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Sejak Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Tulungagung berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung pada tahun 2014, telah terjadi banyak 
perubahan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 
perguruan tinggi. Tidak berhenti sebagai IAIN, perguruan ini 
pun terus menempa dan meneguhkan diri untuk menuju 
Universitas Islam Negeri (UIN). Dimulai dari pengembangan 
diri dengan membuka beragam program studi hingga 
perbaikan penataan organisasi dalam bentuk akuntabilitas, 
transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan 
perguruan tinggi. Seluruhnya dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas dan daya saing perguruan tinggi dalam dunia 
pendidikan.      

Pencapaian tersebut tidak lepas dari kepercayaan yang 
diberikan oleh publik. Dengan meningkatnya jumlah 
mahasiswa tiap tahun, kerja sama antara perguruan tinggi, 
pemerintah dan masyarakat, serta pendidikan, penelitian 
dan pengabdian yang berbasis lokalitas, merupakan hasil 
dari kepercayaan publik kepada IAIN Tulungagung. 
Kepercayaan tersebut menjadi bekal sekaligus tanggung 
jawab IAIN Tulungagung untuk dipertahankan dan 
diperbaiki. 

salam rektor

Meneguhkan Posisi IAIN 
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Dr. Maftukhin, M.Ag
Rektor IAIN Tulungagung

Sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi, IAIN 
Tulungagung dalam upayanya meneguhkan diri mencapai 
UIN terus meningkatkan kontribusinya untuk pengembangan 
pengetahuan. Berasaskan pada kebangsaan, kemanusiaan, 
dan kenegaraan, pengetahuan yang dicapai mampu tidak 
hanya memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga menguatkan 
nasionalisme sebagai konsekuensi dari negara dengan nilai 
keberagaman yang tinggi. Masyarakat merupakan 
laboratorium hidup untuk mempelajari dinamika sosial 
dimana saat ini menghadapi perubahan melalui teknologi 
dan informasi yang sangat cepat. 

Buku profile ini memberikan gambaran perubahan dan 
capaian IAIN Tulungagung yang terus meneguhkan diri 
menjadi UIN. Dalam profile perguruan tinggi yang meskipun 
singkat ini, semoga dapat berguna baik untuk 
mempublikasikan gambaran umum perguruan tinggi maupun 
informasi sekilas kepada siapa pun yang ingin mengenal 
dan mengirimkan putra putrinya untuk belajar di IAIN 
Tulungagung. Semoga bermanfaat dan selamat membaca. 

Tulungagung, November 2020 

salam rektor

Tulungagung Menuju UIN 
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Dr. Maftukhin, M.Ag
Rektor IAIN Tulungagung

Guratan Kisah 
IAIN Tulungagung telah mengarungi perjalanan sejarah yang 

cukup panjang. Kanvas sejarah telah digores dengan berbagai 
catatan dan dinamika. Ribuan alumni dengan beragam latar 
belakang pun telah tersebar di penjuru tanah air. Berdharma bhakti 
untuk kemajuan negeri. Bahkan, sebagian alumni berkiprah di 
negeri orang. Memanggul tanggung jawab nama baik negeri. 

IAIN Tulungagung merupakan metamorfosa dari STAIN 
Tulungagung. Diresmikan oleh Menteri Agama RI, Dr. H. 
Suryadharma Ali, M.Si, pada akhir Desember 2013. Awalnya, 
perguruan tinggi ini merupakan salah satu cabang IAIN Sunan 
Ampel. Tepatnya Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan 
Agama Islam.

Yayasan Islam Sunan Rachmat 
Embrio IAIN Tulungagung bermula dari kesadaran  para 

ulama’ bersama tokoh masyarakat Tulungagung akan kehadiran 
pendidikan tinggi Islam. Kajian mendalam pun dilakukan. Ulama 
dan tokoh masyarakat itu di antaranya KH. Arief Mustaqiem DA., 
(Tulungagung), Drs. Ali Mahfud Mashuri (Semarang), Drs. Abdul 
Fatah Ghozali (Bandung, Jawa Barat), Soetahar, MA. 
(Tulungagung), Ibu Hj. Sunsufi Arief, BA. (Tulungagung), Drs. Nurul 
Hadi (Tulungagung), Ibu Siti Masrifah, B.Sc. (Tulungagung), Bapak 
H. Mahmud, BA. (Tulungagung), dan Drs. Habib (Tulungagung). 
Kajian itu menghasilkan keputusan pendirian Yayasan Islam Sunan 
Rachmat. Yayasan ini bertugas membentuk Sekolah Persiapan 
(SP). Maka, pada tahun 1966 berdirilah SP IAI Singoleksono dengan 
Kepala K.H. Arief Mustaqiem DA, bertempat di Pondok H. Yamani 
Kampungdalem Tulungagung. Sekolah Persiapan ini berjalan 
selama dua tahun, sampai dengan tahun 1968.

Setelah SP Singoleksono berdiri, Yayasan Islam Sunan 
Rachmat didukung tenaga pengajar SP Singoleksono, para ulama’ 
dan tokoh masyarakat Tulungagung berinisiatif mendirikan SP 

IAIN dan Fakultas Tarbiyah IAIN sebagai kelanjutan dari SP 
Singoleksono. Selain nama-nama di atas, kontribusi signifikan 
juga diberikan oleh beberapa tokoh di antaranya K.H. Oesman 
Mansur (Malang) dan Bukhori, L.AS. (Malang).

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung
Pada 17 Juli 1968 Menteri Agama RI, K.H. Achmad Dahlan 

menetapkan berdirinya Cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 
Ampel dengan program Sarjana Muda (BA) yang diresmikan 
bersama SP IAIN (dari SP Singoleksono).

Untuk melengkapi sarana prasarana, Pemerintah Daerah, 
Panglima Penguasa Perang (sekarang KODIM) dan Kapolres, 

Wapres Hamzah Haz (paling kanan) saat meresmikan Gedung Rektorat STAIN Tulungagung didampingi
Menteri Agama, Said Aqil Husein Al Munawar dan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo pada 3 Maret 2004. 

sejarah
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IAIN Tulungagung
penyelenggaraan program S-1. 

Lokasi kampus juga berpindah. Semula di Gedung Chung Wa 
Chung Wi pindah ke  Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46, 
Plosokandang, Tulungagung.

STAIN Tulungagung
Pada tahun 1997, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk 

mengubah status seluruh Fakultas di daerah yang berada di 
bawah IAIN. Fakultas di daerah tersebut berubah menjadi Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Dengan kebijakan ini, 
Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel berubah 
menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Tulungagung.

Perubahan ini mendorong kemandirian dan memberi ruang 
pengembangan institusi yang lebih luas. Pasca menjadi STAIN 
inilah, program Pascasarjana diselenggarakan.

IAIN Tulungagung
Sejak kelahiran STAIN, mulai tumbuh cita-cita untuk 

merencanakan pengembangan agar menjadi IAIN. Mulai saat itu 
upaya-upaya sistemik dan terstruktur dilakukan. Setiap periode 
kepemimpinan berupaya melakukan persiapan menuju 
perubahan status menjadi IAIN Tulungagung. Usaha ini dapat 
dilihat hasilnya pada akhir tahun 2013, ketika STAIN Tulungagung 
secara resmi beralih status menjadi IAIN Tulungagung berdasarkan 
Surat Keputusan Presiden No 50 Tahun 2013.

Bersamaan dengan acara peresmian alih status itu, 
diresmikan pula empat fakultas; 1). Syariah dan Ilmu Hukum; 2). 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan; 3). Ushuluddin, Adab dan Dakwah; 
4). Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada acara itu pula, Rektor IAIN 
Tulungagung, Dr. Maftukhin, M.Ag dilantik oleh Menteri Agama RI, 
Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si.n 

memberi izin pemindahan kampus. Semula di Pondok Bapak Haji 
Yamani Kampungdalem pindah ke Gedung Chung Wa Chung 
Wi. Gedung tersebut berlokasi di Jalan Bakung (sekarang Jl. KH. 
Agus Salim).

Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel 
Pada tahun 1985 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel 

Cabang Tulungagung kembali mengalami perubahan.  Pada 
tahun ini, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN 
Sunan Ampel. Status ini berdasarkan Keputusan Presiden RI 
Nomor 33 Tahun 1985. Dengan status ini, maka dimulailah 

Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin saat hadir dan sekaligus meresmikan
Gedung K.H. Arief Mustaqiem pada 10 Mei 2017.

sejarah
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Pada 17 Juli 1968 Fakultas
Tarbiyah IAIN Sunan Ampel

Cabang Tulungagung
ditetapkan Menteri Agama
RI, K.H. Achmad Dahlan.

Program studi yang dibuka
adalah program Sarjana

Muda (BA).

Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Ampel

Cabang Tulungagung

Tahun 1985, Fakultas
Tarbiyah IAIN Sunan Ampel

Cabang Tulungagung
berubah menjadi Fakultas

Tarbiyah Tulungagung IAIN
Sunan Ampel. Status ini
berdasarkan Keputusan

Presiden RI Nomor 33 Tahun
1985. Pada tahun inilah mulai

diselenggarakan
program S-1.

Fakultas Tarbiyah
Tulungagung

IAIN Sunan Ampel

1966 1968 1985

Tahun 1966 berdiri Sekolah
Persiapan IAI Singoleksono

sebagai embrio IAIN
Tulungagung. KH. Arief

Mustaqiem bertindak
sebagai Kepala. Sekolah

ini bertempat di Pondok H.
Yamani Kampungdalem.

Berjalan dua tahun, sampai
dengan tahun 1968.

SP IAI Singoleksono

sejarah
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Tahun 1997, Fakultas
Tarbiyah Tulungagung IAIN

Sunan Ampel berubah
menjadi Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN)
Tulungagung. 

Pascaperubahan,
di samping 

menyelenggarakan 
program S-1, juga 

membuka program
Pascasarjana (S-2).

STAIN Tulungagung

Tahun 2013, STAIN
Tulungagung beralih status
menjadi IAIN Tulungagung

Berdasarkan Keputusan
Presiden No. 50 Tahun 2013.

Perubahan ini mendorong
pengembangan institusi.

Program S-3 dibuka.
Kerjasama dengan berbagai

pihak dijalin.

IAIN Tulungagung

1997

sejarah

Menuju UIN Tulungagung

20212013
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Saat ini IAIN Tulungagung menyelenggarakan 34 Jurusan Program 
Sarjana (S-1) yang tersebar di 4 fakultas, 12 program studi magister 
(S-2), dan 2 program studi doktoral (S-3). Dalam penyelenggaraan 
jurusan dan prodi tersebut, IAIN Tulungagung didukung oleh 541 
dosen terdiri atas 99 orang lulusan S-3 dan 442 orang lulusan 
magister. Jumlah ini akan terus berubah, mengingat banyak dosen 
yang sedang menempuh pendidikan S-3. Adapun dosen yang lulusan 
S-3, sejumlah 14 di antaranya sudah bergelar guru besar.

Tenaga kependidikan di IAIN Tulungagung berjumlah 97 
orang dengan berbagai latar belakang pendidikan.

