihwal 
berbagai kajian dan gagasan 
penelitian psikolinguistik. Mata kuliah 
ini disajikan secara praktikum, dengan 
harapan para mahasiswa 
mendapatkan pengalaman langsung 
dan keterampilan praktis di lapangan 
mengenai kajian dan penelitian 
psikolinguistik, serta memahami peran 
psikolinguistik dalam pembelajaran 
bahasa. 

9. PBA PBA 
62109 

al Lughah al 
'Arabiyyah al 
Haditsah 

2 Enam Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah 
keahlian pilihan yang bertujuan untuk 
menjadikan mahasiswa PBA memiliki 
kemampuan dalam membaca, 
menelaah, dan berbicara bahasa Arab 
menyangkut penguasaan berbagai 
lahjah(dialek) dan pengembangan 
mufradat (kosa kata) kontemporer 
dalam berbagai bidang dengan baik 
dan benar.  

10. PBA PBA 
62110 

Taqdim al 
Qishshah 

2 Enam Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan 
mendapatkan materi yang berkaitan 
dengan pengalaman berekspresi 
bahasa arab secara lisan, seperti 
membaca puisi, membaca cerpen, 



mendongeng, dan menjadikan karya 
sastra sebagai bagian dari seni 
pertunjukan, yaitu dengan dramatisasi 
puisi, musikalisasi puisi, dramatisasi 
cerpen, dramatisasi novel, 
pementasan drama, dan ekranisasi 
(transformasi karya sastra ke 
film/sinetron). Setelah mengikuti 
perkuliahan Pergelaran Sastra 
mahasiswa diharapkan memperoleh 
pengalaman yang memadai yang 
berkaitan dengan pengalaman artistik 
atau ekspresi sastra bahasa arab. 

Jumlah  20   

 

4. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. PGMI GMI 
62101 

Pendidikan 
Matematika di 
MI-SD  
 

2 VI Mata kuliah merupakan mata kuliah 
pilihan bagi setiap mahasiswa S1-
PGMI. Kompetensi yang diharapkan 
adalah menguasai berbagai 
kemampuan dan keterampilan 
mengajarkan materi-materi pelajaran 
matematika sekolah dasar, yang 
berhubungan dengan bangun datar 
(titik,garis, bidang, sudut, segi banyak, 
lingkaran simetri, pengubinan, dan 
bidang koordinat), bangun ruang 
(bidang banyak, bangun tiga dimensi 
berpermukaan lengung), pecahan, 
perbandingan, persen, desimal, skala, 
bilangan rasional dan bilangan 
irrasional (konsep, operasi hitung, dan 
sifat-sifatnya), pengukuran (panjang, 
keliling, luas, volume, berat, kapasitas, 
dan sudut), dan pengelolaan data 
(jenis, mendapatkan, mengolah, 
menyajikan data, ukuran gejala pusat, 
dan disp, luas, volume, beratersi) 

2. PGMI GMI 
62102 

Pendidikan 
IPA di MI-SD  
 

2 VI Mata kuliah Pendidikan IPA SD/MI 
merupakan mata kuliah wajib yang 
harus ditempuh oleh calon guru di 
MI/SD. Kompetensi yang diharapkan 
adalah mampu menjelaskan 
perkembangan konsep dan teori 
perencanaan pembelajaran IPA, serta 
kemampuan praktis menyusun dan 
mengembangkan perencanaan 
pembelajaran, serta merancang alat 
sederhana untuk pembelajaran IPA. 
Dalam perkulihan ini dibahas hakekat 
IPA, teori pendukung pembelajaran IPA 
MI/SD dan penerapannya, Pendekatan 
pembelajaran IPA MI/SD serta model 
pembelajarannya, asesmen dalam 
pembelajaran IPA MI/SD, dan 
merancang alat-alat sederhana untuk 
pembelajaran IPA MI/SD. 

3. PGMI GMI 
62103 

Pendidikan 
IPS di MI-SD  
 

2 VI Mata kuliah ini memberikan 
pemahaman dan keterampilan dasar 
Mata pelajaran IPS MI/SD merupakan 
program pengajaran yang bertujuan 
untuk mengembangkan potensi peserta 
didik agar peka terhadap masalah 
sosial yang terjadi dimasyarakat, 
memilki sikap mental positif terhadap 
perbaikan segala ketimpangan yang 
terjadi, dan terampil mengatasi setiap 
masalah yang terjadi sehari-hari baik 
yang menimpa dirinya sendiri maupun 
yang menimpa masyarakat.  
 



4. PGMI GMI 
62104 

Pendidikan 
Seni Musik  
 

2 VI Mata Kuliah ini memberikan Dalam 
mata kuliah ini mahasiswa 
diperkenalkan dengan beberapa 
konsep dasar dan pemaknaan Seni 
Musik, Trend dan tantangan yang 
dihadapi, dan bagaimana menerapkan 
Seni Musik dalam lingkup Pendidikan 
Sekolah Dasar dengan memanfaatkan 
beberapa teknik dasar dalam bermain 
Seni Musik, dan pemanfaatan Seni 
Musik sebagai media Pembelajaran 

5. PGMI GMI 
62105 

Pendidikan 
Seni Rupa  
 

2 VI Mata kuliah ini memberikan gambaran 
dan ketrampilan mahasiswa dalam 
Mata kuliah ini berisi konsep seni dan 
pendidikan seni, kajian kurikulum 
Pendidikan Seni Rupa SD, 
pendekatandanmetodepembelajaran 
seni rupa,perkembangan seni rupa  
anak-anak, praktek  berkarya  seni  rupa  
dua  dimensi  dan tiga  dimensi,model 
pembelajaran    kritik    dan    apresiasi; 
evaluasi    pembelajaran    seni    rupa,    
sertamerencanakandan 
menyelenggarakan pameranseni rupa 

6. PGMI GMI 
62106 

Pendidikan 
Budaya Lokal  
 

2 VI Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 
wajib lulus yang membekali 
mahasiswa dengan pengetahuan dan 
kemampuan dasar berkenaan dengan 
tradisi, budaya daerah dan kearifan 
lokal. Pengembangan budaya ditujukan 
pada pemahaman bahwa budaya itu 
sifatnya dinamis dan saling 
mempengaruhi sehingga setiap 
masyarakat dan budayanya memiliki 
kesederajatan untuk hidup dan 
berkembang di Indonesia. Pemahaman 
tentang beragamnya budaya nusantara 
merupakan sesuatu yang penting untuk 
dipahami oleh mahasiswa untuk 
menumbuhkan kesadaran bahwa 
setiap budaya daerah memiliki ciri khas 
yang membedakan dengan daerah lain. 
Melalui pemahaman tersebut 
diharapkan akan tumbuh kesadaran 
akan pentingnya kearifan lokal dan 
multikulturalisme. 

7. PGMI GMI 
62107 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris di MI-
SD  
 

2 VI Mata kuliah Bahasa Inggris di SD ini 
memperkenalkan secara mendalam 
konsep pembelajaran bahasa Inggris 
dasar di SD. Materi yang dikembangkan 
pada mata kuliah ini pada dasarnya 
adalah konsep teoretis dan praktis serta 
permasalahan yang melingkupi 
pembelajaran Bahasa Inggris di 
sekolah dasar. Isi pokok mata kuliah ini 
adalah mengenai karakteristik anak, 
keterampilan oral dan aural, aplikasi 
pembelajaran melalui berbagai macam 
metode seperti games, songs, 
dan stories, penggunaan media dalam 
pembelajaran bahasa Inggris, 
penggunaan classroom language, serta 
pengemasan aktivitas yang 
membelajarkan bahasa Inggris untuk 
anak usia sekolah dasar/teaching 
English o Young Learners (TEYL). 

8. PGMI GMI 
62108 

Permainan 
Tradisional 
dan Edukatif  
di MI-SD  
 

2 VI Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 
pilihan bebas pada Program S1. Melalui 
kegiatan 
perkuliahan daring dalam bentuk video 
conference dan learning management 
system (LMS) mahasiswa diharapkan 
dapat memiliki 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
serta mampu mengaplikasikan 
Permainan Tradisional yang ada ditiap 



wilayah sekaligus dengan cara 
mengajarkannya di lingkungan 
persekolahan sesuai dengan 
karakteristik mata pelajaran permainan 
tradisional, dan memiliki tanggung 
jawab baik dalam menangani tugas-
tugas perkuliahan sendiri maupun 
tugas-tugas perkuliahan kelompok 
Pada mata kuliah ini akan dikaji secara 
interaktif mengenai konsep, aplikasi 
permainan dan olahraga tradisional 
yang dapat diimplementasikan dalam 
pembelajaran permainan edukatif. 
Topik dan materi mata kuliah ini 
berlandaskan kepada pembahasan 
jenis-jenis permainan dan olahraga 
tradisional yang ada di Indonesia. 

9. PGMI GMI 
62109 

Seni Drama 
dan Tari  
 

2 VI Matakuliah ini merupakan matakuliah 
yang memberikan kompetensi kepada 
mahasiswa tentang konsep pendidikan 
seni, unsur dasar tari, elemendasar 
komposisi tari, konsep, teknik, manfaat 
seni tari bagi anak, tata rias dan busana  
tari,  olah  tubuh,  koreografi,  konsep  
garapan  tari  dan  proses  garapan  tari  
di MI/SD 

10. PGMI GMI 
62110 

Integrasi TIK 
dalam 
Pembelajaran 
MI-SD  
 

2 VI Dalam mata kuliah ini mahasiswa 
diperkenalkan dengan beberapa 
konsep dasar dan pemaknaan TIK, 
Trend dan tantangan yang dihadapi, 
dan bagaimana menerapkan TIK dalam 
lingkup Pendidikan SD dengan 
memanfaatkan beberapa teknik dasar 
pengoperasian komputer, dan 
pemanfaatan Internet 

Jumlah  20   

 
5. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. PIAUD PUD 
62101  

Pengembangan 
Kreativitas 
Guru Anak Usia 
DIni  
 

2 6 Mata kuliah ini mengkaji konsep dasar 
kreativitas, konteks kreativitas, 
karakteristik anak kreatif, karakteristik 
guru kreatif, asesmen kreativitas, dan 
mengembangkan kreativitas melalui 
pembelajaran. 

2. PIAUD PUD 
62102 

Pengembangan 
Bimbingan dan 
Konseling Anak 
Usia Dini 

2 6 Dalam perkuliahan ini dibahas tentang 
karakteristik anak dan 
perkembangannya, konsep bimbingan 
dan konseling, layanan bimbingan dan 
konseling, pelaksanaan bimbingan di 
PAUD, peranan guru dalam bimbingan 
di PAUD, aspek-aspek bimbingan di 
PAUD dan pelaksanaan program 
bimbingan di PAUD. 

3. PIAUD PUD 
62103 

Kerajinan 
Tangan dan 
Origami 

2 6 Dalam perkuliahan ini membahas 
tentang konsep pendidikan seni, unsur 
dasar keterampilan tangan dan origami, 
konsep. teknik, manfaat kerajinan 
tangan dan origami bagi anak, 
perkembangan origami, serta 
pembelajaran membuat kerajinan 
tangan dan origami bagi anak usia dini. 

4. PIAUD PUD 
62104 

Bahasa Inggris 
untuk Anak 
Usia Dini 
 

2 6 Deskripsi mata kuliah ini memberikan 
konsep bagaimana mengajarkan 
bahasa Inggris untuk anak usia dini. 
Keterampilan yang diajarkan meliputi 
keterampilan mengucapkan kata dalam 
bahasa Inggris, mendengar, berbicara, 
membaca, dan menulis. Sedangkan 
komponen bahasa pendukung 
keterampilan berbahasa yang diajarkan 
adalah kosa kata dan tata bahasa. 



Seluruh keterampilan dan komponen 
berbahasa tersebut disajikan dalam 
setiap pertemuan secara terintegrasi 
agar mahasiswa benar- benar memiliki 
kemampuan yang mumpuni setelah 
lulus. 

5. PIAUD PUD 
62105 

Bahasa Arab 
untuk Anak 
Usia Dini 

2 6 Deskripsi mata kuliah ini memberikan 
konsep bagaimana mengajarkan 
bahasa arab untuk anak usia dini. 
Keterampilan yang diajarkan meliputi 
keterampilan mengucapkan kata dalam 
bahasa arab, mendengar, berbicara, 
membaca, dan menulis. Sedangkan 
komponen bahasa pendukung 
keterampilan berbahasa yang diajarkan 
adalah kosa kata dan tata bahasa. 
Seluruh keterampilan dan komponen 
berbahasa tersebut disajikan dalam 
setiap pertemuan secara terintegrasi 
agar mahasiswa benar- benar memiliki 
kemampuan yang mumpuni setelah 
lulus. 

6. PIAUD PUD 
62106 

Pembelajaran 
Ibadah bagi 
Anak Usia Dini 

2 6 Mata kuliah ini mendeskripsikan tentang 
bagaimana metode pendekatan yang 
digunakan adalah metode yang sesuai 
dengan psikologi anak-anak dengan 
menjauhkan unsur-unsur pemaksaan 
dan mendesain prosesnya dalam 
nuansa yang gembira dan 
menyenangkan. Untuk itu kreativitas 
guru  menjadi salah satu keberhasilan 
proses ini 

7. PIAUD PUD 
62107 

Pembelajaran 
Al Qur’an bagi 
Anak Usia Dini 

2 6 Dalam perkuliahan ini dibahas dan 
diuraikan materi-materi mengenai : 
Perspektif Islam terhadap anak : 
Pendidikan anak dalam keluarga, 
Terminologi anak dalam Al-Qur’an. 
Mendidik anak untuk bertauhid, 
bersyukur, berbakti kepada kedua orang 
tua, cerdas, sehat, metode-metode 
pembelajaran Al-Qur’an, metode-
metode pembelajaran membaca Al-
qur’an, Metode pembelajaran 
menghafal Al-qur’an, memahami dan 
hafal ayat-ayat pilihan yang berkaitan 
dengan kehidupan anak sehari-hari, 
memahami dan hafal do’a-do’a yang 
dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 

8. PIAUD PUD 
62108 

Pengembangan 
Lingkungan 
Belajar 

2 6 Deskripsi mata kuliah ini yaitu 
membahas penyediaan lingkungan 
belajar kondusif bagi anak usia dini, 
konsep dan strategi pengelolaan 
lingkungan belajar baik indoor maupun 
outdoor. 

9. PIAUD PUD 
62109 

Kepemimpinan 
dan Supervisi 
Pendidikan 
Anak Usia Dini 

2 6 Mata kuliah ini memuat teori tentang 
pengetahuan dan keterampilan yang 
harus dikuasai oleh supervisor maupun 
kepala sekolah. Selain itu, perkuliahan 
ini dijelaskan cara memanajemen 
sekolah dan pembelajaran PAUD. 

10. PIAUD PUD 
62110 

Pendidikan 
Inklusi dalam 
Pendidikan 
Anak Usia Dini 

2 6 Dalam perkuliahan ini dibahas konsep 
pendidikan inklusif mencangkup; 
pengertian, penyelenggaraan, 
kurikulum, kegiatan pembelajaran, 
tenaga pendidik, prinsip-prinsip 
pembelajaran, managemen sekolah, 
saran dan prasarana, kriteria sekolah 
penyelenggaraan, mekanisme, 
pembinaan dan monitoring, pelaporan, 
penghargaan dan sanksi, pendidikan 
inklusif di Indonesia. 

Jumlah  20   

 
 
 



6. Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah 

berdasarkan RPS 

1. TBI TBI 
62101 

English for 
Young Learners  

2 6 Mata kuliah ini membekali mahasiswa 
dengan konsep dan aplikasi 
pengajaran Bahasa Inggris sebagai 
bahasa asing yang difokuskan pada 
Young Learners. Mahasiswa 
dibimbing untuk mempunyai 
pemahaman yang baik terhadap 
konsep dasar teori pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Inggris kepada 
young learners, strategi belajar, 
permasalahan belajar, konsep dasar, 
teknik pengajaran, tentang kelebihan 
dan kekurangan masing-masing 
pendekatan, metode, dan teknik 
pengajaran bahasa Inggris dan dapat 
mengaplikasikannya dengan tepat 
untuk mengajarkan Bahasa Inggris 
kepada Young Learners. Proses 
pembelajaran terbagi menjadi dua 
yaitu tujuh pertemuan pertama dan 
kedua. Sebagai tugas akhir 
perkuliahan, mahasiswa diharapkan 
mampu membuat sebuah video 
tentang proses pengajaran Bahasa 
Inggris yang dilakukan di lingkungan 
kelas yang termausk dalam Young 
Learners yang dirancang secara 
berkelompok.  
 

2. TBI TBI 
62102 

English for 
Tourism  

2 6 Mata kuliah ini merupakan cakupan 
dari materi : English for Travel, 
English for Hotel, dan English for 
Tourist Guide. Materi yang diberikan 
selama perkuliahan, meliputi segala 
sesuatu kegiatan Tourism yang ada 
di Indonesia maupun di 
mancanegara. Dalam perkuliahannya 
dipelajari bagaimana berbicara 
dengan klien melalui telepon, 
mendeskripsikan hal-hal yang 
dilakukan saat berlibur dan tempat-
tempat wisata yang pernah 
dikunjungi. Bagaimana menceritakan 
rencana dan niat di masa depan. 
Membuat leaflet dan iklan. 
Mendeskripsikan tentang atraksi-
atraksi budaya, adat dan seni, 
lingkungan dan alam. Bagaimana 
mengatur pesanan pelanggan di 
restoran. Mata kuliah ini disajikan 
melalui presentasi, tanya jawab, 
pembuatan tugas, dan diskusi. 
Penilaian dilakukan melalui kuis 
mingguan, portofolio, kecakapan 
presentasi dan tanya jawab serta 
melalui ujian tengah semester dan 
akhir semester.  
 

