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Sejak tahun 2014 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri 
(UIN) Raden Fatah memodifikasi sedikit motto-nya. Jika sebelumnya motto LPM 
adalah quality is a must (mutu adalah keharusan atau keniscayaan), maka  motto LPM 
saat ini adalah : High Quality is A Must, “Kualitas Tinggi adalah Keniscayaan”. Makna 
dari motto ini adalah bahwa mencapai kualitas tinggi bahkan tertinggi adalah sebuah 
keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar dalam berbagai bidang, khususnya aspek 
akademik dan non akademik di UIN Raden Fatah. 

Filososfi “kualitas tinggi adalah keniscayaan” merupakan motto atau slogan yang 
didasarkan pada semangat “ihsan” dalam ajaran Islam. Konsep “ihsan” dalam Islam 
bermakna melakukan yang baik dan terbaik dalam segala aspek ibadah kepada Allah 
SWT. Jika membangun universitas unggul adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 
ibadah, maka berbuat ihsan dalam bentuk ini karenanya adalah bentuk ibadah atau 
pengabdian kepada Allah SWT. 

Konsep ihsan atau berbuat/melakukan segala sesuatu dengan mutu yang baik 
dan terbaik juga sejalan dengan fitrah kehidupan manusia. Pertama, Allah SWT 
menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk (fi ahsani taqwiim), bahkan sejak masa 
konsepsi embrio manusia itu lahir dari bibit ayah-ibu terbaik yang lahir dari kompetisi 
yang sangat ketat. Kedua,  saat lahir manusia juga diberikan potensi berupa organ terbaik 
dari Allah SWT berupa: akal, hati nurani, panca indera, yang semuanya adalah alat 
untuk menyerap hidayah dan ilmu dari Allah SWT baik ayat-ayat qouliyah maupun ayat-
ayat kauniyah. Ketiga,  Jika organ-organ itu dioptimalkan dengan mutu yang tinggi, 
menghasilkan iman dan ilmu, maka Allah memberikan derajat terbaik, mutu tertinggi 
dalam tingkatan kemanusiaan: yarfa’illahulladziina aamanu walladziina uutu al-ilma 
darajaat (Allaah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat). 
Keempat, dalam setiap gerak, sikap, perbuatan manusia sehari-hari yang merupakan 
perwujudan dari iman dan pengamalan ilmu, ditetapkan standar terbaik dalam konsep 
ahsanu ‘amala, amal terbaik. Istilah ini yang digunakan Allah dalam Alquran, bukan 
istilah aktsaru ‘amala. Kelima, di ujung kehidupan manusia, kematian yang 
diharapkanpun adalah kematian dengan mutu yang tinggi dalam konsep husnul 
khotimah, akhir atau penutup usia yang baik dan terbaik. 

Dari konsep “ihsan” atau “ahsan” dalam Islam jelas tergambar, bahwa mutu 
yang baik dan terbaik adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Mutu yang baik dan 
terbaik adalah fitrah atau hakikat penciptaan “semula jadi” manusia. Ia melekat dari 
masa konsepsi, kelahiran, proses kehidupan, dan bahkan kematian manusia. Oleh 
karena itu slogan “High Quality is A Must” bukanlah slogan kosong tanpa makna. Slogan 
ini yang digunakan LPM agar dapat menyemangati setiap gerak dan kinerja pengelola 
LPM. Akan tetapi slogan ini juga akan disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika 
UIN Raden Fatah agar menjadi mindset dan kesadaran serta komitmen semua pemangku 
kepentingan internal UIN Raden Fatah. 
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