5 orang lulusan S-3, 30 orang lulusan S-2,
45 orang lulusan S-1, 1 orang diploma,

dan 16 orang lulusan SMA.

Jumlah mahasiswa IAIN Tulungagung terus meningkat setiap tahun. 
Pada tahun akademik 2020/2021, tercatat berjumlah 23.229 mahasiswa. 
Jumlah tersebut tersebar di 4 fakultas program sarjana (S-1) dan 
Pascasarjana. Rinciannya yaitu di FASIH ada 2.271 mahasiswa,
di FTIK ada 9.043 mahasiswa, di FUAD ada 3.732 mahasiswa, 
di FEBI ada 7.053 mahasiswa. Sedangkan di Pascasarjana tercatat ada 
1.130 mahasiswa yang tersebar di 12 program studi magister (S-2) dan 
2 program studi doktor (S-3).

iain tulungagung kini

Strata 2 (442)
81.70%

Strata 3 (99)
18.30%

LULUSAN S-3
(5 orang)

5%

LULUSAN S-2
(30 orang)

31%

LULUSAN S-1
(45 orang)

47%

LULUSAN SMA
(16 orang)

17%

10%

39%

16%

30%

5%

FASIH FTIK FUAD FEBI Pascasarjana

10



50 mRepro Google Map

2Luas Tanah: 120,150 m
2Luas Bangunan: 107,685 m

Jumlah Ruang Kelas: 125 kelas
Jumlah Laboratorium: 15 buah
Auditorium: 5 buah

iain tulungagung kini
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iain tulungagung kini

STATISTIK PENDAFTAR DAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S-1)
IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2015 - 2020

Dalam kurun waktu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 jumlah peminat atau pendaftar di 
IAIN Tulungagung baik dari jalur Seleksi Prestasi Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

Negeri (SPAN-PTKIN), jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN), 
serta jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri (SPMB Mandiri) secara umum terus 

meningkat sebagaimana dapat dilihat pada grafik di atas.
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iain tulungagung kini

STATISTIK PENDAFTAR DAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S-2) 
DAN PROGRAM DOKTORAL (S-3) IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2015 - 2020
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Dalam kurun waktu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 jumlah peminat atau pendaftar di 
Pascasarjana IAIN Tulungagung baik Program Magister (S-2) maupun Program Doktoral (S-3) 

berkembang fluktuatif, namun cenderung meningkat.
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STATISTIK MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S-1) AKTIF
TAHUN 2015 - 2020

Dengan jumlah peminat dan yang diterima sebagai mahasiswa baru sejak tahun 2015 terus 
bertambah, maka jumlah mahasiswa Program Sarjana (S-1) aktif IAIN Tulungagung pun terus 

meningkat. Tercatat di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) IAIN Tulungagung di tahun 2020 
mahasiswa Program Sarjana (S-1) aktif berjumlah 22.106 mahasiswa.

iain tulungagung kini
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Rumah Susun Mahasiswa IAIN Tulungagung yang digunakan

sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 sebagai langkah kongkrit

IAIN Tulungagung dalam membantu pemerintah dalam

menghadapi pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia.

iain tulungagung kini
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iain tulungagung kini

Anggota Senat IAIN Tulungagung.
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1997

Tarbiyah & Ilmu Keguruan
Ushuluddin & Ilmu Sosial

Syariah & Ilmu Hukum
Adab & Ilmu Humaniora

Dakwah & Ilmu Komunikasi
Ekonomi & Bisnis Islam

Kedokteran
Teknik

Per tanian & Peternakan
Perikanan & Kelautan

Per tambangan

1

2013

STAIN
Tulungagung

IAIN
Tulungagung

UIN Tulungagung

proyeksi masa depan

1035
dosen

12
prodi S-2

4
prodi S-3

11
fakultas

30.303
mahasiswa57

prodi s-1
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SEJARAH

VISI - MISI

TUJUAN

KERJASAMA

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH), berdiri 
sejak tahun 1998. Pendirian Fakultas ini seiring dengan 
perubahan status STAIN Tulungagung. Pada awal 
berdiri berbentuk Jurusan Syariah yang memiliki dua 
program studi yaitu Muamalah (saat ini menjadi 
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah) dan Akhwalus 
Syahsiyah (saat ini menjadi Program Studi Hukum 
Keluarga Islam). Mulai Tahun Akademik 2014/2015, 
FASIH menambah satu jurusan, takni Jurusan Zakat 
dan Wakaf (ZAWA). Dan pada tahun akademik 
2015/2016 dibuka kembali jurusan baru, yakni Hukum 
Tata Negara Islam. Kini, pasca-migrasi jurusan Zakat 
dan Wakaf ke FEBI, FASIH memiliki tiga jurusan, yakni 
Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Islam, dan 
Hukum Tata Negara Islam.

Tujuan FASIH adalah menghasilkan sarjana hukum 
Islam yang beriman, berakhlak mulia, memiliki 
kemandirian, dan berwawasan luas serta memiliki 
keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Selain 
itu sarjana yang mampu dan terampil dalam 
menganalisis persoalan-persoalan hukum Islam dan 
ekonomi syariah yang berkembang di masyarakat serta 
memiliki sikap pro-aktif dalam melakukan 
pembaharuan hukum Islam. Tujuan lain adalah 
menghasilkan sarjana hukum Islam yang memiliki 
kemampuan untuk mengembangkan dan menyebarkan 
ilmu hukum di tengah-tengah masyarakat guna 
meningkatkan taraf kehidupan bangsa. Juga sarjana 
yang mampu mengimplementasikan hukum Islam 
dalam kehidupan bermasyarakat serta 
mengintegrasikan hukum Islam dan hukum umum.

Visi FASIH adalah menjadi fakultas terkemuka dalam 
menghasilkan lulusan di bidang hukum Islam pada 
tahun 2022, yang memiliki kemantapan aqidah, 
berakhlak mulia, berwawasan luas, dan mampu 
mengembangkan ilmu hukum Islam sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, tehnologi dan 
budaya.Adapun misi FASIH yaitu; mengantarkan 
mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 
memiliki kemantapan aqidah, berakhlak mulia, 
berwawasan luas, serta memiliki keunggulan 
kompetitif dalam persaingan global, 
menyelenggarakan program pendidikan yang unggul 
dalam ranah ilmu hukum Islam, mengembangkan 
keilmuan Hukum Islam melalui pengkajian dan 
penelitian ilmiah, mengantarkan mahasiswa Fakultas 
Syariah dan Ilmu Hukum mampu menggali sumber-
sumber Hukum Islam secara mandiri dan 
merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan 
meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan 
masyarakat melalui penerapan hukum  Islam bagi 
terwujudnya masyarakat madani. 

Mahkamah Agung RI,  Mahkamah Konstitusi RI,  
Komisi Yudisial, PA Tulungagung, PA Trenggalek, PA 
Blitar, PN Tulungagung, Kejari Tulungagung, Polres 
Tulungagung, Kodim 0807 Tulungagung, LP Kelas 2B 
Tulungagung, DPRD Kabupaten Tulungagung, 
Pemkab Tulungagung, Kantor Imigrasi Kelas II Blitar. 

fasih
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Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Jurusan ini terakreditasi 
BAN-PT A, merupakan 
lembaga akademik 
untuk menyiapkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 
bidang hukum Islam yang menekuni 
profesi, Hakim, Panitera, Advokat, 
Penghulu, pegawai di Kementrian 
Agama (Kemenag), Praktisi
lajnah Falakiyah, Konsultan 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH), 
Konsultan Keluarga, pegawai di 
pemerintah daerah, Pengurus 
Majelis Ulama Indonesia, peneliti 
dan lain-lain.

Jurusan HTNI 
menyelenggarakan 
program sarjana dalam 
bidang hukum 

ketatanegaraan. 
Tujuannya adalah menyiapkan 
sarjana yang  memiliki kemantapan 
aqidah, berakhlak mulia, 
berwawasan luas, dan mampu 
mengembangkan ilmu hukum 
Hukum Tata Negara Islam sesuai 
dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan budaya.

Lulusan Jurusan Hukum 
Keluarga dapat 
berprofesi sebagai Hakim 
Peradilan Agama, 

Panitera, Juru Sita, dan Pegawai di 
Pengadilan Agama; Pegawai 
Pencatat Nikah, Pejabat Pembuat 
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan 
Pegawai Administrasi di KUA; Pakar 
Ilmu Falak (Ahli Hisab dan Rukyat), 
Advokat, Konsultan Hukum Perdata 
Islam; konsultan pada Lembaga 
Bantuan Hukum; Pegawai Kantor 
Kementerian Agama dan pemerintah 
daerah, peneliti, dan lain-lain.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan ini merupakan 
katagori jurusan yang 
terakreditasi Badan 
Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan 
Nilai B. Jurusan HES ini ditawarkan 
kepada masyarakat akademis untuk 
menciptakan lulusan-lulusan yang 
mempunyai kompetensi sebagai 
Konsultan Hukum di Lembaga 
Keuangan, bai lembaga keuangan 
konvensional maupun lembaga 
keuangan Syari’ah. Dewan 
Pengawas Syari’ah (DPS), Panitera, 
Hakim, Advokat, pemikir ataupun 
peneliti hukum Ekonomi Syari’ah. 
Juga bisa masuk di kementrian 
Agama, perbankan Syari’ah, 
pemerintah Daerah, pengurus di 
Majlis Ulama Indonesia (MUI), para 
da’i dalam bidang Hukum Islam dan 
sebagainya.

Lulusan prodi Hukum 
Ekonomi Syari’ah 
(Muamalah) disiapkan 
untuk menjadi praktisi 

hukum ekonomi syariah 
yang meliputi hakim untuk kasus 
bisnis ekonomi syariah, panitera di 
peradilan agama, pengacara 
masalah bisnis ekonomi syariah, 
dewan pengawas syariah di 
lembaga perbankan/non bank 
syariah, konsultan hukum syariah di 
perbankan konvensional, dan 
anggota dewan arbitrase syariah.

Lulusan jurusan Hukum 
Tata Negara Islam 
(Siyasah) bergelar 
Sarjana Hukum (S.H) 

dapat berprofesi sebagai praktisi 
hukum di lingkungan peradilan 
agama dan pengadilan negeri 
(Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, 
dan Pegawai di Pengadilan 
Agama/Negeri) dan Praktisi Hukum 
di luar lingkungan peradilan agama 
(Advokat, Konsultan Hukum/para 
legal, mediator, arbiter), Legal 
Drafter/Legislator dan analis 
kebijakan publik, Mediator/arbiter 
dalam sengketa pemilu, Legal 
Officer di Perusahaan-perusahaan, 
Tenaga Fungsional dan 
Administrator di berbagai lembaga 
pemerintahan/Negara, Konsultan 
Syariah/Hukum Islam khususnya di 
bidang hukum tata negara, 
Akademisi/Dosen, dan Peneliti.