3. TBI TBI 
62103 

English for 
Broadcasting  
 

2 6 Mata kuliah ini membahas tentang 
dasar-dasar penyiaran dalam bahasa 
Inggris baik di televisi maupun radio, 
mengidentifikasi jenis-jenis berita, 
membuat script berita, menjadi 
Master of Ceremony, wawancara, 
olah suara, dan praktik menjadi 
presenter berita sesuai dengan 
standar penyiaran. Proses 
perkuliahan dilakukan dengan 
cerama, diskusi, simulasi, dan 
praktik. Penilaian dilakukan melalui 
simulasi dan praktik, serta kecakapan 



dalam menjadi presenter, selain 
penilaian yang dilakukan melalui ujian 
tengah semester dan akhir semester.  
 

4. TBI TBI 
62104 

English for 
Journalism  
 

2 6 Merupakan mata kuliah pilihan bagi 
mahasiswa yang memilih bidang 
keahlian jurnalistics yang mendidik 
mahasiswa memiliki pengetahuan 
yang berisikan sejarah awal 
jurnalistics, pengertian dan batasan 
berita media cetak, rumusan dan 
bangunannya yang berkaitan pula 
dengan teknik pencarian berita, 
pengolahan data, dan penulisan 
berita untuk media cetak, lay-out 
(perwajahan), dan penggunaan 
bahasa jurnalistik media cetak. 
Mahasiswa juga akan diperkenalkan 
pada pengetahuan dasar tentang 
manajemen media cetak, serta 
hukum dan kode etik jurnalistik.  
Proses perkuliahan dilakukan dengan 
cara diskusi, praktik, ceramah, dan 
tanya jawab. Evaluasi dilakukan 
melalui portofolio, proyek penulisan 
berita di media cetak, ujian tengah 
semester, dan ujian akhir semester.  
 

5. TBI TBI 
62105 

English for 
Difable  
 

2 6 Mata kuliah ini dirancang untuk 
mempersiapkan siswa dengan 
sejumlah pandangan teoritis dan 
praktis bahasa Inggris untuk Difable. 
Materi yang dipelajari dalam mata 
kuliah ini adalah Pengantar 
disabilitas, Jenis, Penyebab, 
Dampak, dan Tren masa depan 
kecacatan, Prevalensi kecacatan di 
Indonesia, Ketidakmampuan Belajar 
di kelas, Metode dan pendekatan 
yang digunakan dengan kesulitan 
belajar, Strategi Belajar Mengajar 
untuk Siswa difabel Strategi 
Komunikasi dengan Cacat 
Komunikasi Lisan, Strategi mengajar 
Membaca kepada Siswa difabel, 
Kegiatan Menyenangkan untuk 
mengajar Siswa Difabel, 
Menyesuaikan Kurikulum Bahasa 
Inggris untuk siswa difabel, Rencana 
Pelajaran untuk Mengajar Siswa 
Difabel, Pendidikan Inklusif. Mata 
kuliah ini disajikan melalui presentasi, 
tanya jawab, pembuatan tugas, dan 
diskusi. Penilaian dilakukan melalui 
kuis mingguan, portofolio, kecakapan 
presentasi dan tanya jawab serta 
melalui ujian tengah semester dan 
akhir semester.  
 

6. TBI TBI 
62106 

Educational 
Entrepreneurship  
 

2 6 Mata kuliah ini merupakan mata 
kuliah yang dapat memberikan 
gambaran dan perubahan pola pikir 
bagi mahasiswa, dimana mahasiswa 
diharapkan mempunyai jiwa 
entrepreneur dalam pola hidupnya 
dan mampu mengaplikasikan softskill 
di lingkungan kampus dan 
masyarakat sekitar. Mata kuliah ini 
akan mengajarkan kepada 
mahasiswa dasar- dasar 
kewirausahaan. Sebagai tugas akhir 
perkuliahan, mahasiswa diharapkan 
mampu membuat sebuah rancangan 
untuk berwirausaha mandiri sesuai 
dengan minat dan potensi yang ada. 
Mata kuliah ini disajikan melalui 



presentasi, tanya jawab, pembuatan 
tugas, dan diskusi. Penilaian 
dilakukan melalui kuis mingguan, 
portofolio, kecakapan presentasi dan 
tanya jawab serta melalui ujian 
tengah semester dan akhir  
semester.  
 

7. TBI TBI 
62107 

Bussiness 
English  
 

2 6 Mata kuliah ini diharapkan untuk 
memberikan siswa pengetahuan 
kerja mendasar dari berbagai aspek 
bisnis dan untuk mempersiapkan 
mereka untuk studi di masa depan 
dalam topik yang lebih khusus dalam 
bidang studi. Kursus ini juga 
mencakup komunikasi, teknologi, 
globalisasi, dan etika bisnis. Mata 
kuliah ini memperkenalkan siswa 
pada elemen internal dan eksternal 
yang berbeda dari sebuah bisnis. 
Mata kuliah Ini juga mengeksplorasi 
tujuan umum dan karakteristik bisnis 
dan apa yang membuat mereka 
berbeda. Struktur, budaya, dan fungsi 
bisnis diidentifikasi dan pertimbangan 
politik, sosial, ekonomi, teknologi, dan 
etika yang memengaruhi bisnis 
diperkenalkan. Mata kuliah ini 
disajikan melalui presentasi, tanya 
jawab, pembuatan tugas, dan diskusi. 
Penilaian dilakukan melalui kuis 
mingguan, portofolio, kecakapan 
presentasi dan tanya jawab serta 
melalui ujian tengah semester dan 
akhir semester.  
 

8. TBI TBI 
62108 

Textbook 
Analysis  
 

2 6 Mata kuliah ini memberikan 
mahasiswa pengetahuan kerja dalam 
memilih, mengadaptasi, dan 
mengembangkan bahan ajar untuk 
kelas sekolah menengah pertama 
dan atas. Mahasiswa juga diarahkan 
untuk praktik menganalisis 
penggunaan buku teks bahasa 
Inggris di sekolah menengah pertama 
dan atas. Proses pembelajaran 
dilakukan melalui diskusi dan 
presentasi hasil analisis. Sebagai 
bentuk penilaian, di akhir semester 
mahasiswa membuat kajian analisis 
buku ajar yang dikerjakan dalam 
grup.  
 

9. TBI TBI 
62109 

Language 
Learning and 
Acquisition  
 

2 6 Perkuliahan ini disusun untuk 
membantu siswa memperoleh 
pengetahuan dasar dan elemen 
mengenai pemerolehan bahasa. 
Selain itu juga membahas tentang 
definisi, proses, dan kompleksitas 
pemerolehan bahasa pertama. Topik 
diperluas dengan materi lain seperti 
teori pemerolehan bahasa pertama, 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemerolehan bahasa kedua dan 
bahasa asing, dasar pembelajaran 
bahasa, interlanguage, dan aspek 
linguistik yang berhubungan dengan 
pemerolehan bahasa kedua dan 
bahasa asing. Mata kuliah ini 
disajikan melalui  
presentasi, tanya jawab, pembuatan 
tugas, dan diskusi. Penilaian 
dilakukan melalui kuis mingguan, 
portofolio, kecakapan presentasi dan 
tanya jawab serta melalui ujian 
tengah semester dan akhir semester.  



 
 

10. TBI TBI 
62110 

TOEFL 
Preparation  
 

2 6 Mata kuliah ini disampaikan dengan 
tujuan untuk memberikan 
pengetahuan yang biak tentang test 
bahasa Inggris berskala 
internasional, TOEFL. Dalam mata 
kuliah ini, mahasiswa akan 
mempelajari segala hal terkait 
TOEFL, akan melatih keterampilan 
mendengarkan (listening), tata 
bahasa dan ungkapan-ungkapan tulis 
(Structure and Written Expression), 
dan membaca (reading). Setelah 
mempelajari mata kuliah ini, 
mahasiswa diharapkan memiliki 
pengetahuan yang cukup tentang 
TOEFL dan test bahasa Inggris 
internasional lainnya, mampu meraih 
nilai minimal 500 dalam test TOEFL 
ITP, TOEFL prediction, atau TOEFL 
like test.  
 

Jumlah  20   

 
7. Program Studi Tadris Matematika (TMA) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. TMA  TMA 
62101 

Pengembangan 
Media 
Pembelajaran 
Matematika 

2 6 Mata kuliah ini bertujuan agar 
mahasiswa memahami fungsi dan 
macam-macam media pembelajaran 
matematika sekaligus mampu 
mengembangkan media dalam 
pembelajaran matematika. Adapun 
pokok bahasan mata kuliah ini adalah 
pengertian, peran dan fungsi media 
pembelajaran, jenis, klasifikasi dan 
karakteristik media pembelajaran, 
dasar pertimbangan pemilihan media 
pembelajaran, media audio, media 
visual, media audiovisual, media tiga 
dimensi, media berbasis lingkungan, 
media berbasis TIK, media berbasis 
kearifan local, pengelolaan media 
pembelajaran dan evaluasi media 
pembelajaran, serta praktek membuat 
media pembelajaran. 

2. TMA  TMA 
62102 

Pembelajaran 
Matematika 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 

2 6 Perkuliahan ini memberikan 
pemahaman tentang penggunaan 
berbagai aplikasi program komputer 
dalam pembelajaran matematika dan 
bagaimana cara mengembangkan 
pembelajaran matematika 
berbantuan komputer. Adapun pokok 
bahasannya meliputi teori singkat 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK), aplikasi pembelajaran berbasis 
TIK, karakteristik dan metodologi 
software pembelajaran, langkah 
pengembangan dan evaluasi aplikasi 
pembelajaran berbasis TIK. 
Disamping itu, mahasiswa     praktek 
mengembangkan e-learning   dan   
membuat   aplikasi program  
pembelajaran  interaktif  berbasis  
TIK. 

3. TMA  TMA 
62103 

Pembelajaran 
Matematika 
Inklusif 

2 6 Mata kuliah ini mengantarkan 
mahasiswa untuk memiliki 
kompetensi dalam memahami 
keberagaman peserta didik dilihat dari 
berbagai latar belakang budaya, 
bahasa, sosial, ekonomi, 
kemampuan, hambatan dan 



kebutuhannya sehingga dapat 
merancang dan melaksanakan 
proses pendidikan dan pembelajaran 
matematika yang efektif, aman dan 
ramah, serta membekali mahasiswa 
untuk mampu membuat keputusan 
dalam mengaplikasikan materi, 
metode dan evaluasi pengajaran 
matematika bagi untuk menemukan 
alternatif solusi dalam menyelesaikan 
permasalahan bidang pembelajaran 
matematika bagi anak berkebutuhan 
khusus. Adapun pokok bahasan mata 
kuliah ini meliputi pengertian 
pembelajaran inklusif, keberagaman 
peserta didik dengan berbagai latar 
belakang, pengertian dan jenis-jenis 
anak berkebutuhan khusus, 
identifikasi anak berkebutuhan 
khusus, modifikasi kurikulum, materi, 
proses, evaluasi, metode serta teknik 
penerapan pembelajaran matematika 
bagi anak berkebutuhan khusus serta 
merencanakan, memodifikasi, 
mengaplikasikan, mengevaluasi dan 
menyelesaikan permasalahan dalam 
pengajaran matematika anak 
berkebutuhan khusus. 

4. TMA  TMA 
62104 

Metode STEM 
(Science, 
Technology, 
Engineering, 
Mathematics) 

2 6 Mata  kuliah  ini bertujuan untuk  
memberikan  pemahaman  pada  
mahasiswa  tentang  salah  satu  tren 
pendidikan  matematika,  melalui  
integrasi  matematika, sains, 
rekayasa  teknologi,  dan  TIK  yang  
efektif  untuk  tujuan tertentu,  
terutama  untuk  mengembangkan 
problem solving skills, critical thinking 
skills, creative thinking skills. Selain  
difasilitasi  untuk  mengkaji  mengenai  
aplikasi  STEM  yang  sudah  ada,  
melalui  mata  kuliah  ini,  mahasiswa  
juga  difasilitasi untuk  berlatih  
merancang, menyusun, 
mengaplikasikan, dan mengevalasi 
pelaksanaan pembelajaran dengan  
STEM pada pendidikan matematika. 
Kajian dalam mata kuliah ini meliputi, 
konsep STEM, kajian-kajian tentang 
STEM, dan mengajar menggunakan 
STEM. Selain itu, mahasiswa akan 
mengeksplorasi, berdiskusi, dan 
mengkritisi berbagai literasi tentang 
STEM disandingkan dengan standar 
Pendidikan nasional dan 
internasional. 

5. TMA  TMA 
62105 

Kajian Materi 
Matematika 
Sekolah Dasar 

2 6 Mata kuliah ini merupakan bagian dari 
kajian matematika dan 
pembelajarannya di tingkat sekolah 
dasar, baik konsep-konsep standar 
minimal yang  tertuang  dalam  
kurikulum  matematika sekolah dasar 
maupun konsep-konsep matematika 
sekolah dasar yang masuk ke   dalam  
katagori pengayaannya. Mahasiswa 
akan mendapatkan pengalaman 
belajar mengenai karakteristik siswa 
sekolah dasar dan kajian materi pada 
level ini. Kajian materi yang 
didapatkan, diharapkan mahasiswa 
mampu mendesain berbagai 
pembelajaran sesuai tingkat berpikir 
siswa, diantaranya menggunakan 
piktograf, pola, dan model. 

6. TMA  TMA 
62106 

Bahasa Inggris 
untuk 

2 6 Mata kuliah ini dirancang untuk 
meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa tentang bagaimana 



Pembelajaran 
Matematika 

memahami teks matematika 
berbahasa inggris, menyampaikan 
materi matematika dan menulis 
matematika berbahsa inggris, yang 
berguna untuk mendukung 
mahasiswa mengikuti mata kuliah 
matematika lainnya dan juga 
diperlukan dalam mengembangkan 
pembelajaran matematika. Materi 
kuliah terdiri dari: (1) Pengenalan 
istilah-istilah matematika dalam 
bahasa inggris; (2) Pemahaman buku 
teks matematika dalam bahasa 
Inggris; (3) Penyampaian secara oral 
materi matematika; serta (4) 
Pembekalan penulisan materi ajar 
dalam bahasa Inggris.  

7. TMA  TMA 
62107 

Sejarah dan 
Filsafat 
Matematika 

2 6 Mata Kuliah ini bertujuan untuk 
membangun pemahaman dan teori 
tentang sejarah dan filsafat 
matematika dan pendidikan 
matematika. Kajian perkuliahan 
meliputi: persoalan-persoalan pokok 
dalam pengembangan matematika 
dan pendidikan matematika, 
karakteristik matematika dan 
pendidikan matematika, obyek 
matematika dan pendidikan 
matematika, metode pengembangan 
matematika dan pendidikan 
matematika, alat pengembangan 
matematika dan pendidikan 
matematika,  sejarah perkembangan 
matematika dan pendidikan 
matematika, pre-asumsi dan asumsi 
dasar pengembangan matematika 
dan pendidikan matematika, sumber-
sumber dan batas-batas 
pengembangan matematika dan 
pendidikan matematika,  pembenaran 
matematika dan pendidikan 
matematika, prinsip-prinsip 
pengembangan matematika dan 
pendidikan matematika, berbagai 
aliran pengembangan matematika 
dan pendidikan matematika, ontologi 
matematika dan pendidikan 
matematika,  epistemologi 
matematika dan pendidikan 
matematika, aksiologi matematika 
dan pendidikan matematika, filsafat 
matematika dan filsafat pendidikan 
matematika. 
 

8. TMA  TMA 
62108 

Telaah 
Kurikulum 
Matematika 
Sekolah 

2 6 Mata kuliah Telaah Kurikulum 
matematika sekolah merupakan mata 
kuliah yang mempelajari tentang 
konsep dasar kurikulum: pengertian 
kurikulum, komponen-komponen 
kurikulum dan fungsi kurikulum; 
kompetensi-kompetensi 
pembelajaran matematika SMP/SMA 
serta penjabarannya; penjabaran 
materi pembelajaran; pemecahan 
masalah matematika; kurikulum 2013; 
pengembangan silabus dan rpp; 
penilaian pembelajaran matematika; 
dan strategi pelaksanaan kurikulum: 
perencanaan (keterkaitan antara 
silabus dan rpp), pelaksanaan 
pembelajaran, evaluasi dan tindak 
lanjut (analisis ulangan harian, 
pengajaran remedial dan 
pengayaan). 

9. TMA  TMA 
62109 

Pengembangan 
Bahan Ajar 

2 6 Mata kuliah pilihan ini memberikan 
pengalaman belajar bagi mahasiswa 



Matematika 
Berbasis Cetak 

untuk dapat mengembangkan 
kemampuan dalam mendesain bahan 
ajar berbasis cetak. Kajian 
perkuliahan meliputi: Konsep tentang 
bahan ajar, karakteristik bahan ajar 
cetak, rancangan bahan ajar cetak, 
desain bahan ajar cetak, dan 
pengembangan bahan ajar cetak.  

10. TMA  TMA 
62110 

Etnomatematika 2 6 Mata kuliah ini diberikan dengan 
maksud agar mahasiswa mampu 
mengembangkan pembelajaran 
matematika berbasis budaya. Kajian 
perkuliahan meliputi: konsep 
etnomatematika, unsur-unsur budaya 
dalam masyarakat, integrasi budaya 
dan matematika, kajian penelitian 
etnomatematika, dan pengembangan 
pembelajaran berbasis 
etnomatematika.  

