
1. Standar Internasional 

Memiliki perguruan tinggi yang berstandar “Internasional” akan terus menjadi 

tema penting dalam setiap tahapan pengembangan Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Fatah Palembang. Standar itu mencakup:  

a) pelayanan pendidikan tinggi berstandar internasional (internationally 

standardized),  

b) dikenal di dunia international (internationally recognized),  

c) memiliki reputasi internasional (with international reputation), dan  

d) mendapat pengakuan dan kepercayaan internasional (internationally 

acknowledged and trusted).  

Capaian tersebut akan terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan 

indikator - indikator sebagai berikut:  

1) Adanya kapasitas kelembagaan bertaraf internasional (International 

Institutional Capacity) untuk memfasilitasi, melayani, dan memenuhi 

kebutuhan kegiatan akademik berskala internasional. 

2) Berkembangnya cara pandang internasional (international outlook), sehingga 

para anggota sivitas akademik mampu menyelenggarakan dan 

mengembangkan berbagai kebijakan dan kegiatan akademik yang sejalan 

dengan nilai-nilai dan standar akademik internasional. 

3) Berkembangnya kegiatan-kegiatan berdaya jangkau internasional 

(international reach), yang melintas batas-batas kenegaraan (crossing 

national borders), yang memungkinkan para anggota sivitas akademika 

bersinergi, berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjsama dengan lembaga-

lembaga internasional. 

4) Adanya keterlibatan internasional (international involvement), bahwa para 

anggota sivitas akademika mampu berpartisipasi dan berkolaborasi dalam 

berbagai event academic tingkat internasional. 

5) Adanya pencapaian dan reputasi bertaraf internasional (international 

achievement and reputation) oleh para anggota sivitas akademika dalam 

bentuk karya-karya akademik yang mendapat pengakuan dan apresiasi 

dunia internasional. 

 

2. Berwawasan Kebangsaan 

Di UIN Raden Fatah Palembang, nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi” 

akan diimbangi dengan nilai-nilai dan semangat “kebangsaan”. Meskipun 

dirancang untuk eksis, berprestasi, dan bereputasi di tingkat internasional, 

berbagai kegiatan dan kebijakan terkait dengan Tri Dharma akan senantiasa 

mengedepankan kepentingan nasional dan mengacu pada kebijakan-kebijakan 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Tegaknya 

nilai-nilai “kebangsaan’ dalam tata kelola dan sistem pelayanan pendidikan 

tinggi di UIN Raden Fatah Palembang akan terus dimonitor dan dievaluasi 

dengan menggunakan indikator-indikator capaian sebagai berikut: 

a. Adanya kebijakan dan program akademik yang relevan dan kontekstual 

dengan kondisi, kebutuhan, dan standar nasional. 



b. Adanya kemampuan para anggota sivitas akademika untuk merespons 

peluang dan tantangan nasional dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. 

c. Adanya sentuhan nilai-nilai dan kepentingan kebangsaan dalam berbagai 

kegiatan akademik. 

d. Adanya keserasian antara program-program pengelolaan dan 

pengembangan yang dibuat dengan tata aturan nasional yang berlaku.    

 

3. Berkarakter Islami 

Dalam pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang, nilai-

nilai dan semangat “internasionalisasi” serta “kebangsaan” akan dikendalikan 

dengan nilai-nilai atau semangat “keislaman”. Nilai-nilai dan semangat 

keislaman akan diintegrasikan dengan nilai-nilai dan semangat 

“internasionalisasi” dan “kebangsaan”, sehingga memberikan karakter positif 

pada kegiatan-kegiatan Tri Dharma di UIN Raden Fatah Palembang. Sebelum 

diterapkan atau dijalankan, kebijakan-kebijakan atau program-program 

“internasionalisasi” dan “kebangsaan” akan dinilai dan diverifikasi dengan 

perspektif keislaman. 

Akseptabilitas dan justifikasi kebijakan-kebijakan dan program-program 

TriDharma akan dinilai dan diukur, tidak hanya dengan standar akademik, 

tetapi juga dengan standar keislaman. Kemudian integrasi nilai-nilai dan 

semangat “internasionalisasi”, “kebangsaan”, dan “keislaman” dalam berbagai 

kebijakan dan program pengembangan di UIN Raden Fatah Palembang akan 

terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator 

capaian sebagai berikut: 

a. Adanya kesesuaian antara berbagai kegiatan pengelolaan dan 

pengembangan dengan landasan, panduan, dan orientasi nilai-nilai 

keislaman. 

b. Berkembangnya kegiatan akademik yang mengintegrasikan dan 

mengharmonisasikan nlai-nilai keislaman dan nilai-nilai keilmiahan. 

c. Adanya sumberdaya manusia yang memahami nilai-nilai dasar keislaman 

dan mengamalkannya dalam berbagai aktifitas pelayanan dan keilmuan. 

d. Adanya komunitas dan lingkungan akademik yang Islami. 

e. Adanya blueprint, prosedur, dan pedoman akademik yang sejalan dengan 

nilai-nilai dasar Islam. 

 

MISI UIN RADEN FATAH PALEMBANG  

 

Sejalan dengan nilai pokok (core values) yang terdapat dalam rumusan visi, maka 

misi utama pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang adalah: 

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, 

keberagaman, dan kecendikiawanan. 



2. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu 

yang integralistik.  

3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan 

bertanggungjawab. 

 

TUJUAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG 

Sesuai dengan statuta, UIN Raden Fatah Palembang memiliki tujuan dalam 

pengembangan organisasinya. Tujuan tersebut adalah: 

1. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada masyarakat, dalam 

rangka meningkatkan angka prestasi Pendidikan Tinggi 

2. Menghasilkan Sumberdaya manusia yang Komfetitif, Profesional terampil dan 

Integritas dan; 

Menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi peningkatkan kualitas hidup 

masyarakat 


