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Gd. Pusat Perpustakaan, BERITA UIN— UIN Jakarta 
meresmikan gedung baru Pusat Perpustakaan yang 
berlokasi di Kampus I, Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 
95, Ciputat, Jumat (29/01). Keberadaan gedung baru  
diharapkan mampu memperkuat ikhtiar layanan 
aktifitas riset sivitas akademi UIN Jakarta. 

P e r e s m i a n  g e d u n g 
dilakukan langsung oleh Rektor 
Prof. Dr. Dede Rosyada MA 
disaksikan para wakil rektor, 
para kepala biro, dan sivitas 
akademik. Selain gunting 
pita,  peresmian ditandai 
dengan serah terima kunci 
dari perwakilan kontraktor PT 
Avicena Utama, Jamaladdin 
Hasbullah, kepada rektor. 

“Dengan diresmikannya 
gedung ini, kita berharap Pusat 
Perpustakaan bisa mendukung 
aktifitas riset sivitas akademik,” 
ujar rektor.

Untuk itu, secara khusus 

r e k t o r  m e m i n t a  s i s t e m 
layanan Perpustakaan Pusat 
dilakukan dengan mencontoh 
perpustakaan-perpustakaan 
di universitas. Di berbagai 
univers i tas  luar  neger i , 
sebutnya, layanan kepustakaan 
dilakukan berbasis digital 
dengan berbagai fasilitas ruang 
baca khusus. 

D i k e t a h u i ,  g e d u n g 
Perpustakaan Pusat dibangun 
sejak 2014 lalu dengan sumber 
pembiayaan APBN. Secara 
teknis, gedung perpustakaan 

Jakarta,  BERITA UIN— 
Guru Besar UIN Jakarta 
P r o f .  D r .  N a s a r u d d i n 
Umar MA dilantik menjadi 
Imam Besar Masjid Istiqlal 
p e r i o d e  2 0 1 6 - 2 0 2 0  d i 
Jakarta, Jumat (22/01). 
Pelant ikan Nasaruddin 
sebagai pengganti Prof. Dr. 
KH Ali Mustofa Yakub MA 
yang habis masa tugasnya 
dilakukan oleh Menteri 
Agama RI Drs. Lukman 

Hakim Saifuddin.
M e n a n g g a p i 

penunjukannya sebagai imam 
besar, seperti diberitakan 
Rep u bl i ka ,  N as aru d d i n 
mengaku,  jabatan yang 
d i e m b a n n y a  k a l i  i n i 
merupakan amanah yang 
cukup berat. Namun karena 
sudah diamanahkan, ia pun 
siap melaksanakannya dengan 
baik. “Mohon doanya, semoga 
saya bisa melaksanakan dan 
menjalankannya dengan baik 
dan amanah,” ujarnya.

Diakui Guru Besar Tafsir 
pada Fakultas Ushuluddin 
i n i ,  b e r a t n y a  a m a n a t 
sebagai Imam Besar Masjid 

Bersambung ke hal.7

Auditorium Harun Nasu-
tion, BERITA UIN— Menga-
wali tahun 2016, UIN Jakarta 
melakukan mutasi sejumlah 
pejabat struktural tingkat ke-
pala bagian dan kepala sub ba-
gian, Senin (11/01). Menurut 
Rektor, Prof Dr Dede Rosyada 
MA, mutasi bertujuan mencip-
takan penyegaran bagi pen-
ingkatan kinerja pelayanan.

“(Mutasi,  red.) untuk 
menghindari kejenuhan di 
tempat lama, serta mendapat-
kan suasana baru yang fresh, 
sehingga diharapkan mampu 
menghasilkan ide-ide yang 

inovatif dan kreatif demi ke-
majuan UIN Jakarta,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa 
rotasi di kepegawaian adalah 
hal yang lumrah dan tidak 
ada sangkut pautnya dengan 
kepentingan personal atau 
pun kelompok. Rotasi juga 
dilakukan bagi pegawai atau 
pejabat yang telah menjabat 
lebih dari empat tahun di 
salah satu bagian.

Beberapa pejabat tingkat 
Kepala Bagian yang dimu-
tasi diantaranya, Sulamah 

Rektor: 
Mutasi untuk Penyegaran

Bersambung ke hal.7

Foto: Samsudin

Inilah wajah gedung Pusat perpustakaan yang diresmikan oleh rektor, Jum’at 
(29/01). Rektor mengharapkan gedung Pusat Perpustakaan ini mampu memperkuat 
ikhtiar layanan aktifitas riset sivitas akademika UIN Jakarta.
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Auditorium Utama, BERITA UIN— UIN Jakarta 
menolak segala bentuk radikalisme yang mendorong 
terorisme dan kekerasan atas nama agama. Sebagai 
lembaga pendidikan tinggi Islam dan Indonesia, UIN 
Jakarta lebih berkepentingan menghadirkan model 
Islam yang ramah dan menghargai keragaman budaya. 

