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BAB  VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Formulasi Kerjasama IAIN Tulungagung dengan Stakeholder 

Formulasi kerjasama dengan stakeholder, baik lokal, nasional 

maupun internasional dapat berhasil dibangun IAIN Tulungagung dengan 

trust dan dilakukan dalam rangka menaikkan image IAIN Tulungagung 

di mata masyarakat supaya IAIN Tulungagung menjadi universitas 

kebanggaan masyarakat Tulungagung. 

IAIN Tulungagung menjalin kerjasama dalam tingkat lokal dalam 

bidang akademik pada aspek IJIR, sertifikat Madin, Pembelajaran 

Keislaman, dan PPL Lokal. Sedangkan dalam bidang penelitian IAIN 

Tulungagung bekerjasama dengan lembaga pendidikan, Bank, koperasi, 

dan lembaga ekonomi lainnya, lembaga pemasyarakatan dan juga KUA. 

Sedangkan dalam bidang pengabdian, bekerjasama dengan PEMDA 

Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Blitar 

juga dengan takmir masjid di wilayah kabupaten Tulungagung. 

IAIN Tulungagung menjalin kerjasama dalam tingkat nasional 

dalam bidang akademik pada aspek pengadaan beasiswa, pemberian 

gelar abiyatama dan pengadaan dosen Kemenag. Sedangkan dalam 

bidang penelitian IAIN Tulungagung bekerjasama dengan LIPI dan juga 

Kompetitif Kemenag. Sedangkan dalam bidang pengabdian, bekerjasama 
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dalam pengadaan KKN Nusantara, KKN Kebangsaan dan KKN Revolusi 

Mental. 

IAIN Tulungagung menjalin kerjasama dalam tingkat 

internasional dalam bidang akademik pada aspek dosen tamu dari luar 

negeri, PPL di Thailand, PPL di Filipina, PPL di Arab Saudi. Sedangkan 

dalam bidang penelitian IAIN Tulungagung bekerjasama dalam aspek 

sorth course ke luar negeri, penelitian di Thailand, penelitian di Filipina, 

penelitian di Arab Saudi. Sedangkan dalam bidang pengabdian, 

bekerjasama dalam pengadaan KKN di Thailand, Arab Saudi dan 

Filipina. 

2. Proses Kerjasama IAIN Tulungagung dengan Stakeholder 

Proses kerjasama IAIN Tulungagung baik lokal, Nasional 

maupun Internasional dimulai dari komunikasi kemudian membangun 

hubungan baik, selanjutnya membangun kepercayaan (trust) dengan 

stakeholder dan diakhiri dengan membangun jejaring. Proses kerjasama 

yang dibangun akan meningkatkan image branding dan animo 

masyarakat. Proses tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya relasi yang 

baik antara IAIN Tulungagung dengan stakeholder. 

3. Implikasi Dari Adanya Kerjasama IAIN Tulungagung dengan 

Stakeholder 

Implikasi dari adanya kerjasama tersebut adalah adanya animo 

dari masyarakat bahwa IAIN Tulungagung adalah kampus dakwah dan 

peradaban. Setiap aspek kerjasama mempunyai implikasi sendiri-sendiri 
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yang pada akhirnya mampu meningkatkan image branding IAIN 

Tulungagung.  

Kerjasama antara perguruan tinggi dengan stakeholder yang 

mempunyai implikasi dalam aspek internal dan eksternal semakin 

meningkat serta berhasil membangun relasi yang baik. Masyarakat 

sekitar kampus diuntungkan dengan berhasilnya kerjasama antara 

perguruan tinggi dengan stakeholder. 

