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I. Sejarah Fakultas Tarbiyah  

Sejarah pendirian Fakultas Tarbiyah tidak bisa dilepaskan dari pendirian Institut Dirosat Islamiyah 

Al-Amien Prenduan Sumenep (IDIA) yang bercikal bakal dari keingian Pimpinan Pondok Pesantren 

Al-Amien Prenduan untuk mendirikan pesantren tinggi sebagai kelanjutan dari Tarbiyatul 

Mu’allimien Al-Islamiyah (TMI), pada tahun 1980. Tiga tahun setelah ide tersebut, tahun 1983, 

berdirilah Pesantren Tinggi Ilmu Kemasyarakatan (PTIK). PTIK pada 11 September 1983 / 04 Dzul 

Hijjah 1403 berubah menjadi Pesantren Tinggi Al-Amien (PTA) yang diresmikan oleh Menteri 

Agama Republik Indonesia, H. Munawwir Syadzali, MA. Tepat pada tahun 1985 PTA 

bermetamorfosa menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Amien (STIDA). Secara resmi  terdaftar 

pada Kementerian Agama RI, sesuai SK Menteri Agama RI nomor 48 Tahun 1989.  

Fakultas Tarbiyah resmi berdiri pada 3 Maret 1997 berdasarkan SK Direktur Jenderal Pembinaan 

Agama Islam No. E/31/97, tentang Alih Status Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STIDA) menjadi 

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Amien. Pada awal berdirinya Fakultas Tarbiyah mengelola 

Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kemudian pada 21 Juni 2002 Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab secara resmi dibuka sesuai SK Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor : 

Dj.II/144/2002.  

Saat ini, tahun 2020, semua program studi yang dikelola Fakultas Tarbiyah sudah terakreditasi 

oleh BANT-PT. Program Studi Pendidikan Agama Islam terakreditasi B sesuai Surat Keputusan 

BAN-PT No. 1264/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019, berlaku sejak sejak tanggal 30 April 2019 sampai 

dengan 30 April 2024. Sedangkan Program Studi Pendidikan bahasa Arab terakreditasi B sesuai Surat 

Keputusan BAN-PT No. 2337/SK/BAN-PT/Ak-PJJ/S/IV/2020, berlaku sejak 15 Maret 2020 sampai 

dengan 15 Maret 2025.  

 

II. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah  

a. Visi :  

Menjadi Fakultas Tarbiyah Unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

Pendidikan berlandaskan Iman Sempurna Ilmu Luas dan Amal Sejati pada tahun 2025. 

b. Misi :  

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran professional yang Islami dan ma’hadi. 

2. Melaksanakan penelitian berstandar nasional dan internasional. 

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang memberdayakan dan meningkatkan taraf 

kehidupan manusia. 

http://idia.ac.id/download/sk-pendirian-stida-1989/
http://idia.ac.id/download/alih-status-stida-stai-1997/
http://idia.ac.id/download/alih-status-stida-stai-1997/
http://idia.ac.id/download/alih-status-stai-idia-2002/
http://idia.ac.id/download/alih-status-stai-idia-2002/
http://tarbiyah.idia.ac.id/akademik/sertifikat-akreditasi/
http://tarbiyah.idia.ac.id/akademik/sertifikat-akreditasi/
http://idia.ac.id/download/sertifikat-pai-2019/


4. Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab 

serta adil. 

c. Tujuan : 

1. Menghasilkan pribadi-pribadi unggul dalam aqidah, akhlak, keilmuan, kepemimpinan dan 

profesionalitas. 

2. Menghasilkan karya ilmiah yang berstandar nasional dan internasional. 

3. Menghasilkan karya pengabdian yang berdaya guna dalam mewujudkan masyarakat mandiri 

dan sejahtera. 

4. Menjadi Fakultas terpercaya yang memiliki daya saing dan networking regional, nasional dan 

internasional. 

 

III. Visi, Misi, dan Tujuan dan Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

a. Sejarah Singkat 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Dirosat Islamiyah Al-

Amien Prenduan (Prodi PAI-FT IDIA) telah terdaftar sejak tahun 1997 berdasarkan Keputusan 

Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/31/97. Saat ini Prodi PAI 

telah terakreditasi dengan Peringkat B, sesuai Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1264/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019. Keputusan tersebut 

berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2014. 