Jurusan Hukum Keluarga Islam

fasih
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SEJARAH

TUJUAN

Sejarah Fakultas FTIK beriringan dengan sejarah awal IAIN 
Tulungagung. Pada tahun 1968,  SP IAI Singoleksono resmi 
berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang 
Tulungagung. Pada saat itu, diselenggarakan satu jurusan, 
yakni Pendidikan Agama Islam. Perkembangan berikutnya, 
Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung 
membuka jurusan Pendidikan Bahasa Arab pada tahun 1995. 
Tahun 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang 
Tulungagung berubah menjadi STAIN Tulungagung. Selang 2 
tahun setelah perubahan status itu, dibuka 3 program studi 
baru yakni Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika, serta 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar 
(PGMI/SD) Diploma 2 yang dalam perkembangannya 
diharuskan berubah menjadi Strata 1 pada tahun 2007. STAIN 
Tulungagung beralih status menjadi Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Tulungagung pada tahun 2013. Seiring alih 
status ini, Jurusan Tarbiyah berganti nama menjadi Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK). Pasca alih status ini 
dibuka beberapa jurusan, yakni Pendidikan Islam Anak Usia 
Dini (PIAUD) pada tahun 2014, Tadris Bahasa Indonesia, 
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Tadris Biologi, dan 
Manajemen Pendidikan Islam pada tahun 2015. Dan terkini, 
Prodi Tadris Fisiki dan Tadris Kimia dibuka pada tahun 2017.

Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 
Tulungagung yaitu: menciptakan penyelenggaraan proses 
pembelajaran dalam bidang pendidikan Islam, teknologi, 
bahasa dan seni yang menghasilkan sarjana pendidikan yang 
memiliki kompetensi akademik, professional,kompetitif dan 
berkepribadian muslim. Adapun tujuan lainnya adalah untuk 
melahirkan tenaga pendidik dan kependidikan Islam yang 
professional sesuai dengan bidangnya. Menciptakan iklim kerja 
yang kondusif demi mendukung tercapainya hasil kerja yang 
optimal.Sedangkan tujuan lainnya adalah menjadikan 
lingkungan jurusan yang kondusif serta terciptanya suasana 
yang demokratis dan penuh empati antar civitas akademika 
dalam fakultas dan antar jurusan. 

VISI - MISI

KERJASAMA

Visi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
adalah menjadi pusat kajian pengembangan 
agama Islam, Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi, serta bahasa dan seni melalui 
penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan 
penelitian yang didasarkan pada nilai-nilai 
keislaman.Adapun misi dari Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan yaitu menyelenggarakan 
proses pembelajaran  dalam bidang 
pendidikan Islam, teknologi, bahasa dan seni 
berdasarkan pada nilai-nilai 
keislaman.Menyiapkan tenaga pendidik dan 
kependidikan yang kompeten dan professional 
dalam pendidikan Islam, teknologi, bahasa 
dan seni. Menciptakan  iklim kerja jurusan 
yang mendukung tercapainya hasil kerja yang 
optimal dan dinamis.

FTIK IAIN Tulungagung menjalin kerjasama 
dengan 25 Fakultas Tarbiyah/Kependidikan di 
PTN se Indonesia; 127 lembaga pendidikan 
dasar dan menengah di kabupaten 
Tulungagung, Blitar, Trenggalek dan 
Jombang; Pondok Pesantren di Tulungagung; 
Persaudaraan Masyarakat Budaya  Nasional 
Indonesia daerah kabupaten Tulungagung; 
KBIH di Tulungagung.

ftik
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Jurusan Pendidikan Agama Islam
Jurusan  Pendidikan 
Agama Islam (PAI) 
menyelenggarakan 
program sarjana yang 

memiliki misi mencetak tenaga 
pendidik profesional yang dilandasi 
oleh spirit dan nilai-nilai ke-Islaman. 
Jurusan PAI menyiapkan lulusan 
yang menguasai ilmu pengetahuan 
dalam bidang keguruan yang 
memiliki keunggulan dalam 
pemanfatan teknologi pembelajaran. 
Dalam konteks itu, Jurusan PAI 
melaksanakan penelitian pendidikan 
dalam rangka pengembangan ilmu 
pendidikan agama Islam dan 
menyelenggarakan pengabdian 
kepada masyarakat dalam rangka 
mengantarkan mahasiswa menjadi 
pemimpin di masyarakat.

Menjadi Pendidik PAI di 
Sekolah dan Madrasah 
tingkat atas dan 
menengah, Peneliti di 

bidang ilmu Pendidikan Agama 
Islam, konselor Pendidikan Agama 
Islam di sekolah dan Madrasah, 
Pemimpin sosial-keagamaan di 
sekolah/madrasah dan masyarakat, 
Programmer Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam, Sosiolog 
Pendidikan Agama Islam, 
Entrepreneur Pendidikan Agama 
Islam, Trainer Pendidikan Agama 
Islam, dan Juru Dakwah Pendidikan 
Agama Islam.

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab
Jurusan PBA 
menyelenggarakan 
program sarjana yang 
berorentasi pada 

penguatan maharatul lughah 
‘Arabiyyah bagi mahasiswanya. 
Tujuannya adalah mencetak sarjana 
yang mumpuni dalam metode 
pembelajaran maharatul lughah 
‘Arabiyyah.

Lulusan Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab 
dapat berprofesi sebagai 
Pendidik di Bidang 

Bahasa Arab, Penerjemah, Pembina 
Penyelenggaraan Haji, Peneliti 
Bahasa Arab.

ftik

Jurusan Tadris Bahasa Inggris
Jurusan TBI 
menyelenggarakan 
program pendidikan 
jenjang sarjana dalam 

bidang pendidikan bahasa Inggris 
yang berkarakter islami berbasis 
teknologi komunikasi dan informasi. 
Dalam kerangka itu, Jurusan TBI 
melaksanakan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dalam bidang 
pendidikan bahasa Inggris untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Juga 
menyelenggarakan pengabdian 
kepada masyarakat yang 
berorientasi pada pengembangan 
literasi dan daya saing internasional.

Lulusan Jurusan Tadris 
Bahasa Inggris dapat 
berprofesi sebagai 
Pendidik di Bidang 

Bahasa Inggris, Entepreneur 
Pendidikan, Penerjemah, 
Entepreneur Pariwisata.
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Jurusan Tadris Matematika

Jurusan Pendidikan Guru MI

Jurusan TMT 
menyelenggarakan 
program pendidikan 
jenjang sarjana dalam 

bidang matematika yang berkarakter 
islami berbasis teknologi komunikasi 
dan informasi. Dalam kerangka itu, 
Jurusan TMT melaksanakan 
penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam 
bidang Matematika. Juga 
mengembangkan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
yang dilandasi tanggung jawab 
sosial di bidang pendidikan 
matematika.

Jurusan PGMI 
menyelenggarakan 
program pendidikan 
jenjang sarjana dalam 

bidang bidang pendidikan dasar 
Islam. Dalam kerangka itu, Jurusan 
PGMI melaksanakan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dalam bidang 
pendidikan dasar Islam. Juga 
mengembangkan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
yang dilandasi tanggung jawab 
sosial di bidang pendidikan dasar 
Islam.

Lulusan Jurusan Tadris 
Matematika dapat 
berprofesi sebagai Guru 
Matematika (MI/SD, 

MTs/SMP, MA/SMK, Lembaga 
Pelatihan), Education Researcher, 
Entrepreneurship.

Lulusan Jurusan PGMI 
dapat berprofesi sebagai 
guru kelas di madrasah 
Ibtidaiyah/Sekolah Dasar, 

Pengelola, enterpreneur bidang 
pendidikan dan pelaku seni.

Jurusan Pendidikan Islam
Anak Usia Dini

Jurusan PIAUD 
menyelenggarakan 
program pendidikan 
jenjang sarjana dalam 

bidang pembelajaran kesenian 
islami di lembaga pendidikan pra-
sekolah. Dalam kerangka itu, 
Jurusan PIAUD melaksanakan 
penelitian dengan tema 
pembelajaran kesenian islami. Juga 
melaksanakan pengabdian kepada 
masyarakatdengan orientasi pada 
bidang pembelajaran kesenian 
islami.

Lulusan Jurusan PIAUD 
dapat berprofesi sebagai 
guru di Raudhatul Athfal 
(RA), Taman Kanak-

Kanak (TK) atau Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD), Seniman Islami.

ftik
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Jurusan Pendidikan Guru MI
Jurusan PGMI 
menyelenggarakan 
program pendidikan 
jenjang sarjana dalam 

bidang bidang pendidikan dasar 
Islam. Dalam kerangka itu, Jurusan 
PGMI melaksanakan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dalam bidang 
pendidikan dasar Islam. Juga 
mengembangkan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
yang dilandasi tanggung jawab 
sosial di bidang pendidikan dasar 
Islam.

Lulusan Jurusan PGMI 
dapat berprofesi sebagai 
guru kelas di madrasah 
Ibtidaiyah/Sekolah Dasar, 

Pengelola, enterpreneur bidang 
pendidikan dan pelaku seni.

ftik

Jurusan Tadris Biologi

Jurusan Tadris IPS

Jurusan Tadris Biologi 
menyelenggarakan 
program pendidikan 
jenjang sarjana yang 

berkarakter ke-Islaman berbasis 
teknologi di bidang Biologi yang 
berwawasan dakwah dan peradaban. 
Dalam kerangka itu, Jurusan Tadris 
Biologi menyelenggarakan penelitian 
untuk pengembangan ilmu Biologi dan 
pendidikan Biologi yang berwawasan 
dakwah dan peradaban, serta 
menyelenggarakan pengabdian dan 
pemberdayaan masyarakat dalam 
bidang Biologi untuk mewujudkan 
masyarakat madani.

Jurusan Tadris IPS 
menyelenggarakan 
program 
pendidikan jenjang 

sarjana secara kreatif, inovatif, 
dan profesional yang bersifat 
holistik-integratif sebagai upaya 
mewujudkan kesadaran multi 
disiplin ilmu pada pendidikan 
IPS yang meliputi keilmuan 
geografi, sejarah, dan ekonomi. 
Jurusan IPS menyelenggarakan 
proses pembelajaran yang 
sistematis, terstruktur dan 
terukur untuk menghasilkan 
lulusan yang memenuhi standar 
nasional. Penyelenggaraan 
pendidikan berbasis berbasis 
research dan entepreneurship 
serta melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat yang 
selaras dengan Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial secara 
profesional.

Lulusan Jurusan Tadris 
Biologi dapat berprofesi 
sebagai guru Biologi yang 
berwawasan dakwah dan 

peradaban di tingkat SMP/MTs, 
SMA/MA/SMK, peneliti di bidang 
lingkungan dan kelautan yang 
berwawasan dakwah dan peradaban, 
pengelola laboratorium sekolah.

Lulusan Jurusan 
Tadris IPS dapat 
berprofesi sebagai 
guru IPS di tingkat 

SMP/MTs, SMA/MA/SMK, 
Peneliti di bidang pendidikan 
sejarah, pendidikan geografi dan 
pendidikan ekonomi, 
Entepreneurer.
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Jurusan Tadris Bahasa Indonesia
Jurusan Tadris Bahasa 
Indonesia 
menyelenggarakan 
program pendidikan 

jenjang sarjana dalam bidang 
pendidikan Bahasa Indonesia yang 
berkarakter Islami. Tujuannya adalah 
mencetak sarjana yang mumpuni 
dalam pendidikan bahasa Indonesia 
serta menguasi metode 
pembelajaran keterampilan 
berbahasa Indonesia.

