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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Rencana Induk Pengembangan (RIP) bagi sebuah organisasi termasuk 
perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan yang harus disusun sehingga 
organisasi tersebut menjadi organisasi yang efektif, program-
programnyasistemetis, terukur, dapat dicapai, rasional, terjadual dan 
berkelanjutan. Prinsip SMART (Sistematic, Measurable, Acceptability, Reasonable 
dan Timely) dalam penyelenggaraan perguruan tinggi menjadi pedoman yang 
diaplikasikan dalam penyusunan RIP IAIN Curup 2016-2040. 

RIP IAIN Curup 2016-2040 ini dijiwai dengan semangat perubahan, yakni 
perubahan menuju Kampus IAIN Curup masa depanyang mengemban mandat 
untuk mewujudkan penyelenggaraan PendidikanTinggi Agama Islam (PTAI) yang 
berkualitas, bertanggung jawab dan berperan aktif dalam perubahan sosial. 
Tuntutan kualitas pelayanan khususnya pendidikantinggi dalam era globalisasi ini 
semakin meningkat seiring dengan semakin tinginya tuntutan pelaksanaan good 
governance dan good corporate governance oleh setiap organisasi publik.  

Dalam upaya merealisasikan mandat tersebut, IAIN Curup mencanangkan 
visi baru, yaitu: Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, 
relegius, inovatif dan kompetitif. RIP IAIN Curup 2016-2040 ini akan 
memberikan arahan bagi kami untuk dapat merespon setiap harapan dari 
stakeholders dengan lebih mengedepankan kualitas pelayanan yang prima. 
Harapannya, semua pihak bisamenerima kehadiran IAIN Curup di tengah-tengah 
masyarakat dan merasa puas baik dari segi pelayanan internal maupun eksternal, 
baik akademik maupunnon-akademik. RIP ini juga menjadi Road Map IAIN Curup. 

Besar harapan kami akan keikutsertaan dan tanggungjawab dari seluruh 
pimpinan, staf, dosen dan mahasiswa mengemban dan mewujudkan harapan, visi 
dan misi IAIN Curup. Semoga niat bulat untuk meningkatkan kinerja ini benar-
benar terwujud, dan semoga Allah SWTmeridloi kita semua, amin. 

Atas tersusunnya RIP IAIN Curup 2016-2040. Ini kami menghaturkan 
terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnyakepada semua pihak, 
terutama kepada Tim RIP IAIN Curup 2016-2040 dan fasilitator yang telah bekerja 
keras dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Semoga kerja keras ini akan 
dibalas Allah SWT dengan pahala yang besar. 

 

Curup, Juli 2018 

Rektor, 

 

 

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd 

NIP. 19711211 199903 1 004 
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SURAT KEPUTUSAN 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP 

Nomor: 216/In.34/II/PP.00.9/07/2018 

Tentang 

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) 

IAIN CURUP 

 

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP 

Menimbang : 1
. 

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan PendidikanTinggi 
Agama Islam (PTAI) yang berkualitas, bertanggung jawab dan 
berperan aktif dalam perubahan sosial, maka perlu disusun 
rencana induk pengembangan IAIN Curup; 

  2
. 

Bahwa pemberlakukan RIP ini perlu ditetapkan melalui Surat 
Keputusan Rektor; 

Mengingat : 1
. 

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU PokokKepegawaiaan; 

  2
. 

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

  3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

  4
. 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 
Tinggi; 

  5
. 

Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang  Pendirian STAIN Curup; 

  6
. 

Keputusan Menteri Agama RI. Nomor :  1 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja 
Kementerian Agama; 

  7
. 

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup; 

  8
. 

Keputusan Menteri Agama RI : B.II/3/08207/2016, tanggal 10 Mei 
2016 tentang Pengangkatan Rektor STAIN Curup Priode 2016 – 2020. 

   M e m u t u s k a n : 

Menetapkan     

Pertama :  SURAT KEPUTUSAN REKTOR CURUP TENTANG RENCANA INDUK 
PENGEMBANGAN (RIP) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
CURUP 

Kedua  :  Petunjuk dan gambaran tentang rencana induk pengembangan ini 
berlaku sejak tanggal 10 Juli 2018 . 
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Keempat  :  Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam 
penetapan ini. 

    

   KUTIPAN:  Surat Keputusan ini disampaikan kepada 
yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

DITETAPKAN DI :   CURUP 

PADA TANGGAL :   Juli 2018 

REKTOR,   

 

 

 

Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd. 

NIP. 19711211 199903 1 004 
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Bagian 1. 

PENDAHULUAN 

 

“A university should be a place of light, of liberty and of learning.” 
--Benjamin Disraeli-- 

 

 

BAHWA universitas adalah rumah pencerahan, pembebasan, dan belajar 

(house of learning) merupakan sebuah khittah yang sejak awal disandang oleh 

institusi pendidikan tinggi manapun secara universal, termasuk bagi IAIN Curup. 

Khittah tersebut mestinya diposisikan sebagai idealisme bagi institusi pendidikan 

tinggi. Idealisme semacam itu kemudian yang dapat memperkukuh; dan 

menguatkan identitas institusi pendidikan dalam menghadapi era globalisasi: Era 

dimana gejala “uniformisasi identitas” menjadi gejala global yang nyaris tak dapat 

dihindari oleh umat manusia; organisasi; dan masyarakat. Pada era semacam itu, 

arah dan indentitas satu perguruan tinggi menjadi pra-syarat dari eksistensi dan 

kontribusi satu universitas terhadap perkembangan zaman dan peradaban. 

Boris Kagarlitsky bahkan menyebut era globalisasi sebagai “the decade of 

frustation” (1999: 10): sebuah masa dimana hampir semua manusia dan atribut 

yang melekat padanya sangat terjebak pada kebebasan semu. Kebebasan yang 

akhirnya menawarkan berbagai persaingan brutal; bahkan tak mengenal batas-

batas kemanusian. Kenyataan ini jika ditarik ke konteks persaingan universitas 

baik secara nasional maupun internasional, maka IAIN Curup tengah berada dalam 

aras persaingan dua kelas yang berbeda tersebut. Persaingan perguruan tinggi 

secara nasional, dan kemudian dipaksa berhadap-hadapan dengan perguruan 

tinggi swasta-asing yang mulai bermunculan sebagai respon dari pasar bebas 

(free-market) pendidikan tinggi. 

Srikant Misra pernah melakukan riset yang mendalam terkait implikasi 

globalisasi terhadap pendidikan. Penelitiannya itu kemudian ia publikasi dengan 

judul The Implication of Globalization on Education. Setidaknya penelitian Misra 

memberikan gambaran utuh bagaimana implikasi globalisasi terhadap pendidikan. 

Mengapa globalisasi begitu hebat mampu mempengaruhi banyak hal dan 
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kehidupan, karena globalisasi merupakan gejala dan keniscayaan yang 

ditimbulkan oleh integrasi ekonomi dan masyarakat melintasi negara-bangsa yang 

menyebarkan informasi; ide-ide; teknologi; barang; layanan; kapital; keuangan 

bahkan manusia (2012: 68). 