Demikian disampaikan 
Rektor Prof. Dr. Dede Rosyada 
MA saat membuka seminar 
Deradikalisasi di Media Sosial 
di Auditorium Harun Nasution, 
Kamis (28/01). Turut menjadi 
narasumber seminar yang 
diselenggarakan UIN Jakarta 
bersama Komunitas Rapper 
Indonesia Menteri Agama 
RI Drs.  Lukman Hakim 
Saifuddin. 

Menurut rektor, UIN 
Jakarta menentang segala 
bentuk kekerasan, radikalisme, 
dan terorisme untuk tumbuh 
dan berkembang di kampus 
UIN Jakarta khususnya dan 
Indonesia pada umumnya. 
“Kami, lembaga pendidikan 
memiliki kewajiban untuk 
mencetak generasi yang 
religius, santun, dan berakhlak 
mulia,” ujarnya.

UIN Jakarta sendiri, 
sambung rektor, sejatinya 
tidak memiliki modal bagi 
tumbuhnya radikalisme yang 
berujung tindak terorisme 
keagamaan. Studi Islam yang 
bercorak rasional, seperti 
berkembangnya metode 
tafsir ‘aqly (rasional) dalam 
penafsiran al-Qur’an menjadi 
dasar pemaknaan Islam secara 
tidak sempit.

Pada kesempatan yang 
sama, menteri Agama meminta 
seluruh elemen masyarakat 
dan pemerintah untuk bersama 
mencegah penyebarluasan 
paham-paham radikalisme 

UIN Jakarta Tolak Radikalisme

Design Samsudin

Klik!

Ruang Diorama, BERITA UIN— 
LP2M UIN Jakarta mengadakan 
workshop pengelolaan Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) bagi 
seluruh dosen UIN Jakarta di 
Ruang Diorama, Kamis (28/01). 
Workshop dinarasumberi oleh 
Faisal Syamsuddin, Patent 
Examiner HKI, Ditjen HKI, 
Kementerian Hukum dan HAM 
dan Medhanita Dewi Renanti, 
S.Kom, M.Kom, dosen Institut 
Pertanian Bogor. 

Ketua LP2M Dr. M. Arskal 
Salim GP, MA yang membuka 
kegiatan mengungkapkan, 
penyelenggaraan workshop 
bertujuan menumbuhkan 
k e s a d a r a n  d o s e n  u n t u k 
menghasilkan produk penelitian 
berbasis HKI. “Dengan begitu, 
ke depan kita harapkan produk 
riset dosen tidak hanya berbasis 
hak cipta, tapi juga berbasis hak 
paten,” ujarnya. 

Dalam workshop tersebut, 
Faisal menyampaikan materi 
berjudul Lingkup dan Pengertian 
Paten serta Prosedur Pengajuan 
Permohonan Paten. Adapun 
Medhanita menyampaikan 

materi bertajuk Pengelolaan 
Hak Kekayaan Intelektual dari 
Penelitian Berkualitas. 

Menurut Faisal, paten 
atas sebuah produk memiliki 
banyak manfaat. Diantaranya 
hak ekslusif, kepastian hukum, 
insentif bagi proses kreasi 
teknologi, posisi pasar yang 
kuat, meningkatkan daya saing, 
kesempatan lisensi, mendorong 
investasi, transfer teknologi, 
sekaligus bagian dari strategi 
perencanaan perdagangan 
dan industri. “Paten diberikan 
untuk invensi yang baru dan 
mengandung langkah inventif,” 
terangnya.

Sementara itu, Medhanita 
mengatakan pemberian hak 
p a t e n  b a k a l  m e n d o r o n g 
tumbuhnya budaya inovasi 
dalam tradisi riset akademik. 
Menurutnya, budaya inovasi 
bisa dimulai dari hal kecil namun 
memiliki manfaat besar. “Gojek, 
Facebook, dan Yahoo lahir dari 
hal-hal kecil namun kini memiliki 
manfaat yang luar biasa bagi 
masyarakat,” terangnya. 

(sf)

LP2M Selenggarakan 
Workshop HKI 

dan terorisme di dunia maya. 
Selain menodai agama sendiri, 
radikalisme yang berujung 
terorisme justru menjadi bibit 
perpecahan bangsa.

 “Dalam beragama harus 
mengakar (radikal), akan tetapi 
membunuh sesama dengan 
mengatasnamakan agama 
tidak pernah dibenarkan,” 
tegas Lukman.

