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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan rahmat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunianya kepada 

kita dan seluruh alam semesta, Alhamdulillah, akhirnya rencana operasional (Renop) 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Raden Fatah 

Palembang tahun 2020 dapat di selesaikan. Renop Lembaga Peneitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat Masyarakat ini disusun dengan mengacu pada rencana strategis 

Lembaga Peneitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Renop ini disusun melalui berbagai tahapan termasuk melalui interaksi dengan 

berbagai stakeholder di UIN Raden Fatah Palembang. Renop ini juga diturunkan dari 

Renstra LP2M UIN Raden Fatah Palembang yang menitikberatkan pada perubahan dan 

perkembangan lingkungan internal dan eksternal. Dengan Renop ini diharapkan dapat 

dijadikan panduan dalam mengarahkan, merencanakan, melaksanakan, memonitor dan 

mengevaluasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan studi gender dan 

anak yang dilakukan sivitas akademika UIN Raden Fatah Palembang tahun 2020.  

Dengan demikian, kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan studi 

gender dan anak yang dilaksanakan oleh sivitas akademika LP2M UIN Raden Fatah 

Palembang menjadi lebih sistematis, berkualitas, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya 

akan mendukung arah pengembangan LP2M untuk menjadi lembaga yang unggul, 

terpercaya, mandiri, berstandar internasional, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter 

Islami di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan studi gender dan anak 

tahun 2024, serta  mendukung arah pengembangan UIN Raden Fatah Palembang yang 

menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Nasional, dan Berkarakter 

Islami. 

 

Palembang, 10 September 2020 

Ketua LP2M UIN Raden Fatah 

Palembang, 

 

 

 

       Paisol Burlian 



 
 

A. DASAR PEMIKIRAN 

Rencana Operasional (Renop) pengabdian kepada masyarakat (PkM) LP2M 

UIN Raden Fatah Palembang Tahun Akademik 2020 ini merupakan penjabaran dari 

Rencana Strategis (Renstra) LP2M UIN Raden Fatah Tahun 2020-2024. Dokumen 

Renop ini memuat rumusan rencana dan target pencapaian program kegiatan yang 

bersifat kuantitatif dan kualitatif dari   masing-masing indikator kinerja pencapaian 

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada tahun akademik 2020-2021, sesuai 

dengan masing-masing sasaran yang ditetapkan dalam Renstra LP2M UIN Raden 

Fatah Palembang. 

Dokumen Renop PkM LP2M UIN Raden Fatah ini merupakan hasil 

penyusunan yang bersifat partisipatif dan kontributif. Target-target yang ditetapkan 

dalam dokumen Renop ini merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh unit satuan 

kerja di lingkungan LP2M UIN Raden Fatah yang harus dinyatakan sebagai program 

kerja tahunan beserta rencana pembiayaannya. 

Target-target kuantitatif dan kualitatif yang dinyatakan dalam Renop ini 

ditetapkan untuk melaksanakan misi dalam rangka mewujudkan visi LP2M UIN 

Raden Fatah Palembang.  Indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk   mengukur   

pencapaian   tujuan   dan   sasaran   strategis.  Dengan penetapan indikator kinerja dan 

target kinerja diharapkan perencanaan program dan kegiatan LP2M UIN Raden Fatah 

lebih terarah dan terkendali secara optimal.   

 

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGEMBANGAN 

Visi 

“Menjadi lembaga yang unggul, terpercaya, mandiri, berstandar internasional, 

berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami di bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat tahun 2024”. 

Misi 

1. Meningkatkan kemampuan peran serta dosen dan mahasiswa dalam penelitian 

dan pengabdian masyarakat. 

2. Mengembangkan pemanfaatan IPTEK serta budaya berkualitas dan inovatif 

3. Meningkatkan kemandirian lembaga dan pusat-pusat penelitian dan 

pengabdian dalam pemberdayaan masyarakat. 



 
 

4. Mengembangkan dan mewujudkan produk-produk unggulan hasil penelitian 

dan pemberdayaan pada masyarakat. 