Jumlah  20   

 
B. Fakultas Dakwah  

1. Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. BKI BKI 
62102 

Pendekatan 
dan Teknik 
Konseling 

2 2 Pendekatan dan teknik konseling 
adalah merupakan mata kuliah inti dari 
mata kuliah keprodian pada program 
studi Bimbingan dan Konseling Islam, 
karena mata kuliah ini memberikan 
materi tentang berbagai teknik serta 
prosedur konseling serta beberapa 
pendekatan dalam konseling yang akan 
menjadi acuan dan tolak ukur bagi 
mahasiswa dalam tingkat penguasaan 
dan berketrampilan memberikan 
layanan konseling secara proporsional 
dan profesional dengan dibarengi 
dengan penerapan secara eklektif 
berbagai pendekatan dalam 
pemecahan masalah konseli 

2. BKI BKI 
61116 

Konseling dan 
Psikoterapi 
Islam 

3 4 Mata Kuliah ini urgensi keberadaan 
psikoterapi Islam., sehinga mahasiswa 
diharapkan mampu dalam menjawab 
persoalan psikis dan melakukan 
tindakan penyembuhan dan perawatan 
psikoterapi secara islami. Sehingga 
diharapkan mahasiswa mampu 
mencegah dan mengentaskan 
berbagai gangguan konseling yang 
terjadi di masyarakat. Untuk menunjang 
esensi psikoterapi Islam maka 
diperlukan berbagai metode terapi 
untuk mencapai fungsi dan tujuan. 
Serta penerapan psikoterapi Islam 
harus berakar dari kebenaran ilahiah 
dan ilmiah. Metode pembelajaran 
menggunakan blended learning antara 
daring dan luring. Kemudian 
mengunakan strategi active learning 
dan contextual teaching and learning. 
Adapun evaluasi dilakukan dengan 
menggunakan UTS, UAS, dan 
akumulasi antara tugas, keaktifan dan 
kreativitas serta etika. Hasil dari 
pembelajaran 
ini diharapkan mahasiswa dapat 
menguasai konsep media dan relasinya 
dengan islam dan kemaslahatan umat. 

3. BKI BKI 
61118 

Konseling 
Individu 

3 4 Mata kuliah Konseling Individu 
bertujuan untuk mengembangkan 
kemampuan mahasiswa dalam 



melakukan konseling secara individual. 
Kegiatan perkuliahan terbagi dalam dua 
bagian. Bagian 
pertama berkenaan dengan 
pemahaman akan berbagai prinsip 
keterampilan dasar konseling 
individual, sedangkan bagian kedua 
adalah meliputi kemampuan 
menerapkan keterampilan tersebut 
dalam simulasi dan praktek konseling 
secara individual, baik melalui tatap 
muka langsung (face to face) maupun 
melalui media on line. 

4. BKI BKI 
62104 

Desain 
Pelatihan 

2 

6 Mata kuliah ini berisikan pemahaman 
tentang proses merancang dan 
mengimplementasikan pelatihan 
sebagai bagian dari program 
pengembangan SDM. 

5. BKI BKI 
62115 

Komunikasi 
Terapeutik 

3 6 Keterampilan berkomunikasi 
merupakan critical skill yang harus 
dimiliki oleh seorang pembimbing 
rohani yang merupakan bagian integral 
dari proses terapi. Komunikasi dalam 
proses terapi inilah yang disebut 
komunikasi terapeutik yang intinya 
adalah proses komunikasi effectif yang 
dilakukan oleh para terapis dan 
pembimbing rohani pada saat 
melakukan intervensi proses 
penyembuhan terhadap pasien yang 
terstruktur yang meliputi empat tahap 
yaitu fase prainteraksi, fase orientasi, 
fase kerja dan fase terminasi 

6. BKI BKI 
62113 

Bimbingan 
Rohani Islam 

2 6 Dalam mata kuliah ini, disajikan 
pembahasan Bimbingan Rohani Islam, 
meliputi ruang lingkup Bimbingan 
Rohani Islam, konsep sehat dan sakit, 
unsur-unsur, fungsi, materi, metode 
yang ada dalam Bimbingan Rohani 
Islam. Mahasiswa juga 
diberikan pemahaman dalam 
penerapan, penelitian maupun inovasi 
Bimbingan Rohani Islam dalam 
berbagai bidang. 

7. BKI BKI 
62102 

Konseling 
Keluarga 

2 6 Mata kuliah ini berisikan tentang 
konsep dasar dan praktek konseling 
keluarga yang sumbernya diambil dari 
sumber yang relevan dan terpercaya. 
Mata kuliah ini membahas mengenai 
berbagai konsep dasar keluarga, konflik 
dalam 
keluarga, konseling keluarga tehnik-
tehnik konseling keluarga dan 
menganalisa kasus-kasus yang ada 
dalam konseling keluarga. 

8. BKI BKI 
62101  

Konseling 
Karir 

3 6 Bimbingan karir adalah pelayanan 
bantuan untuk siswa, baik secara 
perseorangan maupun kelompok agar 
ia mampu mendiri dan berkembang 
secara optimal, dalam 
mengembangkan kehidupan pribadi, 
kehidupan social, kemampuan belajar, 
pengembangan karir, melaui berbagai 
jenis layanan dan kegiatan pendukung, 
berdasarkan norma-norma yang 
berlaku. Selain itu bimbingan karir 
merupakan suatu proses bantuan yang 
diberikan pada individu melalui 
berbagai cara dna bentuk layanan agar 
ia mampu merencanakan karirnya 
dengan mantap, sesuai dengan bakat, 
minat, dan kemampuan, pengetahuan 
dan kepribadian, serta 
factor-faktor yang mendukung 
kemajuan dirinya. Factor-faktor yang 
mendukung perkembangan dirinya 



tersebut, misalnya informasi karir yang 
diperoleh siswa dan status social 
ekonomi orang tua. Bimbingan karir 
(vocational guidance) merupakan salah 
satu jenis bimbingan yang berusaha 
membantu siswa dalam memecahkan 
masalah kariri untuk memperoleh 
penyesuaian diri 
yang sebaik-baiknya, baik pada waktu 
itu mapun pada masa yang akan 
datang. Bimbingan karir bukan hanya 
memberikan bimbingan jabatan, tetapi 
mempunyai arti yang lebih luas, yaitu 
memberikan bimbingan agar siswa 
dapat memasuki kehidupan, tata hidup, 
dan kejadian dalam hidup, dan 
mepersiapkan diri dalam kehidupan 
sekolah menuju dunia kerja. Maka dari 
itu bimbingan karir merupak suatu 
program yang disusun untuk membantu 
perkembangan siswa agar ia 
memahami dirinya, mempelajari dunia 
kerja untuk mendapatkan pengalaman 
yang akan membantunya dalam 
membuat keputusan dan mendapatkan 
pekerjaan. 

Jumlah  20   

 
2. Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. KPI DAK 
61101 

Public 
Speaking 

3 2 Mata kuliah ini mengkaji public 
speaking dari berbagai aspek, baik dari 
sejarah pertumbuhan dan 
perkembangannya dari masa ke masa, 
teori-teori public speaking hingga 
aplikasi public speaking secara praktis 
dalam berdakwah dan kehidupan 
sehari-hari pada umumnya. Tujuan 
Mata Kuliah ini adalah agar mahasiswa 
memiliki pengetahuan tentang sejarah, 
konsep-konsep dan teori-teori public 
speaking, sehingga mereka dapat 
berkomunikasi secara lisan dengan 
baik. 

2. KPI KPI 
61107 

Komunikasi 
Antar Individu 

    2 2 Mata Kuliah ini menjelaskan tentang 
konsep komunikasi antar individu, 
hakikat, pengaruh, dan efektifitasnya  
dalam interaksi  personal. Metode 
pembelajaran menggunakan blended 
learning antara daring dan luring. 
Kemudian mengunakan strategi active 
learning dan contextual teaching and 
learning. Adapun evaluasi dilakukan 
dengan menggunakan UTS, UAS, dan 
akumulasi antara tugas, keaktifan dan 
kreativitas serta etika. Hasil dari 
pembelajaran ini diharapkan 
mahasiswa dapat menguasai konsep 
komunikasi antar personal dan 
relasinya dengan  kehidupan 
bermasyarakat. 

3. KPI KPI 
61104 

Public 
Relation 

2 4 Mata Kuliah ini membahas pentingnya 
konsep dasar Public Relations sebagai 
mediator yang menjembatani 
kepentingan organisasi/perusahaan 
dengan publiknya yang terkait dengan 
kegiatan PR itu sendiri.Berbagai 
aktifitas senantiasa menciptakan, 
menjaga dan meningkatkan citra yang 
poditif.dan berbagai permasalahan 
yang timbul,dapat diselesaikan dengan 
upaya PR agar keselarasan,saling 
pengertian,dan kepercayaan publik 



terhadap organisasi/perusahaan tetap 
dapat terpelihara. 

4. KPI KPI 
61115 

Fotografi 2 4 Dalam mata kuliah ini mahasiswa 
mempelajari teori dasar dan 
pengenalan fungsi kamera digital, teori 
pencahayaan, komposisi, pemotretan 
dengan basic dan creative shooting, 
serta praktik foto jurnalistik dan human 
interest. Tugas akhir mata kuliah ini 
berupa proyek kelompok pembuatan 
photo story dengan mengangkat tema 
eco tourism, cultural heritage dan local 
economy. 

5. KPI KPI 
61108 

Komunikasi 
Organisasi 

2 4 Mata kuliah ini bertujuan untuk 
memberikan pemahaman konseptual 
tentang kajian komunikasi pada level 
makro maupun mikro organisasi. 
Komunikasi organisasi ini adalah 
bidang studi yang lebih mendalam dari 
salah satu aspek perilaku organisasi, 
untuk mempermudah memahami 
perilaku manusia dalam rangka 
organisasi kerja. Mengkaji interaksi 
antara organisasi sebagai sistem 
terbuka dengan individu-individu 
anggota organisasi maupun dengan 
lingkungan eksternal organisasi 
tersebut. 

6. KPI KPI 
62117 

Newscasting 
and 
Announcing 

3 

6 Mahasiswa akan berlatih menyusun 
berita dari pencarian berita secara 
terjadwal dan tidak terjadwal serta 
berlatih menyiarkan berita dengan 
berbagai gaya dan karakter yang ada 
pada berbagai program berita di 
televisi, diantaranya adalah siaran 
hardnews berupa breaking news dan 
berita singkat, berita feature, termasuk 
di dalamnya feature tokoh, tempat, 
peristiwa serta perjalanan atau 
travelogue serta opini dan editorial 
lengkap dengan penyampaian secara 
ad libitum atau tanpa teks dan live 
report. Harapannya adalah mahasiswa 
mendapatkan knowledge dan 
pemahaman yang mendalam, memiliki 
skill dalam menyampaikan berita di 
televisi secara baik serta attitude yang 
mendukung. 

7. KPI KPI 
62115 

Jurnalistik 
Foto, Grafis 
dan 
Investigasi 

3 

6 Mata kuliah ini mengajarkan 
mahasiswa untuk mendalami teknik 
jurnalistik berbentuk laporan foto, grafis 
dan investigasi. Jurnalisme fotografi 
dan grafis menjadi trend karena 
masyarakat memahami berita tidak 
hanya berbentuk tulisan, namun juga 
berbentuk gambar. Selain itu, dalam 
mata kuliah ini mahasiswa memiliki 
kemampuan dalam menginvestigasi 
suatu isu yang sedang berkembang di 
masyarakat.   

8. KPI KPI 
62111 

Manajemen 
Bisnis Media 

3 

6 Mata kuliah ini mengajarkan kepada 
mahasiswa agar menguasai aspek 
manajemen bisnis di bidang media. 
Perkembangan idnustri media baik 
cetak, elektronik, dan online menuntut 
mahasiswa untuk mengetahui fungsi 
dan tahapan dalam mengelola media, 
mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi. 

Jumlah  20   

 
 

 

 



3. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah 

berdasarkan RPS 

1. PMI PMI 
61103 

Teori Teori 
Sosial 

2 2 Mata kuliah ini merupakan 
pengenalan terhadap teori-teori sosial 
yang umum digunakan dalam 
penelitian dan gerakan-gerakan 
pemberdayaan masyarakat. 
Pemetaan teori-teori sosial 
didasarkan pada kombinasi aliran dan 
periodesasi sehingga materi yang 
diberikan menggambarkan secara 
utuh teori-teori yang ada.  Periodesasi 
teori menggunakan pendekatan 
waktu dan pengelompokkan 
paradigma. Berdasar klasifikasi 
waktu, teori-teori sosial dapat dibagi 
dalam 3 kelompok yaitu klasik, 
modern, dan postmodern. Sedang 
dalam perspektif paradigma, teori 
sosial dibagi dalam 4 klasifikasi, yaitu 
struktural, humanisme 
(eksistensialisme), post struktural, 
dan strukturalisme konstruktif 
(genetik). Mahasiswa diarahkan 
untuk bisa memahami setiap 
kelompok teori sosial baik dalam 
kategori waktu atau paradigma 
sehingga bisa mengimplementasikan 
dalam kegiatan penelitian dan kajian-
kajian ilmiah lainnya 

2. PMI PMI 
62107 

Manajemen 
Organisasi 
Nirlaba 

2 6 Mata kuliah  Manajemen organisasi 
nirlba merupakan mata kuliah  prodi 
PMI  yang bertujuan untuk 
memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa terkait manajemen 
Organisasi nirlaba atau biasa disebut 
dengan organisasi non profit. Tema 
pokok pembahasanya seputar teori-
teori manajemen, fungsi manajemen 
Manajemen Pengertian, ciri ciri dan 
tujuan Organisasi nirlaba, 
regulasi/peraturan Organisasi nirlaba, 
perkembangan Organisasi nirlaba di 
beberapa negara 

3. PMI PMI 
62102 

Pendampingan 
Sosial 

3 6 Mata kuliah ini memberi kemampuan 
kepada mahasiswa untuk 
menerapkan pengorganisasian dan 
pengembangan masyarakat dalam 
proses pendampingan sosial. Pokok 
bahasan mata kuliah tentang konsep 
dasar pendampingan sosial, konsep 
penyelenggaraan serta 
pengembangan masyarakat, strategi 
dan metode pendampingan 
masyarakat serta partisipasi 
masyarakat/keluarga. 

4. PMI PMI 
61127 

Kewirausahawan 
Sosial 

2 4 Kewirausahaan sosial atau Social 
Entrepreneurship merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari 
kewirausahaan, meskipun 
kewirausahaan sosial menekankan 
pada tujuan yang lebih mulia, seperti 
menanggulangi masalah kemiskinan. 
Kewirausahaan sosial dapat 
memberikan dampak positif dan 
memberikan solusi sebagai langkah 
untuk memajukan Indonesia. Tidak 
semata menyelesaikan persoalan 
ekonomi, kewirausahaan sosial juga 
sekaligus menyelesaikan berbagai 
permasalahan sosial di tanah air 



5. PMI PMI 
61118 

Islam dan 
Pengembangan 
Ekonomi 

2 4 Mata kuliah ini menjelaskan tentang 
Pengertian, ruang lingkup, islam dan 
pengembangan ekonomi, Agama 
Islam Sebagai konsep hidup (Way of 
life) : Suatu Paradigma bermuamalah, 
Konsep dan sumber daya manusia 
menurut islam, Konsep islam tentang 
kebutuhan manusia, Pandangan 
Islam terhadap harta dan ekonomi, 
Permintaan, Penawaran dan 
Keseimbangan harga, Konsep 
keadilan ekonomi dalam islam, 
Pembangunan ekonomi dlam 
perspektif islam, Kemiskinan dan 
ketimpangan, Konsumsi dan 
tabungan dalam islam, Hakikat kerja 
dalam islam, Pengembangan 
ekonomi asyarakat, Kemitraan dalam 
pengembangan ekonomi  
masyarakat.  

6. PMI PMI 
61107 

Fundrasing 2 4 Mata kuliah fundraising ditujukan 
untuk memberi bekal pengetahuan 
dan keterampilan bagi mahasiswa 
dalam membangun kerjasama, 
pengumpulan, dan pengelolaan dana 
bagi pengembangan dan  
pemberdayaan masyarakat Islam. 
Melalui mata kuliah ini, mahasiswa 
memahami filosofi fundraising melalui 
beberapa pendekatan filantrophy, 
social responsibility, dan 
kemanusiaan yang sekaligus 
menggeser paradigma lama yang 
memposisikan penggalangan dana 
sosial sebagai “kebaikan” dan 
memposisikan pengelola lebih rendah 
ketimbang donatur.  endekatan baru 
ini sekaligus menjadi paradigma 
fundraising yang lebih bermartabat 
mealui pemenuhan prinsip 
akuntabilitas publik. 