Untuk itu, katanya, seluruh 
elemen bangsa memiliki 
kewajiban yang sama dalam 
mencegah paham-paham 
radikalisme dan terorisme. 
Terlebih gagasan dan gerakan 
demikian sudah merambah 
melalui pemanfaatan media 
sosial di Indonesia. Mengutip 
penelitian Gabriel Weimann, 
tahun 1998 sudah muncul 12 
situs radikal yang berafiliasi 
dengan ekstrimisme dan 
terorisme. Jumlahnya kembali 
naik menjadi 2.650 situs di 
tahun 2003. “Data terakhir 
pada 2014, terdapat lebih 
dari 9.800 situs yang dikelola 
kelompok teroris,” terang 
Lukman. 

Karena itu, saran Menag, 
generasi muda lebih selektif 
dalam mengakses informasi 
dari dunia maya. Menag 
bahkan meminta mereka 
tidak terpaku pada informasi 
yang tersaji di internet dalam 
mempelajari agama, tetapi 
harus belajar dari ahlinya, 
terangnya. 

(sf/lrf)
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Pameran Pendidikan 2016
Pelajar Padati Stand UIN Jakarta 

Senayan, BERITA UIN– Ribuan pelajar SMA/SMK/MA 
dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati stand UIN 
Jakarta dalam Pameran Pendidikan dan Pelatihan (Edu-
cation dan Training Expo) ke-25 yang digelar di Jakarta 
Convention Center (JCC), Senayan, Rabu-Sabtu (27-
30/01). Selain jarak, tawaran prodi yang memadukan 
aspek keislaman dan keilmuan menjadi alasan para 
calon mahasiswa tertarik mendaftar ke UIN Jakarta.

Dalam amatan BERITA 
UIN, pada hari pertama pem-
bukaan, Rabu (27/1) misalnya, 
ratusan bahkan ribuan pelajar 
terlihat antusias memenuhi 
stand UIN Jakarta. Mereka 
terlihat penasaran. Selain in-
gin mendapatkan informasi 
mengenai jadwal penerimaan 
calon mahasiswa baru, tak se-
dikit diantaranya menanyakan 
informasi program studi, biaya 
perkuliahan dan beasiswa, 

serta lokasi kampus.
Evi Nurkristanti, pelajar 

dari SMAN 101, Jakarta Barat, 
menyatakan, dirinya tertarik 
dengan UIN Jakarta kare-
na merupakan satu-satunya 
universitas Islam di Jakarta 
yang berstatus negeri. “Saya 
sebelumnya sudah tahu ada 
UIN di Jakarta dari teman. 
Namun, baru kali ini saya bisa 
berkonsultasi langsung dan 
menanyakan tentang sistem 

perkuliahan di UIN Jakarta,” 
katanya.

Evi mengaku berencana 
ingin masuk UIN Jakarta 
selepas dari sekolahnya. Apa-
lagi jarak kampus UIN Jakarta 
tak terlalu jauh dari tempat 
tinggalnya kini. “Saya tertarik 
memilih Pendidikan Dokter 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan,” tambah dia.

Pelajar lainnya, Andita 
Mutia, dari MAN 3 Jakarta, 
juga memiliki niat yang sama. 
Dia ingin masuk UIN Jakarta 
selepas lulus sekolah. Pelajar 
Jurusan IPA tersebut memilih 
UIN Jakarta karena tertarik 
dengan pendidikan keagamaan 
serta sama-sama masih berada 
di bawah Kementerian Agama. 
“Saya ingin jadi guru agama 
Islam,” tuturnya polos.

Terpisah, Kepala Sub Ba-
gian Publikasi dan Dokumen-
tasi, Feni Arfiani MH menu-
turkan, UIN Jakarta menjadi 
salah satu dari 125 perguruan 
tinggi peserta pameran. Dalam 
pameran tersebut, diberikan 
informasi menyeluruh tentang 
UIN Jakarta, terutama sistem 
pendaftaran mahasiswa baru, 
sistem perkuliahan, fakultas 
yang ditawarkan, fasilitas yang 
dimiliki oleh UIN Jakarta serta 
prospek setelah menyelesaikan 
pendidikan di UIN Jakarta.

Dengan adanya pameran 
pendidikan ini, diharapkan 
mampu memberikan infor-
masi mengenai perguruan 
tinggi kepada para siswa yang 
akan meneruskan pendidikan. 
Karena, informasi menge-
nai perguruan tinggi tidak 
semuanya diketahui oleh siswa. 
Ungkapan tersebut senada 
dengan apa yang dikatakan 
salah seorang pengunjung 
pameran.

“Tidak hanya promosi, 
kami juga memberikan ara-
han bagaimana mendaftarkan 
diri menjadi mahasiswa UIN 
Jakarta, serta fasilitas penun-
jang pembelajaran yang ada di 
UIN Jakarta,” demikian papar 
salah satu staf Publikasi dan 
Dokumentasi UIN Jakarta Eva 
Nauli Aprillia SmHk.