5. Mengembangkan penelitan-penelitian unggulan dan publikasi ilmiah dalam 

media jurnal penelitian yang terakreditasi secara nasional dan internasional. 

6. Meningkatkan dan mengembangkan perolehan paten dan hak kekayaan 

intelektual. 

7. Mendorong industrialisasi pedesaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi tepat guna. 

 

C. Program, Kegiatan, dan Indikator Kerja Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Pusat Penelitian dan Penerbitan 

TUJUAN Meningkatkan kualitas penelitian 

SASARAN Meningkatnya pemanfaataan hasil penelitian 

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

Meningkatnya 

pemanfaatan hasil 

penelitian 

Meningkatnya 

budaya mutu 

pendidikan bidang 

penelitian 

Bantuan Peningkatan Mutu 

Kegiatan Penelitian Berbasis Output 

dan Outcome 

Indikator: 

• Meningkatnya produktivitas 

penelitian para dosen UIN Raden 

Fatah Palembang dalam berbagai 

aspek 

• Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

penelitian para stakeholder di UIN 

Raden Fatah Palembang 

• Bertambahnya penelitian yang didanai 

melalui APBN/BLU 

• Bertambahnya penelitian yang didanai 

melalui kemitraan 

Meningkatnya 

kualitas pendidik di 

bidang penelitian 

Program Pendampingan Percepatan 

Guru Besar Dosen UIN Raden Fatah 

Palembang 

Indikator: 



 
 

• Bertambahnya dosen yang memiliki 

jabatan fungsional Guru Besar 

• Meningkatnya rangking publikasi 

ilmiah UIN Raden Fatah Palembang 

• Meningkatnya persentase dosen yang 

memperoleh pendampingan penulisan 

artikel ilmiah jurnal nasional 

terakreditasi 

• Meningkatnya persentase dosen yang 

memperoleh pendampingan penulisan 

artikel ilmiah jurnal internasional 

bereputasi 

 

Pelatihan Penguatan Metode 

Penelitian Bagi Dosen Sebagai 

Peneliti 

Indikator: 

• Meningkatnya kemampuan aplikasi 

metode penelitian sehingga 

menghasilkan penelitian yang lebih 

bervariatif dan layak dipublikasi pada 

jurnal bereputasi dan terindek 

• Pelaksanaan penelitian dan 

pengumpulan hasil penelitian tepat 

waktu 

• Pelaporan penelitian yang baik dan 

bertanggung jawab 

• Menghasilkan buku, HAKI, dan 

artikel ilmiah 

Meningkatnya 

kerjasama di bidang 

penelitian 

Kerjasama Internasional University 

of Newcastle Australia 

Indikator: 

• Ditandatanganinya MoA/MoU 

dengan University of Newcastle 



 
 

Australia 

• Terlaksananya studi komparatif 

tentang penelitian melalui 

peningkatan mutu pembelajaran 

 

Kerjasama Internasional Universitas 

Teknologi Malaysia 

Indikator: 

• Ditandatanganinya MoA/MoU 

dengan Universitas Teknologi 

Malaysia 

• Terlaksananya kolokium, studi 

banding, workshop/seminar dan 

visiting lecture 

 

Kerjasama Internasional UNISSA 

Brunei Darussalam 

Indikator: 

• Ditandatanganinya MoA/MoU 

dengan UNISSA 

• Terlaksananya kolaborasi penelitian 

melalui postdoctoral 

Meningkatnya 

kualitas hasil 

penelitian 

Diseminasi Hasil Penelitian Berbasis 

Kebudayaan Melayu 

Indikator: 

• Meningkatnya produktivitas 

penelitian para dosen UIN Raden 

Fatah Palembang dalam bidang 

penelitian berbasis kebudayaan 

melayu 

• Meningkatnya persentase dosen 

yang memperoleh pendampingan 

penulisan artikel hasil penelitian 

berbasis kebudayaan melayu 



 
 

