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      KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Segala puja dan puji serta syukur dipersembahkan untuk kekharibaan Allah Swt. 

yang telah memberikan kekuatan hingga terselesaikannya penulisan buku ini. 

Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang 

telah memberi petunjuk jalan kebaikan. 

Naskah ini disusun untuk memberikan kebijakan terkait dengan luaran dan capaian 

dharma pendidikan tinggi. Sebuah kebijakan harus ditetapkan, kualifikasi dan 

kompetensi harus menghasilkan luaran, proses tri dharma pendidikan tinggi 

dijalankan, dievaluasi, dan dihitung hasil capaiannya. Luaran dan capaian mejadi basis 

utama kinerja pendidikan tinggi. 

Naskah ini diharapkan memiliki manfaat implementasi kebijakan luaran dan 

capaian dharma pendidikan tinggi. Tim penulis mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang telah partisipasi hingga terbitnya naskah ini. Naskah ini tidak luput 

dari keterbatasan dalam banyak hal, karena itu kiranya pembaca dapat memberi 

masukan untuk perbaikan di masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Penulis. 
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KEBIJAKAN 

LUARAN DAN CAPAIAN DHARMA PENDIDIKAN TINGGI 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIPDU JOMBANG 

 

 

 

A. Dasar Pemikiran 

Pendidikan  tinggi  dituntut  untuk  menyiapkan  luaran  dan  capaian  yang 

terukur. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja pendidikan tinggi, 

peningkatan sumber daya lulusan, dan peningkatan daya saing lulusan oleh pihak 

pengguna lulusan. Luaran dan capaian berupa berupa kebijakan, pelaksanaan, 

evaluasi, dan hasil capaian. 

B. Dasar Hukum 

Dasar hukum di bawah ini: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Kerangka  Kualifikasi 

Nasional Indonesia; 

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi; Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang 

Sarjana pada PTKI; 

6. Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  706  Tahun  2018 

tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam; 

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang 

Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) 2018–2028; 

8. Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  102  Tahun  2019 

tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; 

9. Keputusan Ketua Yayasan Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang Nomor 

087/A/YPTDU/AU/8/2018 tentang Statuta Universitas Pesantren Tinggi Darul 
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Ulum (Unipdu) Jombang; 

10. Keputusan Rektor Unipdu Jombang Nomor 037/A/AAK/1/2019 tentang Peraturan 

Akedemik Unipdu Jombang; 

11. Keputusan Rektor Unipdu Jombang Nomor 210/A/AAK/1/2019 tentang 

Penyelenggaraan Matakuliah Tingkat Univesitas; 

12. Keputusan Rektor Unipdu Jombang Nomor 988/A/AAK/03/2019 Keluaran dan 

Capaian Dharma Pendidikan; 

13. Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Unipdu Jombang Nomor 

490/D.01/AAK/12/2020 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Unipdu 

Jombang Tahun 2021-2022; 

14. Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Unipdu Jombang Nomor 

440/D.01/AAK./8/2021 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Validasi 

Karya Ilmiah Mahasiswa; 

15. Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Unipdu Jombang Nomor 

3450/D.01/AAK./8/2019  tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 

 
C. Tujuan Penyusunan 

Tujuan penyusunan naskah ini untuk memberikan kebijakan terkait luaran dan 

capaian darma pendidikan tinggi. 

D. Ruang Lingkup Luaran 

Ruang lingkup luaran meliputi pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan  

berupa  capaian  pem belajaran  lulusan ,  penelusuran  lulusan, umpan   balik   dari   

pengguna   lulusan,  dan  persepsi  publik   terhadap lulusan   sesuai   dengan   capaian   

pem belajaran   lulusan,   jum lah   dan keungggulan   publikasi   ilmiah, jumlah sitasi, 

jumah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kemanfaatan/ dampak hasil penelitian, dan 

kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan 

sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. 

1. Luaran Dharma Pendidikan 

a. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan 

metoda yang sahih dan relevan, mencakup: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, 

dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari 

waktu ke waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 

b. IPK lulusan. 

c. Prestasi mahasiswa di bidang akademik. 

d. Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik. 

e. Masa studi. 
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f. Kelulusan tepat waktu. 

g. Keberhasilan studi. 

h. Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 (lima) aspek berikut: 1) Tracer Study 

terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan secara reguler setiap tahun, 3) 

Pertanyaan mencakup inti tracer study, 4) ditargetkan pada seluruh populasi 

(lulusan TS-2 s.d. TS-4), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran. 

i. Waktu tunggu. 

j. Kesesuaian bidang kerja. 

k. Tingkat kepuasan pengguna lulusan. 

 

2. Luaran Dharma Penelitian dan PkM: 

a. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama 

dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi. 

b. Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama 

dosen tetap, yang disitasi. 

c. Produk/jasa karya mahasiwa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama 

dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat. 

d. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri 

atau bersama dosen tetap. 