Sebagai informasi, peneri-
maan calon mahasiswa baru 
UIN UIN Jakarta akademik 
2016/2017 dibuka melalui lima 
jalur, baik jalur prestasi mau-
pun ujian tulis. Kelima jalur 
itu adalah Penelusuran Prestasi 
Akademik (PPA) Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam Neg-
eri (PTKIN) Nasional, Ujian 
Tulis PTKIN Nasional, PPA 
Seleksi Nasional Masuk Pergu-
ruan Tinggi Negeri (SNMPTN), 
Ujian Tulis SNMPTN, dan 
Ujian Mandiri. (ns/lrf)

Suasana stand UIN Jakarta di Pameran Pendidikan dan pelatihan (Education and 
Training Expo) ke-25 yang di gelar di Jakarta Convention Center (JCC) , Senayan, 
Rabu-Sabtu (27-30/01) yang banyak dikunjungi oleh pelajar SMA/SMK/MA dari 
berbagai wilayah jabotabek.

Foto Samsudin
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Puluhan Mahasiswa 
Ikuti Training Bahasa 
di PPB
Gedung PPB, BERITA UIN— 21 mahasiswa dari 
berbagai perguruan tinggi nasional antusias mengikuti 
pelatihan bahasa Inggris di Pusat Pengembangan 
Bahasa (PPB) UIN Jakarta. Pelatihan yang bertujuan 
meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ini 
terselenggara berkat kerja sama PPB UIN Jakarta 
dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 
Kementrian Keuangan RI. Kegiatan pelatihan 
berlangsung sejak Desember 2015 hingga akhir 
Februari 2016. 

“Para peserta merupakan 
pendaftar  program yang 
lolos seleksi dan berasal dari 
berbagai institusi pendidikan 
di sejumlah daerag seperti 
Aceh, Bengkulu, Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Yogyakarta, 
Lombok, dan Papua,” ungkap 
Kepala PPB UIN Jakarta Siti 
Nurul Azkiyah Ph.D. 

Selain materi  Bahasa 
Inggris seperti academic 
writing, academic speaking, 
dan study skill, para peserta 
menerima mater i  Cross 
Cultural Understanding guna 
memberikan pemahaman 
t e n t a n g  b u d a y a  n e g a r a 
tujuan studi. Beberapa dosen 
pakar dan berpengalaman di 
berbagai negara berbahasa 
Inggris  ditunjuk sebagai 
instruktur langsung seperti Dr 
Atiq Susilo, Atik Yuliyani, MA 
TESOL, Siti Nurul Azkiyah, 
Ph.D, Yenny Rahmawati, 
M.Ed, Tati Wardi, Ph.D., 
Muhammad Zuhdi, P.hD dan 
Suparto, Ph.D.

S e b a g a i  i n f o r m a s i , 
kegiatan pelatihan bahasa 
Inggris  kal i  pertama ini 
merupakan realisasi kerjasama 
UIN Jakarta dengan LPDP 
K e m e n t e r i a n  K e u a n g a n 
RI. Melalui kerjasama ini, 
PPB UIN Jakarta dipercaya 
sebagai  salah satu pusat 
pembinaan bahasa calon 
mahasiswa penerima beasiswa 
b e l a j a r  k e  l u a r  n e g e r i . 
Penandatanganan kerjasama 
sendiri dilakasanakan pada 
30 November 2015 lalu antara 
Kepala PPB Dr Siti Nurul 
Azkiyah Ph.D dan perwakilan 
LPDP M. Setiawan S Dj, 

T e r k a i t  k e p e r c a y a a n 

i n i ,  N u r u l  m e n g a t a k a n , 
k e g i a t a n  p e l a t i h a n 
m e r u p a k a n  t a n t a n g a n 
b a g i  P P B  U I N  J a k a r t a 
membuktikan kapasitasnya 
sebagai lembaga pelatihan 
bahasa. Sebab tidak setiap 
lembaga bahasa perguruan 
tinggi Indonesia dipercaya 
LPDP menyelenggarakan 
pembekalan bahasa. 

“Ini menjadi tantangan 
untuk membuktikan bahwa, 
b e r m i t r a  d a n  m e n j a l i n 
k e r j a s a m a  d e n g a n  U I N 
Jakarta adalah pilihan tepat 
dalam upaya meningkatkan 
kemampuan bahasa Inggris 
p a r a  p e s e r t a  y a n g  a k a n 
melanjukan studinya ke luar 
negeri,” terang Nurul.

Diantara peserta pelatihan 
Andri  Saputra dari  IAIN 
Bengkulu dan Devi Triasari 
UNS 11  Maret  Surakarta 
mengaku, sangat bersyukur 
dapat mengikuti pelatihan ini, 
dan berharap mampu terus 
mengembangkan kemampuan 
dalam berbahasa asing. Tidak 
lupa, berdua pun memberikan 
ucapan terimakasih kepada 
P P B  U I N  J a k a r t a - L P D B 
sebagai pelaksana kegiatan ini.

