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PROGRAM STUDI SASTRA ARAB

I. LATAR BELAKANG
Bahasa Arab memiliki berbagai fungsi yang dapat mempengaruhi
kehidupan  masyarakat,  antara  lain  sebagai  bahasa  ilmu
pengetahuan  yang  berperan  dalam  mengembangkan
pengetahuan bidang hukum, ekonomi serta ilmu-ilmu keislaman.
Selain itu, bahasa Arab memiliki peranan yang sangat penting di
dunia Internasional sebagai salah satu bahasa resmi pada forum
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di  Indonesia,  Bahasa Arab selain  sebagai  Bahasa Agama juga
sebagai  Bahasa  Budaya  karena  banyaknya  kata-kata  dalam
Bahasa Indonesia yang diserap dalam bahasa Arab. 

Mengingat  kedudukan  dan  peranan  bahasa  Arab  yang  sangat
kompleks,  maka sejak  tahun 1980  Fakultas  Iilmu Budaya  USU
telah membuka PROGRAM STUDI SASTRA ARAB berdasarkan
SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.131/DIKTI/KEP/1984.
tanggal  02  November  1984  dan  diperpanjang  kembali
berdasarkan  SK  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi
No.208/DIKTI/KEP/1986. Program  Studi  Sastra  Arab  sudah
diakreditasi  oleh  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi
Departemen  Pendidikan  Nasional  karena  telah  memenuhi
persyaratan  untuk  itu.Program  Studi  Sastra  Arab  FIB  USU
mendapat nilai A pada tahun 2009-2014 berdasarkan SK BAN PT
Nomor.  01/BAN-PT/AK-XII/S1/III/2009. Nilai A pada tahun 2015-
2020  berdasarkan  SK  BAN  PT  Nomor.  502/SK/BAN-

PT/Akred/S/V/2015.

II. VISI, MISI dan TUJUAN PROGRAM STUDI
Visi
Program Studi  Sastra Arab  menjadi  suatu  lembaga pendidikan,
penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  unggul
secara  regional  dan  nasional  pada  tahun  2025  dalam  bidang
sastra arab, bahasa dan budaya Arab.

Misi
Misi Program Studi Sastra Arab Fakultas  Ilmu Budaya USU

adalah :
a. Menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian

dalam bidang sastra  arab,  bahasa dan  budaya  arab,  yang
berkualitas dan mampu bersaing secara regional, nasional di
era globalisasi.

b. Mengembangkan penelitian dalam bidang sastra arab, bahasa
dan budaya arab,yang mendorong kemajuan pendidikan, ilmu

pengetahuan,  teknologi  dan  seni  yang  bermanfaat  untuk
kepentingan manusia.

c. Melaksanakan pengabdian  kepada masyarakat  berperspektif
budaya,  sastra  dan  bahasa  Arab  untuk  menyelesaikan
masalah-masalah kemasyarakatan.

d. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lainnya
di dalam negeri dalam bidang sastra arab, bahasa dan budaya
arab,  untuk  pengembangan  pendidikan,  penelitian  dan
pengabdian kepada masyarakat.

e. Menyiapkan  lulusan  yang  berwawasan  dan  berkompetensi
sastra  arab,  bahasa  dan  budaya  arab,beserta
keberagamannya, berkarakter, beretika, inovatif, jujur, berjiwa
kepemimpinan  dan  peduli  terhadap  masalah-masalah
kemasyarakatan.

Sasaran pencapaian Program Studi :
a. Meningkatkan  proses  belajar  mengajar  di  perkuliahan

secara terstruktur dan terukur.
b. Mengevaluasi  kompetensi  dosen  dalam  keberhasilan

proses  belajar  mengajar  dengan  memberikan  angket
kepada mahasiswa maka perlu revisi  peningkatan PBM
bagi para dosen di dalam kelas dan di luar kelas.

c. Meningkatkan mutu MoU dengan beberapa universitas di
Timur  Tengah  untuk  meningkatkan  mutu  lulusan  dan
program studi.

Tujuan Program studi :
Berdasarkan visi dan misi maka tujuan Program Studi dijabarkan 
ke dalam tiga bidang tri dharma perguruan tinggi sebagai berikut :

A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
a. Menghasilkan  lulusan  sebagai  sumber  daya  manusia

yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada Tuhan  Yang  Esa,
berbudi  pekerti  luhur,  berbudaya  memiliki  rasa
tanggungjawab,  berdaya  saing  serta  memiliki
pengetahuan  dan  kemampuan  akademik  untuk
diterapkan dan dikembangkan.

b. Menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan dan
keterampilan  yang  berkaitan  dengan  ilmu  sastra  arab,
bahasa, dan budaya arab khususnya sastra Arab.

c. Menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu,
pengetahuan,  dan  metodologi  bahasa  dan  sastra
sehingga mampu mengenali,  memahami,  kesusastraan,
menjelaskan  dan  menyelesaikan  masalah  kebahasaan
dan  sastra  Arab  dengan  menggunakan  konsep-konsep
ilmiah serta berprilaku sebagai ilmuan.

d. Menghasilkan  lulusan  yang  bersifat  terbuka,  tanggap
terhadap perubahan dan perkembangan ilmu-ilmu  sastra
arab,  bahasa,  dan  budaya  arab,  sastra,  filsafat,  sosial
serta budaya.
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e. Membina kerja sama tripartite : sivitas akademika, alumni
dan pengguna jasa.

