
Kompetensi Lulusan 

IAILM SURYALAYA 

 

Pasal 6 

Institut mempunyai tujuan: 

1. Terwujudnya tenaga ahli ke-Islaman yang memiliki keunggulan akademik, keteguhan 

akidah, berakhlak sufi, mandiri, dan mampu merespon dinamika perubahan masyarakat; 

2. Terselenggarakannya proses penelitian dan kajian ilmiah dalam bingkai ilmu amaliah amal 

ilmiah; 

3. Terwujudnya sinergitas kajian ilmu-ilmu terkait yang diarahkan bagi pengembangan ilmu 

dan pemberdayaan masyarakat yang Islami dalam kerangka Negera Kesatuan Republik 

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila; 

4. Terwujudnya kultur akademik yang demokratis melalui pengembangan kegiatan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  (Tri Dharma Perguruan Tinggi). 

Pasal 7 

Institut mempunyai sasaran: 

(1) Tersedianya sistem dan piranti layanan akademik dan administrasi yang mendukung 

kegiatan akademik yang bermutu tinggi; 

(2) Tersedianya program pendidikan yang unggul, berkarakter sufistik, dan relevan dengan 

tuntutan dan perkembangan masyarakat, serta terjangkau; 

(3) Tersedianya model-model pendidikan yang unggul berbasis tasawuf, kearifan lokal dan 

berdaya saing; 

(4) Meningkatnya aktivitas dan mutu penelitian sesuai dengan arah kebijakan penelitian 

Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya yang 

dibuktikan dengan peningkatan jumlah publikasi nasional dan internasional; 

(5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang 

berbasis inovasi dari hasil-hasil penelitian; 

(6) Terwujudnya sistem manajemen yang terintegrasi yang di dukung oleh teknologi 

informasi; 

(7) Terwujudnya perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang mendukung peningkatan 

mutu akademik dan penelitian. 

 

Pasal 21 



(1) Masing-masing Program Studi pada Institut merumuskan kompetensi lulusannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Setiap Mahasiswa lulusan Program Studi semua jenis dan jenjang pada Institut diwajibkan 

memiliki paling sedikit kemampuan membaca dan menulis huruf al-Qur’an, pengetahuan 

dasar-dasar keislaman dan ilmu Tasawuf serta amaliayah Tarekat Qadiriyah Wa 

Naqsabandyah.  

(3) Uji kompetensi membaca dan menulis huruf al-Qur’an dan pengetahuan dasar-dasar 

keislaman dan ilmu Tasawuf serta amaliayah Tarekat Qadiriyah Wa Naqsabandyah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap semester dan/atau akhir 

tahun akademik.  

(4) Masing-masing Program Studi pada Institut dapat menetapkan kompetensi 

tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Peraturan Rektor. 

 

Lulusan Fakultas Tarbiyah 

Para lulusan Program Studi PAI Fakultas Tarbiyah IAILM PP. Suryalaya Tasikmalaya 

mempunyai kemampuan pada alternatif lapangan pekerjaan sebagai berikut : 

a) Tenaga Keguruan/Pendidikan 

b) Tenaga bidang kajian Ilmu Pengetahuan Kependidikan Islam 

c) Instansi Pemerintah 

d) Bidang lain yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan Agama Islam. 

 Rencana pengembangan fisik dan non fisik Program Studi PAI Fak. Tarbiyah IAILM 

PP. Suryalaya Tasikmalaya dilakukan dengan menggunakan asas sebagai berikut. 

a) Bertahap, pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan skala 

prioritas sesuai dengan pengembangan akademik 

b) Keseimbangan, pembangunan fisik dan non fisik seimbang dengan pengembangan 

kegiatan fungsi-fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta 

pembinaan kemahasiswaan. 

c) Rencana pengembangan fisik sepenuhnya ditangani oleh Pondok Pesantren dan 

Yayasan Serba Bakti Pontren Suryalaya bersama-sama dengan pihak Keluarga 

sesepuh PP. Suryalaya. 

 


