
 

1) Tahapan Pengembangan Transformatif (2015 – 2019) 

Pada tahapan pertama, yaitu Tahapan Pengembangan Transformatif (2015-2019), 

sasaran utama UIN Raden Fatah setelah bertransformasi menjadi universitas sejak 

Oktober 2014 adalah menguatnya berbagai aspek akademik dan kelembagaan UIN 

Raden Fatah sesuai dengan kebutuhan transformasi menjadi universitas 

(reformulasi visi-misi-tujuan universitas, penambahan fakultas dan prodi baru, 

restrukturisasi prodi S2, implementasi kurikulum KKNI, membangun sarana-prasarana, 

menambah jumlah dosen dan karyawan, peningkatan kualifikasi dosen, akreditasi institusi 

dan program studi, peningkatan jumlah dan mutu penelitian/publikasi ilmiah, pembinaan 

mahasiswa, dan sebagainya). 

Pada tahapan pengembangan transformatif (2015 – 2019) kelembagaan UIN Raden 

Fatah telah mengalami transformasi dari institut menjadi universitas (UIN). Pada tahap ini 

terdapat sembilan sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu: 

a) Meningkatnya jumlah pendaftar, mutu dan prestasi mahasiswa, serta mutu dan daya 

saing lulusan UIN Raden Fatah 

b) Meningkatnya jumlah prodi, lembaga dan unit dalam memperoleh 

akreditasi/sertifikasi. 

c) Terealisasinya kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan 

standar nasional pendidikan tinggi dengan ciri khas distingsi melayu dan integrasi 

ilmu holistik.  

d) Meningkatnya jumlah dan mutu hasil penelitian, publikasi dan pengabdian kepada 

masyarakat yang terpublikasi secara nasional dan internasional. 

e) Tercapainya jumlah ideal, kualifikasi yang sesuai, dan kinerja yang professional 

tenaga pendidik dan kependidikan UIN Raden Fatah sesuai dengan kebutuhan 

transformasi kelembagaan UIN. 

f) Terbangunnya sarana-prasarana utama penunjang kegiatan akademik, non 

akademik, dan kemahasiswaan sesuai kebutuhan transformasi menjadi UIN dengan 

mengedepankan aspek kemoderenan, keindahan, keserasian, kenyamanan, dan 

suasana Islami (InSANI). 

g) Meningkatnya jumlah dan realisasi kerjasama akademik tingkat nasional dan 

internasional. 

h) Meningkatnya jumlah pendanaan perguruan tinggi untuk mendukung proses 

pembelajaran  

i) Terwujudnya tata kelola dan tata pamong UIN Raden Fatah bermutu tinggi yang 

didukung oleh sistem aplikasi berbasis ICT. 

 

2) Tahapan Pengembangan Komprehensif (2020 - 2024) 

Pada Tahapan Pengembangan Komprehensip (2020 – 2024) ini pengembangan UIN 

Raden Fatah untuk mencapai visi, misi, tujuan, target, dan sasarannya semakin 

komprehensip (menyeluruh) dan terpadu (integrated), baik dalam aspek akademik yang 

terkait dengan fakultas dan prodi-prodi keislaman, maupun fakultas dan prodi-prodi ilmu-

ilmu alam, teknologi, sains, dan humaniora. Pada tahap ini kampus baru di Jakabaring 



(Kampus B) diharapkan telah selesai dibangun dan sumber daya manusia (SDM) sudah 

tercukupi sesuai kebutuhan dan standard nasional. Dengan tercukupinya sarana-

prasarana dan kebutuhan SDM, maka focus UIN Raden Fatah diharapkan lebih kepada 

pengembangan mutu akademik dan mutu lulusan berstandar nasional. Pengembangan 

UIN Raden Fatah juga akan dilakukan dengan mengacu kepada standar-standar nasional 

yang lebih substantif, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan regulasi 

akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

Adapun sasaran utama pada tahapan pengembangan UIN Raden Fatah yang kedua ini 

terfokus pada terwujudnya UIN Raden Fatah sebagai teaching university  dengan 

tata kelola yang baik (good governance), yaitu dalam bentuk diraihnya peringkat mutu 

tertinggi di tingkat nasional dengan target terakreditasi unggul minimal 50% program 

studi (23 Prodi dari 46 Prodi pada tingkat S1, S2, dan S3) dan terakreditasi unggul pada 

tingkat institusi (Akreditasi Perguruan Tinggi/APT) pada tahun 2024. 