7. PMI PMI 
61126 

Inklusi Sosial 2 4 Mata kuliah Inklusi sosial  merupakan 
mata kuliah prodi PMI yang bertujuan 
memberikan pemehaman mahasiswa 
pada proses sosial yang 
terjadimasyarakat. Inklusi sosial 
mempelajari tentang bagaimana 
masyarakat  memperbaiki pola 
relasional antar individu dan 
kelompok, termasuk memperbaiki 
kemampuan dan kesempatan, secara 
bermartabat, untuk mengakses 
berbagai sumberdaya dalam 
masyarakat. nklusi sosial 
berhubungan erat dengan 
penanganan dan pengurangan 
kemiskinan. Kemiskinan cenderung 
mengeksklusikan individu dan 
kelompok-kelompok masyarakat dari 
akses kepada berbagai sumberdaya 
dalam masyarakat, marginalisasi 
dalam partisipasi dan proses 
perumusan kebijakan, terbatasnya 
akses setara kepada pekerjaan, dan 
melemahnya integrasi sosial dalam 
masyarakat. Inklusi sosial juga 
berkaitan erat dengan difabilitas, 
yakni warga negara yang mempunyai 
kemampuan berbeda (different 
ability). Aspek Inklusi Sosial terdiri 
atas  Partisipasi dalam Perumusan 
Kebijakan, Akses layanan public 
Akses pekerjaan dan sumberdaya 
ekonomi dan Integrasi sosial dalam 
masyarakat 



8. PMI PMI 
62104 

Sistem 
Perlindungan 
Sosial 

3 6 Perlindungan Sosial: Konsep Dan 
Pendekatan,  Landasan Konseptual 
Perlindungan Sosial, Bantuan Sosial, 
Jaminan Sosial, Perlindungan Sosial 
Terintegrasi: Pengalaman Beberapa 
Negara, Perkembangan 
Perlindungan Sosial  Langkah-
Langkah Pengembangan 
Perlindungan Sosial,  Mekanisme 
Penargetan Penerima Program 
Perlindungan Sosial 

9. PMI PMI 
62111 

Jejaring Sosial 2 6 Mata kuliah  Jejaring sosial adalah 
adalah mata kuliah yang 
diproyeksikan pada mahsiswa untuk 
memahami tentang suatu struktur dan 
jejaaing yang membentuknya. 
Jejaring sosial dibentuk dari simpul-
simpul (yang umumnya adalah 
individu atau organisasi) yang dijalin 
dengan satu atau lebih tipe relasi 
spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, 
keturunan. Jejaring sosial lebih 
mengacu pada situs atau website 
yang digunakan sebagai tempat 
berkumpulnya orang banyak tanpa 
dibatasi dan memiliki jalur ikatan 
seperti keluarga, teman, rekan bisnis 
dan lain sebagainya. 

Jumlah  20   

 
4. Program Studi Manajemen Dakwah (MD) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. MD MAD 
61103 

Manajemen 
Organisasi 
Islam 

2 2 Mata kuliah ini menjelaskan 
menjelaskan tentang dasar dasar 
manajemen dan organisasi Islam. Mata 
kuliah ini juga menguraikan tentang 
konsep dasar dan teori manajemen 
dan organisasi dalam perspektif Islam 
serta aplikasinya dalam penegelolaan 
organisasi Islam. 

2. MD MAD 
61109 

Manajemen 
Pelayanan Haji 
dan Umroh 

3 4 Mata kuliah ini menjelaskan tentang 
manajemen pelayanan terhadap 
jamaah haji dan umroh dengan baik 
mulai dari platanna haji mulai dari 
pendaftaran, persiapan haji dan umroh, 
pelatihan manasik haji, pelayanan 
pembuatan paspor sampai pelayanan 
pemberangkatan, pelayanan selama 
pelaksanaan ibadah haji dan umroh 
sampai kepulangan jamaah haji dan 
umroh ke tanah air. 

3. MD MAD 
61113 

Manajemen 
Keuangan 

3 4 Mata kuliah ini menjelaskan tentang 
konsep dasar teori manajemen 
keuangan, baik mengenai tujuan 
maupun tentang keputusan-keputusan 
keuangan dalam menjalankan fungsi 
manajemen keuangan. Pembahasan 
dilakukan secara sistematis untuk 
membantu pemahaman mahasiswa 
agar memiliki kemampuan dalam 
mengelola keuangan perusahaan 

4. MD MAD 
62104     

Teknik Lobi 
dan Negosiasi 

2 6 Mata kuliah ini menjelaskan Pengertian 
dan aspek lobi : posisi dan hubungan 
lobi dengan komunikasi Pengertian 
persuasi ; persuasi VS propaganda dan 
indoktrinasi; Hubungan antara lobi dan 
negosiasi, Mengatasi situasi deadlock : 
mediasi, konsiliasi, arbitrase Langkah 
dan strategi loby Teknik negosiasi ; 
unsur penting dalam negosiasi 
Identifikasi isu – isu dan topik negosiasi; 
Merencanakan strategi bernegosiasi; 



Etika bernegosiasi Hambatan dalam 
lobi dan negosiasi; Konflik dalam lobi 
dan negosiasi; Masalah komunikasi 
dalam lobi dan strategi menghadapi 
orang serta Memahami pola pikir orang 
lain. 
 

5. MD MAD 
62108 

Manajemen 
CSR 
(Corporate 
Social 
Responsibility) 

2 6 Mata kuliah ini menjelaskan tentang 
pengetahuan etis sebuah perusahaan 
dalam pemberdayaan masyarakat dan 
sumbangannya dalam pembangyunan 
berkelanjutan. Dalam 
perkembangannya kepedulian 
perusahaan terhadap masyarakat 
sekitarnya pembangunan nasional 
secara utuh. Konsep CSR 
membuktikan bahwa hubungan 
perusahaan dengan masyarakat tidak 
dapat dipisahkan, dalam kerjasamanya 
membuktgikan bahwa konsep 
keuntungan sejalan dengan 
kepentingan public. Bahan kajiannya 
meliputi; arti penting CSR, Manfaat 
CSR, Tanggung jawab sosial, prinsip 
CSR, Model model CSR dan 
sebagainya. dapat memiliki banyak 
implikasinya baik bagi masyarakat, 
perusahaan, dan  

6. MD MAD 
62015 

Pemberdayaan 
Ekonomi Umat 

3 6 Mata kuliah ini mengkaji tentang 
pemberdayaan ekonomi umat 
Pemberdayaan ekonomi umat 
menempatkan agenda transformasi 
sosial-ekonomi dan kemasyarakatan 
sebagai fokus perhatiannya. 
Selanjutnya, transformasi sosial-
ekonomi dan kemasyarakatan tersebut 
bertujuan untuk membangun kekuatan 
umat sehingga Islam menjadi agama 
yang kuat. Agenda ini juga 
dimaksudkan untuk mengembangkan 
kemampuan dan kesadaran umat dari 
segi sosial-ekonomi. Materi-materi 
yang dibahas dalam mata kuliah ini 
antara lain tentang teori-teori yang 
berkaitan dengan ekonomi Islam, 
gerakan keagamaan dalam proses 
pemberdayaan ekonomi umat serta 
berbagai macam lembaga yang 
bergerak dalam pemberdayaan 
ekonomi umat Islam. 

7. MD MAD 
62113 

Manajemen 
Kepelatihan 

2 6 Mata kuliah ini menyajikan konsep 
dasar, tujuan, dan fungsi training, 
identifikasi kebutuhan akan training, 
pengembangan kurikulum training, 
ragam model dan metode training, 
fasilitas dan sarana training, evaluasi 
training dan aspek penyelenggaraan 
administrative training 

8. MD MAD 
62113 

Manajemen 
Masjid dan 
Majlis Taklim 

3 6 Dalam mata kuliah ini, pembahasannya 
mencakup seluruh materi yang 
berhubungan dengan Manajemen 
Masjid dan Majlis Taklim ; mulai dari 
menyusun program, mengorganisir, 
melaksanakan sampai mengevaluasi 
program kegiatan masjid maupun 
majlis taklim; Peran dan fungsi Masjid, 
Pembinaan Jamaah, Menggali potensi 
Jamaah, Fasilitas – fasilitas Masjid, 
Problematika Masjid dan solusinya.  

Jumlah  20   

 
 
 
 
 
 



C. Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora  

1. Program Studi Ilmu Al-qur’an dan Tafsir (IAT) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. IAT IAT 
61134 

Wawasan al-
Qur’an tentang 
Pendidikan 

2 6 
 

Mata kuliah ini, berisi bahan kajian 
sebagai berikut:  (Tarbiyah, Ta'lim, 
Ta'dib, Tazkiyah), Wawasan al-
Qur'an tentang Konsep Ilmu, 
Wawasan al-Qur'an tentang 
Manusia,Wawasan al-Qur'an tentang 
Metode Pendidikan, Wawasan al-
Qur'an tentang Tujuan Pendidikan, 
Kisah dan Amsal Al-Qur'an sebagai 
Pengembangan Model Pendidikan 

2. IAT IAT 
61135 

Wawasan al-
Qur’an tentang 
Sains dan 
Teknologi 

2 6 
 
 

Mata kuliah ini, berisi bahan kajian 
sebagai berikut: Wawasan al-Qur'an 
tentang Anjuran Berpikir, Wawasan 
al-Qur'an tentang Prinsip-Prinsip 
Sains, Wawasan al-Qur'an tentang 
Astronomi, Wawasan al-Qur'an 
tentang Penciptaan Alam, Wawasan 
al-Qur'an tentang Penciptaan 
Manusia, Wawasan al-Qur'an tentang 
Lingkungan (Al Qur'an dan Bencana 
Alam, Al Qur'an dan Eksplorasi Alam) 

3. IAT IAT 
61136 

Wawasan al-
Qur’an tentang 
Sosial 
Kemasyarakatan 
dan Budaya 

2 6 
 
 

Mata kuliah ini, berisi bahan kajian 
sebagai berikut: Wawasan tentang 
Hablu min al-Nas dan khoerul 
ummah, Wawasan tentang 
kepemimpinan, kebudayaan dan 
keadilan, Wawasan tentang Civil 
Society (Potret Ummatan  Wasatan 
dalam Masyarakat Madinah, 
Ummatan Wasatan dan 
Kemanusiaan (Indonesia dan 
Global), Amar Ma'ruf Nahi Munkar) 
Wawasan tentang Kesetaraan 
Gender, Wawasan tentang Toleransi 
(Pluralitas, Multikultural, Resolusi 
Konflik), Perubahan Masyarakat 
(Evolutif, Revolutif, Perubahan Sosial) 

4. IAT IAT 
61114 

Kajian Kitab 
Tafsir 
Pertengahan 

2 4 
 

Mata kuliah ini, berisi bahan kajian 
sebagai berikut: Paradigma Tafsir 
Pertengahan, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir 
Qurtubi dan Tafsir Jashash,Tafsir 
Ibnu 'Arabi dan Tafsir al-Alusiy, Tafsir 
Jalalain dan Tafsir Bahrul Muhith, 
Tafsir Thanthawi Jauhari, Tafsir al-
Kasyaf dan Tafsir Thabathaba'i. 

5. IAT IAT 
61125 

Sosiologi dan 
antropologi al-
Qur’an 

2 4 
 

Mata kuliah ini, berisi bahan kajian 
sebagai berikut: Dialektika Al-Qur'an 
dengan Masyarakat Arab Jahiliyyah 
(Krisis Tauhid dan Moralitas), 
Dialektika Al-Qur'an dengan 
Masyarakat Mekah (Kriitik Strata 
Sosial dan Kesukuan), Dialektika Al-
Qur'an dengan Masyarakat  Madinah 
(Pluralisme Agama dan Keragaman 
Suku), Evolusi Dakwah Al-Qur'an, 
Tatanan Masyarakat Perspektif Al-
Qur'an, Al-Qur'an dan Manusia, Al-
Qur'an dan Budaya Masyarakat Arab, 
Al-Qur'an dan Sistem Nilai  
Masyarakat Arab, Al-Qur'an dan 
Sistem Hukum Masyarakat Arab, 
Model Akulturasi Al-Qur'an 

6. IAT IAT 
61103 

Filologi dan 
Kajian 
Manuskrip al-
Qur’an 

2 4 
 

Mata kuliah ini, berisi bahan kajian 
sebagai berikut: Filologi sebagai 
sebuah disiplin ilmu (Definisi dan 
Objek Kajian), Filologi dan Ilmu-ilmu 
Terkait (Linguistik, Sejarah, 
Arkeologi), Langkah-langkah Kajian 
Filologi , Metode Kritik Teks,Contoh 



Penelitian Filologi (Teks Tunggal dan 
Teks Majmuk), Manuskrip dan 
Manuskrip Al-Qur'an 
Manuskrip Al-Qur'an Timur Tengah 
dan Eropa 
Manuskrip Al-Qur'an Nusantara 
,Digitalisasi Manuskrip,Contoh 
penelitian Manuskrip 

7. IAT IAT 
61123 

Kajian Karya-
karya tafsir 
Indonesia 

2 4 
 

Mata kuliah ini, berisi bahan kajian 
sebagai berikut: Tarjuman al-

Mustafid-Abd ar-Rauf as-Sinkili 
Faidh ar-Rahman-Shaleh Darat, 
Marah Labid (Tafsir al-Munir)-Nawawi 
al-Bantani,Tafsir An-Nur-T.M. Hasbi 
Ash-Shiddieqy,Tafsir Al-Quranul 
Karim-Mahmud Yunus,Tafsir Al-
Azhar-HAMKA,Al-Quranul Karim 
Bacaan Mulia-HB. Jasin, Al-Ibriz-KH. 
Bisri Musthofa,Al-Misbah-M. Quraish 
Shihab,Tafsir Kementerian Agama RI 

8. IAT IAT 
61101 

Ilmu Takhrij 
Hadis 

2 2 
 

Mata kuliah ini, berisi bahan kajian 
sebagai berikut: Pengantar Ilmu 

Takhrij Hadis, Penggunaan Kamus 
Mu'jam/Mausu'ah, Penelusuran 
Sumber, Skema Sanad, I'tibar 

(Identifikasi Syahid dan Muttabi'), 
Analisis Sanad, Analisis Matan, 

Syarah Hadis, Takhrij Hadis Digital 
(Maktabah Syamilah) 

Takhrij Hadis Digital (Jawami'ul 
Kalim) 

9. IAT IAT 
61102 

Sirah 
Nabawiyah 
(Tafsir Nuzuli) 

2 2 
 

Mata kuliah ini, berisi bahan kajian 
sebagai berikut: Sejarah Kenabian 
dan Tafsir Nuzuli-Maudhu'i, 
Masyarakat Arab Pra Kenabian 
(Fatroh), Masyarakat Arab Pra 
Kenabian (Qoblal Bi'tsah), 
Masyarakat Arab dan Pewahyuan Al-
Qur'an Era Makkah Awal, Masyarakat 
Arab dan Pewahyuan Al-Qur'an Era 
Makkah Pertengahan, Masyarakat 
Arab dan Pewahyuan Al-Qur'an Era 
Makkah Akhir, Masyarakat Madinah 
Sebelum Hijrah, Masyarakat Arab 
Madinah Pasca Hijrah (Pewahyuan 
Al-Qur'an Era Madinah), Fathu 
Makkah, Haji Wada' dan Wafatnya 
Rasulullah SAW 

10. IAT IAT 
61107 

Metodologi 
Tafsir al-Qur’an 

2 2 
 

Mata kuliah ini, berisi bahan kajian 
sebagai berikut: Pengantar metode, 
pendekatan, dan paradigma tafsir 

Tafsir pada Masa Nabi (Sumber, 
Metode, dan Contoh), Tafsir pada 
Masa Sahabat (Sumber, Metode, dan 
Contoh), Tafsir pada Masa Tabi'in 
(Sumber, Metode, dan Contoh), 
Kategori/Jenis Tafsir (Bil Ma'sur, Bir 
Ra'yi, Bil Isyari), Metode Tafsir (al-
Farmawi): (Ijmali, Tahlili, Muqorin, 
Maudlu'i), Metode Tafsir Mushafi, 
Nuzuli, dan Taqthi'i, Corak tafsir 
(Luqhawi, Adabi wa Ijtima'i, Falsafi, 
Sufi, 'Ilmi, Tarbawi, Iqtishadi), 
Pendekatan tafsir (tekstualis, semi 
tekstualis , kontekstualis), Paradigma 
tafsir (Islamisasi Ilmu, Saintifikasi 
Qur'an, Integrasi Ilmu) 

Jumlah  20   

 
 

 
 

 

 



2. Program Studi Studi Agama-Agama (SAA) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. SAA SAA 
61113 

Teori 
Pembangunan 

2 2 Mata Kuliah ini mempelajari mengenai 
berbagai varian teori pembangunan 
yang pernah berkambang dan di pakai 
dalam konsep pembangunan dari 
zaman klasik hingga teori pembanguan 
mutakhir  

2. SAA SAA 
61109 

Agama-agama 
Timur 

4 4 Mata Kuliah ini mempelajari berbagai 
agama baik dari sisi doktrin , ajaran 
kitab suci dan umat dari kawasan asia 
selatan, Asia Timur hingga Asia 
Tenggara berupa Hindu,Buddha, 
Konghucu,Jainism, Konghucu, 
Taoism, Shinto, Syikh dan Bahai 

3. SAA SAA 
61114 

Kepemimpinan 
Pembangunan 

2 4 Mata kuliah ini mempelajari bagaimana 
kemimpinan berkontribusi kuat atas 
jalanya Pembangunan dengan di mulai 
dari kemimpinan keluarga, Masyarakat 
tradisional, Masyakat Modern hingga 
Masyarakat Digital. 

4. SAA SAA 035 Manajemen 
pengembangan 
masyarakat 

2 6 Mata kuliah ini berupaya untuk 
mempelajari kemampuan dalam 
mengelola pengembangan 
masyarakat lintas agama dari berbagai 
perspektif  

5. SAA SAA 
61110 

Agama lokal 2 4 Mata Kuliah ini mempelajari 
bagaimana agama lokal berusaha 
survive di tengah dominasi agama 
dunia dan penggerusan arus 
sekuleritas dan mendapatkan 
momentum recognisi negara sebagai 
agama resmi dalam identitas 
kewarganegaraan. 