“ A w a l n y a  k i t a 
underestimate terhadap UIN 
Jakarta, karena baru pertama 
kali ditunjuk menjadi mitra 
LPDP, apalagi kebayang pasti 
biaya hidup mahal di Jakarta, 
tapi ternyata di luar dugaan, 
kita sangat puas dan senang 
bisa menjalani pelatihan di 
UIN Jakarta. Fasilitas, tenaga 
pengajar, metode pelatihannya 
bagus dan ternyata biaya 
hidup cukup murah juga” 
ungkapnya. (saa/lrf)

Auditorium Utama, Berita 
UIN— Bekerjasama dengan 
Ikatan Lembaga Mahasiswa 
Psikologi Indonesia (ILMPI), 
Dewan Mahasiswa Fakultas 
P s i k o l o g i  U I N  J a k a r t a 
menyelenggarakan seminar 
nasional parenting bertajuk 
Sayang Anak Sayang Bangsa, 
Anak Berkarakter Positif 
Cermin Bangsa yang Produktif, 
di Auditorium Harun Nasution, 
Selasa (26/01). Hadir sebagai 
narasumber Drs. Apendi M.si 
Ketua Satgas Perlindungan 
Anak, Elly Risman Musa M.Psi 
Direktur Yayasan Kita dan 
Buah Hati, Tika Bisono M.Psi 
(psikolog), Kasandra Putranto 
M.Psi, dan Anis Diah Ayu 
Masita, S.Psi.

Waki l  Dekan Bidang 
Kemahasiswaan, Alumni, dan 
Kerjasama Dra Diana Muti’ah 
Msi yang membuka kegiatan 
mengungkapkan, seminar 
diharapkan menumbuhkan 
kesadraan orang tua dan calon 
orang tua tentang pentingnya 
memberikan pengasuhan 
terbaik pada buah hati. “Karena 
anak yang berkarakter positif 
cermin bangsa yang produktif,” 
katanya.

D a l a m  p a p a r a n n y a , 
A p e n d i  m e n g a t a k a n , 

pemerintah saat ini telah 
membuat UU No 35 tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak. 
“Regulasi ini diharapkan dapat 
melindungi anak dari tindakan 
kekerasan dan kesewenang-
wenangan,” jelasnya.

Sementara Elly Risman 
berpesan, agar para orang tua 
tidak abai terhadap putra-
putrinya. Hal ini dikarenakan 
anak-anak saat ini hidup di 
era ‘X’ atau era platinum. 
“Anak kita saat ini hidup 
di era serba digital, serba 
mudah untuk diakses, dan 
riset membuktikan bahwa 
70% lebih, anak-anak pernah 
menonton tayangan berbau 
pornografi dan pornoaksi di 
rumah atau di tetangga, dan 
ini sangat memprihatinkan,” 
paparnya.

Se la in  i tu ,  E l ly  juga 
memberikan tips bagaimana 
s t r a t e g i  b e r k o m u n i k a s i 
yang baik dengan buah hati. 
Diantaranya, jangan tergesa-
gesa, menyadari keunikan 
setiap individu, kenali bahasa 
tubuh anak,  mendengar 
perasaan, pendengar yang baik 
dan aktif. “Buatlah keadaan 
menjadi nyaman bagi anak,” 
katanya lagi. 

(rs/lrf)

Seminar Parenting  
Pakar; Dorong Anak 
Berkarakter Produktif
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Gedung baru perpustakaan..............dari hal 1
t e r t i n g g i  d i  l i n g k u n g a n 
perguruan tinggi keislaman 
ini didesain dengan berbagai 
fas i l i tas  modern sepert i 
ruang perpustakaan referensi 
dan bacaan umum, ruang 
pertemuan, dan ruang koleksi 
sumber kepustakaan digital. 
Seluruh ruangan menggunakan 
fasilitas pendingin udara.

Selain itu, gedung juga 
dilengkapi berbagai fasilitas 
modern lain. Diantaranya, 
power house, reservoir, site 
development, dan fasilitas 
futuristik dengan close circuit 
television (CCTV) dan lift. 
Bahkan, gedung perpustakaan 
juga menyediakan fasilitas bagi 
kelompok difabel.

D e n g a n  s p e s i f i k a s i 
demikian,  Gedung Pusat 
Perpustakaan UIN Jakarta 
menjadi gedung perpustakaan 
termodern di l ingkungan 
perguruan tinggi keagamaan 
Islam negeri. “Tapi yang lebih 
diharapkan, gedung ini bisa 
menopang aktifitas riset sivitas 
akademi, baik mahasiswa 
maupun dosen penelit i ,” 
tandas rektor lagi.