Meningkatnya 

penyelesaian tindak 

lanjut hasil 

pemeriksaan internal 

dan eksternal 

Seminar Hasil Penelitian 

Indikator: 

• Meningkatnya persentase dosen yang 

menyelesaikan penelitian yang 

dibuktikan dengan ada 

• Menyusun buku dummy sebagai 

tindak lanjut penyelesaian seminar 

hasil penelitian 

Menguatnya 

kapasistas dan 

akselerasi akreditasi 

Akreditasi Jurnal di Lingkungan 

UIN Raden Fatah Palembang 

Indikator: 

• Meningkatnya status akreditasi jurnal 

di lingkungan UIN Raden Fatah 

Palembang 

• Meningkatnya persentase jurnal yang 

terakreditasi di lingkungan UIN 

Raden Fatah Palembang 

• Meningkatnya persentase jurnal 

ilmiah yang terakreditasi Sinta 3 (10 

Jurnal) dan 2 (4 Jurnal) 

 

Kegiatan Penguatan Mutu Artikel 

dan Manajemen Jurnal pada LP2M 

Indikator: 

• Meningkatnya pemahaman terkait 

manajemen pengelolaan jurnal sesuai 

standar akreditasi nasional 

• Meningkatnya pengetahuan tentang 

tips, trik, dan strategi untuk 

pengindeksan di database 

internasional 

• Meningkatnya pemahaman tentang 

cara penggunaan OJS sebagai 

platform 

 



 
 

 

2. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 

TUJUAN Meningkatkan Pengabdian kepada Masyarakat 

SASARAN Meningkatnya pemanfaataan hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat 

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

Peningkatan kualitas 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Meningkatkan 

persentase 

Pengabdian kepada 

Masyarakat  

➢ PkM berbasis Riset dengan 

indikator: 

• Meningkatnya semangat Dosen untuk 

melaksanakan tridarma perguruan 

tinggi di bidang pengabdian 

masyarakat sesuai bidang keahliah 

masing-masing. 

• Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

pengabdian Dosen terhadap 

masyarakat dalam memajukan daerah 

di berbagai bidang seperti agama, 

pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, 

kesehatan, teknologi, dan lain-lain 

melaui kegiatan pembinaan, 

pengembangan, dan inovasi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

 

➢ PkM berbasis Prodi dengan 

indikator: 

• Meningkatnya semangat Dosen untuk 

melaksanakan tridarma perguruan 

tinggi di bidang pengabdian 

masyarakat sesuai bidang keilmuan 

masing-masing prodi. 

• Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

pengabdian Dosen terhadap 

masyarakat dalam memajukan daerah 

di berbagai bidang sesuai bidang 

keilmuan masing-masing prodi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 



 
 

di bidang sesuai bidang keilmuan 

masing-masing prodi. 

 

➢ PkM berbasis Moderasi Beragama 

dengan indikator: 

• Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

pengabdian kepada masyarakat 

berbasis moderasi beragama bagi para 

Dosen. 

• Meningkatnya mutu pengabdian 

kepada masyarakat berbasis moderasi 

beragama bagi para Dosen baik secara 

kualitas maupun kuantitas (publikasi 

ilmiah berbasis pengabdian). 

 

➢ PkM berbasis Pengembangan Desa 

Mitra Kampus dengan indikator: 

• Meningkatnya peran civitas akademika 

UIN Raden Fatah Palembang dalam 

melaksanakan tridarma perguruan 

tinggi di bidang pengabdian 

masyarakat. 

• Membina para sarjana di kabupaten 

Lahat dan Musi Banyuasin dalam 

melakukan pengabdian kepada 

msayarakat desa dalam rangka 

memajukan daerah/masayarakat desa 

di berbagai bidang seperti agama, 

pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, 

kesehatan, teknologi, dan lain-lain 

melaui kegiatan pembinaan, 

pengembangan, dan inovasi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

 

➢ PkM berbasis Lingkungan Kampus 

dengan indikator: 

• Meningkatnya semangat Dosen untuk 

melaksanakan tridarma perguruan 

tinggi di bidang pengabdian 

masyarakat di lingkungan sekitar UIN 



 
 

Raden Fatah Palembang sesuai bidang 

keahliah masing-masing. 

• Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

pengabdian Dosen terhadap 

masyarakat dalam memajukan daerah 

di lingkungan sekitar UIN Raden Fatah 

Palembang dalam berbagai bidang 

seperti agama, pendidikan, budaya, 

sosial, politik, ekonomi, kesehatan, 

teknologi, dan lain-lain melaui 

kegiatan pembinaan, pengembangan, 

dan inovasi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, politik, ekonomi, kesehatan, 

teknologi, dan lain-lain. 

 

➢ PkM berbasis Kemitraan dengan 

indikator: 

• Meningkatnya semangat Dosen untuk 

melaksanakan tridarma perguruan 

tinggi di bidang pengabdian 

masyarakat sesuai bidang keahliah 

masing-masing. 

• Meningkatnya peran civitas akademika 

UIN Raden Fatah Palembang dalam 

memecahkan masalah tertentu yang 

dialami oleh sebuah komunitas 

masyarakat di berbagai bidang seperti 

agama, pendidikan, budaya, sosial, 

politik, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain melaui kegiatan 

pembinaan, pengembangan, dan 

inovasi. 

• Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

pengabdian Dosen terhadap 

masyarakat dalam memajukan daerah 

pedesaan di berbagai bidang seperti 

agama, pendidikan, budaya, sosial, 

ekonomi, kesehatan, teknologi, dan 

lain-lain melaui kegiatan pembinaan, 

pengembangan, dan inovasi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 



 
 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, politik, ekonomi, kesehatan, 

teknologi, dan lain-lain. 

 

Meningkatkan 

persentase 

Pengabdian kepada 

Masyarakat  yang 

didanai melalui 

kemitraan 

➢ PkM berbasis Riset dengan 

indikator: 

• Meningkatnya semangat Dosen untuk 

melaksanakan tridarma perguruan 

tinggi di bidang pengabdian 

masyarakat sesuai bidang keahliah 

masing-masing. 

• Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

pengabdian Dosen terhadap 

masyarakat dalam memajukan daerah 

di berbagai bidang seperti agama, 

pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, 

kesehatan, teknologi, dan lain-lain 

melaui kegiatan pembinaan, 

pengembangan, dan inovasi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

 

➢ PkM berbasis Prodi dengan 

indikator: 

• Meningkatnya semangat Dosen untuk 

melaksanakan tridarma perguruan 

tinggi di bidang pengabdian 

masyarakat sesuai bidang keilmuan 

masing-masing prodi. 

• Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

pengabdian Dosen terhadap 

masyarakat dalam memajukan daerah 

di berbagai bidang sesuai bidang 

keilmuan masing-masing prodi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 



 
 

di bidang sesuai bidang keilmuan 

masing-masing prodi. 

 

➢ PkM berbasis Moderasi Beragama 

dengan indikator: 

• Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

pengabdian kepada masyarakat 

berbasis moderasi beragama bagi para 

Dosen. 

• Meningkatnya mutu pengabdian 

kepada masyarakat berbasis moderasi 

beragama bagi para Dosen baik secara 

kualitas maupun kuantitas (publikasi 

ilmiah berbasis pengabdian). 

 

➢ PkM berbasis Pengembangan Desa 

Mitra Kampus dengan indikator: 

• Meningkatnya peran civitas akademika 

UIN Raden Fatah Palembang dalam 

melaksanakan tridarma perguruan 

tinggi di bidang pengabdian 

masyarakat. 