 Srikant Misra menegaskan: 

“The term ‘globalization’ means integration of economies and societies 
through cross country flows of information, ideas, technologies, goods, 
services, capital, finance and people. Cross border integration can have 
several dimensions – cultural, social, political and economic. In other words 
“The total education system of the world under one roof” it requires the 
unification of teaching curriculum, methodology and up gradation of 
knowledge and system to remain in the context for efficiency and effectiveness 
by which transformation of knowledge in justified manner to attain the goals 
of life.” 

Pandangan Srikant Misra tersebut menawarkan satu tesis yang sangat 

orisinil untuk kemudian diterapkan oleh universitas manapun: bahwa globalisasi 

telah menyerat universitas di dunia bersaing secara ketat. Mengikuti logika pasar. 

Dalam konteks ini universitas mesti memperhatikan kompetitor dan menerapkan 

sistem pendidikan secara total atau the total education system—sebuah sistem 

pendidikan yang berfondasikan pada unifikasi/kesatuan kurikulum pengajaran; 

metodologi; produksi pengetahuan serta sistem yang efisien dan efektif guna 

mentransformasi pengetahuan guna mendapatkan kehidupan bangsa; manusia; 

dan umat yang lebih baik (2012: 68). Tesis Misra tersebut tentu juga mengikat 

IAIN Curup, agar mempertimbangkan konteks dan trend yang tengah berkembang. 

Merespon hal tersebut maka IAIN Curup idealnya secara intensif merumuskan 

jawaban atas dua pertanyaan penting berikut: “Ke arah mana IAIN Curup akan 

dikembangkan? Dan apa strategi; leading sector yang intensif dikembangkan oleh 

IAIN Curup?” 

 

 

Perguruan Tinggi Islam vis a vis Globalisasi: 
Implikasi, dan Pencarian Leading Sector 
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Ada banyak faktor yang determinan menentukan arah; dan kualitas satu 

perguruan tinggi, tak terkecuali mempengaruhi IAIN Curup. Pertama, pengaruh 

internasional: dimana kondisi dunia seperti perang; krisis ekonomi internasional; 

kualitas hubungan internasional satu negara; dukungan organisasi multinasional 

serta tekanannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi arah; serta kualitas 

perguruan tinggi. Merespon hal ini perguruan tinggi dan universitas manapun, 

mestilah mampu membangun pendekatan positif dalam memproduksi; 

mentransformasi ilmu pengetahuan. Pendekatan yang sepenuhnya berbasis pada 

program inovatif serta interaktif, yang tak hanya mengandalkan kuantitas atau in  

put semata (jumlah mahasiswa). Lebih penting dari hal itu adalah produk 

pendidikan itu sendiri seperti alumni yang tak hanya mampu diserap pasar; tetapi 

generasi yang juga dapat mengembangkan; menciptakan pengetahuan yang 

penting bagi umat manusia; negara dan bangsa. 

Dalam konteks internasional, globalisasi yang kerapkali muncul sebagai satu 

konsekuensi mestilah menjadi sebuah peluang dan kapital yang dapat menjadi 

pilar pengembangan dan penguatan perguruan tinggi, tak terkecuali bagi IAIN 

Curup. Mengapa disebut sebagai sebuah peluang? Globalisasi ketika menyentuh 

pendidikan, akan mendorong institusi pendidikan apapun tingkatannya pada satu 

kenyataan objektif, yakni persaingan. Pada kondisi ini perguruan tinggi, 

universitas, dan institut akan menjelma menjadi karporat yang mesti 

memperhatikan pasar dan trend konsumen. Ironis: tentu saja. Tetapi hal itu tak 

dapat dihindari. Perguruan tinggi manapun, baik di negara-negara inti (nuclear 

state) seperti Amerika Serikat; Inggris; dan negara maju lainnya, maupun di 

negara-negara berkembang (developed-state) seperti Indonesia, akan dihadapkan 

pada kondisi tersebut. Berangkat dari hal itu, maka implikasi globalisasi terhadap 

pendidikan tinggi dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, pada tataran konsep—

globalisasi telah memaksa (force) perguruan tinggi di dunia, termasuk di Indonesia 

untuk merekontruksi konsep pengembangan dan arah pendidikan. Dalam dunia 

yang berubah globalisasi manusia dituntut dapat beradaptasi. Manusia mesti 

memiliki skill atau keahlian; pengalaman; pengetahuan; bahkan institusi 
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pendidikan baru yang dapat mendorong dan melahirkan manusia yang mampu 

beradaptasi dengan perubahan yang ditimbulkan oleh globalisasi. 

Kedua, peran pendidik serta metode transformasi pengetahuan. Globalisasi 

mensyaratkan satu perkembangan teknologi; ekonomi dan budaya manusia. 

Perubahan semacam ini mesti direspon oleh perguruan tinggi dengan 

memposisikan ulang peran pendidik (guru dan dosen) terhadap produk 

pendidikan mahasiswa dan karya-karya ilmiah. Hal lain yang mesti diperhatikan 

oleh perguruan tinggi adalah metode transformasi pengetahuan berbasis riset dan 

teknologi. Berangkat dari dua implikasi ini, lantas ke arah mana perguruan tinggi 

meski dikembangkan? 

Diagram 1. 
Mainstreaming Pengembangan Perguruan Tinggi  

 
 

Diagram di atas (Diagram 1.) menginformasikan fungsi perguruan tinggi, 

dan hal-hal yang mempengaruhi leading sector pengembangan perguruan tinggi. 

Dapat dipahami bahwa mahasiswa merupakan input yang kemudian akan dikelola, 

diproduksi kembali oleh perguruan tinggi. Adapun proses produksi oleh 

perguruan tinggi ditentukan oleh dua hal penting, yakni: konsep produksi 

pengetahuan yang dianut (epistemologi) dan faktor-faktor eksteren seperti 

kebijakan nasional dan trend global. Faktor-faktor itu kemudian yang menentukan 

apakah satu perguruan tinggi mentasbihkan diri sebagai house of learning  atau 

house of research, atau justeru kombinasi keduanya. Demikian, ke arah manakah 

IAIN Curup mesti dikembangkan? Menjawab pertanyaan semacam itu, agaknya 
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penting memahami konteks IAIN Curup-budaya; modal; dan kebijakan. Dari tiga 

aspek itu kemudian rencana pengembangan IAIN Curup dapat dirumuskan dengan 

baik.[] 
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Bagian 2. 