Fokus utama Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah untuk membentuk sarjana 

PAI yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan Agama 

Islam, untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan berbagai model, strategi dan 

evaluasi pembelajaran yang efektif dan akurat. Serta mengoptimalkan tumbuhnya sarjana 

Pendidikan Agama Islam yang memiliki kecakapan personal, sosial dan nilai-nilai islami, serta 

memiliki keahlian tambahan yang selaras dengan bidang Pendidikan Agama Islam. 

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Program Studi Pendidikan Agama Islam 

menyediakan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, Laboratorium Micro Teaching dan 

Laboratorium Komputer, serta didukung oleh dosen-dosen dan tenaga kependidikan yang 

memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang Pendidikan Agama Islam.   

b. Visi 

Menjadi Program Studi Pendidikan Agama Islam yang bermutu dalam mengembangkan 

IPTEKS dan pembinaan SDM yang berlandaskan Iman Sempurna, Ilmu Luas dan Amal Sejati 

pada tahun 2025 

c. Misi 



1. Menyelenggarakan pendidikan Islam berbasis kurikulum yang intergratif, memadukan 

tradisi keilmuan dan keagamaan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan 

professional, sosial dan berkripibadian Islam 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran professional yang islami dan ma’hadi. 

3. Melaksanakan penelitan berstandar nasional dan internasional. 

4. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang memberdayakan dan meningkatkan taraf 

kehidupan manusia. 

5. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang kredibel, transparan, akuntabel dan 

bertanggung jawab serta adil. 

d. Tujuan 

Tujuan dari program studi PAI Fakultas Tarbiyah IDIA Prenduan adalah untuk melahirkan 

sarjana Pendidikan Agama Islam yang mampu mewujudkan pelayanan pendidikan agama Islam 

secara professional. 

Tujuan umum tersebut dijabarkan dalam tujuan husus yakni : 

1. Melahirkan sarjana Pendidikan Agama Islam yang menguasai dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pendidikan Agama Islam. 

2. Melahirkan sarjana Pendidikan Agama Islam yang mampu menyelenggarakan proses 

pembelajaran dengan berbagai model, strategi dan evaluasi pembelajaran yang efektif dan 

akurat. 

3. Mengoptimalkan tumbuhnya sarjana Pendidikan Agama Islam yang memiliki kecakapan 

personal dan sosial secara seimbang serta mampu mengamalkan nilai-nilai Islami dalam 

kehidupan. 

4. Mengembangkan kemampuan sarjana Pendidikan Agama Islam yang memiliki peran 

tambahan yang selaras dengan bidang Pendidikan Agama Islam untuk memberdayakan 

kehidupan masyarakat. 

e. Profil Lulusan prodi PAI 

1. Guru Pendidikan Agama Islam 

Menjadi sarjana yang ahli dan konsen sebagai guru di  bidang Pendidikan Agama Islam di 

sekolah dan madrasah. 

2. Asisten Peneliti di Bidang PAI 

Menjadi sarjana yang berkompetensi dalam penelitian di bidang pendidikan agama Islam 

3. Edupreunership (Educational entrepeneur) 

Menjadi Sarjana yang ahli dalam pendidikan agama Islam dan mampu menghasilkan sebuah 

produk atau jasa yang bernilai jual dan bermanfaat dalam bidang pendidikan agama Islam. 

 

IV. Visi, Misi, dan Tujuan dan Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)  

a. Visi 



Menjadi program studi yang menghasilkan sarjana unggul di bidang Pendidikan Bahasa Arab 

yang berlandaskan Iman Sempurna, ilmu luas dan amal sejati pada tahun 2025.  

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menciptakan sarjana unggul di bidang 

pendidikan Bahasa Arab yang berlandaskan Iman Sempurna, ilmu luas dan amal sejati pada 

tahun 2025.  