• Membina para sarjana di kabupaten 

Lahat dan Musi Banyuasin dalam 

melakukan pengabdian kepada 

msayarakat desa dalam rangka 

memajukan daerah/masayarakat desa 

di berbagai bidang seperti agama, 

pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, 

kesehatan, teknologi, dan lain-lain 

melaui kegiatan pembinaan, 

pengembangan, dan inovasi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

 

➢ PkM berbasis Lingkungan Kampus 

dengan indikator: 

• Meningkatnya semangat Dosen untuk 

melaksanakan tridarma perguruan 

tinggi di bidang pengabdian 

masyarakat di lingkungan sekitar UIN 



 
 

Raden Fatah Palembang sesuai bidang 

keahliah masing-masing. 

• Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

pengabdian Dosen terhadap 

masyarakat dalam memajukan daerah 

di lingkungan sekitar UIN Raden Fatah 

Palembang dalam berbagai bidang 

seperti agama, pendidikan, budaya, 

sosial, politik, ekonomi, kesehatan, 

teknologi, dan lain-lain melaui 

kegiatan pembinaan, pengembangan, 

dan inovasi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, politik, ekonomi, kesehatan, 

teknologi, dan lain-lain. 

 

➢ PkM berbasis Kemitraan dengan 

indikator: 

• Meningkatnya semangat Dosen untuk 

melaksanakan tridarma perguruan 

tinggi di bidang pengabdian 

masyarakat sesuai bidang keahliah 

masing-masing. 

• Meningkatnya peran civitas akademika 

UIN Raden Fatah Palembang dalam 

memecahkan masalah tertentu yang 

dialami oleh sebuah komunitas 

masyarakat di berbagai bidang seperti 

agama, pendidikan, budaya, sosial, 

politik, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain melaui kegiatan 

pembinaan, pengembangan, dan 

inovasi. 

• Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

pengabdian Dosen terhadap 

masyarakat dalam memajukan daerah 

pedesaan di berbagai bidang seperti 

agama, pendidikan, budaya, sosial, 

ekonomi, kesehatan, teknologi, dan 

lain-lain melaui kegiatan pembinaan, 

pengembangan, dan inovasi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 



 
 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, politik, ekonomi, kesehatan, 

teknologi, dan lain-lain. 

 

Meningkatkan 

persentase life skill 

mahasiswa melalui 

Pengabdian kepada 

Masyarakat   

➢ KKN Nusantara dengan indikator: 

• Meningkatnya kemampuan 

pengabdian mahasiswa terhadap 

masyarakat dalam skala luas. 

• Meningkatnya kemajuan daerah-

daerah 3T (terdepan, terluar, dan 

tertinggal) di Indonesia di bidang 

pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, 

kesehatan, teknologi, dan lain-lain 

melalui kegiatan pemberdayaan dan 

inovasi. 

• Meningkatnya kerjasama terhadap 

pemerintah dan masyarakat sipil 

daerah-daerah 3T di Indonesia. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

 

➢ KKN Kebangsaan dengan indikator: 

• Meningkatnya kemampuan 

pengabdian mahasiswa terhadap 

masyarakat dalam skala nasional. 

• Meningkatnya kegiatan dakwah 

dengan semangat kebangsaan 

(nasionalisme/ cinta tanah air) terhadap 

masyarakat di Indonesia. 

• Meningkatnya semangat 

merealisasikan janji kemerdekaan 

dengan mengabdi terhadap masyarakat 

di bidang pendidikan, budaya, sosial, 

ekonomi, kesehatan, teknologi, dan 

lain-lain melalui kegiatan 

pemberdayaan dan inovasi. 

• Meningkatnya kerjasama terhadap 

pemerintah dan masyarakat sipil di 

Indonesia. 



 
 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

khususnya terkait isu-isu kebangsaan 

(Agama, ideologi, sosial, budaya, dan 

politik). 

 

➢ KKN Melayu Serumpun dengan 

indikator: 

• Meningkatnya kemampuan 

pengabdian mahasiswa terhadap 

masyarakat melayu dalam skala 

nasional dan internasional. 

• Meningkatnya eksistensi budaya 

melayu melalui kegiatan 

pemberdayaan sumber daya alam dan 

budaya melayu. 