Pada tahapan ini terdapat delapan sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu: 

a) Meningkatnya mutu tata kelola UIN Raden Fatah Palembang sesuai dengan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yang ditandai dengan peringkat akreditasi unggul 

baik di tingkat universitas maupun program-program studi. 

b) Meningkatnya secara signifikan jumlah pendaftar, mutu dan prestasi mahasiswa, serta 

mutu dan daya saing lulusan (IPK, masa studi, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, 

kepuasan pengguna) UIN Raden Fatah di tingkat nasional. 

c) Meningkatnya kualifikasi, kompetensi, kinerja, produktifitas akademik (jumlah publikasi, 

HKI, dan lain-lain), dan rekognisi/prestasi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai 

dengan standar nasional. 

d) Terealisasinya kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan 

standar nasional pendidikan tinggi dengan ciri khas distingsi melayu dan integrasi ilmu 

holistik.  

e) Meningkatnya jumlah dan mutu hasil penelitian, khususnya yang didanai melalui 

kemitraan (riset kolaboratif) dengan publikasi hasil riset di jurnal bereputasi baik yang 

berskala nasional maupun internasional. 

f) Meningkatnya jumlah dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan 

mahasiswa, terutama yang didanai oleh mitra kerjasama baik di dalam negeri maupun 

di luar negeri.  

g) Meningkatnya jumlah dan realisasi kerjasama akademik (pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat) tingkat nasional dan internasional yang sesuai 

dengan visi, misi, bermanfaat secara akademik dengan tingkat kepuasan yang tinggi 

dari semua pemangku kepentingan. 

h) Tercapainya kondisi ideal perolehan (peningkatan pendapatan dana PNBP/BLU) dan 

penggunaan keuangan (terutama untuk pendanaan operasional pembelajaran, 

mahasiswa, penelitian, PkM) serta tercukupinya sarana-prasarana akademik modern 

dan bertaraf internasional yang mendukung kegiatan tridarma. 

 

3) Tahapan Pengembangan Adaptif (2025 – 2029) 



Pada tahapan pengembangan adaptif (2025 – 2029) ini pencapaian visi, misi, tujuan, dan 

target UIN Raden Fatah telah mengarah kepada upaya mengadaptasi berbagai aspek 

akademik (tata kelola, pendidikan, riset, pengabdian, kerjasama, dan luaran pendidikan) 

yang telah unggul secara nasional pada periode sebelumnya dengan standard-standar 

akademik univeristas riset (research university) dan standard-standar mutu universitas 

di level regional Asia Tenggara. Sasaran utama dalam tahapan ini adalah UIN Raden 

Fatah menjadi universitas riset yang mutunya terekognisi di kawasan Asia 

Tenggara (peringkat Top 100 universitas terbaik di Asia Tenggara). 

Ada delapan sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahap ini, yaitu: 

a) Meningkatnya mutu tata kelola UIN Raden Fatah Palembang dari peringkat unggul 

secara nasional menjadi unggul di kawasan Asia Tenggara. 

b) Meningkatnya secara signifikan jumlah pendaftar mahasiswa asing dan daya saing 

lulusan UIN Raden Fatah di tingkat nasional dan regional Asia Tenggara. 

c) Meningkatnya kinerja dan produktifitas akademik (jumlah publikasi, HKI, dan paten), 

dan terekognisinya tenaga pendidik di tingkat nasional dan regional Asia Tenggara. 

d) Terealisasinya kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil 

riset dan direkognisi mutunya di tingkat Asia Tenggara. 

e) Meningkatnya mutu hasil penelitian kolaboratif nasional dan regional Asia Tenggara, 

karya ilmiah, serta artikel yang dipublikasi di jurnal bereputasi nasional dan 

internasional. 

f) Meningkatnya jumlah dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

didanai oleh mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. 

g) Meningkatnya jumlah dan realisasi kerjasama akademik (pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat) dengan mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. 

h) Meningkatnya anggaran riset, khususnya dana yang bersumber dari kemitraan riset 

atau lembaga-lembaga donor baik di dalam negeri maupun luar negeri (kawasan Asia 

Tenggara). 