Lulusan Jurusan Tadris 
Bahasa Indonesia dapat 
berprofesi sebagai 
pendidik pemula  Bahasa 

dan Sastra  Indonesia, pengajar 
BIPA (Bahasa Indonesia untuk 
Penutur Asing), pewara, penyiar.

Jurusan Tadris Fisika

Jurusan Tadris Kimia

Jurusan Tadris Fisika 
menyelenggarakan 
program pendidikan 
jenjang sarjana yang 

berkarakter ke-Islaman berbasis 
teknologi di bidang Fisika yang 
berwawasan dakwah dan 
peradaban. Dalam kerangka itu, 
Jurusan Tadris Fisika 
menyelenggarakan penelitian untuk 
pengembangan ilmu Fisika dan 
pendidikan Fisika yang berwawasan 
dakwah dan peradaban, serta 
menyelenggarakan pengabdian dan 
pemberdayaan masyarakat dalam 
bidang Fisika untuk mewujudkan 
masyarakat madani.

Jurusan Tadris Kimia 
menyelenggarakan 
program pendidikan 
jenjang sarjana yang 

berkarakter ke-Islaman berbasis 
teknologi di bidang Kimia yang 
berwawasan dakwah dan 
peradaban. Dalam kerangka itu, 
Jurusan Tadris Kimia  
menyelenggarakan penelitian untuk 
pengembangan ilmu Kimia dan 
pendidikan Kimia yang berwawasan 
dakwah dan peradaban, serta 
menyelenggarakan pengabdian dan 
pemberdayaan masyarakat dalam 
bidang Kimia untuk mewujudkan 
masyarakat madani.

Lulusan Jurusan Tadris 
Fisika dapat berprofesi 
sebagai guru Fisika yang 
berwawasan dakwah dan 

peradaban di tingkat SMP/MTs, 
SMA/MA/SMK, peneliti, pengelola 
laboratorium sekolah.

Lulusan Jurusan Tadris 
Kimia dapat berprofesi 
sebagai guru Kimia yang 
berwawasan dakwah dan 

peradaban di tingkat SMP/MTs, 
SMA/MA/SMK, peneliti, pengelola 
laboratorium sekolah.

ftik
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SEJARAH

TUJUAN

Jurusan Ushuluddin adalah embrio Fakultas 
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD), yang berdiri 
sejak 1999. Pendirian Jurusan ini seiring dengan 
perubahan status STAIN Tulungagung, dari Fakultas 
Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel. Pada awal 
berdiri Jurusan Ushuluddin memiliki satu Program 
Studi (Prodi) yaitu Tafsir Hadits (saat ini menjadi 
Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir). Pada tahun 2010, 
Jurusan Ushuluddin membuka dua Prodi tambahan, 
yaitu Aqidah Filsafat (saat ini menjadi Jurusan Aqidah 
dan Fislafat Islam) dan Tasawuf dan Psikoterapi. 
Seiring perubahan status STAIN Tulungagung menjadi 
IAIN Tulungagung pada pertengahan 2013, Jurusan 
Ushuluddin mengalami perubahan menjadi Fakultas 
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD). Prodi juga 
berganti menjadi Jurusan. Mulai Tahun Akademik 
2015/2016, FUAD menambah tiga Jurusan baru, yakni 
Bahasa dan Sastra Arab (BSA), Komunikasi dan 
Penyiaran Islam (KPI), dan Bimbingan dan Konseling 
Islam (BKI). Saat ini, FUAD mengelola enam Jurusan: 
1) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT); 2) Aqidah dan 
Filsafat Islam (AFI); 3) Tasawuf dan Psikoterapi (TP); 
4) Bahasa dan Sastra Arab (BSA); 5) Komunikasi dan 
Penyiaran Islam (KPI); dan 6) Bimbingan dan 
Konseling (BKI).

Tujuan FUAD adalah menyiapkan peserta didik 
menjadi anggota masyarakat yang memiliki 
kemampuan akademik dan professional dalam bidang 
keushuluddinan, adab dan dakwah, menghasilkan 
penelitian dan pengembangan yang unggul serta 
kompetitif di bidang ilmu ushuluddin, adab dan 
dakwah, dan mengembangkan dan menyebarluaskan 
ilmu-ilmu keislaman berbasis keushuluddinan, adab 
dan dakwah, serta mengupayakan penerapannya 
untuk mewujudkan tatanan sosial dan keagamaan 
yang harmonis di masyarakat.

VISI - MISI

KERJASAMA

FUAD memiliki visi “Menjadi pusat riset dan 
pengembangan ilmu-ilmu ushuluddin, adab dan 
dakwah yang unggul dan kompetitif berbasis nilai-nilai 
profetis dan humanis.” Adapun misi FUAD adalah 
menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu-
ilmu keislaman yang berorientasi pada penguasaan 
dan pengembangan wawasan ilmu keushuluddinan, 
adab dan dakwah untuk merespon berbagai 
perubahan sosial keagamaan di masyarakat, 
menyelenggarakan penelitian dalam ilmu-ilmu 
keislaman bidang  ushuluddin, adab dan dakwah 
berbasis nilai-nilai profetis dan humanis berikut 
pengembangannya dalam merespon perubahan sosial 
di masyarakat, dan merespon pemikiran-pemikiran 
Islam baru yang relevan dengan perubahan serta 
perkembangan sosial dan keagamaan di era modern.

Smanmithwitaya School Pattani Thailand, Pusat Studi 
Al-Quran (PSQ) Ciputat, Sekolah Tinggi Filsafat Islam 
(STFI) Sadra Jakarta, Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia 
(ASILHA), Asosiasi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (AIAT), 
Asosiasi Prodi Bahasa dan Sastra Arab (APBSA), 
Asosiasi Dosen Ilmu-ilmu Adab (ADIA), Asosiasi 
Komunikasi Penyiaran Islam (ASKOPIS), Asosiasi 
Bimbingan dan Konseling Islam (ABKI) UPT 
Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Kediri, Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, Synergy 
Children Center (SCC) Tulungagung, Madu TV 
Tulungagung, R-Radio Tulungagung, Samara FM 
Tulungagung, Dewan Musyawarah Aliran Kebatinan 
Perjalanan Tulungagung, Paguyuban Penghayat 
Kapribaden, Tulungagung.

fuad

25



Jurusan Tasawuf Psikoterapi
Jurusan Tasawuf dan 
Psikoterapi merupakan 
program jenjang 
sarjana yang  

berorientasi pada pengkajian, 
penguasaan dan pengembangan 
wawasan keilmuan di bidang 
Tasawuf dan Psikoterapi. Jurusan 
TP berupaya membentuk sarjana 
yang mampu memadukan nilai-nilai 
profetis dan humanis dalam bingkai 
ilmu-ilmu Tasawuf dan Psikoterapi 
serta memiliki pengetahuan dan 
ketrampilan dalam mencari solusi 
bagi masalah kejiwaan pada individu 
maupun kelompok sosial.

Jurusan Ilmu Al-Qur›an dan Tafsir
Jurusan Ilmu Al-Qur’an 
dan Tafsir adalah 
program pendidikan 
jenjang sarjanadan 

tafsir yang aktual, kontekstual, 
pluralis, dan transformatif untuk 
menghasilkan sarjana tafsir al-
Qur’an di pesantren pada tahun 
2019. Berorientasi pada 
pengembangan wawasan, 
penguatan metodologi,dan 
aplikasinya dalam bidang ilmu al-
Qur’an dan tafsir, serta berupaya 
mengembangkan kemampuan 
meneliti dalam bidang ilmu al-Qur’an 
dan tafsir secara multidispliner yang 
berkualitas dan bermanfaat bagi 
kepentingan akademik dan 
masyarakat. dalam bidang ilmu al-
Qur’an.

Lulusan Jurusan Ilmu Al-
Qur’an dan Tafsir dapat 
berprofesi menjadi 
peneliti dalam bidang 

bidang ilmu al-Qur’an dan tafsir, 
pengajar bidang ilmu al-Qur’an dan 
tafsir, penyuluh agama. 

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam
Jurusan Aqidah dan 
Filsafat Islam adalah 
program pendidikan 
jenjang sarjana dalam 

bidang aqidah dan filsafat Islam 
yang kritis, pluralis, dan 
transformatif, serta memiliki 
keunggulan dalam kajian Islam 
Jawa. Berorientasi pada penelitian 
dan kompetensi mahasiswa untuk 
memperkokoh landasan 
pengembangan keilmuan dan 
penegasan identitas Islam Jawa.

Lulusan jurusan Aqidah 
dan Filsafat Islam dapat 
berprofesi sebagai 
peneliti dalam bidang 

filsafat, pemikiran agama, sosial, 
dan kemasyarakatan yang mampu 
memecahkan permasalahan sosial-
keagamaan.

Lulusan Jurusan Tasawuf 
dan Psikoterapi Fakultas 
Ushuluddin, Adab dan 
Dakwah IAIN 

Tulungagung dapat berprofesi 
sebagai asisten psikoterapis, terapis 
sufistik, motivator spiritual, terapis 
anak berkebutuhan khusus, dan 
asisten konsultan herbal.

fuad
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Jurusan Bahasa dan Sastra Arab
Jurusan Bahasa dan 
Sastra Arab (BSA) 
merupakan program 
jenjang sarjana dalam 

bidang ilmu bahasa dan sastra Arab  
yang berbasis nilai-nilai profetis-
humanis. Jurusan BSA bertujuan 
membentuk sarjana yang memiliki 
wawasan, pengetahuan, dan 
keterampilan yang memadai dalam 
bidang ilmu-ilmu bahasa dan sastra 
arab. Pun sarjana yang aktif, kreatif 
berpartisipasi dalam pembinaan 
bahasa dan sastra Arab.

Lulusan Jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab dapat 
menjadi penerjemah, 
dosen/guru dalam bidang 

Ilmu-ilmu bahasa dan sastra Arab, 
trainer bahasa Arab,  peneliti, 
penulis, editor,  guide, dan 
enterpreneur.

Jurusan Komunikasi
dan Penyiaran Islam

Jurusan Komunikasi 
dan Penyiaran Islam 
merupakan program 
jenjang sarjana dalam 

bidang ilmu-ilmu umum 
kemasyarakatan, Islam, komunikasi, 
penyiaran (broadcast), dan dakwah. 
Tujuan Jurusan KPI adalah 
terbentuknya peserta didik yang 
memahami asas-asas pengelolaan 
komunikasi dan penyiaran melalui 
media tradisional dan modern, 
memiliki keahlian teoritis dan praktis, 
dapat berkompetisi di dunia kerja, 
memiliki kemampuan soft skill, dan 
siap memangku jabatan-jabatan 
sesuai dengan bidang keahliannya.