LATAR BELAKANG 

 

 
“…IAIN Curup memahami hubungan antara ilmu-ilmu islam, ilmu sosial dan budaya, dan sains (ilmu 

pengetahuan alam) sebagai hubungan yang bersipat simultan, petulai-istik (terikat), dan saling 
menguatkan. Ilmu-ilmu itu tak dapat diartikan dalam pandangan konflik, dan dipertentangkan. Hanya 

dengan paradigma seperti itu kemudian hubungan antara empat unsur (Islam, Budaya, Turats, dan 
Negara) yang sangat menentukan produksi pengetahuan dapat selaras, harmonis. Hubungan harmonis ini 

sejatinya diinspirasi dari filosofi dan geo-politik budaya etnis Rejang yang lebih mengutamakan 
keharmonisan, toleransi, dan keselarasan antar unsur-unsur sosial, budaya, dan agama.” 

--Naskah Akademik “Epistemologi IAIN Curup”-- 

 

 

IAIN CURUP:  
Identitas dan Karakter Keilmuan 

Ketika STAIN/IAIN/UIN di Indonesia bergerak mengamini paham 

integralistik-dialogis paradigma pengetahuan, maka IAIN Curup melangkah maju 

namun selaras dengan pahamnya bahwa ilmu pengetahuan agama dan sains 

mestilah dihubungkan secara simultan-saling topang dan saling menguatkan. 

Karakter keilmuan tersebut sesungguhnya diinspirasi dari kenyataan geo-kultural 

dimana IAIN Curup berdiri, tumbuh dan berkembang dalam tradisi etnis Rejang. 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup berlokasi pada daerah yang unik secara 

geografis, budaya, dan sosial. Secara IAIN Curup geografis terletak pada Kabupaten 

Rejang Lebong dengan posisi 120ο19’-102ο57’ Bujur Timur dan 2ο22’7’-3ο31 

Lintang Selatan. Secara topografi, Curup didominasi oleh daerah berbukit-bukit 

karena terletak pada daerah Bukit Barisan. Tidak berlebih jika kondisi fisik Curup 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: Ke lereng-datar sampai bergelombang;Jenis 

Tanah-andosol, regosol, podsolik, latasol dan alluvial; tekstur tanah: sedang, 

lempung dan sedikit berpasir. Kondisi geografis seperti itu tidak hanya 

mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, tetapi terkadang 

menentukan cara pandang (world view) masyarakat Rejang Lebong.  Reginald W. 

Bibby (1997) dengan sangat baik telah menjelaskan hubungan antara kondisi 

geografi dengan struktur agama, dan pandangan hidup satu masyarakat melalui 

artikelnya Going, Going, Gone: The Impact of Geographical Mobility on Religion 
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Involment. Menurutnya kondisi geografis satu daerah mempengaruhi struktur 

agama, sosial dan ekonomi masyarakatnya.1 Keunikan lainnya adalah dalam aspek 

budaya. Faktanya IAIN Curup tumbuh dalam satu ruang sosial, dan kebudayaan 

yang dihuni oleh Etnis Rejang. 

Etnis Rejang untuk kemudian disebut sebagai suku Rejang adalah satu dari 

1.340 suku di Indonesia, dan termasuk salah satu bangsa tertua di Sumatera. Suku 

ini dikategorikan sebagai Melayu Proto atau melayu tua-gelombang pertama dari 

dua gelombang migrasi yang dulu diperkirakan terjadi dalam pendudukan 

Nusantara oleh penutur bahasa Austronesia. Layaknya suku Melayu lainnya, Suku 

Rejang juga memiliki kearifan kultural dan lengkap dengan filosofinya yang khas, 

dan itu hanya dapat ditemukan dalam suku Rejang ini. Meminjam perspektif 

antropologi-sosiologi-arkeologi bahwa kehidupan manusia hingga terbentuknya 

satu jaringan masyarakat selalu berasal dari sekelompok manusia yang hidup di 

pesisir pantai dan sungai. Dari dua wilayah itu kemudian mereka menyebar, 

membentuk komunitas masyarakat yang awalnya sangat homogen, lalu secara 

gradual berubah menjadi heterogen hingga terbentuklah ikatan bangsa. Begitu 

juga halnya asal-usul etnis Rejang. Memahami etnis Rejang tidak dapat 

mengabaikan catatan historis tentang anak negari Lu-Shiangshe yang 

mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok masyarakat suku Rha-hyang atau Ra-

Hyang, Re-Hyang atau Re-Jang. Chung Ku-o inilah yang pertama kali menamakan 

dirinya dengan sebutan kata Rejang pada 185-254 tahun Imlek atau 186-117 Caka 

atau sekitar 264-195 BM. Chung Ku-o inilah pula pertamakali menamakan dirinya 

dengan sebutan kata Rejang pada 185-254 tahun Imlek. Ia  mendeklarasikan 

bahwa dirinya adalah anak suku Rejang. 

Kata Rejang sendiri berakar dari kata Rha-Hyang atau Rha-Hyang (Dewa 

yang Maha Berkuasa). Kemudian kata itu berevolusi menjadi Re-Jang yang berarti 

orang yang sudah lama meninggalkan kepercayaannya dan kembali taat 

menyembah dewa. Tesis ini menginformasikan bahwa etnis Rejang pada dasar 

memiliki genealogi yang sesungguhnya kaya, dan unik. Hal ini pula kemudian yang 

                                                           
1
 Reginald W. Bibby. Going, Going, Gone: The Impact of Geographical Mobility on Religious 

Involment. Review of Religious Research, Vol. 38, No. 4 (June, 1997)., hlm. 289. 
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mengisyaratkan bahwa etnis Rejang memiliki unsur-unsur kebudayaan yang 

kompleks, baik kebudayaan fisik dengan bentuk yang khusus, dan hal-hal yang 

bersipat abstrak berupa pranata dan pola-pola sosial yang unik dan khusus. Tidak 

berlebihan jika kemudian etnis Rejang memiliki area kebudayaan (culture area) 

dimana identitas etnis Rejang sangat menonjol di dalam area tersebut. Dalam 

hubungannya dengan itu, IAIN Curup sesungguhnya kampus ini eksis pada area 

kebudayaan Rejang (Rejang’s culture area). Meskipun demikian, IAIN Curup sendiri 

adalah entitas kemajemukan. Dalam makna tidak hanya etnis Rejang yang tumbuh, 

berkembang, dan membangun di dalamnya melainkan ada berbagai etnis yang 

berbaut, berkait-kaitan, dan secara kolektif bergerak di perguruan tinggi ini. 

Hal di atas dipengaruhi oleh formasi sosial dan budaya Kabupaten Rejang 

Lebong umumnya, dan khususnya Curup. Faktanya, baik Kabupaten Rejang 

Lebong, maupun Curup didiami oleh berbagai etnis (plural) bahkan berbagai 

agama. Setidaknya tercatat 43% penduduknya adalah etnis Rejang; 35.2% etnis 

Jawa; sisanya adalah Suku Lembak; Madura; Serawai; Minang; Batak; dan 

Minangkabau. Semetara itu, setidaknya terdapat variasi agama di Kabupaten 

Rejang Lebong ini seperti Islam; Kristen Protestan dan Katolik; Kong Hu Chu, 

Budha, serta Hindu. 96% penduduknya beragama Islam, sisanya baru agama 

lainnya. Tercatat masjid berjumlah 1096, Gereja protestan 12 buah; Katolik 3 buah, 

Viahara 2 buah, Klenteng di Mojorejo, bahkan dulu ada Sinagoga di Sindang Jati. 