2. Melaksanakan  penelitian berstandart nasional atau internasional untuk mencipytakan sajana 

unggul di bidang pendidikan Bahasa arab yang berlandaskan Iman Sempurna, ilmu luas dan 

amal sejati pada tahun 2025 

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang memberdayakan dan meningkatkan taraf 

kehidupan manusia untuk menciptakan sajana unggul di bidang pendidikan Bahasa arab yang 

berlandaskan Iman Sempurna, ilmu luas dan amal sejati pada tahun 2025 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dalam negeri dan luar negeri utnuk 

mengembangkaan keilmuan di bidang pendididkan Bahasa arab.  

c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga pendidik Bahasa Arab yang memiliki kompetensi 

keguruan dan integritas keagamaan serta inovasi pendidikan dan pembelajaran Bahasa arab    

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai tenanga penddidik dan non-

kependidikan (Guru PBA, Peneliti dalam bidang pendidikan, dan Pemandu Wisata, Haji dan 

Umroh ) 

3. Menghasilkan lulusan sarjana yang menguasai metodologi penelitian pendidikan dan 

pembelajaran Bahasa Arab sebagai alat untuk memperluas wawasan keilmuan, keislaman, 

seni, budaya dan peradaban. 

4. Menghasilkan penelitian yang standar nasional atau internasional yang dapat dijadikan 

rujukan dalam pengembangan Bahasa Arab di sekolah/madrasah, pondok pesantren, dan 

lembaga pendidikan lainnya 

5. Memperluas jalinan kerjasama dengan lembaga kependidikan atau non-kependidikan baik 

yang ada di dalam maupun luar negeri. 

 

d. Profil Lulusan PBA 

1. Guru Pendidikan Bahasa Arab di sekolah dan madrasah 

     Menjadi sarjana yang ahli dan konsen di bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Arab di 

sekolah atau madrasah. 

2. Menjadi Peneliti pada bidang Pendidikan Bahasa Arab 

     Menjadi sarjana yang mampu melakukan penelitian pada bidang pendidikan bahasa Arab.  

3. Menjadi Pemandu Parawisata Dalam dan Luar Negeri (Timur Tengah), Haji dan Umroh 



     Menjadi Sarjana yang bisa memandu wisata bagi orang Arab yang berwisata ke Indonesia 

maupun warga Indonesia yang berparawisata ke Timur tengah. 

 

V. Struktus Organisasi dan Tata Kerja di Fakultas Tarbiyah 

a. Struktur Organisasi  

 

 

 

 

  



b. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Pemangku Jabatan Struktural 

No. Jabatan Strukturan Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Dekan  dekan fakultas memiliki tugas menyusun dan 

melaksanakan restra dari kinerja yang hendak dicapai 

selama masa jabatannya serta menyusun anggaran 

kegiatan, memonitor, mengevaluasi apa telah dicapai 

dari seluruh pelakasanaan kegiatan dan melakukan 

pelaporan ke Rektor. 

2. Gugus Penjamin Mutu 

(GPM) 

GPM Fakultas memiliki tugas melaksanakan 

peningkatan mutu pada kegiatan Pendidikan, 

Penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa yang telah 

disusun dalam Restra di tingkat fakultas serta 

melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian 

kinerja kepada Dekan Fakultas. 

3. Administrator Fakultas Administrator memiliki tugas membantu Dekan dalam 

melakukan inventarisasi hasil kegiatan pendidikan, 

penelitian, PkM dan kerjasama, surat menyurat, dan 

pengelolan website laman Fakultas. 

4. Ketua Prodi Ketua Prodi memiliki werwenang dan bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

administrasi di lingkungan program studi masing-

masing serta membina tenaga pendidik, mahasiswa dan 

tenaga kependidikan, serta bertanggung jawab kepada 

Dekan. 

5. Sekretaris Prodi Dalam pengelolaan Program Studi, Sekretaris Prodi 

memiliki tugas membantu ketua Prodi dalam bidang 

akademik dosen dan mahasiswa. Melaksanakan 

penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan 

kegiatan program studi dan Melaporkan kegiatan 

program studi secara periodik kepada Ketua Program 

Studi.  

6. Unit Penjamin Mutu (UPM) UPM Prodi memiliki tugas melaksanakan peningkatan 

mutu pada kegiatan Pendidikan, Penelitian dan PkM 

dosen dan mahasiswa yang telah disusun dalam Restra 

di tingkat Fakultas serta melakukan monitoring dan 

evaluasi ketercapaian kinerja Unit Penjamin Mutu   di 



tingkat Prodi. 