• Meningkatnya integrasi nilai-nilai 

budaya melayu dalam pengembangan 

di bidang pendidikan, budaya, sosial, 

ekonomi, kesehatan, teknologi, dan 

lain-lain melalui kegiatan 

pemberdayaan dan inovasi. 

• Meningkatnya kerjasama terhadap 

pemerintah dan masyarakat melayu 

serumpun (Indonesia, Malaysia, 

singapura, Thailand, Brunei dan 

Darussalam). 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang pendidikan, agama (islam 

melayu), budaya melayu, sosial, dan 

lain-lain. 

 

➢ KKN Tematik dengan indikator: 

• Meningkatnya kemampuan 

pengabdian mahasiswa terhadap 

masyarakat dalam fokus masalah 

tertentu. 

• Meningkatnya kuantitas pemecahan 

masalah (problem solver) di bidang 

tertentu seperti agama, pendidikan, 

budaya, sosial, ekonomi, kesehatan, 

teknologi, dan lain-lain melalui 



 
 

kegiatan pemberdayaan dan inovasi. 

• Meningkatnya kerjasama terhadap 

pemerintah dan masyarakat sipil di 

Sumatera Selatan. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

 

➢ KKN Regular dengan indikator: 

• Meningkatnya kemampuan 

pengabdian mahasiswa terhadap 

masyarakat di Kabupaten Muara Enim 

dan Ogan Ilir. 

• Meningkatnya pemecahan masalah 

yang dialami oleh masyarakat daerah 

(problem solver) di berbagai bidang 

seperti agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

• Meningkatnya kemajuan daerah di 

berbagai bidang seperti agama, 

pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, 

kesehatan, teknologi, dan lain-lain 

melalui kegiatan pemberdayaan dan 

inovasi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

 

➢ KKN Mandiri dengan indikator: 

• Meningkatnya kemampuan 

pengabdian mahasiswa terhadap 

masyarakat di Kabupaten Lahat. 

• Meningkatnya permasalahan yang 

dialami oleh masyarakat daerah 

(problem solver) di berbagai bidang 

seperti agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 



 
 

• Meningkatnya kemajuan daerah di 

berbagai bidang seperti agama, 

pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, 

kesehatan, teknologi, dan lain-lain 

melalui kegiatan pemberdayaan dan 

inovasi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

Peningkatan kerjasama 

di bidang Pengabdian 

kepada Masyarakat   

Meningkatkan 

persentase 

kerjasama regional 

dan nasional di 

bidang Pengabdian 

kepada Masyarakat 

yang ditindaklanjuti  

➢ KKN Nusantara dengan indikator: 

• Meningkatnya kemampuan 

pengabdian mahasiswa terhadap 

masyarakat dalam skala luas. 

• Meningkatnya kemajuan daerah-

daerah 3T (terdepan, terluar, dan 

tertinggal) di Indonesia di bidang 

pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, 

kesehatan, teknologi, dan lain-lain 

melalui kegiatan pemberdayaan dan 

inovasi. 

• Meningkatnya kerjasama terhadap 

pemerintah dan masyarakat sipil 

daerah-daerah 3T di Indonesia. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

 

➢ KKN Kebangsaan dengan indikator: 

• Meningkatnya kemampuan 

pengabdian mahasiswa terhadap 

masyarakat dalam skala nasional. 

• Meningkatnya kegiatan dakwah 

dengan semangat kebangsaan 

(nasionalisme/ cinta tanah air) terhadap 

masyarakat di Indonesia. 

• Meningkatnya semangat 

merealisasikan janji kemerdekaan 

dengan mengabdi terhadap masyarakat 

di bidang pendidikan, budaya, sosial, 



 
 

ekonomi, kesehatan, teknologi, dan 

lain-lain melalui kegiatan 

pemberdayaan dan inovasi. 

• Meningkatnya kerjasama terhadap 

pemerintah dan masyarakat sipil di 

Indonesia. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

khususnya terkait isu-isu kebangsaan 

(Agama, ideologi, sosial, budaya, dan 

politik). 