 

4)  Tahapan Pengembangan Inovatif (2030 – 2034). 

Pada tahapan pengembangan inovatif (2030 – 2034) ini pengembangan UIN Raden 

Fatah dilakukan dengan melakukan berbagai inovasi di bidang akademik, khususnya 

dalam bidang riset. Target capaian UIN Raden Fatah yang telah mencapai keunggulan 

sebagai universitas riset di kawasan Asia Tenggara akan ditingkatkan untuk mampu 

berkompetisi di tingkat Asia. Sasaran utama dalam tahapan ini adalah menjadikan UIN 

Raden Fatah sebagai universitas riset yang unggul/bermutu tinggi di kawasan 

Asia (peringkat Top 200 universitas terbaik di Asia). Pada tahapan ini delapan sasaran 

strategis yang ingin dicapai adalah: 

a) Meningkatnya mutu tata kelola UIN Raden Fatah Palembang dari peringkat unggul 

di kawasan Asia Tenggara menjadi universitas riset yang unggul di kawasan Asia. 

b) Meningkatnya secara signifikan jumlah pendaftar mahasiswa asing dan daya saing 

lulusan UIN Raden Fatah di tingkat nasional dan regional Asia. 

c) Meningkatnya kinerja dan produktifitas akademik (jumlah publikasi, HKI, dan paten), 

dan terekognisinya tenaga pendidik di tingkat regional Asia. 



d) Terealisasinya kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang terintegrasi dengan 

hasil riset dan direkognisi mutunya di tingkat Asia. 

e) Meningkatnya mutu hasil penelitian kolaboratif nasional dan regional Asia, serta 

artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal bereputasi nasional dan internasional. 

f) Meningkatnya jumlah dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

didanai oleh mitra kerjasama di kawasan Asia. 

g) Meningkatnya jumlah dan realisasi kerjasama akademik (pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat) dengan mitra kerjasama di kawasan Asia. 

h) Meningkatnya anggaran riset, terutama dana yang bersumber dari luar negeri di 

kawasan Asia. 

 

 

5) Tahapan Pengembangan Kompetitif (2035 – 2039). 

Pada tahapan pengembangan kompetitif (2035 – 2039) ini UIN Raden Fatah yang pada 

tahap sebelumnya telah unggul di kawasan Asia, siap berkompetisi untuk menjadi 

universitas kelas dunia (world class university). Sasaran utama dalam tahapan ini adalah 

menjadikan UIN Raden Fatah sebagai universitas kelas dunia (world class 

university) yang berciri khas keislaman dan direkognisi oleh masyarakat akademik 

dunia (peringkat Top 900 universitas terbaik dunia versi QS Ranking). Ada delapan 

sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahapan ini, yaitu: 

a) Meningkatnya mutu tata kelola UIN Raden Fatah Palembang dari peringkat unggul di 

kawasan Asia menjadi universitas kelas dunia (top 900). 

b) Meningkatnya secara signifikan jumlah pendaftar mahasiswa asing dan daya saing 

lulusan UIN Raden Fatah di tingkat regional Asia dan dunia. 

c) Meningkatnya kinerja dan produktifitas akademik (jumlah publikasi, HKI, dan paten), 

dan terekognisinya tenaga pendidik di tingkat internasional/global. 

d) Terealisasinya kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil 

riset dan direkognisi mutunya di tingkat internasional/global. 

e) Meningkatnya mutu hasil penelitian kolaboratif regional Asia dan global, serta artikel 

ilmiah yang dipublikasi di jurnal bereputasi internasional. 

f) Meningkatnya jumlah dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

didanai oleh mitra kerjasama di berbagai kawasan dunia. 

g) Meningkatnya jumlah dan realisasi kerjasama akademik (pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat) dengan mitra kerjasama di berbagai kawasan 

dunia. 

Memiliki anggaran riset besar yang didanai oleh mitra luar negeri dari berbagai kawasan dunia 

dan dana abadi UIN Raden Fatah (Rafah Endownment). 