U I N  J a k a r t a ,  r e k t o r 
menuturkan, kini tengah 
mendesain jam kerja dosen 
berbasis riset.  Jam kerja 
d e m i k i a n  d i s u s u n  a g a r 
memungkinkan para dosen 
memiliki waktu yang cukup 
dalam melakukan riset, selain 
kesibukan mengajar  dan 
mengabdi kepada masyarakat. 
“Rektorat bersama para dekan, 
tengah menyusun desain jam 
kerja tersebut,” terangnya. 

Dengan kegiatan riset yang 

lebih terfokus, para dosen 
diharap bisa menghasilkan 
produk penelitian yang bisa 
dimuat di jurnal nasional-
internasional terakreditasi. 
Khusus bagi dosen bidang 
sains, produk penelitian yang 
dihasilkan berupa instrumen 
dan produk bersertifikat Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI). 

Hanya, kata dia, aktifitas 
riset tersebut perlu ditopang 
oleh layanan perpustakaan  
yang lebih memadai. Layanan 
demikian sangat penting, 
me ng i ng a t  ke b e rh a s i l a n 
u n i v e r s i t a s - u n i v e r s i t a s 
dunia mendongkrak riset, 
salahsatunya bertumpu pada 
layanan perpustakaan yang 
memadai. 

K e p a l a  P u s a t 
P e r p u s t a k a a n  A m r u l l a h 
H a s b a n a  S . A g . ,  S S . , M A 
sebelumnya mengatakan, Pusat 
Perpustakaan diharapkan bisa 
menjadi jantung peradaban 
di lingkungan UIN Jakarta. 
Untuk itu, selain penyediaan 
referensi, perpustakaan juga 
terus membenahi  sistem 
layanan kepustakaan. 

S e b a g a i  i n f o r m a s i , 
Perpustakaan Pusat  kini 
memil ik i  r ibuan koleksi 
cetak dan non-cetak. Selain 
buku, kitab, dan ensiklopedia 
berbagai keilmuan, koleksi 
mencakup jurnal dan terbitan 
terkemuka luar negeri. Untuk 
non-cetak, perpustakaan juga 
menyediakan berbagai sumber 
referensi berupa jurnal yang 
bisa diunduh gratis pengunjung 
perpustakaan. 

(tam/njs)

Susilawati, SE., MM dari se-
belumnya menjabat Kabag 
Keuangan pada Biro Perenca-
naan dan Keuangan dimutasi 
menjadi Kabag Tata Usaha 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan (FITK). Sulamah 
menggantikan Drs. Ja’far MA, 
Kabag TU FITK yang beralih 
menjadi Lektor FITK.

S e l a n j u t n y a ,  D r a . 
Mahmudah Tasyrifatun, dari 
Kabag TU Fakultas Ilmu Da-
kwah dan Komunikasi (FID-

KOM) menjadi Kabag TU 
Fakultas Adab dan Humanio-
ra (FAH). Ia menggantikan 
Dra. Lily Fakhriyah, dari Ka-
bag TU FAH menjadi Kabag 
TU Fakultas Ushuluddin (FU). 
Lily sendiri menggantikan 
Dra. Faojah, MA yang dip-
indah menjadi Kabag TU 
Fakultas Psikologi. Sementara 
posisi Kabag TU FIDKOM 
sendiri ditempati Dra. Hap-
py Hayati yang sebelumnya 
menjabat Kabag TU Fakultas 

Rektor: Mutasi Untuk penyegaran...dari hal 1

Guru Besar UIN jadi Imam................dari hal 1

Istiqlal disebabkan banyak 
faktor. Selain wajib memiliki 
p e n g e t a h u a n  k e i s l a m a n 
mendalam, posisi imam besar 
Masjid Istiqlal menuntut 
keluasan wawasan kebangsaan. 

Pe rp ad u a n ke i l mu an 
I s l a m  d a n  w a w a s a n 
kebangsaan, sambungnya, 
diperlukan mengingat posisi 
Mesjid Istiqlal sebagai mesjid 
negara sekaligus representasi 
umat Islam Indonesia di mata 
internasional. 

Sebelum diangkat menjadi 
Imam Besar, ulama kelahiran 
Sulawesi Selatan, 23 Juni 
1959 ini pernah dipercaya 
menduduki sejumlah jabatan 
penting. Mulai dari Wakil 
Rektor UIN Jakarta, Dirjen 
Bimas Islam Kementerian 

Agama, dan Wakil Menteri 
Agama. Selain mengajar,  ia 
rajin menulis. Diantaranya, 
T a s a w u f ,  G e n d e r  d a n 
Deradikalisasi Tafsir Agama, 
K e t i k a  F i q i h  M e m b e l a 
Perempuan, dan Tasawuf 
Modern.