 

➢ KKN Melayu Serumpun dengan 

indikator: 

• Meningkatnya kemampuan 

pengabdian mahasiswa terhadap 

masyarakat melayu dalam skala 

nasional dan internasional. 

• Meningkatnya eksistensi budaya 

melayu melalui kegiatan 

pemberdayaan sumber daya alam dan 

budaya melayu. 

• Meningkatnya integrasi nilai-nilai 

budaya melayu dalam pengembangan 

di bidang pendidikan, budaya, sosial, 

ekonomi, kesehatan, teknologi, dan 

lain-lain melalui kegiatan 

pemberdayaan dan inovasi. 

• Meningkatnya kerjasama terhadap 

pemerintah dan masyarakat melayu 

serumpun (Indonesia, Malaysia, 

singapura, Thailand, Brunei dan 

Darussalam). 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang pendidikan, agama (islam 

melayu), budaya melayu, sosial, dan 

lain-lain. 

 

➢ KKN Tematik dengan indikator: 

• Meningkatnya kemampuan 

pengabdian mahasiswa terhadap 

masyarakat dalam fokus masalah 



 
 

tertentu. 

• Meningkatnya kuantitas pemecahan 

masalah (problem solver) di bidang 

tertentu seperti agama, pendidikan, 

budaya, sosial, ekonomi, kesehatan, 

teknologi, dan lain-lain melalui 

kegiatan pemberdayaan dan inovasi. 

• Meningkatnya kerjasama terhadap 

pemerintah dan masyarakat sipil di 

Sumatera Selatan. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

 

➢ KKN Regular dengan indikator: 

• Meningkatnya kemampuan 

pengabdian mahasiswa terhadap 

masyarakat di Kabupaten Muara Enim 

dan Ogan Ilir. 

• Meningkatnya pemecahan masalah 

yang dialami oleh masyarakat daerah 

(problem solver) di berbagai bidang 

seperti agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

• Meningkatnya kemajuan daerah di 

berbagai bidang seperti agama, 

pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, 

kesehatan, teknologi, dan lain-lain 

melalui kegiatan pemberdayaan dan 

inovasi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

 

➢ KKN Mandiri dengan indikator: 

• Meningkatnya kemampuan 

pengabdian mahasiswa terhadap 

masyarakat di Kabupaten Lahat. 



 
 

• Meningkatnya permasalahan yang 

dialami oleh masyarakat daerah 

(problem solver) di berbagai bidang 

seperti agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

• Meningkatnya kemajuan daerah di 

berbagai bidang seperti agama, 

pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, 

kesehatan, teknologi, dan lain-lain 

melalui kegiatan pemberdayaan dan 

inovasi. 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

di bidang agama, pendidikan, budaya, 

sosial, ekonomi, kesehatan, teknologi, 

dan lain-lain. 

 

Meningkatkan 

persentase 

kerjasama 

internasional di 

bidang 

Pengabdian 

kepada 

Masyarakat yang 

ditindaklanjuti 

➢ KKN Internasional dengan 

indikator: 

• Meningkatnya kemampuan 

pengabdian mahasiswa terhadap 

masyarakat internasional di kawasan 

Asia Tenggara khususnya di daerah 

terpencil. 

• Meningkatnya daerah-daerah terpencil 

di kawasan Asia Tenggara di bidang 

pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, 

kesehatan, teknologi, dan lain-lain 

melalui kegiatan pemberdayaan dan 

inovasi. 

• Meningkatnya kerjasama terhadap 

pemerintah dan masyarakat 

internasional di kawasan Asia 

Tenggara (Indonesia, Malaysia, 

singapura, Thailand, Brunei dan 

Darussalam). 

• Meningkatnya mutu pengabdian baik 

secara kualitas maupun kuantitas 

(publikasi ilmiah berbasis pengabdian) 

terkait isu-isu internasional di berbagai 

bidang seperti agama, pendidikan, 

budaya, sosial, ekonomi, kesehatan, 

teknologi, dan lain-lain. 