6. SAA SAA 
61119 

Agama dan 
Demokrasi 

2 4 Mata Kuliah ini berupaya untuk 
menjembatani apakaha Agama dan 
demokrasi itu bisa saling melengkapi 
sehingga kemajuan sebuah bangsa 
bisa di wujudkan 

7. SAA SAA 
61129 

Agama dan 
etos Kerja 

2 4 Mata Kuliah ini mempelajari agama 
yang memberikan nilai inspirasi yang 
mendorong ethos kerja sehingga 
pembangunan sebuah bangsa mampu 
berakselarasi dan sinergi 

8. SAA SAA 
62104 

Transformasi 
Konflik 

2 6 Mata kuliah ini membangun skill untuk 
melakukan transformasi konflik baik 
berasal dari genre konflik keagamaan, 
politik, ekonomi , limgkungan  

9. SAA SAA 
61128 

Pendidikan 
Agama 
multikultural  

2 6 Mata Kuliah ini membangun 
pemahaman keagamaan yang inklusif 
dengan realitas masyarakat yang 
multikultural dengan pendekatan skill 
pedagogi Pendidikan 

Jumlah  20   

 
3. Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. SPI SPI 
62110 

Kelembagaan 
Islam dan 
Kearifan Lokal 

2 6 Matakuliah ini merupakan perkuliahan 
inti program studi untuk memberikan 
bekal tentang cara pengelolaan 
lembaga yang mengacu pada kearifan 
lokal masyarakat sekitar. Setelah 
mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa 
dapat menganalisis lembaga Islam 
yang berbasis pada kearifan lokal. 
Dalam perkuliahan ini, dibahas tentang 
Konsep dasar tentang Islam dan 
Kearifan Lokal (KL), Konsep 
normativitas dan historisitas Islam, 



Jenis dan Fungsi Institusi dalam Islam, 
Masjid sebagai center kehidupan 
Muslim dan kaitannya dengan isu 
tentang KL, Madrasah sebagai center 
pendidikan Islam dan kaitannya dengan 
isu tentang KL, Majlis Ta’lim sebagai 
penguatan komunitas Muslim dan 
kaitannya dengan isu tentang KL, 
Ormas Islam dan KL, Tarekat dan KL, 
dan Masyarakat Sinkretis Jawa dan KL. 
Pelaksanaan kuliah menggunakan 
pendekatan ekspositon dalam bentuk 
ceramah dan tanyajawab yang 
dilengkapi dengan penggunaan LCD, 
video, dan pendekatan inkuiri yaitu 
penyelesaian tügas penyusunan dan 
penyajian makalah, review buku dan 
jumal, diskusi dan pemecahan 
masalah. Tahap penguasaan 
mahasiswa selain evaluasi melalui UTS 
dan UAS juga evaluasi terhadap tugas, 
penyajian dan diskusi. Buku sumber 
utama: Amin Abdullah, Normativitas 
dan Historisitas. Jogjakarta: Pustaka 
Pelajar, 2003. Maarif, Ahmad Syafii, 
Islam dan Masalah Kenegaraan, 
Jakarta: LP3ES, 1985. Aziz, Abdul. 
Orientasi Pendidikan Agama di 
Sekolah. Yogyakarta: Teras. 2010. 
Departemen Agama RI. Panduan 
Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan 
Agama Islam. Jakarta: Direktorat 
Jenderal Kelembagaan Agama Islam. 
2005. Departemen Pendidikan 
Nasional. Pengembangan Model 
Pendidikan Kecakapan Hidup 
diSD/SMP/SMA Sederajat. Jakarta : 
Departemen Pendidikan Nasional. 
2002. 

2. SPI SPI 
62127 

Budaya dan 
Wisata Religi 

2 6 Mata kuliah ini merupakan salah satu 
mata kuliah inti yang diberikan kepada 
mahasiswa Prodi SPI.Setelah 
mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa 
dapat menganalisis budaya yang bisa 
dijadikan sebagai wisata religi tanpa 
mengubah peran dan fungsinya. Dalam 
perkuliahan ini, dibahas tentang Sistem 
Keyakinan dan Budaya Masyarakat 
Religi; Peran Pondok Pesantren dalam 
Dunia Pariwisata; Makam dan Ziarah 
(Ritus dan Situs dalam Agama); Biro 
Perjalanan dan Paket Wisata Religi; 
Perilaku Konsumen atau Wisatawan; 
Peranan Jasa Online dalam Dunia 
Pariwisata; Sistem Pemasaran 
Pariwisata dan Pelayanan; Hari Besar 
Keagamaan dan Liburan; Pengelolaan 
Destinasi Wisata (Atraksi, Sarana 
Prasarana, Akomodasi, dan Akses); 
Managemen dan Pengelolaan Masjid; 
Umrah dan Paket Wisata Perjalanan. 
Pelaksanaan kuliah menggunakan 
pendekatan ekspositon dalam bentuk 
ceramah dan tanyajawab yang 
dilengkapi dengan penggunaan LCD, 
video, dan pendekatan inkuiri yaitu 
penyelesaian tügas penyusunan dan 
penyajian makalah, review buku dan 
jumal, diskusi dan pemecahan 
masalah. Tahap penguasaan 
mahasiswa selain evaluasi melalui UTS 
dan UAS juga evaluasi terhadap tugas, 
penyajian dan diskusi. Buku sumber 
utama: Tata, Sukayat. 2016. 
Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata 
Agama. Bandung: SIMBIOSA 



REKATAMA MEDIA. Saefudin, 2018. 
Manajemen wisata religi, Terus Media 
Grafika: Yogyakarta. 

3. SPI SPI 
62101 

Produksi 
Konten 
Multimedia 
Sejarah 

2 6 Mata kuliah Islam Periode Pertengahan 
merupakan salah satu mata kuliah inti 
yang diberikan kepada mahasiswa 
Prodi SPI. Setelah mengikuti 
matakuliah ini, mahasiswa  dapat: (1) 
menghasilkan pengembangan media 
pembelajaran berbasis video content 
youtube mata kuliah Sejarah Musik 
materi sejarah musik kuno, (2) menguji 
kelayakan media pembelajaran 
berbasis video content youtube mata 
kuliah Sejarah Musik materi sejarah 
musik kuno, dan (3) mengetahui 
peningkatan minat belajar mahasiswa 
setelah menggunakan media 
pembelajara ini sebagai sumber 
informasi tambahan mahasiswa 
program studi pendidikan musik untuk 
memahami sejarah musik kuno.  
Pelaksanaan kuliah menggunakan 
pendekatan ekspositon dalam bentuk 
ceramah dan tanyajawab yang 
dilengkapi dengan penggunaan LCD, 
video, dan pendekatan inkuiri yaitu 
penyelesaian tügas penyusunan dan 
penyajian makalah, review buku dan 
jumal, diskusi dan pemecahan 
masalah. Tahap penguasaan 
mahasiswa selain evaluasi melalui UTS 
dan UAS juga evaluasi terhadap tugas, 
penyajian dan diskusi.  

4. SPI SPI 
62102 

Sejarah 
Terapan 

2 6 Mata kuliah ini merupakan salah satu 
mata kuliah inti yang diberikan kepada 
mahasiswa Prodi SPI. Matakuliah ini 
berisi tentang Definisi Applied History  
(Sejarah Terapan), Kemunculan Aliran 
Applied History (Sejarah Terapan), 
Tokoh-tokoh Pelopor Munculnya 
Gerakan Sejarah Terapan, Applied 
History (Sejarah Terapan) dan Faktor 
yang Melatarbelakangi serta Arti 
Pentingnya, Interrelasi The New History 
(Aliran Sejarah Baru) dan Applied 
History (Sejarah Terapan), Applied 
History (Sejarah Terapan) dan 
Subyektivitas dalam Sejarah, Sejarah 
Terapan atau Sejarah dan Kebijakan 
Publik?, Aspek-aspek Penerapan 
Applied History, Problematika Sejarah 
Terapan dan Penerapannya, Sejarah 
Terapan dan Pemecahan Masalah-
Masalah Publik. 

5. SPI SPI 
61111 

Sejarah Islam 
Periode 
Pertengahan 

3 4 Mata kuliah Islam Periode Pertengahan 
merupakan salah satu mata kuliah inti 
yang diberikan kepada mahasiswa 
Prodi SPI. Mata kuliah ini merupakan 
bekal penting bagi calon sarjana 
Muslim agar ia bisa menyelami Islam 
dalam realitas empirik dari masa ke 
masa dengan segala dinamikanya di 
abad pertengahan. Oleh karenanya 
mata kuliah ini mempunyai sinergitas 
dengan rumpun keilmuan dalam ilmu-
ilmu keislaman/Islamic studies. Dalam 
matakuliah ini dibahas perkembangan 
Islam sejak abad Pertengahan. Kajian 
difokuskan pada beberapa aspek 
peradaban Islam, meliputi tatanan 
masyarakat yang melahirkan 
peradaban, pemikiran, serta institusi 
sosial, politik, dan agama. Pada level 
UIN Saizu Purwokerto, mata kuliah ini 
disajikan berkontribusi pada penguatan 



ilmu, ketrampilan dan nilai-nilai pada 
visi ”berkeadaban”. Pelaksanaan kuliah 
menggunakan pendekatan ekspositon 
dalam bentuk ceramah dan tanyajawab 
yang dilengkapi dengan penggunaan 
LCD, video, dan pendekatan inkuiri 
yaitu penyelesaian tügas penyusunan 
dan penyajian makalah, review buku 
dan jumal, diskusi dan pemecahan 
masalah. Tahap penguasaan 
mahasiswa selain evaluasi melalui UTS 
dan UAS juga evaluasi terhadap tugas, 
penyajian dan diskusi.  

6. SPI SPI 
61124 

Sejarah 
Indonesia 
Abad ke 16-20 

3 4 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 
wajib prodi untuk Program Studi 
Sejarah Peradaban Islam jenjang S-1 
FUAH IAIN Purwokerto. Selesai 
mengikuti perkuliahan ini mahasiswa 
diharapkan mampu menjelaskan dan 
memahami konsep teoritis tentang 
sejarah Indonesia  abad 16-20; mampu 
menerapkan secara konseptual peta 
jalur masuknya agama Hindu, Budha 
dan Islam ke Indonesia, perkembangan 
dan pengaruhnya pada masa lampau 
dan kini; mampu memahami 
perbandingan agama, budaya, politik, 
pemerintahan dan peninggalan 
arkeologi antara Islam dan asing di 
Indonesia; mampu memahami 
pergerakan rakyat dan kebangkitan 
kaum elite Indonesia di masa Belanda 
dan Jepang; mampu menerapkan 
tradisi intelektual Islam Nusantara yang 
dikembangkan oleh para tokoh-
tokohnya. Mata kuliah ini mengkaji 
seluruh materi yang berhubungan 
dengan sejarah Indonesia Abad ke-16 
sampai 20, yang meliputi peta jalur 
masuk dan berkembangnya agama dan 
kebudayaan Hindhu-Budha di 
Indonesia, bukti-bukti arkeologis 
peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan 
HIndhu-Budha, bukti-bukti arkeologis 
peninggalan kerajaan-kerajaan Islam di 
Indonesia, tradisi intelektual Islam 
Nusantara dan tokoh-tokoh intelektual, 
kedatangan dan sepak terjang Bangsa 
Asing ke Indonesia, Islam dan Belanda 
menjelang kedatangan Jepang, serta 
pergerakan Nasional Indonesia. 
Perkuliahan dilaksanakan dengan cara 
luring dan daring dengan 
menggunakan model pembelajaran 
expository, discovery, maupun inquiry 
yang bertumpu pada kooperasi dan 
kolaborasi antar mahasiswa (student 
centered learning). Penguasaan 
mahasiswa terhadap mata kuliah, 
dievaluasi melalui UTS, UAS, keaktifan, 
penugasan, dan penilaian budi pekerti. 
Buku sumber bacaan: M. C. Ricklefs, 
Sejarah Indonesia Modern, 
Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 2005. Bernard H. M. Vlekke, 
Nusantara: Sejarah Indonesia, Jakarta: 
Gramedia, 2008. Slamet Muljana, 
Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan 
Timbulnya Negara-negara Islam di 
Nusantara, Yogyakarta: Lkis, 2005. 
Marwati Djoened Poesponegoro dan 
Nugroho Notosusanto, Sejarah 
Nasional Indonesia Jilid I-VI, Jakarta: 
Balai Pustaka, 1992. AzyumardiAzra, 
JaringanUlamaTimur Tengah dan 
Kepulauan Nusantara Abad 17 dan 18, 



Jakarta: Kencana, 2004. Daliman, 
Islamisasi dan Perkembangan 
Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia, 
Yogyakarta: Ombak, 2012. 

7. SPI SPI 
61126 

Sejarah 
Intelektual 
Pemikiran 
Islam 

2 4   

8. SPI SPI 
61118 

Filsafat 
Sejarah 

2 4 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 
wajib prodi untuk Program Studi 
Sejarah Peradaban Islam jenjang S-1 
FUAH IAIN Purwokerto. Selesai 
mengikuti perkuliahan ini mahasiswa 
diharapkan mampu menjelaskan dan 
memahami dinamika konsep sejarah 
dan filsafat sejarah, tokoh dan 
ketokohan filsuf dalam menganalisis 
sejarah, fisafat sejarah sebagai disiplin 
ilmu, determinisme sejarah, relativisme 
sejarah, serta kerangka berpikir tokoh 
filsafat sejarah.; mampu menerapkan 
filsafat sejarah dalam memandang 
proses sejarah secara universal 
(menyeluruh), menafsirkannya, 
sehingga mampu memahami arti dan 
makna serta tujuan sejarah; mampu 
menerapkan ilmu filsafat sejarah untuk 
mengkritisi permasahalan pokok 
penyelidikan sejarah, cara dan metode 
yang digunakan oleh sejarawan, 
terutama yang bersifat epistemologis 
dan konseptual. Mata kuliah ini 
mengkaji seluruh materi yang 
berhubungan dengan ilmu Filsafat 
Sejarah, yang meliputi pengertian 
sejarah, pengertian filsafat, dan 
pengertian filsafat sejarah. Kemudian 
dibahas sejarah dan pembagian filsafat 
sejarah, permasalahan-permasalahan 
pokok filsafat sejarah, peran manusia 
dalam sejarah, makna dan kegunaan 
dalam filsafat sejarah, filsafat sejarah 
Barat, dan filsafat sejarah Timur, dan 
Filsafat Sejarah Islam.. Perkuliahan 
dilaksanakan dengan cara luring dan 
daring dengan menggunakan model 
pembelajaran expository, discovery, 
maupun inquiry yang bertumpu pada 
kooperasi dan kolaborasi antar 
mahasiswa (student centered learning). 
Penguasaan mahasiswa terhadap 
mata kuliah, dievaluasi melalui UTS, 
UAS, keaktifan, penugasan, dan 
penilaian budi pekerti. Buku sumber 
bacaan: A. Daliman, Pengantar Filsafat 
Sejarah, Yogyakarta: Ombak, 2012. 
Ankersmith, F.R., Refleksi Tentang 
Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern 
Tentang Filsafat Sejarah (terj: Dick 
Hartoko), Jakarta: Gramedia, 1987. 
Hegel, G.W.F., Filsafat Sejarah, (terj: 
Win Usuluddin dan Harjali), 
Yogyakarta, Pantha Rhei Book, 2003. 

9. SPI SPI 
61125 

Sirah 
Nabawiyah 

2 2 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 
wajib prodi untuk Program Studi 
Sejarah Peradaban Islam jenjang S-1 
FUAH IAIN Purwokerto. Selesai 
mengikuti perkuliahan ini mahasiswa 
diharapkan mampu menjelaskan dan 
memahami peristiwa-peristiwa sejarah 
kenabian, termasuk di dalamnya Arab 
Pra Islam; mampu menerapkan secara 
konseptual keragaman corak dan gaya 
dakwah para nabi dalam kehidupan 
sekarang; mampu menjelaskan 
kehidupan sosial, politik, dan budaya 



semasa perjuangan Rasulullah serta 
mengambil hikmah yang ada di 
dalamnya untuk diterapkan dalam 
kehidupan. Mata kuliah ini mengkaji 
seluruh materi yang berhubungan 
dengan sirah nabawiyyah, yang 
meliputi masyarakat Arab pra Islam, 
riwayat Rasulullah SAW, al Qur’an dan 
Muhammad SAW, Masyarakat Arab era 
Kenabian, Fathu Makkah, Haji Wada’ 
dan wafatnya Rasulullah SAW. 
Perkuliahan dilaksanakan dengan cara 
luring dan daring dengan 
menggunakan model pembelajaran 
expository, discovery, maupun inquiry 
yang bertumpu pada kooperasi dan 
kolaborasi antar mahasiswa (student 
centered learning). Penguasaan 
mahasiswa terhadap mata kuliah, 
dievaluasi melalui UTS, UAS, keaktifan, 
penugasan, dan penilaian budi pekerti. 
Buku sumber bacaan: Aksin Wijaya, 
Sejarah Kenabian, Bandung; Mizan, 
2016. Al-Hamid Husaini, Riwayat 
Kehidupan Nabi Besar Muhammad 
SAW, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992. 
M. Husen Haekal, Sejarah Hidup 
Muhammad, Jakarta: Tintamas 
Indonesia, 1990. Ja’far Subhani, Ar-
Risalah; Sejarah Kehidupan 
Rasulullah, Jakarta: Penerbit Penerbit 
Lenera, 2002. Philip K Hitti, History of 
the Arabs, terj. R. Cecep LY dan Dedi 
Selamet R, Jakarta: Serambi, 2008. 

Jumlah  20   

 
D. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

1. Program Studi Ekonomi Syari’ah (ES) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. ES EBI 
61113 

Pengantar 
Ekonomi Islam 

3 2 Matakuliah pengantar ekonomi islam 
bertujuan memberikan pengantar atau 
pengenalan awal pengetahuan tentang 
konsep ekonomi Islam secara umum 
dan menyeluruh. Diharapkan 
mahasiswa memahami konsep dasar 
ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi 
Islam, perkembangan pemikiran dan 
madzhab ekonomi Islam; teori produksi 
ekonomi Islamancang bangun ekonomi 
islam; unsur unsur transaksi yang 
dilarang dalam ekonomi islam, tkonsep 
kepemilikan dalam ekonomi islam, 
konsep rasionalitas dalam ekonomi 
islam, lembaga philantropi dalam Islam 
dan  lembaga keuangan syariah. 