Fakta empiris semacam itu kemudian menjadi inspirasi bagi IAIN Curup untuk 

menentukan; dan merumuskan epistemologi keilmuannya. Teoantrokosmosentrik-

Sistemik dipilih sebagai paradigma keilmuan IAIN Curup: kerja pengetahuan yang 

didasarkan pada upaya mempertalikan, mengingkat, dan mengakomodasi ilmu-

ilmu keislaman, ilmu budaya-sosial dan ilmu pengetahuan. Menjadikan tiga 

rumpun ini sebagai mata rantai yang tak boleh putus. Hal ini sesuai dengan filosofi 

kultural Rejang bahwa hubungan unsur-unsur yang membentuk kehidupan dan 

pengetahuan mestilah diikat, dan saling menguatkan, agar tercipta kehidupan yang 

selaras dan harmonis. Karakter keilmuan yang khas tersebut tentu saja 

mempengaruhi model; pola; dan budaya produksi pengetahuan yang dilakoni oleh 

IAIN Curup. Lantas, bagaimana konkritnya? 
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Berangkat dari konteks di atas, maka IAIN Curup bertekad “..menjadi 

lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif  di 

Tingkat Nasional pada tahun 2040.” Tekad tersebut menegaskan 4 (empat) values 

yang menjadi patron pengembangan IAIN Curup, yakni: bermutu, religius, inovatif 

dan kompetitif. Mengapa 4 (empat) hal itu yang dipilih sebagai patron nilai-nilai 

IAIN Curup? 

Setidaknya ada beberapa faktor determinan terhadap nilai-nilai IAIN Curup. 

Nilai tersebut dipilih; dan dirumuskan secara matang dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor seperti: Pertama, geo-kultural dimana IAIN Curup tumbuh dan 

berkembang. Kedua, konteks nasional dimana negara secara jelas telah 

memberikan rambu-rambu bagaimana sesungguhnya perguruan tinggi islam mesti 

dijalankan dan diarahkan. Ketiga, konteks global dimana universitas atau 

pendidikan tinggi di dunia tengah merespon perkembangan teknologi; budaya; 

politik dan ekonomi, sehingga pendidikan tinggi menjadi basis utama bagi manusia 

untuk mampu beradaptasi dengan globalisasi. Faktor-faktor ini kemudian yang 

menjadi dasar mengapa IAIN Curup memproyeksikan pengembangan menjadi 

perguruan tinggi islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif  di Tingkat 

Nasional pada tahun 2040. Untuk merealisasikan tujuan itu, maka IAIN Curup 

merasa perlu untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Curup 25 

tahun ke depan. 
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Bagian 3. 

VISI, MISI IAIN CURUP 

 

 

 

Visi Indonesia dan Fondasi Normatif Visi IAIN Curup   

 
Perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya bangsa Indonesia ke depan, 

pada tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) 

telah menerbitkan Ketetapan No. VII/MPR/2001, tentang Visi Indonesia Masa 

Depan. Dikemukakan pada ketetapan tersebut bahwa Visi Indonesia Masa Depan1 

terdiri dari: (1) visi Ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) 

visi Antara, yaitu Visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai tahun 2020, dan (3) visi 

Lima Tahunan, sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. 

Dengan tidak lagi terdapat kebijakan tentang “Garis-Garis Besar Haluan Negara”, 

maka tidak ada lagi “visi Lima Tahunan” sebagaimana dimaksudkan di dalam 

ketetapan MPR di atas. 

Adapun Visi Indonesia 2020, menurut ketetapan di atas, adalah “terwujudnya 

masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, 

sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara”. 

Untuk itu, di dalam ketetapan MPR di atas, disebutkan terdapat 7 (tujuh) 

tantangan bangsa Indonesia untuk menghadapi visi Indonesia 2020, yaitu: (1) 

pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan Negara; (2) sistem hukum yang adil; 

(3) sistem politik yang demokratis; sistem ekonomi yang adil dan produktif; (4) 

sistem sosial budaya yang beradab; (5) sumber daya manusia yang bermutu; (6) 

globalisasi. Selanjutnya Undang-undang No. 17 Tahun 2007, tanggal 5 Februari 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 

atau diperkenalkan sebagai RPJP Nasional, yang pada dasarnya sejalan dengan Visi 

Indonesia 2020 yang ditetapkan oleh MPR tersebut di atas. Dalam RPJP Nasional 

ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah Indonesia Yang 

Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. 
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RPJP Nasional dimaksudkan untuk memberikan panduan sekaligus ukuran 

ketercapaian visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, melalui program 

pembangunan lima-tahunan pusat maupun daerah, yang meliputi kemandirian, 

kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Visi pembangunan 

nasional 2005-2025 hendak diwujudkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan 

nasional 2: 1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, pembangunan 

nasional: 2) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, 

beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; 3) mewujudkan 

bangsa yang berdayasaing; 4) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan 

hukum; mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; 5) mewujudkan 

pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 6) mewujudkan Indonesia asri dan 

lestari;mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, 

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7) mewujudkan Indonesia berperan 

penting dalam pergaulan dunia internasional. Selanjutnya RPJP Nasional 

menetapkan 4 (empat) bentuk modal penting untuk menjalankan misi 

mewujudkan visi diatas, yaitu:1) wilayah Indonesia; 2) kekayaan alam dan 

keanekaragaman hayati; 3) penduduk dalam jumlah besar dengan budaya sangat 

beragam; 4) perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi. 

Sementara, berbagai pendapat dan usulan telah banyak pula disumbangkan oleh 

berbagai unsur bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang 

sejahtera dalam perkembangan peradaban dunia yang terus bergerak cepat. 

Diantaranya, pada sektor sumberdaya manusia, untuk menghadapi kompetisi 

global sekaligus untuk terwujudnya kesejahteraan yang dicita-citakan, 

Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai visi pembangunan 2005-2025 

untuk menghadirkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif . Untuk itu 

ditetapkan tema pembangunan Kementerian dengan 1 tahapan: 1) peningkatan 

kapasitas & modernisasi (2005-2009); 2) penguatan pelayanan (2010-2015); 3) 

daya saing regional (2015-2020); 4) daya saing internasional (2020-2025). 

Pertanyaan mendasar bagaimana posisi visi masa depan Indonesia terhadap Visi 

IAIN Curup? 
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Dari tahapan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, maka 

dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Visi IAIN Curup sepenuhnya 

mempertimbangkan tahapan tersebut sehingga melahirkan rumusan yang segaris 

dan sepaham dengan visi pembangunan Nasional 2005-2025 tersebut, maka visi 

IAIN Curup adalah “Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, 

relegius, inovatif dan kompetitif.” Demikian, visi pembangunan manusia 

Indonesia sesungguhnya menjadi fondasi normatif bagi visi IAIN Curup 25 tahun 

mendatang. Lalu, bagaimana rasionalisai Visi IAIN Curup 25 tahun mendatang. 