Jurusan Bimbingan
Konseling Islam

Jurusan Bimbingan 
Konseling Islam 
merupakan program 
jenjang sarjana dalam 

bidang bimbingan dan konseling 
Islam. Tujuannya adalah 
menciptakan sarjana-sarjana yang 
mumpuni dalam bidang bimbingan 
dan konseling Islam. 

Lulusan Jurusan 
Bimbingan Konseling 
Islam dapat menjadi, (1) 
Konselor Sosial, yang 

mampu memberikan layanan 
konseling di tingkat komunitas 
meliputi instansi seperti Rumah 
Sakit, Lembaga pemasyarakatan, 
Pusat rehabilitasi Narkoba, maupun 
dalam penanganan  problema sosial 
seperti trafficking, KDRT dan 
bencana alam. (2) Konselor 
keluarga, yang memiliki kompetensi 
dalam menangani problema 
keluarga diantaranya; Persiapan pra 
nikah, disharmoni keluarga, 
perceraian, pengasuhan anak dan 
lain-lain, (3) Konselor Pendidikan, 
yang mampu memberikan layanan 
konseling pada lembaga pendidikan 
formal atau sekolah baik dari jenjang 
pendidikan dasar hingga menengah. 
(4) Konselor pengembangan SDM, 
yang memiliki kompetensi dalam 
melakukan assessment, analisa, 
dan training pengembangan SDM.

Lulusan Jurusan 
Komunikasi dan 
Penyiaran Islam dapat 
bekerja di dunia untuk 

media cetak dan elektronik. 
Kompetensi Utama adalah 
menguasai prinsip-prinsip 
komunikasi dan penyiaran melalui 
media cetak, visual dan online dan 
menguasai prinsip-prinsip kerja 
penyiaran radio, televisi, dan online. 
Sedangkan kompetensi pendukung 
adalah mampu memproduksi siaran 
radio, visual, dan online dan mampu 
melakukan praktik kerja produksi 
siaran radio, visual, dan online. 
Adapun kompetensi lainnya adalah 
menguasai wirausaha di bidang 
broadcast dan entertainment.
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Jurusan Sejarah Peradaban Islam Jurusan Psikologi Islam
Jurusan Sejarah 
Peradaban Islam 
memiliki tujuan untuk 
terselenggaranya 

program pendidikan sarjana dengan 
muatan kurikulum aktual yang 
menunjang visi Program Studi 
Sejarah Peradaban Islam, 
terwujudnya lulusan yang memiliki 
kompetensi akademik, profesional, 
kompetitif, kreatif, dan 
berkepribadian muslim, terwujudnya 
lulusan yang terampil melaksanakan 
penelitian yang layak dipublikasi dan 
mampu menjadi agen of change 
yang efektif dalam sosial-budaya 
masyarakat secara luas, serta 
terbangunnya kerjasama yang baik 
dengan instansi dan lembaga-
lembaga terkait dalam rangka 
terciptanya sinergitas bersama dan 
penguatan kelembagaan.

Jurusan Psikologi Islam 
bertujuan untuk 
melahirkan lulusan 
yang memiliki 

pengetahuan, sikap, dan karakter 
berdasarkan ajaran agama Islam, 
memiliki pengetahuan dan 
keterampilan dalam bidang Psikologi 
Islam sehingga dapat berkontribusi 
mengatasi permasalahan psikologi 
dengan pendekatan nilai Keislaman, 
memiliki perangkat metodologi yang 
kuat dalam penelitian sehingga 
menghasilkan psikologi Islam 
terapan serta mampu menguatkan 
citra lembaga melalui kontribusi 
terhadap masyarakat dan kerjasama 
dengan lembaga lain.

Jurusan Manajemen Dakwah
Jurusan manajemen 
dakwah secara umum 
bertujuan untuk 
menghasilkan sarjana 

yang dapat memberikan 
kontribusinya dalam peningkatan 
manajemen dakwah yang 
diformulasikan dengan pendekatan 
nilai-nilai keislaman. Secara khusus 
untuk menghasilkan sarjana yang 
mampu memahami teori-teori 
lembaga dakwah, mampu 
mempraktikkan teori-teori 
manajemen dakwah dalam 
menghasilkan lembaga-lembaga 
dakwah, mampu menjadi dan 
mengembangkan manajemen 
dakwah secara profesional, mampu 
mengelola lembaga atau instansi 
secara profesional serta memiliki 
peran serta dalam bidang dakwah.

Lulusan Jurusan 
Manajemen dakwah 
dapat menjadi menjadi 
manajer lembaga 

dakwah baik itu organisasi 
keagamaan Islam, pesantren, panti 
asuhan, dan lembaga dakwah 
lainnya serta mampu menerapkan 
teori manajemen dan nilai-nilai Islam 
dalam mengelola lembaga dakwah. 
Selain itu juga menjadi calon 
manajer pelatihan keagamaan, 
enterpreneur, manajer lembaga 
bimbingan haji dan umroh, manajer 
biro perjalanan wisata religious dan 
ziarah, manajer atau analis sumber 
daya manusia. 

Lulusan Jurusan Sejarah 
Peradaban Islam bisa 
menjadi peneliti muda di 
bidang ilmu sejarah 

peradaban Islam, serta menjadi 
peneliti muda sejarah dan budaya 
Islam Jawa, sejarawan dan 
budayawan Islam Jawa.

Lulusan Jurusan 
Psikologi Islam bisa 
menjadi asisten psikolog, 
dan profil tambahan 

meliputi Human Resource 
Developmenter, Pekerja Sosial, 
Pendidik Anak Usia Dini, dan 
Konselor.
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Jurusan Ilmu Perpustakaan
dan Informasi Islam

Jurusan Ilmu Hadis Jurusan Sosiologi Agama

Jurusan Ilmu 
Perpustakaan dan 
Informasi Islam 
bertujuan untuk 

menyiapkan dan menghasilkan 
sarjana yang memiliki kualifikasi 
akademik, mampu menerapkan, 
mengembangkan dan atau 
memperkaya khasanah ilmu 
perpustakaan dan informasi Islam, 
menyebarluaskan dan 
mengupayakan pemanfaatannya 
untuk kepentingan pembangunan 
dan dunia usaha dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup 
masyarakat.

Tujuan Jurusan Ilmu 
Hadis antara lain: 
menjadi program studi 
yang dapat membentuk 

sarjana yang memiliki wawasan 
profetis, sikap humanisdan 
pemahaman analitis-transformatif 
dalam bidang Ilmu Hadis, menjadi 
progam studi yang dapat 
mengembangkan ilmu pengetahuan 
melalui kegiatan penelitian secara 
multidisipliner yang berkualitas dan 
bermanfaat bagi kepentingan 
akademik dan masyarakat, menjadi 
progam studi yang dapat memberi 
manfaat bagi kemajuan dan 
kesejahteraan masyarakat secara 
berkualitas dan berkelanjutan serta 
menjadi progam studi yang unggul 
dalam melaksanakan pendidikan 
dan pengajaran, penelitian, dan 
pengapdian kepasa masyarakat 
melalui jalinan kerja sama dengan 
berbagai pihak baik dalam maupun 
luar negeri. 

Tujuan Jurusan 
Sosiologi Agama 
adalah 
terselenggaranya 

program pendidikan jenjang sarjana 
dalam bidang Sosiologi Agama 
dengan muatan kurikulum aktual 
yang menunjang visi Program Studi 
Sosiologi Agama, terbentuknya 
mahasiswa menjadi peneliti yang 
kritis, pluralis dan transformatif, 
terbentuknya landasan 
pengembangan keilmuan yang 
kokoh untuk transformasi sosial 
budaya dan sebagai agen 
perubahan sosial kemasyarakatan 
serta terbangunnya kerjasama 
dengan lembaga-lembaga lain 
dalam rangka terwujudnya visi 
Program Studi Sosiologi Agama.Lulusan Jurusan Ilmu 

Perpustakaan dan 
Informasi Islam dapat 
menjadi desainer 

perpustakaan digital dan manajer 
perpustakaan, menjadi 
entrepreneur, event organizer, dan 
jurnalis.

Lulusan Jurusan Ilmu 
Hadis dapat menjadi 
peneliti dalam bidang 
Hadis, konsultan 

programmer Hadis serta 
penulis/jurnalis.keagamaan, peneliti, 
programmer Hadis serta 
penulis/jurnalis.

Lulusan Jurusan 
Sosiologi Agama bisa 
menjadi peneliti dalam 
bidang sosio-kultural, 

agama dan masyarakat yang 
mampu memecahkan permasalahan 
sosial-keagamaan atau menjadi 
entrepreneur dalam bidang usaha, 
pengembangan potensi diri dan 
ekonomi kreatif yang mampu 
berkontribusi pada kesejahteraan 
masyarakat.
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febi

SEJARAH

TUJUAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) secara 
kelembagaan berdiri bersamaan dengan alih status 
STAIN Tulungagung menjadi IAIN Tulungagung pada 
akhir Desember 2013. Fakultas ini lahir untuk 
mewadahi program studi Perbankan Syariah (PS) dan 
Ekonomi Syariah (ES) yang sebelumnya diasuh 
Jurusan Syariah STAIN Tulungagung. Program studi 
PS dibuka pada tahun 2009, sedangkan ES pada 
2011.Setelah berubah menjadi Fakultas tersendiri, 
perkembangan jumlah mahasiswa FEBI dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan. Secara kelembagaan 
FEBI melakukan spesifikasi dengan membuka jurusan-
jurusan baru. Pada tahun 2015 dibuka Jurusan 
Akuntansi Syariah (AKS). Kemudian pada tahun 2017 
akan dibuka tiga jurusan, yaitu: Jurusan Manajemen 
Zakat dan Wakaf (MZW), Manajemen Bisnis Syariah 
(MBS), dan Manajemen Keuangan Syariah (MKS). 

Tujuan keberadaan FEBI di tengah masyarakat 
bertujuan (a) menyelenggarakan pendidikan yang 
terkelola dengan baik dan bermutu, (b) 
menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada 
perpaduan teori dan praktik sesuai kebutuhan 
masyarkat, (c) menghasilkan sarjana ekonomi yang 
bertakwa, adil, dan jujur, (d) menghasilkan sarjana 
yang memiliki jiwa enterpreneurship yang mampu 
membuka peluang-peluang ekonomi, (e) menghasilkan 
sarjana yang mampu mendampingi dan 
memberdayakan masyarakat menuju kemandirian 
ekonomi, dan (f) mengembangkan jaringan 
kerjasasama baik pemerintah maupun pihak swasta, 
baik dalam negeri maupun luar negeri.

VISI - MISI

KERJASAMA

Visi FEBI adalah “menjadi fakultas berstandar 
internasional pada Tahun 2035 dalam pengkajian dan 
penerapan ilmu ekonomi dan bisnis islam”. Adapun 
misinya adalah menyelenggarakan pendidikan 
ekonomi dan bisnis islam berstandar mutu 
internasional, mengembangkan ilmu ekonomi dan 
bisnis islam berbasis penelitian, melaksanakan 
kegiatan penyebaran ilmu ekonomi dan bisnis islam 
melalui berbagai forum ilmiah dan jurnal ilmiah, serta 
mengabdi pada masyarakat nasional dan 
internasional melalui penyiapan SDM yang 
berkualitas, kompetitif dan profesional dalam bidang 
ekonomi dan bisnis Islam.