2. ES ESY 
61106 

Etika Bisnis 
islam 

3 4 Dalam Islam, norma etis sebenarnya 
telah menyatu dalam setiap aktivitas, 
termasuk bisnis. Ia merupakan 
kumpulan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai 
yang dapat mengantarkan 
kebahagiaan hidup manusia dan 
merupakan suatu sistem terpadu untuk 
seluruh aspek kehidupan. Melihat 
urgensitas permasalahan ini, secara 
teoritis mempunyai tujuan untuk 
mengkonstruksi dan mengembangkan 
pemikiran tentang etika bisnis dalam 
perspektif Islam, khususnya mengenai 
hubungan norma-norma etika dengan 
aktivitas bisnis. Dalam konteks ini, 
aktivitas bisnis tidak bisa dipisahkan 
dengan etika, karena; pertama, bisnis 



tidak bebas nilai; kedua, bisnis 
merupakan bagian dari sistem sosial; 
ketiga, aplikasi etika bisnis identik 
dengan pengelolaan bisnis secara 
profesional. Mata kuliah ini mengkaji 
tentang diskursus seputar etika bisnis 
menurut perspektif Islam. 
Pembahasannya meliputi hakekat etika 
dan  bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis 
konvensional dan Islam, etika Islam 
dalam bidang produksi, distribusi, dan 
konsumsi, Praktek bisnis yang 
diperbolehkan dan yang dilarang, 
pandangan Islam tentang kekayaan 
dan dampak distribusi kekayaan bagi 
masyarakat,. tanggung jawab sosial 
bisnis: pelaku bisnis, lingkungan alam, 
kesejahteraan sosial secara umum, 
intervensi negara dalam bisnis, dan 
peranan lembaga hisbah. Materi ini 
sangat penting bagi mahasiswa untuk 
memperluas pengetahuan tentang 
etika bisnis Islam. 

3. ES ESY 
61108 

Teori Ekonomi 
Mikro  Islam 

3 4 matakuliah ini membahas tentang 
konsep ekonomi mikro dari perspektif 
Islam. Dalam matakuliah ini dibahas 
tentang pola kegiatan ekonomi 
masyarakat, metodologi ilmu ekonomi 
islam, pemetaan masalah ekonomi 
islam, teori permintaan islam, teori 
penawaran islam, teori konsumsi islam, 
teori produksi islam, teori biaya, dan 
teori struktur atau mekanisme pasar 
perspektif islam. 

4. ES ESY 
61111 

Teori Ekonomi 
Makro Islam 

3 4 matakulia ekonomi makro islam 
cakupannya lebih luas dibanding 
ekonomi mikro islam, karena 
melibatkan 4 sektor ekonomi (individu/ 
masyarakat, swasta/ perusahaan, 
pemerintah, dan sektor luar negri. 
Dalam matakuliah ini membahas 
tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, 
masalah ekonomi, teori uang, teori 
fiskal, teori moneter, teori pendapatan 
nasional. semua teori tersebut dikaji 
dari perspektif  Islam 

5. ES ESY 
62101 

Kapita Selekta 
Ekonomi dan 
Bisnis Islam 

3 6 Mata kuliah ini akan membahas tentang 
dasar-dasar Ekonomi Islam, 
sumberdaya Keuangan Publik Islam, 
Ekonomi Islam di bidang lingkungan, 
serta Ekonomi Islam dan kemanusiaan. 

6. ES ESY 
62102 

Perekonomian 
di Indonesia 

2 6 Mata kuliah perekonomian di Indonesia 
adalah mata kuliah tingkat jurusan prodi 
ES untuk membekali calon sarjana 
Ekonomi Syari’ah dengan pengetahuan 
mengenai perekonomian Indonesia 
dalam tiga hal pokok yaitu Neraca-
Neraca Makroekonomi Indonesia, 
Transformasi Perekonomian Indonesia, 
serta Kebijakan Perekonomian 
Indonesia termasuk terkait dengan 
ekonomi syariah (ekonomi halal). 
Dalam perkuliahan ini mahasiswa juga 
diperkenalkan dengan pengetahuan 
mengenai situasi, tahapan dan 
berbagai persoalan pembangunan 
ekonomi di Indonesia dalam bidang 
moneter, fiskal, industri dan 
perdagangan serta UMKM. Tujuannya 
adalah untuk memberikan kemampuan 
kepada mahasiswa untuk menganalisis 
kondisi dan kebijakan perekonomian 
Indonesia saat ini dan di masa 
mendatang serta solusinya dari 
berbagai pandangan. 



7. ES ESY 
62104 

Sejarah 
Pemikiran 
Ekonomi Islam 

3 6 matakuliah yang membahas tentang 
sejarah pemikiran ekonomi islam dari 
masa ke masa. Di dalamnya tema tema 
yang dibahas antara lain: Islam dan 
Pemikiran Ekonomi, Sistem ekonomi 
masa Rasulullah dan 
Khulafaurrasyidin, Kebijakan fiskal 
pada awal pemerintahan Islam, Uang 
dan kebijakan moneter, Sumber 
kekayaan Negara pada masa awal 
pemerintahan Islam, Pemikiran 
ekonomi abu yusuf, Pemikiran ekonomi 
al-syaibani, Pemikiran ekonomi abu 
ubaid, Pemikiran ekonomi yahya bin 
umar, Pemikiran ekonomi al mawardi, 
Pemikiran ekonomi al-ghazali, 
Pemikiran ekonomi ibn taimiyah, 
Pemikiran ekonomi al-syatibi, 
Pemikiran ekonomi ibn khaldun dan 
Pemikiran ekonomi al-maqrizi. 

Jumlah  20   

 
2. Program Studi Perbankan Syari’ah (PS) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. PS EBI 
61113 

Pengantar 
Ekonomi Islam 

3 2 Matakuliah pengantar ekonomi islam 
bertujuan memberikan pengantar atau 
pengenalan awal pengetahuan tentang 
konsep 
ekonomi Islam secara umum dan 
menyeluruh. Diharapkan mahasiswa 
memahami konsep dasar ekonomi 
Islam, prinsip-prinsip 
ekonomi Islam, perkembangan 
pemikiran dan madzhab ekonomi Islam; 
teori produksi ekonomi Islam; teori 
konsumsi ekonomi 
Islam, teori distribusi ekonomi Islam, 
sistem makro ekonomi Islam, dan 
lembaga keuangan syariah. 

2. PS EBI 
61114 

Pengantar 
Perbankan 

2 4 Pada mata kuliah ini mahasiswa akan 
diberi pengetahuan tentang dasar-
dasar perbankan mulai dari definisi, 
sejarah, regulasi perbankan yang ada 
di Indonesia sampai produk-produk 
lembaga bank yang biasa ditawarkan 
kepada masyarakat luas. 

3. PS EBI 
62101 

Tafsir dan 
Hadis 
Ekonomi 

2 4 Mengaarkan pemahaman 
dasarmengenai isu-isu ekonomi dalam 
Al-Qur’an  dan Hadist. Pemahaman 
tersebut meliputi arti ayat- ayat Al-
Qur’an dan hadist – hadist yang 
berkaitan dengan ekonomi, beserta 
kandungan masing-masing dalam 
kaitanya dengan fenomena yang terjadi 
pada aktivitas ekonomi masa kini. 
Memberikan kesadaran untuk 
mengetahui, menghafal, menuliskan 
dan menguraikan keterkaitan ayat– 
ayat al-Qur’an dan hadist– hadist yang 
berkaitan dengan aktivitas ekonomi. 

4. PS EBI 
62103 

Ekonomi 
Manajerial 

2 4 Melalui pembelajaran ini, memberikan 
mahasiswa pemahaman aplikasi dari 
teori ekonomi dan perangkat analisis 
ilmu keputusan untuk membahas 
bagaimana suatu organisasi dapat 
mencapai tujuan atau maksudnya 
dengan cara yang paling efisien. Jadi, 
mata kuliah ini berkaitan dengan 
penggunaan teori dan analisis ekonomi 
dalam pembuatan keputusan bisnis. 
Teori ekonomi dan metode kuantitatif 
diterapkan dalam keputusan manajerial 



termasuk penetapan harga, produksi 
dan pemaksimuman keuntungan. 
Secara lebih spesifik, mata kuliah ini 
memberikan pemahaman tentang 
tingkah laku konsumen dan teori 
permintaan, tingkah laku produsen dan 
teori penawaran, struktur pasar dan 
praktek-praktek dalam kebijakan harga. 

5. PS PSY 
61102 

Manajemen 
Bank Syariah 

2 4 Mata kuliah ini bertujuan untuk 
menghasilkan kompetensi mahasiswa 
di bidang pemasaran jasa, yaitu 
mengerti dan memahami manajemen 
bank syariah, mengerti ruang lingkup 
manajemen bank syariah dan tahu 
bagaimana mengelola manajemen 
bank syariah 

6. PS PSY 
61106 

Lembaga 
Keuangan 
Syariah 

2 4 Mata kuliah ini memberikan gambaran 
secara jelas tentang jenis, konsep, dan 
praktik yang dilaksanakan dalam 
lembaga keuangan syariah. 
Pembahasan ini dimulai dengan 
memperkenalkan konsep 
bermuamalah dan eksistensi lembaga 
keuangan syariah. Selanjutnya, 
menjelaskan esensi akad dan 
paradigma lembaga keuangan syariah. 
Pada mata kuliah ini menekankan 
penjelasan pada jenis institusi dan 
pengelolaannya. Untuk itu, materi ajar 
lebih menguraikan macam-macam 
institusi syariah, seperti lembaga bank 
dan lembaga non bank lainnya. 

7. PS PSY 
61110 

Praktikum 
Simulasi 
Perbankan 

3 4 Mengajarkan teori dan praktek 
operasional secara umum yang 
dilakukan oleh Bank Syariah dalam 
pengelolaan produk penghimpunan 
dana, penyaluran pembiayaan dan 
pemberian jasa yang terdiri dari Giro 
dan Tabungan Wadiah, Tabungan dan 
Deposito Mudharabah, Kliring, 
Transfer, Akad-akad pelengkap Bank 
Syariah, Pembiayaan Murabahah, 
Mudharabah dan Musyarakah. 

8. PS PSY 
61112 

Manajemen 
Pemasaran 
Bank Syariah 

2 6 Mata kuliah ini bertujuan untuk 
menghasilkan kompetensi mahasiswa 
di bidang pemasaran jasa bank syariah, 
yaitu mengerti dan memahami 
pemasaran jasa, mengerti ruang 
lingkup pemasaran jasa dan tahu 
bagaimana mengelola pemasaran jasa 
bank syariah 

9. PS PSY 
61115 

Manajemen 
Keuangan 
Bank Syariah 

2 6 Mata kuliah Manajemen Keuangan 
Abank Syariah menjelaskan mengenai 
Islamic world view, lingkungan 
manajemen bank syariah, konsep 
fundamental keuangan bank syariah 
serta perkembangan sistem keuangan 
syariah serta implikasi terhadap 
manajemen keuangan syariah, sumber 
dana bank syariah, dan penggunaan 
dana sesaui prinsip syariah, sampai 
pada good corporate governance bank 
syariah seingga mahasiswa diharapkan 
mempunyai pengetahuan dan 
pemahaman yang komprehensif 
mengenai keuangan syariah di dunia 
perbankan syariah. 

Jumlah  20   

 
 
 
 
 
 
 



3. Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf (Mazawa) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah 

berdasarkan RPS 

1. Mazawa  MZW 
61103 

Zakat dan 
Wakaf di 
Indonesia 

2 4 Mata kuliah ini membahas   tentang 
konsep zakat wakaf dalam Islam 
beserta penerapannya di Indonesia. 
Selain itu juga dipelajari tentang 
perbandingan zakat dan pajak 
beserta penerapannya di Indonesia  
dengan berbagai pelaksanaannya 
pada  lembaga-lembaga pengelola 
zakat wakaf di Indonesia dan 
sekaligus proses  penyelesaian 
sengketa wakafnya 

2. Mazawa MZW 
61105 

Manajemen 
Fundrising 
Zakat dan 
Wakaf 

2 4 Matakuliah Manajemen Fundraising 
Zakat dan Wakaf merupakan 
matakuliah yang membahas tentang 
perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan 
dalam menghimpun dana zakat dan 
wakaf 

3. Mazawa MZW 
61107 

Manajemen 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

2 4 Pemberdayaan Masyarakat 
merupakan salah satu mata kuliah 
pada Prodi Manajemen Zakat Dan 
Wakaf. Mata kuliah ini merupakan 
matakuliah yang mempelajari tentang 
pengembangan tentang konsep 
pemberdayaan masyarakat, tahapan 
pemberdayaan, pengorganisasian 
masyarakat, metode dan langkah-
langkah pemberdayaan melalui 
mobilisasi, partisipasi,kaderisasi, 
pengembangan masyarakat sebagai 
proses perubahan sosial, 
meningkatkan partisipasi masyarakat 
melalui musyawarah masyarakat 
desa, focus group discussion (FGD) 
dan model-model pemberdayaan 
masyarakat.  

4. Mazawa MZW 
61113 

Manajemen 
Pemasaran 
Zakat dan 
Wakaf 

2 4 Mata Kuliah ini mempelajari 
penerapan prinsip analisis, 
perencanaan, pelaksanaan serta 
pengendalian program pemasaran 
pada lembaga zakat dan wakaf. 
Proses analisis untuk melihat tujuan 
dan manfaatnya, serta 
memperhatikan ketertarikan 
donatur/muzakki untuk berkontribusi 
mensukseskan program yang dibuat 
sehingga dana yang terkumpul 
tersalurkan dengan baik dan tepat 
sasaran langsung kepada pihak-
pihak yang membutuhkan. Mata 
kuliah ini juga mempelajari langkah-
langkah kegiatan perencanuum 
pemasaran dan memetakan target-
target penyaluran, target kerja sama 
dengan pihak-pihak terkait untuk 
mensukseskan program- program 
suatu lembaga Zakat dan Wakaf. 

5. Mazawa MZW 
61114 

Digitalisasi 
Zakat dan 
Wakaf 

2 6 Mata kuliah digitalisasi zakat dan 
wakaf ini dikembangkan berdasarkan 
hasil diskusi dengan lembaga baznas 
terkait pemanfaatan platform digital 
sebagai media yang dapat 
mendukung pengelolaan zakat dan 
wakaf dalam sebuah lembaga. Mata 
kuliah ini mempelajari berbagai jenis 
platform digital dan inovasi yang 
dapat diterapkan dalam mengelola 
lembaga pengelolaan zakat seperti 
AI, big data, dan platform digital 
lainnya. 



6. Mazawa MZW 
61119 

Komunikasi 
Bisnis 

2 4 Perkuliahan Komunikasi Bisnis berisi 
pengajaran mengenai komunikasi 
dalam konteks bisnis yang efektif, 
meliputi kemampuan dalam menulis 
surat lamaran dan melakukan 
wawancara pekerjaan dengan baik, 
tata cara mengoperasionalkan 
teknologi pendukung komunikasi 
bisnis, konsep dasar komunikasi 
bisnis baik lisan mau-pun tulis yang 
efektif, berkomunikasi dan 
bekerjasama dalam tim. Selain itu, 
perkuliahan ini juga memberikan 
keterampilan dasar pada mahasiswa 
dalam menganalisis dan berpikir 
secara kritis terhadap isu-isu 
strategis di bidang komunikasi bisnis.  

7. Mazawa MZW 
62101 

Zakat dan 
Wakaf di 
Negara Muslim 

3 6 Memberikan pengetahuan dan 
pemahaman kepada mahasiswa 
tentang manajemen atau 
pengelolaan zakat dan wakaf yang 
meliputi pengertian,  penghimpunan, 
pendistribusian dan pendayagunaan 
dana zakat dan wakaf, serta tata 
kelola lembaga pengelola zakat dan 
wakaf  di beberapa negara muslim  

8. Mazawa MZW 
62103 

Filantropi Islam 3 6 Mata kuliah agama dan filantropi 
merupakan mata kuliah dasar yang 
bertujuan agar mahasiswa 
memahamikonsep dasar, ruang 
lingkup dan etika serta pemahaman 
lain terkait pengembangan 
masyarakat. Mahasiswa 
diperkenalkan dengan isu-isu 
strategis dewasa ini sekalaigus 
memahami kerangka/model 
pengembangan masyarakat Islam. 
Pengembangan masyarakat secara 
teoritis adalah berbasis pada 
pemberdayaan individu, kelompok 
dan masyarakat melalui optimalisasi 
segala potensi yang dimiliknya 
menuju kemandirian sosial. Oleh 
karena itu, perlu disiapkan Sumber 
daya manusia yang sesuai 
kebutuhan tersebut. Mata kuliah ini 
juga dimaksudkan unktuk 
meningkatkan kepedulian sosial 
sekaligus peka terhadap masalah 
sosial. Sebagai dukukungan materi 
mahasiswa di bekali pemahaman 
tentang teknik penggalangan 
dana/fundraising. 