 

 

C. Tata Kerja Pemangku Jabatan di Fakultas Tarbiyah 

1. Dekan  

Fakultas dipimpin oleh Dekan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan administrasi di lingkungan fakultas masing-masing serta 

membina tenaga pendidik, mahasiswa dan tenaga kependidikan, serta bertanggung jawab kepada 

Rektor. 

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan mempunyai tugas 

dan wewenang : menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis yang hendak dicapai dalam 

masa jabatannya, menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas (RKATF), 

melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai dengan kompetensinya, 

Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan, Melakukan pemantauan dan evaluasi 

kinerja dosen dan tenaga kependidikan, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan pemantauan dan evaluasi proses 

pembelajaran setiap semester, menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi 

akademik, melaksanakan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri, melakukan pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain, Melaksanakan pembinaan sivitas akademika 

dan menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor setelah mendapat penilaian 

Senat Fakultas. 

2. Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas 

Dalam peningkatan Mutu Fakultas, Dekan dibantu oleh Gugus Penjamin Mutu yang 

memiliki tugas dan wewenang : melaksanakan peningkatan mutu pada kegiatan Pendidikan, 

Penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa yang telah disusun dalam Restra di tingkat fakultas 

serta melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian kinerja dan melaporkan kepada Dekan 

Fakultas. 

3. Administrator Fakultas 

Dalam urusan administrasi Fakultas, Dekan dibantu oleh Administrator Fakultas yang 

memiliki tugas dan wewenang : membantu Dekan dalam melakukan inventarisasi hasil kegiatan 

pendidikan, penelitian, PkM dan kerjasama, surat menyurat, dan pengelolan website laman 

Fakultas. 

4. Ketua Program Studi 



Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi (Kaprodi) yang berwenang dan 

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan administrasi di lingkungan program 

studi masing-masing serta membina tenaga pendidik, mahasiswa dan tenaga kependidikan, serta 

bertanggung jawab kepada Dekan. 

Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Program Studi mempunyai tugas dan wewenang, 

Mengkoordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan prodi, Merencanakan jadwal kuliah, praktikum 

dan evaluasi hasil belajar, mengkoordinasi pelaksanaan perkuliahan dan praktikum bidang studi 

di lingkungan IDIA, mengkoordinasi proses pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di lingkungan kampus di bidang studi terkait, mengkoordinasi 

perencanaan, penyediaan dan pengusulan kebutuhan sarana kuliah dan praktikum serta prasarana 

pendidikan, menyusun anggaran di bidang akademik di bawah koordinasi Dekan, mengusulkan 

penambahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, memonitor jalannya proses belajar 

mengajar sesuai dengan kurikulum, memonitor kinerja dosen dan tenaga kependidikan, 

melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum, silabus, RPS (Rencana Pembelajaran 

Semester) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mingguan, mengevaluasi sistem pengelolaan 

prodi yang telah berjalan, melakukan akreditasi program studi, mengimplementasikan Sistem 

Manajemen Mutu di lingkungan program studi, menyusun laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas kepada Dekan dan melaksanakan tugas lain dari atasan yang relevan dengan 

tugas pelaksanaan prodi. 

5. Sekretaris Program Studi 

Dalam pengelolaan Program Studi, Ketua dibantu oleh Sekretaris yang memiliki tugas dan 

wewenang : menyusun jadwal kuliah, Mengkoordinasi pembuatan SAP dan Silabi, 

mengkoordinasi pelaksanaan praktikum, Memproses pengambilan dan pemantapan mata kuliah 

mahasiswa, mengusulkan dosen pembimbing skripsi (tugas akhir) kepada Kaprodi, menjalankan 

layanan administrasi dan pengendalian nilai matakuliah mahasiswa, melaksanakan penyimpanan 

dokumen yang berkaitan dengan kegiatan program studi dan melaporkan kegiatan program studi 

secara periodik kepada Ketua Program Studi.  

6. Unit Penjamin Mutu (UPM) Prodi 

Dalam peningkatan mutu Program Studi, Kaprodi dibantu oleh Unit Penjamin Mutu Prodi 

yang memiliki tugas dan wewenang : melaksanakan peningkatan mutu pada kegiatan Pendidikan, 

Penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa yang telah disusun dalam Restra di tingkat Fakultas 

serta melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian kinerja Unit Penjamin Mutu   di tingkat 

Prodi. 

 