FEBI telah menjalin kerjasama saling menguntungkan 
dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan dan 
pengajaran, penelitian, bantuan beasiswa, dan sarana 
prasarana. Beberapa lembaga yang telah menjadi 
mitra kerjasama tersebut antara lain: Bank Indonesia 
(BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ikatan Ahli 
Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah 
(MES), Badan Pusat Statistik (BPS), DINKOP dan 
UMKM Jawa Timur, Radio Samara FM, UPT-LK, Pasar 
Modal Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, 
FEB/FEBI Se-Indonesia, dan seluruh LKS baik bank 
maupun non-bank se Jawa Timur.
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Jurusan Akuntansi Syariah
Jurusan Akuntansi 
Syariah 
menyelenggarakan 
pendidikan program 

sarjana dalam bidang akuntansi 
syariah yang meliputi tahap 
pendidikan akademik dan profesi. 
Jurusan ini mencetak sumber daya 
yang mampu menyediakan informasi 
akuntansi keuangan syariah dengan 
menggunakan sistem informasi 
berbasis IT. Lulusan jurusan ini 
bergelar S.Akun (Sarjana 
Akuntansi).

Jurusan Perbankan Syariah
Jurusan Perbankan 
Syariah 
menyelenggarakan 
pendidikan program 

sarjana dalam bidang perbankan 
syariah yang meliputi tahap 
pendidikan akademik dan profesi. 
Jurusan ini mencetak sumber daya 
yang profesional dan mampu 
menerapkan pengetahuan dan 
keahliannya dalam pelayanan 
aktivitas transaksi bisnis dan 
keuangan di bank-bank syariah dan 
bank lainnya. Lulusan jurusan ini 
bergelar SE (Sarjana Ekonomi).

Lulusan jurusan ini dapat 
bekerja sebagai banker, 
account officer, teller, 
agen pemasaran, dan 

konsultan ahli keuangan di bank 
syariah/ konvensional dan lembaga 
keuangan lainnya.

Jurusan Ekonomi Syariah
Jurusan Ekonomi 
Syariah 
menyelenggarakan 
pendidikan program 

sarjana dalam bidang keilmuan 
ekonomi syariah yang meliputi tahap 
pendidikan akademik dan penelitian. 
Jurusan ini mencetak sumber daya 
yang mumpuni dalam keilmuan 
ekonomi mikro maupun makro dan 
mampu menerapkannya dalam 
memecahkan persoalan ekonomi di 
masyarakat. Lulusan jurusan ini 
bergelar SE (Sarjana Ekonomi).

Lulusan jurusan ini dapat 
bekerja sebagai 
akademisi, peneliti, 
pelaku dan konsultan ahli 

dalam pengembangan ekonomi 
berbasis pemberdayaan 
masyarakat.

Lulusan jurusan ini dapat 
bekerja sebagai akuntan 
maupun konsulltan 
akuntansi baik di lembaga 

usaha maupun di lembaga 
keuangan, milik swasta maupun 
pemerintah.
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Jurusan Manajemen Zakat
dan Wakaf

Jurusan Manajemen 
Zakat dan Wakaf 
menyelenggarakan 
pendidikan program 

sarjana dalam bidang pengelolaan 
zakat dan wakaf yang meliputi tahap 
pendidikan akademik dan profesi. 
Jurusan ini mencetak sumber daya 
yang memiliki pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap  sebagai 
seorang profesional dalam 
pengelolaan zakat dan wakaf. 
Lulusan jurusan ini bergelar SE 
(Sarjana Ekonomi).

Lulusan jurusan ini dapat 
bekerja sebagai 
pengelola zakat dan 
wakaf baik di tingkat 

BAZNAS/LAZNAS maupun 
BAZDA/LAZDA yang tersebar di 
setiap kabupaten seluruh Indonesia.

Jurusan Manajemen
Bisnis Syariah

Jurusan Manajemen 
Bisnis Syariah 
menyelenggarakan 
pendidikan program 

sarjana dalam bidang pengelolaan 
bisnis syariah yang meliputi tahap 
pendidikan akademik dan aplikatif. 
Jurusan ini mencetak sumber daya 
yang mampu membaca peluang dan 
mengendalikan bisnis secara 
personal maupun kelompok secara 
profesional. Lulusan jurusan ini 
bergelar SE (Sarjana Ekonomi).

Lulusan jurusan ini dapat 
bekerja sebagai 
pengusaha 
(enterpreuner), 

pengembang bisnis, dan staf ahli 
pengelolaan usaha di semua sektor 
industri.
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Jurusan Pariwisata Syariah
Jurusan Pariwisata 
Syariah 
menyelenggarakan 
Pendidikan program 

sarjana dalam bidang pariwisata 
yang berfokus pada kebijakan dan 
pengelolaan kepariwisataan dengan 
menggunakan prinsip Syariah yang 
meliputi tahapan akademik, 
pengabdian aplikatif dan penelitian. 
Jurusan ini mencetak sumberdaya 
yang mampu mengembangkan 
keilmuan pariwisata syariah melalui 
kebijakan pembangunan pariwisata 
syariah dengan fokus pada destinasi 
pariwisata serta pengembangannya. 
Selain itu jurusan pariwisata syariah 
mencetak sumberdaya yang mampu 
memiliki pola berfikir taktis dan 
sistematis dalam memanfaatkan, 
mengembangkan serta 
memasarkan secara berkelanjutan 
obyek pariwisata dengan prinsip 
syariah yang bersifat dinamis dan 
multi dimensi.

Proyeksi Lulusan 
Jurusan Pariwisata 
Syariah nantinya sebagai 
Pengelola, Peneliti dan 

Tenaga ahli bidang destinasi wisata 
dengan prinsip keislaman, usaha 
wisata religi perjalanan Haji dan 
Umroh , usaha perjalanan wisata, 
usaha perjalanan wisata religi, Halal 
Food and Beverages , hospitalitas, 
Table manner, dan sebagai 
muttowif.

Jurusan Manajemen
Keuangan Syariah

Jurusan Manajemen 
Keuangan Syariah 
menyelenggarakan 
pendidikan program 

sarjana dalam bidang keilmuan 
manajemen keuangan syariah 
melalui tahapan akademik dan 
penelitian. Jurusan ini mencetak 
sumber daya yang mumpuni dalam 
keilmuan manajemen keuangan dan 
mampu membuat dan menganaisis 
laporan keuangan melalui sistem 
informasi keuangan. Lulusan 
jurusan ini bergelar SE (Sarjana 
Ekonomi).

Lulusan jurusan ini dapat 
bekerja sebagai 
akademisi, peneliti, 

praktisi, staf ahli, dan 
konsultan bidang keuangan di 
semua lembaga usaha baik milik 
pemerintah maupun swasta.
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pascasarjana

SEJARAH

TUJUAN

Program Pascasarjana bermula dengan diterbitkannya 
SK Dirjen Pendis Departemen Agama RI No 
Dj.I/477/2004. Kala itu masih bernama STAIN 
Tulungagung. Prodi yang dibuka adalah Pendidikan 
Islam dengan Konsentrasi Manajemen Pendidikan 
Islam. Tercatat dalam sejarah Program Pascasarjana 
di STAIN Tulungagung ini adalah kali pertama dibuka 
di lingkungan STAIN di seluruh Indonesia. Saat ini, 
Pascasarjana IAIN Tulungagung telah memiliki 8 
(delapan) Prodi S2 (magister), yakni: (1) Manajemen 
Pendidikan Islam, (2) Hukum Ekonomi Syari’ah, (3) 
Ilmu Al-qur’an dan Tafsir, (4) Pendidikan Bahasa Arab, 
(5)  Ilmu Pendidikan Dasar Islam, (6) Pendidikan 
Agama Islam, (7) Ekonomi Syari’ah, dan (8) Filsafat 
Agama. Setelah alih status menjadi IAIN Tulungagung, 
program Pascasarjana semakin berkembang. Pada 
tahun 2015 telah dibuka program studi S3 (doktoral), 
yakni Manajemen Pendidikan Islam. Program doktor ini 
berpijak pada SK Dirjen Pendidikan Islam No 6366 
tahun 2015. Dan mulai tahun 2016, Pascasarjana IAIN 
Tulungagung dipercaya oleh Kementerian Agama RI 
untuk ikut menyelenggarakan Program 5000 doktor.

Tujuan Pascasarjana adalah: menjadikan mahasiswa 
memiliki kekayaan wawasan ilmu keislaman, 
menjadikan mahasiswa memiliki penguasaan teori dan 
metodologi, dan menjadikan mahasiswa mampu 
mengembangkan khazanah keilmuan Islam 
multidisiplin.

VISI - MISI

KERJASAMA

Visi Pascasarjana adalah terwujudnya lembaga 
Pascasarjana yang menghasilkan cendekiawan 
muslim berkarakter pemikir, peneliti, dan pengembang 
ilmu keislaman yang berwawasan global pada tahun 
2025. Misi Pascasarjana adalah: menyelenggarakan 
pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada 
pengayaan wawasan ilmu keislaman, 
menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran 
yang menekankan kepada penguasaan teori dan 
metodologi, dan mengembangkan khazanah keilmuan 
Islam multidisiplin.

Pascasarjana IAIN Tulungagung melakukan berbagai 
kerjasama dengan lembaga lain, di antaranya adalah 
Universitas Islam Fathony Thailand, Sekolah 
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
Pascasarjana UIN Malik Ibrahim Malang, dan 
Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
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Program Magister (S-2)
Manajemen Pendidikan Islam

Menyelenggarakan 
pendidikan dan 
pembelajaran yang 
menekankan pada 

kompetensi manajerial serta 
mengembangkan kemampuan 
secara teoritis dan praktis dalam 
bidang manajemen pendidikan 
Islam. Di samping itu, program ini 
berusaha menciptakan suasana 
akademik yang kondusif bagi 
penemuan ide-ide baru dalam 
pengembangan manajemen 
pendidikan Islam.

Manajer dan/atau 
pimpinan pada lembaga 
pendidikan Islam, 
pendidik yang kreatif dan 

inovatif serta memiliki basic 
keilmuan yang kuat dalam bidang 
manajemen pendidikan Islam, 
peneliti dan pengembang bidang 
manajemen pendidikan Islam 
dengan pendekatan multidisipliner, 
dan konsultan profesional pada 
lembaga pendidikan Islam dan 
berwawasan multidisiplin.

Program Magister (S-2)
Pendidikan Bahasa Arab

Menyelenggarakan 
kegiatan pendidikan 
dan pembelajaran 
yang unggul dan 

memiliki daya saing dan 
memberikan layanan akademik dan 
keilmuan untuk mengembangkan 
pendidikan bahasa Arab. 
Diupayakan pula menyelenggarakan 
pembelajaran yang berorientasi 
pada penguasaan materi dan 
metodologi penelitian di bidang 
pendidikan bahasa Arab.