 

Visi IAIN Curup: Hirarki dan Rasionalisasi 

Adapun visi IAIN Curup adalah: 

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, 
inovatif dan kompetitif” 

Visi IAIN Curup sebagaimana yang pernah dibahas pada bagian terdahulu 

dirumuskan dengan pertimbangan yang matang, dengan perdebatan yang tak 

singkat. Selain itu, tentu saja ada konteks yang menjadi fondasi dari visi tersebut 

(lihat Diagram 2). Konteks tersebut yang akhirnya menjadi pertimbangan, hingga 

visi tersebut dirumuskan; disepakati dan diabsahkan secara akademik (academic 

legal standing). 
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Diagram 2. 
Hirarki-Fondasi Visi IAIN Curup 

 
Ubah diagram 

Diagram 2 di atas menginformasikan bahwa visi IAIN Curup adalah 

pengejawantahan atau menifestasi dari visi Rektor IAIN Curup dengan 

memperhatikan dua aspek, yakni: Pertama, konteks global dan konteks nasional. 

Konteks global merupakan trend, dan perkembangan dunia pendidikan tinggi di 

tingkat internasional. Indikator utama dari perkembangan pendidikan tinggi dunia 

adalah semangkin tingginya tingkat kontribusi pengetahuan terhadap iklim global 

serta turut mempengaruhi hubungan internasional bahkan menentukan polarisasi 

politik internasional. Sementara kontek nasional merupakan kebijakan pemerintah 

dalam menentukan arah pendidikan tinggi nasional, hubungannya dengan IAIN 

Curup adalah Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia dan Dikti 

Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Republik Indonesia. 

Kedua, konteks lokal dan konteks regional. Visi IAIN Curup idealnya lahir dari 

kajian yang mendalam dan pemahaman yang kuat terhadap kondisi lokalitas 

dimana IAIN Curup berdiri dan tumbuh. Selain itu idealnya juga layak 

mempertimbangkan kondisi persaingan, karakter dan kekhasan perguruan tinggi 

regional-Sumatera. Kajian mendalam terhadap dua aspek ini akan melahirkan visi 

yang kuat, hingga melalui legitimasi akademik (Senat dan civitas akademika) 

menjadi Visi IAIN Curup yang disepakati secara kolektif. Visi IAIN Curup mestilah 
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konkrit dan mampu diturunkan pada tingkat leading sectors, hingga mengerucut 

pada arah konkrit IAIN Curup 25 tahun mendatang.  

Dari diagram di atas (Diagram 2.) dapat dipahami bahwa brandmarch IAIN 

Curup pada tahun 2040 menjadi teaching university. Fokus pengembangan di bagi 

ke dalam tiga tahap, yakni: Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap IV dan Tahap V. 

Setidaknya dibutuhkan waktu 25 tahun untuk menjadikan IAIN Curup sebagai 

perguruan tinggi yang concern dalam pengajaran yang bermutu; religius; inovatif 

dan kompetitif di tingkat nasional pada tahun 2040. 

 

Misi IAIN Curup: Sebuah Blue Print   

Berdasarkan Rencana Strategis IAIN Curup 2016, maka Misi IAIN Curup dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan 

menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif . 

2. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu 

melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.  

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses 

pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan. 

4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan 

kompetitif. 

5. Membangun tatakelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk 

menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat. 

6. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi 

pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu 

mendukung pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi yang bermutu. 

7. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan soft skill 

dan berkarakter. 

Dari Misi di atas dapat  dirumuskan beberapa fokus arah pengembangan IAIN 
Curup 25 tahun mendatang. Fokus tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
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Diagram 3. 
Core Pengembangan IAIN Curup  

 
Diagram di atas menginformasikan bahwa IAIN Curup memiliki 7 (tujuh) fokus 

utama pengembangan; 7 (tujuh) nilai; dan 7 (tujuh) hasil yang dituju dalam 

melaksanakan 7 (tujuh) program tersebut. Adapun core program adalah: 1) 

Pendidikan; 2) Penelitian; 3) Pengabdian; 4) Upaya integrasi keilmuan; 5) Tata 

Kelola; 6) Pengembangan Jaringan (network-development); 7) Pendidikan Manusia. 

Terkait dengan program tersebut, setidaknya ada 7 (tujuh) nilai yang 

mendasarinya, yakni: 1) bermutu dan religius; 2) Handal; 3) berorientasi ilmu 

pengetahuan ;4) Tech-Islamic Values/berorientasi teknologi dan nilai-nilai Islam; 

5) Profesional, Transparan dan akuntabel; 6) Pegabdian dan pemberdayaan; 7) 

Human Capital dan Emotional-Capital. Dua hal tersebut menghasilkan setidaknya 7 

(tujuh) bentuk pula, yakni: 1)Sains dan Pengetahuan bermutu, inovatif dan 

kompetitif; 2) Penguatan dan pengembangan disiplin keilmuan; 3) Transformasi 

sosial, agama dan ekonomi; 4) pelayanan di bidang akademik yang baik dan prima; 
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5) MoU berbasis pada pengembangan dua arah (IAIN dan partner kerjasama);  6) 

integrasi paradigma keilmuan (islam dan sains); 7) mahasiswa yang ber-skill dan 

berkarakter.  
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Bagian 4. 

ARAH PENGEMBANGAN IAIN CURUP 

 
“Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif .“ 

Visi IAIN Curup 

 

Diagram 4. 
 Roadmap pengembangan IAIN Curup menjadi teaching university. 
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Diagram di atas menjelaskan bahwa ada 5 (lima) fase pengembangan IAIN Curup, 

dengan arah yang jelas yakni menjadi teaching university: sebuah lembaga 

pendidikan tinggi Islam yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif  di Tingkat 

Nasional pada tahun 2040. Tahapan I (2016-2020); Tahapan II (2021-2025); 

Tahap III (2026-2030); Tahap IV (2031-2035) dan Tahap V (2036-2040). 

 

Tahap I: Pra-Kondisi menuju Teaching University 

Diagram 5. 
Core Pengembangan Tahap I 
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ada 7(tujuh) input, dengan core pengembangan sebagai pra-kondisi menuju 

teaching university. Adapun input tersebut meliputi: 1) perumusan master plan 

pengembangan IAIN Curup 25 tahun ke depan; 2) Penguatan sumber daya 

manusia, meliputi dosen dan staff administrasi; 3) Penguatan fasilitas berbasis 

teknologi modern, meliputi penguatan sistem IT dan e-library; 4) Perumusan arah 

pengembangan unit-unit kerja IAIN Curup 25 tahun sesuai dengan Renstra dan RIP 

IAIN Curup; 5) Penguatan sistem pembelajaran dan kurikulum berbasis pada 

pardigma keilmuan IAIN Curup; 6) Konsesus paradigma keilmuan IAIN Curup; 7) 

Produksi bahan ajar secara terkontrol dan terorientasi pada paradigma IAIN 

Curup.  