9. Mazawa MZW 
62106 

Penyelesaian 
Sengketa 
Zakat dan 
Wakaf 

2 6 Mata kuliah ini untuk membekali 
mahasiswa untuk dapat melakukan 
studi tentang peneyelesaian 
Sengketa Zakat dan Wakaf,  
membimbing mereka mempraktikkan  
bidang penyelesaian sengketa zakat 
dan wakaf. Melalui pengetahuan dan 
ketrampilan ini mahasiswa 
diharapkan dapat melakukan studi 
penyelesaian sengketa zakat dan 
wakaf  

10. Mazawa      

Jumlah  20   

 
E. Fakultas Syari’ah   

1. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. HKI SYH 
61124 

Advokasi dan 
Kepengacaraan 

2 6 Mata kuliah Advokasi dan 
Kepengacaraan merupakan mata 



kuliah yang memberikan suatu usaha 
sistematik dan terorganisir untuk 
mempengaruhi dan mendesakkan 
perubahan, dengan memberikan 
sokongan dan pembelaan terhadap 
kaum lemah (miskin, terbelakang, dan 
tertindas) atau terhadap mereka yang 
menjadi korban sebuah kebijakan dan 
ketidak-adilan. Advokasi hukum dan 
Kepengacaraan merupakan 
serangkaian tindakan yang dilakukan 
oleh ahli hukum dan atau lembaga 
bantuan hukum dalam bentuk 
konsultasi, negosiasi, mediasi, serta 
pendampingan baik di dalam dan di 
luar pengadilan yang bertujuan untuk 
menyelesaikan sengketa yang 
berdimensi hukum. 

2. HKI HKI 
61103 

Studi Hadis 
Hukum 
Keluarga 

2 6 Mata kuliah Studi Hadis Hukum 
Keluarga merupakah mata kuliah yang 
memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang hadis-hadis yang 
berhubungan dengan keluarga mulai 
dari perintah menikah, hubungan 
suami-istri, mengurus rumah tangga, 
perceraian dan hak-hak pasca 
perceraian.   

3. HKI HKI 
61113 

Manajemen 
dan 
Administrasi 
KUA 

2 6 Mata kuliah Manajemen dan 
Administrasi KUA merupakan salah 
satu rumpun mata kuliah keahlian yang 
diajarkan di prodi Hukum Keluarga 
Islam UIN Saizu Purwokerto yang 
membahas tentang tugas pokok 
Kantor Urusan Agama mulai dari 
prosedur dan tata cara perkawinan, 
izin poligami, menjadi penghulu, 
manajemen zakat wakaf, dan Haji dan 
Umrah. 

4. HKI HKI 
61117 

Problematika 
Hukum 
Keluarga di 
Indonesia 

2 6 Problematika Hukum Keluarga di 
Indonesia merupakan mata kuliah 
keahlian di prodi Hukum Keluarga 
Islam UIN Saizu Purwokerto yang 
membahas tentang problematika 
hukum keluarga mulai dari pencatatan 
perkawinan, poligami, perceraian, 
sengketa ahli waris, hadhanah dan 
sengketa gono-gini.   

5. HKI HKI 
61104 

Studi Naskah 
Fikih 
Munakahat 

2 6 Mata kuliah Studi Naskah Fikih 
Munakahat merupakan bentuk 
pengembangan qira’atul kutub pada 
masalah hukum keluarga, dengan 
tujuan memberikan pemahaman dan 
pengetahuan kepada mahasiswa 
dalam membaca teks kitab Arab 
sehingga mereka dapat membaca dan 
memahami berdasarkan ilmu nahwu 
yang benar, sehingga dapat merujuk 
sumber primer tentang masalah 
hukum keluarga dari kitab-kitab fikih.  

6. HKI HKI 
61119 

Legal Drafting 2 6 Mata kuliah legal drafting Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan 
merupakan mata kuliah wajib bagi 
mahasiswa Program Sarjana pada 
Program Studi Hukum Keluarga Islam, 
Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum 
Tata Negara Fakultas Syari'ah. Secara 
umum materi perkuliahan ini akan 
memberikan gambaran tentang 
bagaimana proses dan tahapan 
penyusunan peraturan perundang-
undangan, teknik penyusuna, azaz-
azaz yang harus diperhatikan dalam 
penyusunan dan lembaga-lembaga 
yang terkait dengan penyusunan 
peraturan perundang-undangan, 
termasuk juga herarki peraturan 



perundang-undangan yang berlaku di 
Negara Indonesia. 

7. HKI HKI 
62104 

Hukum Islam 
dan HAM 

2 6 Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) – 
yang dideklarasikan dalam Declaration 
of Human Right – merupakan suatu hal 
yang bersifat fundamental, sensitif, 
dan selalu mengundang kontroversial. 
Problematika HAM juga telah menjadi 
diskursus dalam seluruh aspek kajian 
keilmuauan, khususnya di bidang 
politik maupun hukum. Hal ini 
dikarenakan kompleksitas HAM yang 
saling bertautan dengan anasir politik, 
hukum, budaya, bahkan agama. Di 
kalangan negara-negara muslim, 
persoalan HAM bukanlah suatu hal 
baru. Syari’at Islam yang bersifat 
universal banyak menjelaskan prinsip-
prinsip dasar tentang persamaan HAM 
dan kebebasan. Bahkan ketika Nabi 
Muhammad Saw mendeklarasikan 
Piagam Madinah (charter of Medina), 
HAM ditempatkan dalam posisi 
tertinggi konstitusi Islam pertama 
tersebut. Oleh karenanya, konsep 
HAM akan selalu bersinggungan 
dalam dinamika hukum Islam (Fikih) 
dan sekaligus menjadi bagian inheren 
yang tidak terpisah dari entitas hukum 
Islam itu sendiri. Dalam aplikasinya, 
konstelasi berlakunya hukum Islam di 
kalangan masyarakat muslim telah 
bergeser dari sudut normativitas 
vertikal menjadi lebih horizontal. Hal ini 
disebabkan perkembangan 
berlakunya hukum Islam telah 
dipengaruhi pula oleh dinamika sosial-
budaya dan politik hukum dalam 
masyarakat Islam itu sendiri. Melalui 
mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan 
mampu memahami konsepsi HAM 
dalam Hukum Islam serta kontestasi 
keduanya dalam implementasi hukum 
islam dan prakteknya dalam kehidupan 
masyarakat. Oleh karenanya, mata 
kuliah ini dikonstruksi sebagai upaya 
pengayaan pengetahuan mahasiswa 
mengenai konsep HAM dalam hukum 
Islam dan hubungan keduanya. 
Sehingga mampu menjadikan 
mahasiswa sebagai pengkaji sekaligus 
creator hukum (mujtahid) fikih yang 
lebih dinamis dan humanis sejalan 
dengan perkembangan masyarakat. 

8. HKI HKI 
62101 

Penyelesaian 
Sengketa 
Keluarga 

2 6 Mata kuliah ini membahas tentang 
Penyelesaian Sengketa Keluarga baik 
melaui jalul Non Litigiasi (Pengadilan) 
ataupun Pengadilan. Sengekata 
keluarga harus diselesaikan dengan 
baik sehingga tidak menjadi bahaya 
dalam keluarga. Sengekata keluarga 
dapat dimediasi jika kedua belah pihak 
masih menginginkan rumah tangga 
utuh, akan tetapi jika menghendaki 
perceraian maka harus sesuai dengan 
perundang-undangan.   

9. HKI HKI 
62102 

Hukum 
International 

2 6 Matakuliah ini memberikan perhatian 
utama kepada pemahaman 
tentanghukuminternasinoal dalam 
kajian hubungan internasional. 
Meskipun judul Mata Kuliahini adalah 
Hukum Internasional, namun 
pembahasannya lebih bersifat 
pengantar, mengingat sebelumnya 
tidak terdapat matakuliah Pengantar 
Hukum Internasional. Pengantar 



menjadi penting karena pembacaan 
yang jelas tentang jati diri hukum 
internasional merupakanmodal awal 
dalam memahami dan menganalisis 
permasalahan yang ada 
dalamduniainternasional. Pada mata 
kuliah ini, setelah mengenal dasar-
dasar hukuminternasional beserta 
ruang lingkupnya, mahasiswa 
diharapkan mampu menunjukkan 
pemahamanmereka dalam 
menganalisis isu-isu kontemporer 
dalam kajian HukumInternasional 
dengan presentasi studi kasus yang 
mereka pilih, setelah terlebih dulu 
disetujui olehdosenpengampu 

10. HKI HKI 
62103 

Hukum 
Perbankan 
Syariah dan 
Lembaga 
Keuangan Non 
Bank 

2 6 Mata kuliah ini membahas asas atau 
konsep hukum, sistem lembaga 
keuangan perbankan dan 
nonperbankan, hukum positif nasional, 
dan aspek ekonomi lembaga 
keuangan bank (LKB) dan bukan/non-
Bank (LKBB) seperti gadai, koperasi, 
BMT, dll.  

Jumlah  20   

 
2. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) 

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS SMT 

Deskripsi Mata Kuliah 
berdasarkan RPS 

1. HES SYH 
61121 

SYH 

Filsafat Hukum 
 

2 6 Filsafat Hukum sebagai mata 
kuliah pembulat studi 
mempelajari nilai-nilai dasar 
didalam hukum, asas-asas dasar 
dalam hukum, asas-asas hukum, 
tujuan hukum, keberlakuan 
hukum, dan aliran-aliran dalam 
filsafat hukum. Nilai-nilai hukum 
itu adalah nilai-nilai antinomi, 
seperti nilai ketertiban – nilai 
kebebasan, nilai inovatisme – 
nilai konservatisme, nilai 
materialisme – nilai spiritualisme, 
dan lain sebagainya. Asas hukum 
adalah fikiran dasar yang menjadi 
landasan bagi norma hukum, 
seperti asas kedaulatan rakyat, 
asas negara hukum, asas facta 
sunt servanda, asas legalitas, 
dan lain sebagainya. Tujuan 
hukum adalah suatu keadaan 
atau situasi yang hendak dicapai 
oleh hukum, seperti kedamaian, 
keadilan, kemajuan, 
kesejahteraan, dan lain 
sebagainya. Keberlakuan hukum 
mengkaji landasan keabsahan 
hukum seperti landasan yuridhis, 
landasan sosiologis, dan 
landasan filosofis. Aliran-aliran 
filsafat hukum adalah faham yang 
menekankan nilai-nilai tertentu 
seperti aliran hukum alam, aliran 
hukum positif dan seterusnya. 

2.  SYH 
61124 

 

Advokasi dan 
kepengacaraan 
 

2 6 Mata kuliah advokasi lebih 
merupakan suatu usaha 
sistematik dan terorganisiruntuk   
mempengaruhi   dan   
mendesakkan   perubahan,   
dengan   memberikansokongan   
dan   pembelaan   terhadap   
kaum   lemah   (miskin,   
terbelakang,   dantertindas) atau 
terhadap mereka yang menjadi 
korban sebuah kebijakan 



danketidak-adilan.Sedangkan  
Advokasi hukum  merupakan  
serangkaian tindakanyang 
dilakukan oleh ahli hukum dan 
atau lembaga bantuan hukum 
dalam bentukkonsultasi, 
negosiasi, mediasi, serta 
pendampingan baik di dalam dan 
di luarpengadilan   yang   
bertujuan   untuk   menyelesaikan   
sengketa   yang   
berdimensihukum. 

3.  HES 
61103 

 

Studi Hadis Ekonomi 
 

2 6 Fokus mata kuliah ini adalah 
pada studi terhadap hadits-hadits 
hukum ekonomi, baik yang 
terambil dari kitab-kitab hadits-
hadits hukum ekonomi klasik 
muapun yang kontemporer. Yang 
dimaksud dengan studi di sini 
adalah, mahasiswa membaca 
hadits-hadits hukum ekonomi 
berbahasa arab, lalu 
menganalisa struktur dan 
gramatika bahasanya, 
memahami substansinya, dan 
menerjemahkannya ke dalam 
bahasa Indonesia. Melalui mata 
kuliah ini, mahasiswa diharapkan 
mampu membaca dengan baik 
dan benar hadits-hadits hukum 
ekonomi, menganalisa struktur 
dan gramatika bahasanya, 
memahami kandungan 
maknanya, dan menerjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia 

4.  HES 
61114 
 

 

Sosio-Politik Hukum 
Ekonomi Syariah 

2 6 Mata kuliah ini berfokus menkaji 
kajian sosial dan pilitik hukum 
terbentuknya peraturan 
perundangan dan peraturan yang 
berkaitan dengan ekonomi 
syariah. Peraturna ayang 
dimaksud bisa berupa UU 
perbankan, Peraturan OJK, 
Kompilasi Hukum ekonomi 
Syariah. Kajian sosial dan politik 
yang berkaitan dengan kasus-
kasus tertentu yang berkaitan 
dengan ekonomi Syariah juga 
menjadi kajian yang tidak bisa 
dilepaskan.  

5.  HES 
61117 

 

Isu-isu Hukum 
Ekonomi Syariah 
Kontemporer 
 

2 6 Mata kuliah ini merupakan 
pengembangan dari mata kuliah 
problematika hukum Islam 
kontemporer yang difokuskan 
pada kajian Hukum Ekonomi 
Syariah. Kajian terkait isu-isu 
actual dan terbarukan menjadi 
kajian utama dalam mata kuliah 
ini. Kajian seperti hukum pinam 
online di perbagai platform, 
pembiayaan di berbagai 
Lembaga keuangan syariah. 
Kajian tentang teori yang 
berkembang hukum ekonomi 
syariah baik yang berkaitan 
dengan fatwa DSN-MUI maupun 
KHES yang menjadi dasar 
hukum ekonomi syariah.  

6.  HES 
61119 

 

Contract Drafting 
 

2 6 Fokus mata kuliah ini adalah 
pada studi terhadap hadits-hadits 
hukum ekonomi, baik yang 
terambil dari kitab-kitab hadits-
hadits hukum ekonomi klasik 
muapun yang kontemporer. Yang 
dimaksud dengan studi di sini 
adalah, mahasiswa membaca 



hadits-hadits hukum ekonomi 
berbahasa arab, lalu 
menganalisa struktur dan 
gramatika bahasanya, 
memahami substansinya, dan 
menerjemahkannya ke dalam 
bahasa Indonesia. Melalui mata 
kuliah ini, mahasiswa diharapkan 
mampu membaca dengan baik 
dan benar hadits-hadits hukum 
ekonomi, menganalisa struktur 
dan gramatika bahasanya, 
memahami kandungan 
maknanya, dan menerjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia 

7.  HES 
62101 

 

Legal Audit Syariah 
 

2 6  

8.  HES 
62102 

 

Kaidah Fikih 
Transaksi Bisnis Islam 
 

2 6 Mata kuliah ini membahas 
tentang kaidah-kaidah fikih yang 
berkaitan tentang transaksi bisnis 
Islam. Mata kuliah ini akan 
mengenalkan berbagai kaidah-
kaidah yang digunakan ulama 
madzhab dalam melakukan 
istinbat dalam bidang muamalah. 
Dengan mata kuliah in 
mahasiswa diharapkan mempu 
menapliaksikan kaidah-kaidah 
fiqhiyah dalam menjawab 
problematika hukum ekonomi 
syariah kontemporer  
Perkuliahan ini dilakukan dengan 
pendekatan ekspositori, inkuiri, 
dan discoveri dalam bentuk 
pebelajaran aktif seperti elisitasi 
dalam rangka problem solving, 
brainstorming (curah pendapat), 
small 2group discussion, paper 
presentation, reading guide, 
workshop, information search, 
active debate, ceramah interaktif, 
dan lainnya. Kuliah 
menggunakan media seperti LCD 
untuk menampilkan gambar, 
video, slide, dan media lain yang 
relevan. Kuliah dapat dilakukan 
secara blended, yakni perpaduan 
melalui offline (tatap muka) dan 
online (virtual) dengan 
mempertimbangkan keadaan 
dan kompatibilitas tujuan dan 
materi kuliah. Penguasaan materi 
dievaluasi melalui kuis, 
pertanyaan-pertanyaan setelah 
kuliah dan UTS, UAS, dan tugas 
yang dikumpulkan sebagai 
portofolio.  

9.  HES 
62103 

 

Hukum Zakat dan 
Wakaf 
 

2 6 Mata kuliah ini memberikan 
pemahaman kepada mahasiswa 
tentang konsep teoritis berkaitan 
dengan hukum zakat dan wakaf. 
Dengan memahami hukum zakat 
dan wakaf, mahasiswa 
diharapkan mampu menerapkan 
keduanya secara tepat dan 
proporsional dalam negara 
hukum Indonesia. Mahasiswa 
juga diharapkan mampu 
memberikan alternatif solusi 
kasus hukum di bidang zakat dan 
wakaf secara prosedural 
berdasarkan asas dan prinsip 
hukum yang ada di masyarakat. 
Pemahaman terhadap hukum 
zakat dan wakaf akan 



mendorong sikap menghargai 
keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan 
kepercayaan serta pendapat 
atau temuan orisinal orang lain. 
Selain itu, mahasiswa juga 
diharapkan mampu bekerjasama 
dan memiliki kepekaan sosial 
serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan.  

