Jurusan Studi Agama-Agama
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati

Bandung
Experience your religious life here

Tentang SAA Bandung

Lucky

Jurusan Studi Agama-Agama adalah salah
satu jurusan tertua di UIN Sunan Gunung
Djati Bandung. Ia berdiri sejak tahun 1968
dan telah banyak melahirkan alumni yang
berkualitas. Mereka berkiprah di berbagai
lapangan pekerjaan.

Kayaknya kamu beruntung “kuy”. Karena
Covid-19, Jadwal pendaftaran masuk UIN
Bandung diundur sebulan, termasuk untuk
daftar di jurusan SAA yang keren ini. Kamu
masih bisa daftar sampai tanggal:

Explore lebih jauh mengenai Jurusan SAA di
https://saa.uinsgd.ac.id/

Explore lebih jauh PMB UIN Bandung di
https://pmb.uinsgd.ac.id/

26 Agustus 2020.

Tahukah kamu kalau agama itu gak ada matinya. Ia punya seribu nyawa.“One lesson of
history is that religion has many lives, and a habit of resurrection. How often in the past have
God and religion died and been reborn!” (From: The Lessons of History by Will &Ariel Durant)

Jl. A.H. Nasution No.105
Cipadung, Cibiru, Kota Bandung
Jawa Barat 40611

Phone/WA: 0813-1826-3868
E-mail: saauinbandung@gmail.com
Website: https://saa.uinsgd.ac.id/

THREE BREAKING POINTS
Agama adalah core bussiness
yang tidak akan pernah musnah
karena three breaking points

Contingency, Powerless, Scarcity

(Ketidak-pastian, Ketidak-mampuan, Kelangkaan)
Inilah tiga krisis eksistensial yang menyebabkan manusia akan berpaling kepada
agama. Selalu akan ada saat ketika manusia begitu tidak berdaya sehingga
membutuhkan kekuatan supra natural yang mampu mengatasi masalah-masalah yang
dihadapinya. Saat itulah agama menjadi kebutuhan manu sia yang tiada tergantikan.

Religious Services

(Pelayanan Keagamaan )
Pelayanan keagamaan yang profesional, penuh
pengertian, berdasarkan ilmu pengetahuan, empati dan
penghormatan atas kemanusiaan akan selalu menjadi
kebutuhan manusia , baik dahulu, kini maupun di masa
yang akan datang. Ini adalah lahan yang sama
menguntungkannya dengan pelayanan sandang,
pangan, papan manusia. Sama hebatnya dengan
pelayanan kesehatan, keamanan, kenyamanan manusia.
Jurusan Studi Agama -Agama UIN Sunan Gunung Djati
Bandung mengundang kamu merambah lahan yang masih terbuka luas ini. Kami akan
membekalimu dengan wawasan yang kamu perlukan untuk menjadi orang hebat dan
sukses di bidang keagamaan .

Ngapain Aja di SAA?
Sekilas tentang body of knowledge SAA
SAA dalam 100 kata

Studi Agama-Agama
Nomenklatur SAA
mengisyaratkan 4 bahan
kajian yaitu: Studi,
Agama, Agama-agama,
dan misi komunitas
SAA.
Studi. Kata ini mewakili
9 pendekatan saintifik
untuk mempelajari
agama yaitu: sosiologi,
antropologi, historis,
fenomenologi, psikologi,
filosofis, teologi, feminis
dan comparative.
Agama. Kata ini
mewakili kajian
mendalam tentang
esensi agama. Apa itu
agama? Bagaimana
asal-usulnya? Kenapa
manusia beragama?
Paling tidak 7 teori
tentang Agama akan di
bahas pada bagian ini.
Agama-Agama. Kata
majemuk ini mewakili
keragaman agama-

Di SAA Kamu
Bakal belajar:

agama. Yang dikaji
bukan lagi teori-teori,
melainkan religious
diversity. Kamu akan
diajak untuk memahami
keunikan masingmasing agama di dunia.