 

Tahap II: Leading Sectors 

Diagram 6.  
Core Pengembangan Tahap II 
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Tahap II (periode 2021-2025) pengembangan IAIN Curup diarahkan pada 

publikasi dan terbangunnya etos dan budaya pengajaran yang transformatif 

berdasarkan nilai-nilai institusi, yakni bermutu; religius; inovatif dan kompetitif. 

Merealisasikan core pengembangan sebagai fase dimana publikasi dan kulturisasi 

pengajaran-transformatif terwujud, maka agaknya dibutuhkan setidaknya 5 (lima) 

input sebagai berikut:  

 Kekhasan sistem, arah, dan budaya pengajaran yang transformatif berbasis 

pada nilai-nilai institisi IAIN Curup idealnya dilegitimasi melalui forum 

akademik, dan senat; 

 Untuk memproduksi bahan ajar, orientasi proses pembelajaran yang sesuai 

dengan nilai-nilai institusi, maka peran konsorsium sangat dibutuhkan. 

Pada dasarnya konsorsium keilmuan yang mesti dan layak merumuskan 

garis-garis besar orientasi materi perkuliahan bidang studi; 

 Usaha konsorsium keilmuan untuk memproduksi garis-garis besar materi 

dan orientasi disiplin keilmuan, maka publikasi dokumen terkait-terkait hal 

itu menjadi hal penting agar dapat dipedomani; 

 Selain arah atau orientasi disiplin keilmuan, maka etika dan etos akademik 

mesti dirumuskan dengan baik oleh institusi agar dapat dipedomani dan 

menjadi budaya akademik yang khas; 

 Eksternalisasi kekhasan pengajaran transformatif IAIN Curup melalui 

tindakan kelas, perilaku dan pandangan-pandangan akademik civitas 

akademika IAIN Curup. 
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Tahap III: Branding Position 

 

Diagram 7. 
Tahap III (Branding Position) 
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Tahap IV: Pra-Kondisi menuju Research University 

 

Diagram 8. 
Tahap IV: Pra-Kondisi Research University  
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Diagram 9. 
Tahap V: Research University  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

  

 

 

 
 
 

 

Tahap V ini adalah tahap dimana IAIN Curup 2036-2040 kuatnya  budaya 

riset di kalangan civitas akademika. Sehingga muncul dan lahirnya kesadaran 

kolektif terhadap pentingnya terus menerus berkarya; meneliti dan berkontribusi 

terhadap perkembangan sains dan ilmu pengetahuan. 

 

Penguatan Culture 
Academic Dosen IAIN 

Curup: sadar akan 
status insan 

akademik yang 
berkarya. 

 

Core: 

Research University 
 

 
 

Input 

 

 

 2036 

 

 2037 

 

 2038 

 

 2039 

 

 2040 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2036-2040: 
Kuatnya Kultur 

Riset di Kalangan 
Civitas Akademika 

IAIN Curup 
 

 

Out Put 

 



30 
 

 

Bagian 4. 

IAIN Curup 2016-2040: 

Baseline 

 

Kebijakan Dasar IAIN Curup 

 
1. Untuk mewujudkan visi dan misi, Institut Agama Islam Negeri Curup secara 

formal didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK; dan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Statuta IAIN 

Curup.  Semua dasar yuridis atau konstitusi ini menjadi dasar dan fondasi IAIN 

Curup untuk menjalankan fungsi organisasi atau kelembagaan yang produksi 

sesuai dengan aturan yang ada. 

  
Tanggung Jawab IAIN Curup Melaksanakan Visi-Misi 25 Tahun 
2. Upaya dan usaha IAIN Curup untuk menjadi lembaga pendidikan yang 

bermutu, religius, inovatif dan kompetitif di tingkat Nasional Tahun 2040 

ditentukan sepenuhnya oleh aktor; organisasi; budaya; dan tentu saja konteks 

nasional. 

3. Mempertimbangkan nilai-nilai lembaga yang telah dirumuskan secara tegas 

dalam Renstra, Statuta IAIN Curup, yakni: bermutu, religius, inovatif dan 

kompetitif. Nilai-nilai ini tak hanya menjadi patron, tetapi sekaligus menjadi 

jiwa organisasi dan lembaga. Sehingga nilai-nilai semacam itu mewarnai setiap 

proses akademik; kebijakan; hingga pada akhirnya menjadi ‘pembeda’ antara 

IAIN Curup dengan perguruan tinggi lainnya. 

 
Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur IAIN Curup 
4. IAIN Curup terus berkembang: dengan jumlah mahasiswa tahun 2014 

sebanyak  5376 orang. Sementara jumlah dosen tetap hanya berjumlah 94 

orang PNS dan 116 dosen tidak tetap (Non-PNS). Maka mulai dari tahun 2016-

2040, persoalan Sumber Daya Manusia yang dihadapi oleh IAIN Curup dapat 
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diselesaikan dengan indikator seimbannya rasio mahasiwa terhadap dosen dan 

pegawai. 

5. Infrastruktur yang seimbang, berbasis teknologi (IT, multimedia dan e-library) 

juga menjadi prioritas yang mesti diusahakan oleh IAIN Curup. Agar visi 

menjadi lembaga yang bermutu dapat direalisasikan, sehingga branding bahwa 

IAIN Curup sebagai teaching university segera terlaksana dan didapatkan. 

6. Kompleks kampus yang memadai serta dilengkapi oleh fasilitas yang 

mendukung atmosfer akademik juga menjadi sasaran, dan hal yang layak 

diusahakan oleh IAIN Curup dan dimasukkan ke dalam master plan 

pengembangan kampus. 

 

Pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  

7. IAIN Curup akan: “Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, 

relegius, inovatif dan kompetitif  di Tingkat Nasional pada tahun 2040.” 

Proyeksi ini tidak saja untuk meningkatkan harkat dan martabat Kabupaten 

Rejang Lebong; Provinsi Bengkulu, tetapi secara langsung merujuk pada 

keinginan untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. 

8. Mengingat Visi-Misi IAIN Curup (sebagaimana yang telah diurai), maka usaha 

untuk merealisasikan visi itu, maka IAIN Curup merumuskan berbagai 

program, dan kebijakan yang sepenuhnya diarahkan pada kebijakan: 1) 

Peningkatan mutu pendidikan; 2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia 

(rasio); 3) Meningkatkan produksi alumni yang berkesadaran dan 

berkebutuhan terhadap nilai-nilai lembaga sebagai religius, inovatif dan 

kompetitif. 

