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Capaian Pembelajaran Lulusan 

Sikap 

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

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

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

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

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

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

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

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri;  
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 
 

Keterampilan Umum 

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

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

3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 



desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil 
kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 
dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas 
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

6. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja 
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam 
maupun di luar lembaganya; 

7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 
yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 
kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, 
dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 

9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 

10. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat 
nasional maupun internasional; 

 

Pengetahuan  

Keterampilan Khusus  

 

Mata Kuliah 

Nama Mata Kuliah         : Pendidikan Agama Konghucu 

Kode MK                       :  

Kredit                             : 2 sks 

Semester                         : Ganjil - Genap 

 

 

DESKRISPSI MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu mendiskusikan agama Ru-Khonghucu sebagai agama yang Religious Filosofis 

dan mencari kesepahaman mengenai kitab suci, tujuan hidup dan setelah kehidupan, aktifitas yang 

seharusnya dilakukan dalam upaya menjalani hidup sebagai seorang Junzi, bagaimana penciptaan 

alam semesta dan manusia serta kaitannya dengan hakikat keberadaan sebagai manusia, 



penderitaan, cobaan dan bencana, Ketuhanan dan keimanan dalam agama Ru-Khonghucu, Nabi 

dan Kenabian, Shenming dan dewa serta kaitannya dengan rumah ibadat, peribadatan dan hari-

hari besar keagamaan beserta nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, yang tidak terlepas 

dari kajian yang berdasarkan konsep yin-yang, Tian Di Ren dan sejarah yang diharapkan mendorong 

rohaniwan dan mahasiswa mempunyai iman dan etika moral yang diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari karena keyakinannya bahwa Hanya Kebajikan yang berkenan di hadapan TIAN. Dengan 

pembelajaran ini, rohaniwan Pembina (dosen) memahami bahwa untuk mencapai tujuannya yang 

hakiki sebagi manusia serta membimbing mahasiswa memahami tujuan dan mencapai tujuannya 

yang hakiki sebagai manusia, diperlukan upaya sadar dan penuh iman untuk mengaplikasikan nilai 

Religious dan Filosofis agama Ru-Khonghucu dalam kehidupan jasmani dan rohaninya. 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

1. A 
2. B 
3. C 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika; 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan nilai dan ajaran Katolik; 
4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan 
 

POKOK BAHASAN 

1. Agama Ru-Khonghucu 
2. Tujuan Hidup Manusia  
3. Penciptaan Alam Semesta dan Manusia  
4. Ketuhanan 
5. Nabi 
6. Shen Ming 
7. Tempat Ibadah, Hari Besar Agama 
8. Pokok-Pokok Keimanan 
9. Belajar,Sembahyang dan Jing-Zuo 
10. Pokok-Pokok Ajaran Moral dan Etika 

PRASAYARAT 

Tidak ada 

 

PUSTAKA 



Buku  

Xs. Tjhie Tjay Ing dkk, Hidup Bahagia dalam Jalan Suci Tian, Gerbang Kebajikan Ru, 2010 

Yu Dan, 1000 Hati Satu Hati, Gerbang Kebajikan Ru 2009 

 

 

 

 