9 Pendekatan

Misi SAA. Setelah
mempelajari semua
teori, langkah
selanjutnya adalah
menguasai skill untuk
mewujudkan misi SAA
yaitu perdamaian dan
kesejahteraan. Manusia
beragama harus damai,
karena itu Sarjana SAA
akan berperan sebagai
pegiat kerukunan. Tapi
pegiat kerukunan juga
harus sejahtera dan
mandiri, karena itu
sarjana SAA UIN
Bandung akan dibina
menjadi seorang

4 Esensial skill

religiopreneur

#Damai, Selamat, Sejahtera bersama agama

7 Teori
6 Agama + Budaya
3 Misi SAA
5 Living value
8 Sikap religiopreuner

Kata Mereka Tentang SAA
Anan Bahrul Khoir MA
Alumni tahun 2016
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Formasi

CPNS

tersedia untuk lulusan
Perbandingan Agama/
Studi Agama-Agama.

“Kuliah di Jurusan
Studi Agama-Agama
UIN Bandung memberi
saya bekal ilmu, sikap
terbuka dan
kesempatan sehingga
saya bisa melanjutkan
S2 di Universitas
Groningen, Belanda
dengan beasiswa
LPDP”

“Sekarang saya
sedang mengikuti test
CPNS sebagai analis
kebijakan di
LEMHANAS ”

Menjadi Bagian Masyarakat Internasional
MULTIKULTURALISME
Adalah isu stratejik.

Perusahaan bergengsi
mempertimbangkan isu
ini dalam rekrutmen
pegawainya.

Alica Fahira Malik
Mahasiswa SAA 2015

menjalani profesi saya
di Maskapai Saudia
Airline”

“Bagian terbaik kuliah
di SAA Bandung
adalah tumbuhnya
kesadaran bahwa kita
bagian dari masyarakat
internasional yang
agama, budaya
maupun kebiasaannya
beragam. Ini menjadi
bekal berharga untuk

Serve our Country
Letda Ade Jamal
Alumni tahun 2019
“ Kuliah di Studi
Agama-Agama UIN
Bandung adalah
milestone bagi citacita saya menjadi
perwira TNI. Dari pintu
agama saya mengabdi
kepada negara.”

Saat bertugas di
Pembinaan Mental.
Saat ini saya sedang
mengikuti pendidikan
lanjutan di Lembang”
“To think better,
serve better, live
better.”

Pegiat Kerukunan
“Kuliah di SAA
membuat soft skill
semakin terasah.
Belajar dan diskusi
dengan dosen-dosen
berkualitas membuat
pola pikir saya
semakin tajam. Saya
menjadi open minded
dan termotivasi untuk
maju.
Mela Rusnika
Alumni tahun 2019

pada pekerjaan
sebagai pegiat
kerukunan di
PeaceGen, di mana
saya bertemu banyak
orang dari berbagai
negara dengan latar
belakang yang
berbeda-beda”

Soft skill inilah yang
mengantarkan saya

Melintas Batas
“Seringkali kita hanya
berani bergaul dengan
orang yang sepaham
segolongan, atau
seetnis dengan kita.
Seolah-olah ada
kungkungan besi yang
membatasi peluang
kita untuk maju.

Indah Ayu Pratiwi
Mahasiswa SAA 2016

Perbedaan hanyalah
ciri untuk saling
memahami. Kesadaran
ini telah mengantarkan
saya bekerja di INTI
Perhimpunan Indonesia
Tionghoa, saya pun
aktiv di dunia penyiaran
melalui e-radio yang
saya dirikan.

Kuliah di SAA Bandung
membuat saya
menyadari bahwa
kemanusiaan itu satu.

Religiopreuneur
Adis Sudrajat
Alumni tahun 2019
“Kuliah di SAA luar
biasa. Wawasan saya
terbuka, bahwa
melayani agama
adalah niscaya.
Pelayanan itu telah
mengantarkan saya
menjadi seorang

relogiopreuner.
Alhamdulillah sejak
kuliah saya sudah
mampu berdikari.
Yang penting jangan
menilai sesuatu dari
sampulnya. Pelajari,
yakini, hayati, hargai,
Itu nilai-nilai agama
yang saya pegang
dalam berbisnis.”

Jurusan Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki
gedung perkuliahan yang nyaman, dosen yang ahli di bidangnya, layanan
administrasi yang prima dan suasana perkuliahan yang kondusif karena
berdasarkan pada nilai-nilai luhur USWAH (leadership), KHIDMAT
(service) dan TASAMUH (toleransi dan kolaborasi).

Dosen Tetap Jurusan Studi Agama-Agama
Dosen di jurusan SAA UIN Bandung adalah lulusan dari berbagai Universitas
ternama baik dalam maupun luar negeri, diasuh oleh Guru Besar
berpengalaman.

Mau kuliah?.. Di SAA aja!