 

IAIN Curup sebagai Basis Pengembangan Pengetahuan yang berbasis pada 
Paradigma Islam Kultural, dengan Epistemologi Teoantrokosmosentrik-
Sistemik 

9. Sebagai pusat pendidikan tinggi Islam di Kabupaten Rejang Lebong, IAIN Curup 

mempunyai kewajiban menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang secara 

normatif diatur dalam undang-undang dan secara politik telah disepakati 
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secara kolektif sebagai: ■ a house of learning; ■ a house of science and 

knowledge; ■ an agent of transformation in knowledge, culture, and science. 

10. Nilai-nilai sebagaimana yang diurai pada butir 9 (delapan) dapat lagi 

diturunkan ke dalam fokus pengembangan atau program seperti teaching 

university hingga mempersiapkan menjadi research university. Dua hal ini 

secara eksplisit dapat dipahami dari Renstra IAIN Curup.  

11. Sebagai lembaga pendidikan tinggi (universitas adalah pusat pengembangan 

budaya bangsa). Dalam kerangka itu, IAIN Curup mengembangkan budaya 

kerja; sistem; dan paradigma yang terkontrol; bebas dan bertanggung-jawab. 

Dalam konteks itu pula untuk mencapai visi dan tujuan lembaga, IAIN Curup 

idealnya mampu mendorong semua unit membuat kebijakan yang sejalan dan 

dapat mendukung visi-misi lembaga. 
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Diagram 10. 
Alur dan Arah Kebijakan IAIN Curup 

 
 

Arah pengembangan tersebut didasarkan pada beberapa hal, yakni: 1) 

kondisi dan dinamika ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh berbagai 

perguruan dan universitas Islam baik pada level nasional maupun internasional; 2) 

trend persaingan perguruan tinggi regional dan nasional; 3) kondisi internal 

berupa permasalahan yang dihadapi oleh IAIN Curup seperti Sumber Daya 

Manusia; etos dan budaya hidup. Berdasarkan kenyataan objektif tersebut, maka 

IAIN Curup merasa perlu menumbuhkan budaya akademik dan pilar-pilar 

pendidikan. Hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

Diagram 11. 
Fokus Pengembangan Budaya Akademik dan Pilar Pendidikan IAIN Curup 
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Pilar-Pilar Utama Pengembangan IAIN Curup 25 (Dua Puluh Lima) Tahunan 

12. Menetapkan dan menentukan peran yang tepat bagi IAIN Curup. Peran 

tersebut sejalan dengan arah pengembangan IAIN Curup sepanjang 25 (dua 

puluh lima) tahunan mendatang. Arah tersebut dengan jelas dibunyikan dalam 

Visi IAIN Curup, yaitu: “Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang 

bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif  di Tingkat Nasional pada tahun 

2040.” Terkait dengan arah itu, maka IAIN Curup merancang strategis yang 

melingkupi usaha-usaha yang berkemampuan menjadikan IAIN Curup menjadi 

pusat pendidikan tinggi Islam di Tingkat Nasional yang bermutu, religius, 

inovatif dan kompetitif. 

13. Melakukan identifikasi; mengklasifikasikan network yang mungkin dijadikan 

mitra kerjasama oleh IAIN Curup. Memperkuat jaringan/network oleh IAIN 

Curup mencakup nasional; internasional; lintas sektoral; dan antar perguruan 

tinggi yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama. 

14. Mendorong dan mengusahakan adanya Sumber Daya Manusia yang memadai 

untuk mendorong transformasi IAIN Curup menjadi teaching university. 

Peningkatan ini meliputi kuantitas dan kualitas. Kuantitas memenuhi rasio 

ideal 1:20. Sementara kualitas adalah adanya kualifikasi akademik yang ideal 

sesuai dengan Standar Nasional, dan kualifikasi perguruan yang tinggi yang 

bermutu. 

15. Membangun budaya dan etos akademik civitas akademika, sehingga 

melahirkan kelompok-kelompok akademik dan tenaga pendidik yang 

berkesadaran untuk meneliti; berkarya dan cinta terhadap pengetahuan. Usaha 

ini berkaitan langsung dengan keinginan dan arah pengembangan IAIN Curup 

menjadi salah satu research university di Sumatera. 
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Bagian 5. 

Strategi Dan Realisasi Visi-Misi IAIN Curup 

 

 

Sasaran I: Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu 

  

Strategi: 

a. Program peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran melalui 

publikasi pedoman pembelajaran yang berbasis pada nilai-nilai 

perguruan tinggi (values university). 

b. Program peningkatan mutu penelitian berbasis pada e-library dan e-

journal. 

c. Program peningkatan mutu pengabdian masyarakat yang berwawasan 

global. 

d. Program evaluasi dan monitoring peningkatan mutu pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. 

e. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring peningkatan mutu 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

Sasaran II: Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang Religius 

 

Strategi: 

a. Program peningkatan pendidikan dan pengajaran yang religius 

b. Program peningkatan penelitian yang religius 

c. Program peningkatan pengabdian masyarakat yang religius 

d. Program evaluasi dan monitoring pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada 

nilai-nilai religi. 
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e. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang 

berbasis pada nilai-nilai religi. 

 

Sasaran III: Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang Inovatif 

a. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang Inovatif 

b. Program peningkatan pendidikan dan pengajaran yang inovatif 

c. Program peningkatan penelitian yang inovatif 

d. Program peningkatan pengabdian masyarakat yang inovatif 

e. Program evaluasi dan monitoring pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang inovatif. 

f. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang 

inovatif 
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Sasaran IV:Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang kompetitif 

 

Strategi: 

 

a. Program penguatan Sumber Daya Manusia, dan modernisasi fasilitas 

kampus. 

b. Program peningkatan pendidikan dan pengajaran melalui publikasi 

ilmiah, buku pedoman bagi civitas akademika yang berbasis pada nilai-

nilai perguruan tinggi. 

c. Program peningkatan penelitian yang kompetitif melalui penguatan 

bantuan penelitian 

d. Program peningkatan pengabdian masyarakat yang berbasis pada 

keunggulan IAIN Curup, seperti pendidikan karakter dan pendidikan 

soft-skill. 

e. Program evaluasi dan monitoring pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif. 

f. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang 

kompetitif 
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A. Strategi Pencapaian Tujuan yang sesuai dengan Misi 

Sasaran I: Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikan dan 

pembelajaran berstandar nasional, sehingga mampu menghasilkan 

sumberdaya manusia yang berwawasan global, religius, inovatif dan 

kompetitif. 

Strategi: 

 

a. Program peningkatan tata kelola sistem dan prosedur pendidikan 

dan pembelajaran yang bermutu di IAIN Curup. 

b. Penyempurnaan kurikulum yang bermutu sesuai dengan standar 

nasional perguruan tinggi. 

c. Program Peningkatan kompetensi dosen dalam bidang pendidikan 

dan pembelajaran melalui pelatihan peningkatan kompetensi 

berbasis bidang studi keilmuan. 

d. Mendorong transformasi tenaga pengajar untuk melanjutkan 

pendidikan lanjut (minimal strata tiga/S3) dan posdoctoral. 

e. Program pertukaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan 

wawasan global. 

f. Perumusan kurikulum berbasis karakter untuk meningkatkan nilai-

nilai religius dan kesalehan sosial mahasiswa. 

g. Program pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk 

meningkatkan kreatifitas dan inovasi. 

h. Program pembelajaran berbasis KKNI untuk menghasilkan 

mahasiswa yang berdaya saing pada dunia kerja. 

i. Program evaluasi dan monitoring proses pendidikan dan 

pembelajaran. 

j. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring sebagai upaya 

meningkatkan proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. 