S e t e l a h  m o n d o k  d i 
Pesantren As’adiyah Sengkang, 
Nasaruddin melanjutkan 
pendidikan sarjana di Fakultas 
S y a r i ah  IAIN  Al au d d i n , 
M a k a s a r .  I a  k e m u d i a n 
melanjutkan pendidikan ke 
IAIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta untuk jenjang Magister 
(1992) dan doktoral (1998). 
Pada masanya, Nasaruddin 
berhasil meraih penghargaan 
lulusan doktor terbaik 1999.

(zm)

Psikologi. 
Selanjutnya, Drs. Mocha-

mad Guruh, M.Pd, dari Kabag 
TU Fakultas Dirasat Islamiyah 
(FDI) dimutasi menjadi Kabag 
TU Fakultas Syariah dan Hu-
kum (FSH). Guruh digantikan 
Dra. Khalimatu Sa’diyah yang 
sebelumnya menjabat Kabag 
TU Fakultas Ekonomi dan Bis-
nis (FEB). Posisi Khalimatu 
Sa’diya ditempati Muhammad 
Noor, S.Pd., MM yang sebe-
lumnya menjabat Kabag TU 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP). Posisi Kabag 
TU FISIP sendiri ditempati 
Drs. A. Zulkifli Insagian Noor, 
dari sebelumnya Kabag TU 
Fakultas Sains dan Teknologi 
(FST). 

Untuk posisi Kabag TU 
Fakultas Sains dan Teknologi 
(FST) ditempati Ahmad Zaidi, 
S.Sos, M.Si yang sebelum-
nya menjabat dari Kabag TU 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan (FKIK). Posisinya 
digantikan Drs. Sadeli yang 
sebelumnya menjabat Kabag 
TU FSH. 

Di tingkat rektorat, Bam-
bang Prihono, SH, Kabag 
Kerjasama dan Kelembagaan 
Biro AAKK dimutasi men-
jadi Kabag Kemahasiswaan 
dan Alumni Biro AAKK. Drs. 
Rasi’in, MA, yang sebelumnya 
menjabat Kabag Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Biro 

PK dimutasi menempati posisi 
yang ditinggalkan Bambang. 

Mutasi kali ini juga me-
munculkan tiga pejabat baru 
di tingkat Kabag. Salah satu-
nya, Suhendro Tri Anggono, 
S.Ag., M.Si, dari Kasubag 
Kepegawaian pada Bagian 
Ortala, Kepegawaian dan Per-
aturan Perundang-Undangan 
Biro AUK menjadi Kabag 
Umum di biro yang sama. 
Suhendro menggantikan Mu-
hammad Ali Meha S.Sos. 

Lainnya, Dra. Siti Sugiar-
ti, dari Kasubag Perencanaan, 
Akuntansi, dan Keuangan 
Bagian Tata Usaha FEB di-
promosikan menjadi Kabag 
Keuangan Biro PK. Selanjut-
nya, Encep Dimyati, S.Ag., 
MA, dari Kasubag Pelaporan 
Keuangan Bagian Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Biro 
PK, dipromosikan menjadi 
Kabag Akuntansi dan Pelapo-
ran Keuangan Biro PK.

Rektor berharap, para pe-
jabat yang dimutasi menjadi-
kan jabatannya sebagai lahan 
untuk berdiskusi, berinovasi, 
dan berkreasi, serta men-
emukan ide-ide yang lebih 
cemerlang bagi kemajuan UIN 
Jakarta ini. “Selamat bekerja 
dan berkarya, semoga hal ini 
menjadi step forward bagi 
kemajuan kampus tercinta 
UIN Jakarta,” harapnya. 

(njs/lrf/sf)
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Muhammad Ali Meha, S.Sos

Bekerja sebagai 
Pengabdian

Siap bekerja 24 jam, teliti dalam bekerja, ikhlas, fokus, dan 
mencintai pekerjaan menjadi modal pengabdian seorang 
pegawai. Membangun komunikasi yang baik dengan atasan 
maupun kesetaraan dengan bawahan menjadi kunci yang 
dibutuhkan saat seseorang menjadi bawahan atau pimpi-
nan dalam suatu unit profesi.

Demikian filosofi bekerja yang Muhammad Ali Meha 
S.Sos, Kepala Bagian Umum, rasakan selama bekerja di 
lingkungan UIN Jakarta. “Usahakan tetap fokus, cintai 
pekerjaan, ikhlas, dan jangan berharap bakal dapat apa,” 
simpulnya. 

Filosofi demikian tidak didapat Ali dalam waktu se-
bentar. Ia menggalinya sejak menyandang status karyawan 
IAIN Jakarta tahun 1981 hingga sebelum pensiun dengan 
jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Umum terhitung 
mulai 1 Fe-bruari tahun ini. 