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini membahas mengenai strategi IAIN Tulungagung 

dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder yang didalamnya 

diuraikan tentang formulasi kerjasama dan proses kerjasama dengan 

stakeholder. Formulasi kerjasama dengan stakeholder, baik lokal, 

nasional maupun internasional dapat berhasil dibangun IAIN 

Tulungagung dengan trust dan dilakukan dalam rangka menaikkan image 

IAIN Tulungagung di mata masyarakat supaya IAIN Tulungagung 

menjadi universitas kebanggaan masyarakat Tulungagung. Proses 

kerjasama IAIN Tulungagung baik lokal, Nasional maupun Internasional 

dimulai dari komunikasi kemudian membangun hubungan baik, 

selanjutnya membangun kepercayaan (trust) dengan stakeholder dan 

diakhiri dengan membangun jejaring. Proses kerjasama yang dibangun 

akan meningkatkan image branding dan animo masyarakat. Proses 

tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya relasi yang baik antara IAIN 
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Tulungagung dengan stakeholder. Formulasi dan proses kerjasama ini 

memperkuat teori STP dan juga mengokohkan bahwa IAIN Tulungagung 

menerapkan blue ocean strategy dalam melakukan kerjasama dengan 

stakeholder.  

2. Implikasi Praktis 

Lembaga perguruan tinggi Islam terutama PTAIN harus siap dan 

sedia dalam melakukan tranformasi dan terobosan yang disebabkan 

berbagai faktor dan ancaman. Maka hendaknya lembaga tersebut 

melakukan kerjasama dengan menggerakkan Humasnya  dikala lembaga 

perguruan tinggi agama Islam tersebut masih eksis untuk meningkatkan 

kualitas dan eksistensinya serta daya saingnya di tengah masyarakat dan 

dunia pendidikan saat ini. 

Kerjasama yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan Islam 

haruslah komprehensif dan integral serta bersinggungan dengan semua 

lini, karena apabila kerjasama tersebut tidak efektif, maka yang terjadi 

adalah lembaga pendidikan Islam tersebut akan menuju kepada 

kehancuran dan sulit berkembang. Namun jangan sampai kerjasama yang 

dilakukan dapat menghilangkan karakter dari lembaga pendidikan Islam 

tersebut, terlebih lagi karakter khas keislaman. Namun, karakter tersebut 

harus mampu dijadikan budaya yang menjadi ikon khusus PTAIN 

tersebut. Hal ini disebabkan karena lembaga pendidikan Islam, betapapun 

memiliki kesamaan dengan lembaga-lembaga lain, namun lembaga 

pendidikan Islam adalah lembaga yang didirikan dengan jati dirinya 
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masing-masing yang pada tingkat tertentu harus dipertahankan.  Oleh 

karenanya terdapat satu prinsip yang cukup bijaksana terkait dengan 

implementasi kerjasama dengan pihak manapun dalam pengelolaan 

lembaga pendidikan Islam yakni “al-muhaafadhatu „ala al-qadiim al-

sholih, wa al-ahdzu bi al-jadiid al-ashlah”. 

Lembaga pendidikan Islam harus mampu bertahan dari pengaruh 

dan juga mampu menghadapi tantangan terhadap lembaga tersebut. Salah 

satunya yaitu dengan memperkuat networking dan memberdayakan 

Humas yang ada. Karena dengan adanya Humas yang baik dan efektif, 

maka lembaga pendidikan Islam mampu mencari chanel dan memperkuat 

eksistensinya.  

 

C. Saran-Saran  

1. Kepada Rektor IAIN Tulungagung  

Hendaknya Rektor IAIN Tulungagung melibatkan semua 

stakeholder yang ada dalam pengembangan IAIN Tulungagung supaya 

IAIN Tulungagung mampu berkembang dengan lebih baik dan menjadi 

kampus yang unggul. 

2. Kepada Humas IAIN Tulungagung  

Hendaknya pihak Humas IAIN Tulungagung selalu berusaha 

untuk menjalin kerjasama dengan stakeholder secara lebih kondusif lagi 

serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berdasar pada 

asas saling menguntungkan supaya mampu mengembangkan IAIN 

Tulungagung. 
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3. Kepada peneliti yang akan datang 

Hendaknya peneliti yang akan datang mengembangkan penelitian 

tentang hubungan dengan masyarakat secara lebih mendalam, terlebih 

lagi dikembangkan dengan penelitian dan pengembangan. 