 

Sasaran II: Tercipta dan terlaksananya suatu sistem penelitian yang berstandar 

nasional, sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi yang dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, 

menjadi rujukan pemecahan masalah di masyarakat, serta 

mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan 

masyarakat secara berkesinambungan.  

 

Strategi: 

a. Program tata kelola sistem dan prosedur penelitian di IAIN Curup 

b. Program peningkatan kompetensi dosen di bidang metodologi 

penelitian. 

c. Program peningkatan kompetensi dosen di bidang publikasi ilmiah 

skala nasional dan internasional. 

d. Program peningkatan kuantitas dan kualitas jurnal berkala ilmiah 

IAIN Curup yang terindeks nasional dan internasional. 

e. Program kerjasama penelitian bersama antar perguruan tinggi 

dalam dan luar negeri. 

f. Program pembelajaran bermutu pada mahasiswa berbasis 

pengabdian dan pemberdayaan masyarakat   

g. Program evaluasi dan monitoring penelitian. 

h. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring sebagai upaya 

peningkatan kualitas penelitian. 

 

 

Sasaran III: Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada 

masyarakat yang berbasis riset, sehingga dapat memberikan 

kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai 

persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat.  
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Strategi: 

a. Program peningkatan tata kelola sistem dan prosedur pengabdian 

masyarakat. 

b. Program PAR untuk memecahkan peroblem agama dan sosial 

keagamaan. 

c. Program Desa Binaan yang mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat. 

d. Program evaluasi dan monitoring proses pengabdian masyarakat. 

e. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring sebagai upaya 

peningkatan proses pengabdian masyarakat. 

 

 

Sasaran IV: Terciptanya integrasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, 

inovatif dan kompetitif . 

 

Strategi: 

 

a. Program integrasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui sistem pembelajaran dan 

penelitian yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif. 

b. Program peningkatan dan penerapan IT dalam proses pembelajaran 

dan layanan akademik yang bermutu, religius, inovatif dan 

kompetitif. 

c. Program evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum 

terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

d. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring sebagai upaya 

peningkatan kualitas proses integrasi nilai-nilai Islam dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan. 
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Sasaran V: Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan dan administrasi 

yang memenuhi standar tata kelola yang baik, efisien, efektif, 

transparan dan akuntabel dalam rangka untuk mendukung 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu. 

 

Strategi: 

a. Program tata kelola, sistem dan prosedur tentang pengelolaan SDM 

dan keuangan berbasis IT. 

b. Program peningkatan manajemen pengelolaan SDM berbasis 

kompetensi dan IT 

c. Program pengelolaan aset dan keuangan, administrasi yang baik, 

efisien, efektif, transparan dan akuntabel. 

d. Program monitoring dan evaluasi melalui audit internal dan 

eksternal secara berkala dan berkesinambungan. 

 

Sasaran VI: Terciptanya jaringan kerjasama yang luas, instansi pemerintah dan 

swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mutu.  

 

Strategi: 

 

a. Program tata kelola, sistem dan prosedur jaringan kerjasama yang 

luas. 

b. Program peningkatan MoU dengan Perguruan Tinggi lain di bidang  

tri dharma perguruan tinggi. 

c. Program peningkatan MoU dengan stakeholders dalam penyerapan 

alumni IAIN Curup 

d. Program evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tata kelola, 

sistem, prosedur, dan MOU kerjasama. 
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e. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring sebagai upaya 

peningkatan kualitas tata kelola, sistem, prosedur, dan MOU 

kerjasama. 

 

Sasaran VII: Terciptanya kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan soft 

skill dan  berkarakter. 

 

Strategi: 

a. Program tata kelola, sistem dan prosedur pengembangan soft skill 

dan  karakter mahasiswa 

b. Program pengembangan soft skill dan karakter mahasiswa 

c. Program pembinaan lembaga kemahasiswaan berbasis soft skill dan  

berkarakter. 

d. Program evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tata kelola, 

sistem, dan prosedur pengembangan soft skill dan  karakter 

mahasiswa. 

e. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring sebagai upaya 

peningkatan kualitas tata kelola, sistem, dan prosedur 

pengembangan soft skill dan karakter mahasiswa. 
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Bagian 6. 

Proyeksi  IAIN Curup Tahun 2040 

 

Proyeksi Utama Berbasis Visi IAIN Curup 

1. Dapat ditegaskan dengan berpijak pada Rencana Strategis IAIN Curup, maka 

tujuan pengembangan IAIN Curup 25 (dua puluh lima) tahun menjadi lembaga 

pendidikan tinggi islam yang bermutu, inovatif, religius dan kompetitif. Dengan 

branding position sebagai research university pada tahun 2040. 

2. Visi IAIN Curup 2040 didukung dengan program unit-unit yang sepenuhnya 

menopang tujuan kolektif tersebut. Program-program unit, jurusan dan 

program studi di likungan IAIN Curup diharapkan berdampak langsung pada 

peningkatan dan kemajuan lembaga. 

3. Pada tahun 2040 diharapkan IAIN Curup sudah mendapatkan branding position 

sebagai research university di Tingkat Nasional. 

Diagram 12. 

Proyeksi IAIN Curup 2040 
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PENUTUP 

 

 

1. Dasar pemikiran bagi IAIN Curup dalam merumuskan Rencana Induk 

Pengembangan ini adalah tanggung jawab IAIN Curup sebagai pusat 

pendidikan tinggi Islam di Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga misi-misi 

transformatif, mencerdaskan, mencerahkan, dan memanusiakan masyarakat 

tertumpang pada IAIN Curup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengembangan IAIN Curup dari Tahun 2016-2040 didorong oleh spirit 

untuk mendapatkan panduan, serta menjadi pilar bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan kehidupan akademik di IAIN Curup dengan 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, karakter, pengetahuan, riset 

serta publikasi ilmiah. 

 

 

IAIN CURUP 
sebagai 

Research 
University 

Menjadi model 
pengembangan etos 
integrasi moral dan 

pengetahuan. 

Menjadikan dosen  
sebagai 

transfomator, 
sekaligus produsen 
ilmu pengetahuan 

Menjadi pusat 
pendidikan  Tinggi 
Islam transformatif 

Menjadi bagian dari 
gerakan nasional dan 
internasional dalam 

mengembangkan riset 
sosial-keagamaan, dan 
sains serta teknologi. 