Sebagai karyawan UIN Jakarta sejak dipimpin al-
marhum Prof. Dr. Harun Nasution, Ali mau tidak mau 
menghadapi banyak pimpinan dengan karakter dan gaya 
yang beragam. Sebagai pimpinan di sebuah unit kerja, Ali 
juga dituntut mampu menempatkan diri sebagai pimpinan 
yang tegas namun tetap ngemong bagi puluhan karyawan 
dengan karakter tidak kalah beragam.  

Selain itu, bekerja sebagai abdi pemerintah selama ti-
dak kurang dari 35 tahun memberi Ali banyak asam garam. 
Terlebih bekerja di sebuah perguruan tinggi negeri dengan 
perkembangan yang cukup pesat. Kecepatan dan ketepatan 
dalam bekerja menjadi sebuah keharusan. 

Namun berangkat dari profil dirinya sebagai seorang 
kepala keluarga, Ali berbagi saran agar seorang pegawai 
juga bisa membagi waktu bagi keluarga dan masyarakat-
nya. Menyiasati tekanan pekerjaan dan berolahraga juga 
harus diperhatikan seorang abdi negara.“Sehat badan dan 
fikiran juga penting, agar produktivitas bekerja tetap ter-
jaga,” sarannya lagi. (lrf/sf)

Ciputat, BERITA UIN— UIN 
Jakarta melakukan sosialisasi ke 
dua pondok Pesantren di wilayah 
Jabodetabek, Ponpes Daar el-
Qolam dan Ponpes Darunna-
jah. Sosialisasi diharap dapat 
memberi informasi kepada para 
santri yang inigin melanjutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi.

Demikian disampaikan Ke-
pala Subbag Publikasi dan Do-
kumentasi UIN Jakarta Feni Ari-
fiani, MH, Sabtu (30/01). Menu-
rutnya, sosialisasi merupakan 
agenda UIN Jakarta untuk lebih 
menjangkau para calon maha-
siswa ke sekolah dan pesantren. 
Dengan cara demikian, para 
siswa juga bebas bertanya ten-
tang pendidikan yang ditawar-
kan oleh UIN Jakarta.

Sosialisasi di Daar El Qalam, 
bertepatan dengan milad Pondok 
Pesantren Dar El Qolam yang ke-
48, Kamis (21/01).“Kedatangan 
kami tidak hanya menghadiri 
milad pondok pesantren, namun 
sekaligus mengadakan sosial-
isasi tentang UIN Jakarta kepada 
para santri yang akan mengikuti 
ujian akhir dan melanjutkan jen-
jang pendidikan ke perguruan 
tinggi,” papar Kasubbag Pub-
likasi dan Dokumentasi Feni 
Arifiani, MH.

Acara Education Expo ini 
diikuti oleh 25 perguruan tinggi 
yang ada di Indonesia serta 
perwakilan dari Management 
and Science University (MSU) 
Malaysia. Para santri sangat an-
tusias mengikuti jalannya acara 

Education Expo dan menga-
jukan beberapa pertanyaan 
terkait sistem ujian masuk 
perguruan tinggi, fakultas-
fakultas yang ada, serta pros-
pek di dunia kerja setelah lulus 
dari perguruan tinggi.

Salah satu santri ketika 
ditemui tim Berita UIN men-
gungkapkan antusiasnya ter-
hadap kegiatan ini. “Alhamdu-
lillah, dengan kegiatan ini saya 
bisa mendapatkan informasi 
yang jelas secara langsung 
dan tidak perlu jauh-jauh 
mendatangi kampus, karena 
kegiatan di pesantren cukup 
padat saat ini,” ungkapnya.

Sementara di Pesantren 
Daarunnajah, sosialisasi di-
lakukan di Aula Empat Windu. 
Sabtu (30/10) Sosialisasi dii-
kuti ratusan santri. Mereka 
terlihat antusias mengikuti 
acara ini dan mengajukan be-
berapa pertanyaan mengenai 
teknik mendaftar sekaligus 
sistem perkuliahan yang ber-
jalan di UIN Jakarta, teru-
tama prospek setelah meny-
elesaikan pendidikan.

Salah satu peserta Al-
baniyah, kepada BERITA UIN 
mengungkapkan kesan dan 
apresiasinya terhadap keg-
iatan sosialisasi ini. “Dengan 
adanya kegiatan ini, sekarang 
saya tahu bagaimana mendaf-
tar ke perguruan tinggi, serta 
mendapatkan informasi ber-
manfaat lainnya,” tegasnya.

(LRF)

Sosialisasi Pesantren
Santri Minati Kuliah
di UIN Jakarta

Suasana di Pesantren Daar El Qalam, para santri sangat antusias mengikuti presen-
tasi  tentang SPMB yang disampaikan oleh tim sosialisasi dan promosi UIN Jakarta,  
Sabtu, (30/10).

Foto Zaenal Muttaqin

Foto Hermanudin