Program Magister (S-2)
Hukum Ekonomi Syariah

Menyelenggarakan 
pendidikan dan 
pembelajaran yang 
berorientasi pada 

penguasaan ilmu hukum ekonomi 
syariah dan mengembangkan 
penelitian yang inovatif, kreatif, dan 
profesional di bidang hukum 
ekonomi syariah.

Ahli hukum ekonomi 
syariah yang mampu 
menyelesaikan sengketa 
dalam bisnis syariah 

dengan mengitegrasikan 
pengetahuan multidisipliner sesuai 
dengan kondisi masalah yang 
dihadapi, Akademisi dan peneliti 
yang profesional dalam bidang 
hukum ekonomi syariah, dan 
konsultan serta Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) pada berbagai 
lembaga keuangan syariah.

Pendidik yang 
menguasai kaidah 
bahasa/linguistik Arab 
dengan pendekatan 

multidisiplin, Penerjemah bahasa 
Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab, 
baik tulisan (teks) maupun lisan, dan 
peneliti yang dapat 
mengembangkan ilmu pendidikan 
bahasa Arab yang inovatif.
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Program Magister (S-2)
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Menyelenggarakan 
pendidikan dan 
pembelajaran yang 
berorientasi pada 

pengembangan wawasan, 
penguatan metodologi, dan 
aplikasinya dalam bidang Al-Qur’an 
dan Tafsir yang dilaksanakan secara 
komprehensif dan sistematis. Selain 
itu, juga mengembangkan khazanah 
ilmu Al-Qur’an dan Tafsir secara 
mendalam dan berdasarkan multi 
pendekatan serta membekali 
mahasiswa dengan kekayaan 
khazanah klasik dan 
mengaktualisasikannya dalam 
konteks kekinian.

Pendidik pada bidang 
kajian Al-Qur’an an Tafsir 
yang inovatif dan 
metodologis, Peneliti 

bidang kajian Al-Qur’an dan Tafsir 
dengan pendekatan multidisiplin, 
Konsultan dan penyuluh agama 
yang efektif dan solutif dalam bidang 
kajian Al-Qur’an dan Tafsir.

Program Magister (S-2)
Pendidikan Agama Islam

Menyelenggarakan 
kegiatan pendidikan 
dan pembelajaran 
yang unggul dan 

memiliki daya saing serta 
berorientasi pada penguasaan 
materi PAI dan metodologi 
penelitian. Di samping itu, berupaya 
mencetak pendidik profesional yang 
memiliki karakter kebangsaan dan 
religius.

Program Magister (S-2)
Pendidikan Guru MI

Menyelenggarakan 
pendidikan dan 
pembelajaran yang 
kreatif dan memiliki 

daya saing dan mengembangkan 
pelayanan pembelajaran yang 
bermutu sesuai dengan tuntutan dan 
perkembangan kebutuhan 
masyarakat. Juga berupaya 
menyelenggarakan pendidikan dan 
pembelajaran yang berorientasi 
pada penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat.

Pendidik profesional 
dalam bidang pendidikan 
Dasar Islam, peneliti 
dalam bidang pendidikan 

dasar Islam dengan pendekatan 
multidisipliner, konsultan yang kreatif 
dan inovatif bidang keilmuan 
pendidikan dasar Islam dengan 
pendekatan multidisiplin.

Pendidik yang mampu 
menguasai keilmuan PAI 
baik pendekatan 
interdisipliner maupun 

multidisipliner dan mampu berfikir 
secara kreatif dan inovatif, peneliti 
yang menggali keilmuan PAI melalui 
riset berkualitas dengan pendekatan 
interdisipliner dan multidisipliner 
untuk diseminasikan dalam bentuk 
publikasi ilmiah pada jurnal-jurnal 
terakreditasi, dan Konsultan bidang 
pendidikan agama Islam yang 
berkontribusi pada perbaikan 
kualitas pendidikan Islam.
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Program Magister (S-2)
Aqidah dan Filsafat Islam

Program Magister (S-2)
Hukum Keluarga Islam

Menyelenggarakan 
program pendidikan 
jenjang Pascasarjana 
dalam bidang Filsafat 

Agama yang kontekstual, progresif, 
dan transformatif untuk membentuk 
pribadi yang humanis-transendental. 
Di samping itu, juga 
mengembangkan kemampuan 
dalam memahami filsafat agama 
secara fundamental dan 
komprehensif.

Menyelenggarakan 
program pendidikan 
dan pengajaran dalam 
pengembangan 

keilmuan dan pembaharuan hukum 
Islam yang responsif, integratif dan 
progresif  berbasiskan kurikulum 
KKNI. Menyelenggarakan kegiatan 
penelitian pembaharuan hukum 
Islam yang responsif, integratif dan 
progresif dengan hasil publikasi 
ilmiah bereputasi nasional dan 
internasional. Menyelenggarakan 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dalam pembaharuan 
hukum Islam yang responsif, 
integratif dan progresif serta 
memberikan kontribusi solutif 
terhadap problematika masyarakat. 
Menjalin kerjasama dengan 
lembaga-lembaga nasional dan 
internasional dalam rangka 
memaksimalkan upaya 
pembaharuan hukum Islam yang 
responsif, integratif dan progresif.

Pendidik bidang aqidah 
filsafat dengan 
pendekatan integratif, 
peneliti bidang filsafat 

agama dan ilmu kalam 
menggunakan pendekatan 
multidisiplin, pengembang kajian 
filsafat agama melalui dan kajian 
inovatif untuk memecahkan masalah 
kemanusiaan secara filosofis 
dengan pendekatan interdisipliner.

Lulusan bisa menjadi 
akademisi dalam bidang 
hukum, peneliti dalam 
bidang hukum, mujaddid, 

praktisi hukum. Bisa juga menjadi 
duta besar atau konsuler serta 
konselor hukum keluarga Islam.

Program Magister (S-2)
Ekonomi Syariah

Menyelenggarakan 
pendidikan dan 
pembelajaran yang 
berorientasi pada 

pendalaman keilmuan ekonomi 
syariah yang berwawasan global 
dengan membekali mahasiswa 
untuk melakukan penelitian dalam 
bidang ekonomi syariah secara 
komprehensif dalam kerangka 
menghasilkan lulusan yang memiliki 
keterampilan berbasis keilmuan 
ekonomi syariah.

Pengelola keuangan 
syariah yang profesional, 
mandiri, dan sesuai 
dengan prinsip syariah, 

Peneliti dan akademisi yang handal 
dalam mengaplikasikan ilmu 
ekonomi syariah, Konsultan pada 
lembaga keuangan syariah, baik 
bank maupun non-bank (ZISWAF) 
serta pasa modal syariah, dan 
wirausahawan yang mampu 
mendirikan, mengelola, dan 
mengembangkan bisnis 
berdasarkan nilai-nilai syariah.

pascasarjana
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pascasarjana

Program Magister (S-2)
Tadris Bahasa Inggris

Program Magister (S-2)
Studi Islam

Menyelenggarakan 
kegiatan pendidikan 
dan pembelajaran yang 
unggul dan memiliki 

daya saing dan memberikan layanan 
akademik dan keilmuan untuk 
mengembangkan pendidikan bahasa 
Inggris. Diupayakan pula 
menyelenggarakan pembelajaran 
yang berorientasi pada penguasaan 
materi dan metodologi penelitian di 
bidang pendidikan bahasa Inggris.

Menyelenggarakan 
kegiatan Pendidikan 
dan pengajaran secara 
inter dan multidisipliner 

yang unggul dalam pengkajian Islam 
Asia Tenggara sesuai dengan 
dinamika perkembangan zaman dan 
kebutuhan masyarakat yang 
berbasis riset. Mencetak lulusan 
yang memiliki keluasan ilmu 
keislaman khas Asia Tenggara, 
berakhlaqul karimah dan berwasan 
Islam Rahmatan lil' alamin.

Pendidik yang 
menguasai kaidah 
bahasa/linguistik Inggris 
dengan pendekatan 

multidisiplin. Penerjemah bahasa 
Inggris-Indonesia dan Indonesia-
Inggris, baik tulisan (teks) maupun 
lisan, dan peneliti yang dapat 
mengembangkan ilmu pendidikan 
bahasa Inggris yang inovatif.

Peneliti, akademisi serta 
ahli agama madyayang 
memiliki kemampuan 
mengembangkan studi 

Islam Asia Tenggara baik normatif 
maupun teoritis untuk menganalisis, 
memecahkan problematika, dan 
memberikan layanan keagamaan 
berdasarkan keilmuan Studi Islam 
dengan pendekatan inter atau 
multidisipliner sesuai ajaran dan 
etika keislaman, keilmuan dan 
keahlian.

Program Magister (S-2)
Tadris Matematika

Menyelenggarakan 
pendidikan dan 
pembelajaran untuk 
menghasilkan guru 

Matematika yang profesional dan 
ahli pembelajaran matematika yang 
kompeten. Mengembangkan 
penelitian di bidang pendidikan 
Matematika serta 
menyelenggarakan layanan 
pengabdian kepada masyarakat 
berbasis hasil penelitian pendidikan 
Matematika dengan membangun 
organisasi yang sehat melalui 
penguatan tata kelola, transparansi, 
dan bercitra.

Lulusan Magister Tadris 
Matematika dapat 
berprofesi sebagai Guru 
Matematika (MI/SD, 

MTs/SMP, MA/SMK, Lembaga 
Pelatihan dan Dosen), Education 
Researcher, Entrepreneurship.
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pascasarjana

Program Doktor (S-3)
Manajemen Pendidikan Islam

Menyelenggarakan 
pendidikan dan 
pembelajaran yang 
menekankan pada 

kompetensi manajerial pendidikan 
Islam transformatif dengan 
mengembangkan kemampuan 
secara teoritis dan praktis dalam 
bidang Manajemen Pendidikan Islam 
profetik dalam kerangaka 
menciptakan suasana akademik 
yang kondusif bagi penemuan ide-
ide baru dalam pengembangan 
Manajemen Pendidikan Islam 
transformatif-profetik.

Pengelola dan 
pengembang lembaga 
pendidikan Islam yang 
profesional berlandaskan 

nilai profetik, konseptor/perancang 
dan pengembang bidang 
Manajemen Pendidikan Islam,  dan 
pengembang riset yang 
menghasilkan karya-karya 
bereputasi nasional dan 
internasional.

Program Doktor (S-3)
Studi Islam

Melaksanakan 
pendidikan dan 
pengajaran di bidang 
studi Islam secara 

profesional dan qualified. 
Mengembangkan studi Islam 
inklusif-integratif melalui riset dan 
publikasi karya ilmiah. 
Mengembangkan nilai dan 
peradaban Islam Indonesia yang 
inklusif dan berbudaya.

Tenaga Pendidik di 
Perguruan Tinggi dan 
Lembaga Pendidikan 
lainnya. Peneliti di 

bidang agama dan keagamaan. 
Praktisi Agama di Instansi 
Pemerintah atau Swasta 
Konsultan Agama di Masyarakat.
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lp2m

KEGIATAN

KERJASAMA

PROFIL
LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) merupakan 

lembaga baru seiring alih status STAIN Tulungagung menjadi IAIN Tulungagung 
pada tahun 2013. Saat masih STAIN, namanya adalah P3M (Pusat Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat). Tugas LP2M adalah memfasilitasi, 
mengkoordinasikan dan melakukan penelitian, kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dan studi gender dan anak. Ada tiga pusat di LP2M, yaitu:(1) Pusat 
Penelitian dan Penerbitan; (2) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; dan

(3) Pusat Studi Gender dan Anak.