 
E. Prestasi Mahasiswa 

Pretasi mahasiswa meliputi akademik dan non akademik. Hal ini berkaitan 

dengan kualifikasi dan kompetensi capaian lulusan yang mencakup kepribadian, 

pengetahuan, dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan 

khusus. Prestasi akademik dibuktikan dengan kejuaran dalam kompetisi, seperti 

olimpiade sains, best presenter dalam konferensi, kejuaraan dalam penulisan artikel 

ilmiah, dan lain-lain. Perstasi non akademik dibuktikan dengan kejuaran dalam 

kompetisi, seperti tahfidz, tahsin, pidato, seni, olah raga, dan lain-lain.Prestasi 

mahasiswa memiliki level, yaitu tingkat lokal, tingkat nasional, tingkat regional, dan 

tingkat internasional. 

 
F. Bentuk Capaian 

Bentuk capaian diupayakan melalui berbagai luaran dari kegiatan pembelajaran 

lulusan pada aspek dharma pendidikan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. Tri dharma ini dilaksanakan dengan berbasis 
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outcome (keluaran). 

Bentuk capaian di antaranya publikasi mahasiswa, publikasi ilmiah dalam 

bentuk artikel dan buku ISBN (International Standard Book Number), hak cipta dan 

paten, sertifikat kejuaraan, dan lain-lain. Publikasi mahasiswa di antaranya penulisan 

esay. Esay adalah bentuk tulisan yang mendeskripsikan suatu topik berdasarkan 

refleksi penulis untuk memberikan percerahan dan solusi bagi klalayak luas. Esay  

harus diterbitkan di media elektronik.Publikasi ilmiah antara lain book of 

abstract, prosiding, book chapter, buku ISBN, dan artikel ilmiah. Book of abstract 

adalah kumpulan abstrak artikel ilmiah yang diterbitkan dari hasil kegiatan ilmiah, 

seperti diskusi, seminar, dan konferensi, dan diterbitkan di repositori dan minimal 

terindeks Google Scholar. Prosiding adalah kumpulan artikel hasil penelitian mini 

dalam bentuk artikel sederhana (makalah) yang dipresentasikan di forum ilmiah, 

seperti diskusi, seminar, dan konferensi, dan diterbitkan di jurnal berbasis open 

journal system (OJS). Book chapter adalah kumpulan tulisan dari beberapa penulis 

tentang topik, tema, dan issue tertentu yang dibentuk dalam bunga rampai. Book 

chapter harus ber-ISBN yang dipublikasikan di repositori dan Google Books. Buku 

ISBN meliputi buku hasil penelitian ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit level lokal, 

nasional, regional, dan internasional. Buku ISBN non ilmiah diakui pula sebagai 

capaian di antaranya cerpen, novel, antologi puisi, dan lain-lain. Artikel ilmiah adalah 

karya hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal ilmiah berbasis OJS. Jurnal ilmiah 

meliputi jurnal nasional, jurnal terakreditasi nasional, jurnal internasional, jurnal 

internasional bereputasi global. Artikel berbahasa asing yang diakui Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) diakui sebagai publikasi ilmiah internasional. 

Hak Cipta dan Paten merupakan produk ciptaan dalam regim Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) termasuk Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, dan lain- lain. 

Hak Cipta berupa sertifikat berbasis karya tulis, sedangkan Paten berupa sertifikat 

berbasis produk, baik produk perangkat lunak maupun produk perangkat keras. Paten 

termasuk juga paten sederhana. Di dalam sertifikat paten terdapat inventor sebagai 

penemu produk, dan ada pemegang paten yang memiliki kuasa terhadap lisensi. 

Berbagai produk karya ciptaan dapat dilakukan pengajuan untuk sertifikat Hak Cipta 

dan Paten. 

Sertifikat berbagai kejuaraan dan penghargaan merupakan capaian. Capaian 

berupa prestasi, baik akademik maupun non akademik. Seluruh sertifikat akan 

dihimpun oleh jurusan dan/atau program studi



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

G. Evaluasi Diri Luaran dan Capaian 

Evaluasi diri Luaran dan capain disusun berikut ini: 

 
Bagan 1. Evaluasi Diri Luaran dan Capaian 

 

 
 
 

Kebijakan 

Luaran 
 
 
 
 

 
Pengajaran     Penelitian         Pengabdian 

 
 
 

Jumlah Capaian 
 

 
Dampak dan Kontribusi 

 

 
Pemberdayaan Umat dan Masyarakat 

 
 
 

Evaluasi diri pada bagan 1 di atas harus merupakan unsur-unsur terukur, 

sejak kebijakan luaran, jumlah capaian, dampak dan kontribusi, hingga hasilnya 

dalam bentuk pemberdayaan umat dan masyarakat. 

 
H. Penutup 

Kebijakan luaran dan capaian ini disusun untuk landasan implementasi 

secara terukur. Hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian. Kualifikasi dan 

kompetensi lulusan jenjang sarjana harus dirumuskan dalam bentuk luaran yang 

terukur dan hingga ditentukan target capaian. Kinerja dharma pendidikan tinggi 

adalah realisasi hasil berdasarkan target capaian. Jika hasil melebihi target 

capaian berdasarkan luaran yang mesti ditempuh, maka institusi program studi 

dikategorikan petringkat unggul. 

 