10.  HES 
62105 

 

Studi 
Naskah Fikih Ekonomi 

2 6 Fokus mata kuliah ini adalah 
pada studi terhadap naskah-
naskah di bidang fiqh ekonomi, 
baik naskah-naskah yang 
terambil dari kitab-kitab fiqh 
ekonomi klasik muapun yang 
kontemporer. Yang dimaksud 
dengan studi di sini adalah, 
mahasiswa membaca naskah-
naskah fiqh ekonomi berbahasa 
arab, lalu menganalisa struktur 
dan gramatika bahasanya, 
memahami substansinya, dan 
menerjemahkannya ke dalam 
bahasa Indonesia. Melalui mata 
kuliah ini, mahasiswa diharapkan 
mampu membaca dengan baik 
dan benar naskah-naskah fiqh 
ekonomi, menganalisa struktur 
dan gramatika bahasanya, 
memahami kandungan 
maknanya, dan menerjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia 

Jumlah  20   

 
3. Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)  

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS SMT 
Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan 

RPS 

1. HTN SYH 
61121 

 

Filsafat Hukum 2 6 Mata kuliah ini sengaja ditarik kepada 
spectrum yang lebih umum untuk 
menghindari tumpeng tindih kacamata 
kajian. Mata kuliah ini akan membahas 
seputar dasar-dasar filsafat yang meliputi 
ontologi, epistemology dan aksiologi. 
Bingkai tersebut setidaknya juga menjadi 
acuan dalam proses perkuliahan. 
Bingkai ontology misalnya menjadi topik 
yang akan sebagian besar dikaji yaitu 
seputar hakikat hukum itu sendiri, 
sumber hukum, tujuan, maupun 
substansi dari hukum yaitu keadilan. 
Bagaimana aliran keadilan itu sendiri 
serta bagaimana hukum dan perubahan. 
Dalam perspektif epistemology, mata 
kuliah ini akan mengkaji bagaimana 
proses legislasi suatu hukum itu 
berlangsung, termasuk di antaranya 
adalah proses legislasi hukum Islam. 
Selain itu, persoalan kodifikasi juga 
menjadi penting untuk dikaji sebagai 
upaya terhadap kepastian hukum serta 
bagaimana relasi hukum dan 
moral/etika. Dalam bidang, bagaimana 
merespons persoalan hak asasi manusia 
perspektif filsafat hukum. 

2. HTN SYH 
61124 

 

Advokasi dan 
Kepengacaraan 

2 6 Mata kuliah advokasi lebih merupakan 
suatu usaha sistematik dan terorganisir 
untuk mempengaruhi dan mendesakkan 
perubahan, dengan memberikan 
sokongan dan pembelaan terhadap 
kaum lemah (miskin, terbelakang, dan 
tertindas) atau  terhadap mereka yang 
menjadi korban sebuah kebijakan dan 
ketidak-adilan.  Sedangkan Advokasi 



hukum merupakan serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh ahli hukum dan atau 
lembaga bantuan hukum dalam bentuk 
konsultasi, negosiasi,  mediasi, serta 
pendampingan baik di dalam dan di luar 
pengadilan yang bertujuan  untuk 
menyelesaikan sengketa yang 
berdimensi hukum 

3.  HTN 
61102 

 

Studi Hadis 
Politik dan 
Ketatanegaraan 

 6 Mata kuliah ini mengkaji hadis-hadis 
Nabi tentang persoalan berkaitan 
dengan politik dan ketatanegaraan. 
Pengkajian ini dilakukan dengan 
menelaah syarh-syarh (komentar-
komentar) dari ulama hadis dan juga 
para cendekiawan muslim yang memiliki 
minat terhadap studi hadis. Mata kuliah 
ini diselenggarakan dalam upaya 
mengembangkan pengetahuan tentang 
hadis-hadis politik dan tata negara. 
Beberapa kajian yang akan disajikan 
berkenaan dengan hal-hal sebagai 
berikut, yaitu: siyāsah, pemilihan 
pemimpin dan pemimpin ideal, tidak 
berpartisipasi dalam memilih pemimpin 
(golput), etika menasehati dan mengkritik 
pemimpin, Patuh kepada Pemimpin, 
tanggungjawab pemimpin dan pelindung 
rakyat, transparansi dan profesionalitas; 
amar ma`ruf nahi munkar dalam 
masyarakat, bela negara dan tanah air, 
keadilan, musyawarah dan mufakat, 
kehormatan, hak dan tempat tinggal, 
grativikasi dan korupsi dan 
pemberontakan, makar dan hoax. 

4.  HTN 
61103 

 

Studi Naskah 
Fikih Politik 
Ketatanegaraan 

2 6 Mata kuliah ini akan mengeksplorasi dan 
mengelaborasi pokok-pokok pemikiran 
para tokoh/ulama pada bidang politik dan 
kenegaraan yang tertuang dalam literasi 
kitab-kitab klasik dan kontemporer. Mata 
kuliah ini akan membahas hukum 
bernegara dan konsep negara, memilih 
pemimpin, desain kelembagaan negara, 
otoritas hukum, peradilan dalam Islam, 
dan etika politik negara. Bahasan-
bahasan itu akan digali dari beberapa 
literatur kitab al ahkam al-sultoniyah, at-
Tibrul Masbuk fi Nasihati al-Mulk, dan 
Fikih Siyasah. Dengan mata kuliah ini 
diharapkan mahasiswa mampu 
memahami, menganalisis, dan 
membandingkan pemikiran politik dan 
ketatanegaraan yang ada dalam 
literatur-literatur popular. 

5.  HTN 
61116 

 

Pemikiran Politik 
dan Kenegaraan 
Kontemporer 

2 6 Mata kuliah ini memfokuskan bukan 
hanya untuk mengetahui secara dialektis 
keragaman tokoh-tokoh politik dan 
kenegaraan kekinian yang mempunyai 
kapasitas tinggi dalam gerakan/ analisa 
politik umat Islam, tapi juga mengkaji 
secara proporsional tentang lintas 
gerakan politik bernafas akulturasi Islam 
yang muncul dari masyarakat Muslim.  
Orientalis terkemuka yang tinggi minat 
analisanya terhadap masyarakat Muslim 
dalam perilaku politiknya juga menjadi 
bagian penting bagi mahasiswa untuk 
melihat framework outsider.  
Dalam perspektif perguruan tinggi Islam 
negeri, kerangka integrasi-interkoneksi 
menjadi wadah besar bagi diskursus 
yang berkembang sembari mendasarkan 
pada ijtihad bangsa dan maqoshid 
syari’ah. 
 



6.  HTN 
61118 

 

Perbandingan 
Hukum Tata 
Negara 

2 6 Mata kuliah Perbandingan Hukum Tata 
Negara (HTN) dimaksudkan untuk 
memberikan pemahaman yang 
komperhensif kepada mahasiswa 
tentang berbagai pandangan besar dan 
berbagai praktek hukum tata negara di 
negara-negara yang berlandaskan Islam 
atau mayoritas Muslim di dunia, pada 
masa lalu dan era kekinian, dengan 
kontekstualisasinya, dengan cara 
pandang (framework) Islam yang baik, 
benar, adil, dan progresif. 

7.  HTN 
61119 

 

Legal Drafting 2 6 Mata kuliah Legal Drafting (Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan) 
merupakan mata kuliah wajib bagi 
mahasiswa Program Sarjana di Fakultas 
Syari’ah. Secara umum materi 
perkuliahan ini akan memberikan 
gambaran tentang bagaimana proses 
dan tahapan penyusunan peraturan 
perundang-undangan, teknik 
penyusunan, asas-asas yang harus 
diperhatikan dalam penyusunan dan 
lembaga-lembaga yang terkait dengan 
penyusunan peraturan perundang-
undangan, termasuk juga hierarki 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Negara Indonesia. Melalui 
mata kuliah ini diharapkan mahasiswa 
mampu mengetahui proses dan teknis 
penyusunan peraturan perundang-
undang serta terampil dalam teknik 
penyusunan peraturan perundang-
undangan. 

8.  HTN 
62101 

 

Hukum 
Perburuhan dan 
Ketenagakerjaan 

2 6 Hukum Ketenagakerjaan merupakan 
perkembangan dari Hukum Perburuhan, 
dan merupakan mata kuliah wajib 
institusional. Substansi dari mata kuliah 
ini mencakup aspek-aspek hukum atau 
aturan-aturan tentang ketenagakerjaan 
secara luas, artinya tidak hanya 
mencakup hubungan kerja antara 
pekerja dengan pengusaha, melainkan 
juga mengatur diluar hubungan kerja 
seperti pra pekerja  (pre employment) 
dan setelah bekerja/ purna kerja (post 
employment). Sebagai kajian dari ilmu 
hukum, maka pembahasannya akan 
mengacu pada ketentuan- ketentuan 
hukum nasional dan pendapat-pendapat  
para sarjana yang berkompeten dalam 
hal ini.   
Mata kuliah ini sangat penting dan 
bermanfaat bagi para mahasiswa 
mengingat semakin berkembangnya 
praktik hukum ketenagakerjaan di 
Indonesia. Persoalan regulasi, 
implementasi sampai eksekusi sistem 
hukum ketenagakerjaan masih sangat 
menarik dan aktual untuk mendapat 
kajian mendasar dari seluruh civitas 
akademika. Selain itu kemungkinan 
mahasiswa berurusan dengan 
ketenagakerjaan, ketika kerja nanti akan 
sangat besar, sehingga mahasiswa 
sudah mempunyai modal yang cukup 
ketika berurusan dengan 
ketenagakerjaan di tempatnya bekerja 
nanti. 

9.  HTN 
62102 

 

Hukum Agraria 2 6 Mata kuliah ini hendak memberikan ilmu 
yang komprehensif mengenai tata Kelola 
sumber daya alam, khususnya tentang 
pertanahan yang diakomodir dalam 
hukum agraria positif di Indonesia yang 
didasarkan pada UUD 1945, beserta 
peraturan perundang-undangan 



pelaksananya yaitu: Undang-undang 
No.5 Tahun 1960 serta peraturan 
perundangan lain yang terkait. Melalui 
mata kuliah ini, diharapkan mahasiwa 
mampu menjelaskan konsep dasar 
hukum agraria, aspek hukumnua, dan 
mampu menganalisis implementasi 
regulasi agraria di Indonesia. 
Pembahasan mata kulian ini diawali 
dengan pengertian Hukum Agraria 
dalam arti sempit dan luas, ruang lingkup 
Agraria, sejarah pengaturan agraria 
pada masa pemerintahan Hindia 
Belanda dan pada masa kemerdekaan, 
azas-azas yang terkandung di dalamnya, 
hak-hak atas tanah, konversi tanah, 
landreform di Indonesia, pendaftran 
tanah, hak tanggungan atas tanah, dan 
pembaharuan atas tanah.  

10.  HTN 
62103 

 

Logika dan 
Penalaran 
HUkum 

2 6 Mata kuliah Logika dan Penalaran 
Hukum berisi tentang pengertian dasar 
dari logika sebagai bagian dari kajian 
filsafat serta keterkaitan dan 
penggunaannya dalam proses penalaran 
hukum yang dibutuhkan dalam aktifitas 
pemikiran teoretikal maupun praktikal 
profesi hukum. Mata kuliah ini akan 
membahas pengertian dan kedudukan 
logika dan Penalaran hukum dalam 
kontektualisasi ilmu hukum, model-
model penalaran deduktif, model 
penalaran induktif, penalaran berbasis 
peraturan perundang-undangan, dan 
karakter penalaran hukum. Melalui mata 
kuliah ini diharapkan mahasiswa 
menguasai konsep dasar penalaran 
hukum dan bagaimana penggunaannya 
dalam system penemuan hukum, baik 
dalam perumusan teoritis maupun 
perumusan penemuan hukum di ranah 
profesi hukum.  
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4. Program Studi Perbandingan Madzhab (PM)  

No Prodi 
Kode  
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

SKS 
SM
T 

Deskripsi Mata Kuliah berdasarkan RPS 

1. PM SYH 
61124 

Advokasi dan 
Kepengacaraa
n 

2 6 Mata kuliah advokasi lebih merupakan 
suatu usaha sistematik dan 
terorganisiruntuk   mempengaruhi   dan   
mendesakkan   perubahan,   dengan   
memberikansokongan   dan   pembelaan   
terhadap   kaum   lemah   (miskin,   
terbelakang,   dantertindas) atau terhadap 
mereka yang menjadi korban sebuah 
kebijakan danketidak-adilan.Sedangkan  
Advokasi hukum  merupakan  serangkaian 
tindakanyang dilakukan oleh ahli hukum 
dan atau lembaga bantuan hukum dalam 
bentukkonsultasi, negosiasi, mediasi, serta 
pendampingan baik di dalam dan di 
luarpengadilan   yang   bertujuan   untuk   
menyelesaikan   sengketa   yang   
berdimensihukum. 

2.  PMA 
61105 

Kaidah Fikih 
Perbandingan 

2 6 Mata kuliah ini adalah lanjutan dari qawa’id 
fiqhiyyah I (satu). Mata kuliah ini 
membahas tentang kaidah-kaidah fikih 
yang disepakati dan diperselisihkan antar 
madzhab empat dan di intern masing-
masing madzhab serta contoh-contoh 
aplikasinya. Dengan mata kuliah ini 
mahasiswa diharapkan mampu memahami 
kaidah-kaidah fikih dari berbagai macam 
madzhab (empat) serta mampu 



mengimplementasikan dalam 
menyelesaikan problematika hukum yang 
ada di masyarakat.  
 

3.  PMA 
61115 

Perbandingan 
Hukum 
Perdata 

2 6 Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah 
yang mengkaji perbandingan muatan 
hukum perdata positif di Indonesia dan 
eprdata Islam. Materi yang dikaji di 
antaranya yakni hukum perorangan, harta 
kekayaan, hukum keluarga dan waris 
menurut kedua versi hukum perdata 
tersebut. 

4.  PMA 
61116 

Perbandingan 
Hukum Pidana 

2 6 Mata kuliah ini membahas tentang 

Perbandingan Hukum Pidana, 

Perbandingan peraturan-peraturan 

hukum yang diambil dari sistem sistem 

yang berbeda. Perbandingan hukum 

pidana membahas mengenai 

perbandingan peraturan hukum pidana, 

prinsip-prinsip filsafat, politik dan ekonomi 

yang melandasi peraturan tersebut. 

Dalam rangka mengadakan 

perbandingan ini, perbandingan hukum 

pidana mempelajari undang-undang 

hukum pidana dari berbagai negara-

negara luar yang dijadikan objek, secara 

garis besarnya saja. 

 

5.  PMA 
61117 

Perbandingan 
Mazhab Fikih 
Kontemporer 

2 6 Mata kuliah Perbandingan Mazhab Fiqih 

Kontemporer dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman yang 

komprehensif tentang berbagai 

pendapat hukum Islam kontemporer di 

kalangan ulama mazhab. Perbedaan 

mazhab fiqih merupakan sesuatu nyang 

niscaya sebagai akibat dari perbedaan 

kerangka berfikir, letak geografis dan 

sosial budaya dan politik. Melalui mata 

kuliah ini, mahasiswa mampu 

memahami hakikat pluralitas mazhab 

fiqih. Dengan demikian, mata kuliah ini 

didesain sebagai upaya pengayaan 

pengetahuan mahasiswa mengenai 

berbagai pendapat hukum dalam bidang 

fiqih kontemporer. Pengetahuan tentang 

berbagai ndapat hukum fiqh 

kontemporer disertai dengan hujjah atau 

argumen hukumnya akan membentuk 

kepribadian yang toleran dalam 

menyikapi perbedaan. 

 

6.  PMA 
61119 

Legal Drafting 2 6 Mata kuliah Legal Drafting mengkaji perihal 
penyusunan Peraturan Perundang-
undangan. Secara umum materi 
perkuliahan ini akan memberikan 
gambaran tentang bagaimana proses dan 
tahapan penyusunan peraturan 
perundang-undangan, teknik penyusunan, 
azaz-azaz yang harus diperhatikan dalam 
penyusunan dan lembaga-lembaga yang 
terkait dengan penyusunan peraturan 
perundang-undangan, termasuk juga 
herarki peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Negara Indonesia..  
 

7.  PMA 
61101 

Teori 
Perbandingan 
Hukum 

2 6 Mata kuliah ini mengkaji teori perbandingan 
hukum dari sisi sistem hukum yang 
digunakan dan muatan masing-masing 
sistem hukum. Selain itu, dikaji pula teori-



teori hukum dari para ahli hukum baik 
hukum barat, hukum Indonesia, dan hukum 
Islam. 

8.  PMA 
61102 

Perbandingan 
Sistem Hukum 

2 6 Perbandingan Sistem  Hukum  sebagai  
salah  satu Mata Kuliah Keilmuan dan 
Keterampilan Hukum (MKKKH) ini 
membandingkan karakteristik antara 
sistem-sistem hukum dan lembaga hukum 
yang ada di dunia pada umumnya dan di 
Indonesia pada khususnya yangmeliputi 
sejarah, tujuan, fungsi, struktur dan sumber 
hukumnya dengan menjelaskan 
persamaan-persamaan dan perbedaan-
perbedaan. Lebih jauh lagi menjelaskan 
latar belakang, sebab-sebab dan faktor-
faktor yang mempengaruhi adanya 
persamaan dan perbedaan tersebut. 
 

9.  PMA 
61103 

Hermeneutika 
Hukum Islam 

2 6 Mata Kuliah Hermeneutika Hukum Islam 
merupakan mata kuliah tentang kajian-
kajian teori penemuan/istinbath hukum 
Islam kontemporer yang di gagas oleh 
tokoh-tokoh pemikir muslim kontemporer 
Seperti Fazlur Rahman, Muhammed 
Arkhoun, Farid Esack, Muhammad 
Shahrur, Nashr Hamid Abu Zaid, Kholed M. 
Abou El-Fadl, dan setersunya. Mata Kuliah 
Hermeneutika Hukum Islam bertujuan 
memberikan pemahaman terhadap 
mahasiswa tentang teori-teori pengambilan 
hukum Islam kontemporer agar mereka 
mampu menjawab tantangan problematika 
modern yang terus berkembang sepanjang 
zaman. 

10.  PMA 
61104 

Lembaga-
lembaga Fatwa 

2 6 Mata kuliah Lembaga lembaga Fatwa 
adalah mata kuliah yang membahas 
tentang Lembaga-Lembaga Fatwa yang 
ada di Indonesia, metodologi penetapan 
hukum masing-masing lembaga tersebut, 
produk-produk fatwa yang dihasilkan, serta 
kajian perbandingan atas metodologi dan 
produk fatwa tersebut, sehingga 
mahasiswa memiliki pengetahuan tentang 
keanekaragaman corak dan karakter dari 
metode penentuan hukum dari berbagai 
lembaga yang ada di Indonesia 
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