B. Bidang Penelitian
a. Membina  sivitas  akademika untuk  menyelenggarakan

penelitian-penelitian mengenai  sastra arab,  bahasa,  dan
budaya arab

b. Membina  sivitas  akademika untuk  melakukan  penelitian
mengenai sastra Arab, bahasa dan budaya arab yang ada
di sekitar lingkungan masyarakat.

c. Membina  sivitas  akademika melakukan  penelitian
terhadap  isu–isu  aktual  yang  terkait  dengan  bidang
kekhususan  sastra, bahasa  dan  budaya  Arab  yang
dikembangkan di Program Studi.

C. Bidang Pengabdian pada Masyarakat
a. Membina sivitas akademika untuk melakukan 

pemberdayaan komunitas- komunitas lokal agar memiliki 
kemampuan kompetitif dalam persaingan global dalam 
kerangka integrasi nasional.

b. Membina sivitas akademika untuk melakukan kegiatan 
pengabdian yang dapat  mempertebal rasa percaya diri 
warga komunitas lokal untuk memajukan dirinya dalam 
pembangunan.

c. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra arab,
bahasa, dan budaya arab.

III. PENDAFTARAN
1. Lulusan  SMTA  Sederajat.  Melampirkan  Ijazah  /STTB  atau

SKTL SMTA asli beserta fotocopi yang telah dilegalisir. 
2. Lulus tes masuk melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

(SPMB) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SNMPTN)

3. Biaya Pendaftaran ditentukan oleh Universitas.
4. Pendaftaran  Peserta  dilaksanakan  sesuai  dengan  tata  cara

seleksi SPMB dan SNMPTN dapat dilihat di website : usu.ac.id
dan website resmi yang di tentukan panitia.

 
IV. LAMA PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI SASTRA ARAB menetapkan beban studi 144
SKS dengan lama studi 8 semester (4 tahun).

V. BIAYA PENDIDIKAN
Biaya Pendidikan disesuaikan dengan  keadaan mahasiswa yaitu
Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

VI. GELAR 

Peserta didik yang berhasil menyelesaikan studinya (Lulus) akan
memperoleh  gelar  S.S  (Sarjana  Sastra)  yang  di  cantumkan  di
belakang nama.

VII. TENAGA PENGAJAR 
Tenaga  Pengajar  tetap  PROGRAM  STUDI  SASTRA  ARAB
berjumlah  15 Orang  dan  salah  seorang  diantaranya  bergelar
Profesor.  Sebagian besar  berpendidikan S2 dan S3 dari  dalam
dan luar Negeri.

1. Prof. M. Husnan Lubuis, M.A., Ph.D (USM Malaysia)
2. Dra. Pujiati, M.Sos.Sc., Ph.D (USM Malaysia)
3. Dra. Khairawati, M.A., Ph.D (Aligarh Muslim India)
4. Drs. Aminullah, M.A., Ph.D (Jamia Milia India)
5. Dr. Rahimah, M.Ag (UIN Jakarta)
6. Dr. Khairina Nasution, MS (USU Medan)
7. Dra. Rahlina Muskar Nasution, M.Hum., Ph,D (Malaysia)
8. Drs. Suwarto, M.Hum (USU Medan)
9. Dra. Fauziah, M.A (USM Malaysia)
10. Dra. Nursukma Suri, M.Ag (UIN Jakarta)
11. Drs. Mahmud Khudri, M.Hum (USU Medan)
12. Drs. Bahrum Saleh, M.Ag (UIN Jakarta)
13. Dra. Kacar Ginting, M.Ag (UIN Jakarta)
14. Dra. Murniati, M.Hum (USU Medan)
15. Andi Pratama Lubis, S.S., M.Hum

Ketua P.S : Dra. Pujiati, M.Soc.Sc., Ph.D
Sekretaris P.S : Dra. Fauziah, M.A
Administrasi P.S  : Andika Iskandar MD, S.T

VIII. Fasilitas Pendukung Perkuliahan
- Perpustakaan Program Studi, Fakultas dan Universitas
- Auditorium/Aula
- Internet wifi
- Fasilitas Olah Raga
- Sarana Ibadah
- Laboraturium
- Kafetaria
- Lapangan Parkir yang Luas 

IX. Alumni
Alumni Program Studi Sastra Arab  telah bekerja di  berbagai
Instansi  pemerintahan,  swasta,  wirausaha  dan  sebagainya,
Sebagian besar mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di
pondok pesantren dan perguruan tinggi  baik  negeri  maupun
swasta.  Mereka  mempunyai  wadah  Ikatan  Alumni  Bahasa
Arab (IKABA).

X. Beasiswa
Bagi  mahasiswa  yang  berprestasi  tersedia  beasiswa  baik
melalui  Pemerintah  (PPA,  BBM,  BPPM,  Supersemar,  dan
TPSDP) maupun dari  Program Studi  (Hafal Al-Qur’an). Serta
masih banyak lagi dari Mitra-mitra USU.
XI. Galeri (Dosen dan Studi Banding Mahasiswa)

  