Ada beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh LP2M, yaitu: (1) penelitian 
dosen; (2) penerbitan jurnal dan buku ilmiah; (3) KKN; (4) pengabdian 

masyarakat; (5) dan beberapa kegiatan lainnya seperti ceramah agama di 
Lembaga Pemasyarakatan dan Dialog di Radio.

Beberapa lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan LP2M adalah:Majelis 
Agama Islam Thailand, Badan Alumni Thailand, SPEKTRA Surabaya, Bakesbangpol 

Kabupaten Tulungagung, BPS Kabupaten Trenggalek, BPS Kabupaten Tulungagung, 
RSUD Dr. Iskak Tulungagung, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jakarta, 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta, Bappeda Tulungagung, 
Yayasan Damandiri Jakarta, Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung, Radio-radio 

swasta, Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, dan beberapa lembaga lainnya.
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lpm

KEGIATAN

KERJASAMA

PROFIL
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan salah satu organ organisasi di IAIN 
Tulungagung yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, 
mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan 
kegiatan akademik. Dalam melaksanakan tugasnya, LPM menyelenggarakan fungsi 
pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta 
pelaporan; pelaksanaan pengembangan mutu akademik; pelaksanaan audit, 
pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan pelaksanaan administrasi Lembaga. 
LPM membawahi Pusat Pengembangan Standar Mutu dan Pusat Audit dan 
Pengendalian Mutu.

LPM IAIN Tulungagung memiliki kegiatan antara lain; perencanaan dan 
pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di IAIN Tulungagung, 
merumuskan dan mengembangkan standar mutu IAIN Tulungagung, 
merumuskan dan mengembangkan kebijakan mutu IAIN Tulungagung, 
menyusun instrumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem 
penjaminan mutu di IAIN Tulungagung, pemantauan pelaksanaan sistem 
penjaminan mutu di IAIN Tulungagung, auditing dan evaluasi pelaksanaan 
penjaminan mutu internal di institusi dan fakultas, melakukan survei indeks 
kepuasan pelanggan internal dan eksternal di IAIN Tulungagung,  dan pelaporan 
secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu di IAIN Tulungagung 
kepada Rektor.

LPM IAIN Tulungagung dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
untuk mengadakan perbaikan mutu secara berkesinambungan bekerjasama dengan 
Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam, Lembaga Penjaminan Mutu PTKIN, Kantor 
Jaminan Mutu (KJM) Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang, dan BAN-PT.
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perpustakaan

KEGIATAN

KERJASAMA

PROFIL
Sebagai jantung peradaban, Perpustakaan IAIN Tulungagung telah berdiri 

mengiringi sejarah panjang IAIN Tulungagung, meski mulanya masih dalam bentuk 
yang cukup sederhana. Kini, eksistensi Perpustakaan semakin mewarnai dalam 

geliat perkembangan IAIN Tulungagung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) dengan nama Perpustakaan Pusat. Secara struktural, Perpustakaan berada di 

bawah tanggung jawab Wakil Rektor I. Perpustakaan memiliki tanggung jawab turut 
serta mengemban terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pembelajaran 

atau pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Layanan Teknis, meliputi pengembangan perpustakaan, pengembangan koleksi 
perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan, perawatan bahan 

perpustakaan,  dan Weeding (penyiangan bahan pustaka).Layanan Pengguna, 
meliputi layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan pendidikan pengguna. 
Layanan Administrasi, meliputi Kategori layanan administrasi perpustakaan 
terdiri dari layanan administrasi staf perpustakaan dan layanan administrasi 

untuk pengguna perpustakaan. 

FKP2TN (Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri), APPTIS 
(Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam), dan

Perpustakaan Nasional RI
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p2b

KEGIATAN

KERJASAMA

PROFIL
P2B (Pusat Pengembangan Bahasa) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) di IAIN Tulungagung. Saat masih STAIN, bernama Unit Pengembangan 
Bahasa (UPB). P2B memiliki tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan 
bahasa asing baik Bahasa Arab maupun Bahasa Inggris. Ada 6 divisi di P2B, yaitu 
(1) Divisi Pembelajaran Bahasa Arab; (2) Divisi Pembelajaran Bahasa Inggris; (3) 
Divisi Test of Arabic as a Foreign Language (TOAFL); (4) Disivi Test of English 
Proficiency (TOEP/TOEFL/IELTS); (5) Divisi Pelatihan Pembelajaran Bahasa Asing ; 
dan (6) Divisi Terjemahan.

Kegiatan rutin yaitu: (1) menyelenggarakan matrikulasi Bahasa Arab beserta 
evaluasinya; (2) menyelenggarakan matrikulasi Bahasa Inggris beserta 
evaluasinya; (3) menyelenggarakan pembelajaran persiapan beserta ujian 
TOAFL ; (4) menyelenggarakan pembelajaran persiapan beserta ujian 
TOEP/TOEFL; (5) Pembelajaran bahasa asing dengan native speaker; (6) 
Pelatihan Conversation; dan (7) Pelatihan Scientific Writing.Kegiatan tidak rutin 
(layanan) meliputi: (1) Pelatihan Pembelajaran Bahasa Asing bagi 
dosen/guru/mahasiswa; (2) Pelatihan TOAFL, TOEP/TOEFL dan IELTS bagi 
dosen/guru/mahasiswa, dan (3) layanan terjemahan.

Kegiatan di P2B yang berupa layanan pelatihan pembelajaran bahasa asing dan 
pelatihan TOAFL, TOEP/TOEFL dan IELTS terselenggara berkat adanya kerjasama 
dengan beberapa lembaga di luar IAIN Tulungagung, antara lain: MAN Trenggalek, 
MAN Tulungagung 1, MAN Tulungagung 2, SMKN Pagerwojo, dan SMP Islam Al 
Azhar Tulungagung dan beberapa lembaga lainnya.
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ptipd

KEGIATAN

KERJASAMA

PROFIL
Pusat Teknologi, Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) merupakan metamorfosis 

dari Pusat Komputer (Puskom). Metamorfosa ini sebagai konsekuensi logis  alih 
status dari STAIN Tulungagung ke IAIN Tulungagung. PTIPD adalah unit pelaksana 

teknis di bidang pengembangan sistem informasi pada tingkat Institut serta 
pendidikan dan pangkalan data, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan 

bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Tugas utama PTIPD adalah 
melaksanakan tugas koordinasi penyusunan program, pelaksanaan program 
layanan komputer, dan menyampaikan laporan realisasi program yang telah 

ditetapkan, serta pangkalan data kelembagaan sebagai unsur penunjang 
tugas/kegiatan akademik. 

PTIPD melaksanakan kegiatan antara lain: Pengelolaan Website, Networking, 
Troubleshooting, Perluasan area jaringan intranet dan internet, Pengelolaan 

CCTV, Perawatan layanan jaringan, Video tron dan Media Informasi TV, Sistem 
Informasi Akademi k, Sistem Informasi Kuesioner (SIKU), Pendaftaran SPMB 
Mandiri, Sistem Informasi Pembayaran UKT (SIPU), Herregistrasi mahasiswa 

baru, Online Public Access Catalog (OPAC), Peminjaman Mandiri, Institutional 
Repository of IAIN Tulungagung (IRIT), E-Journal IAIN Tulungagung, 

Pemeliharaan Fasilitas SMS Center, Pendaftaran WIFI, EMIS, PDDKTI, NIDN 
dan Pendaftaran dosen.

PTIPD IAIN Tulungagung menjalin kerjasama
dengan beberapa lembaga antara lain:

Bank BRI, Bank BNI, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam,
Direktorat Pendidikan Tinggi dan lain-lain.
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ma’had al-jami’ah

KEGIATAN

KERJASAMA

PROFIL
Ma’had Al-Jami’ah IAIN Tulungagung berdiri sejak tahun 2012. Mah’ad Al-Jami’ah 
mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman 
melalui pendidikan pesantren di lingkungan IAIN. Salah satu fungsi Ma’had Al-
Jami’ah IAIN Tulungagung adalah untuk memperkuat, memperdalam dan 
mengembangkan khasanah ilmu keagamaan yang telah diperoleh dari kampus serta 
membentuk santri memiliki jiwa akhlakul karimah. Saat ini, daya tampung Ma’had Al-
Jami’ah 350 santri, dikhususkan bagi mahasiswi baru IAIN Tulungagung. Seleksi 
penerimaan santri dilaksanakan pada bulan Agustus-September setiap tahunnya.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Ta’lim al-Kutub al-Shofro’, Pendalaman 
Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. 
Ma’had Al Jami’ah juga menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar Madrasah 
Diniyah bagi mahasiswa semester 1 dan 2, serta memberikan layanan bagi 
semester di atasnya yang ingin melanjutkan. Selain itu, Ma’had Al-Jami’ah juga 
memberlakukan wilayah wajib berbahasa Arab/Inggris.

Ma’had Al Jamiah bekerjasama dengan beberapa lembaga, seperti;Rabithah Ma’ahid 
Al Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama Cabang Tulungagung, Jam’iyatul Qura’ wal 
Hufadz (JQH) Tulungagung dan beberapa pondok pesantren di Jawa Timur.
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mitra kerja

PEMKAB TULUNGAGUNG DPRD TULUNGAGUNG PEMKAB TRENGGALEK
PENGADILAN TINGGI

TULUNGAGUNG
PENGADILAN AGAMA

TULUNGAGUNG
KEPOLISIAN RESORT

TULUNGAGUNG
KODIM 0808

TULUNGAGUNG

LAPAS KELAS II B
TULUNGAGUNG BNNK TULUNGAGUNG KPUD TULUNGAGUNG

UNIS PELAYANAN TEKNIS
PELATIHAN KERJA TULUNGAGUNG

CABANG DINAS PENDIDIKAN JAWA TIMUR
TULUNGAGUNG

DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

TULUNGAGUNG

PENGADILAN AGAMA
BLITAR

PENGADILAN AGAMA
TRENGGALEK

KEJAKSAAN NEGERI
TULUNGAGUNG

KANTOR IMIGRASI KELAS II
BLITAR

MAJELIS AGAMA ISLAM
WILAYAH PATTANI THAILAND

SEKOLAH PASCASARJANA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH

PASCASARJANA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM

PASCASARJANA
UIN SUNAN AMPEL

Kepada segenap mitra,
kerjasama berkelanjutan senantiasa diharapkan.

Terimakasih
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fasilitas

Ma’had Al Jami’ah

Laboratorium IPA

Laboratorium Musik

Mini Bank

Studio Musik

International Office

Pengadilan Semu

Free Wi-Fi 24 Jam

Laboratorium KPI

BI Corner

Perpustakaan

Laboratorium Komputer

Laboratorium Micro Teaching

Radio Kampus
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