 
 

 

 

 

3. PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK 

TUJUAN Meningkatkan Studi Gender dan Anak 

SASARAN Meningkatnya pemanfaataan hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat 

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

Penguatan pusat studi 

gender dan anak 

Pembentukan 

kelompok kerja 

gender 

Percepatan pembentukan kelompok kerja 

gender dengan indikator: 

• Meningkatnya efektifitas peran dan 

fungsi kelompok kerja gender UIN 

Raden Fatah Palembang. 

• Terbentuknya kelompok kerja 

penagrusutamaan gender (PUG) UIN 

Raden Fatah Palembang. 

• Terimplementasinya peran PUG 

sebagai suatu strategi dalam 

pelaksanaan proses pendidikan di UIN 

Raden Fatah Palembang. 

Meningkatkan 

persentase focal 

point gender 

Membentuk focal point gender UIN 

Raden Fatah Palembang dengan 

indikator: 

• Terbentuknya focal point gender UIN 

Raden Fatah Palembang. 

• Terwujudnya sensitivitas gender dalam 

proses pendidikan di UIN Raden Fatah 

Palembang. 

Meningkatkan 

persentase kajian 

gender dan 

perspektif 

Membentuk forum diskusi ilmiah kajian 

gender berbagai perspektif dengan 

indikator: 

• Terbentuknya diskusi ilmiah kajian 

gender dari berbagai perspektif UIN 

Raden Fatah Palembang. 

• Terselenggaranya diskusi ilmiah kajian 

gender dari berbagai perspektif UIN 

Raden Fatah Palembang. 

• Terselenggaranya pengabdian kepada 

masyarakat berbasis gender dari 

berbagai perspektif UIN Raden Fatah 

Palembang. 

• Bertambahnya karya tulis ilmiah 

terkait studi gender di jurnal yang 

berupatasi nasional dan internasional. 



 
 

Meningkatkan 

persentase layanan 

responsive gender 

Menyelenggarakan layanan responsive 

gender dengan indikator: 

• Terselenggaranya layanan responsive 

gender di UIN Raden Fatah 

Palembang. 

• Meningkatnya layanan responsive 

gender di UIN Raden Fatah 

Palembang. 

Meningkatkan 

prasarana responsif 

gender 

Meningkatkan prasarana responsive 

gender dengan indicator: 

• Meningkatnya kuantitas dan kualitas 

buku pedoman responsif gender di UIN 

Raden Fatah Palembang. 

• Bertambahnya modul responsif gender 

di UIN Raden Fatah Palembang.  

Peningkatan kerjasama 

di bidang studi gender 

dan anak 

Meningkatkan 

Persentase 

kerjasama nasional 

di bidang studi 

gender dan anak 

yang ditindaklanjuti 

Melakukan jalinan kerjasama nasional di 

bidang studi gender dan anak dengan 

indikator: 

• Meningkatnya jejaring kerjasama 

dengan berbagai lembaga nasional 

terhadap pemerintah pusat 

(kementerian), pemerintah daerah, dan 

lembaga lainnya di bidang studi gender 

dan anak. 

• Meningkatnya kuantitas MoU, 

Pencegahan Kejahatan Seksual (PKS), 

dan kerjasama dengan berbagai 

lembaga nasional terhadap pemerintah 

pusat (kementerian), pemerintah 

daerah, dan lembaga lainnya di bidang 

studi gender dan anak. 

Meningkatkan 

Persentase 

kerjasama 

internasional di 

bidang studi gender 

dan anak yang 

ditindaklanjuti 

Melakukan jalinan kerjasama nasional di 

bidang studi gender dan anak dengan 

indikator: 

• Meningkatnya jejaring kerjasama 

dengan berbagai lembaga internasional 

bidang studi gender dan anak. 

• Meningkatnya kuantitas MoU, 

Pencegahan Kejahatan Seksual (PKS), 

dan kerjasama dengan berbagai 

lembaga internasional di bidang studi 

gender dan anak. 

 

 

 


