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AUN-QA Sertifikasi UIN Jakarta

Auditorium Utama, UIN Jakarta dinilai mampu
menawarkan kultur akademik yang unik dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat modern. Sebab selain
mengajarkan sains-ilmu pengetahuan, UIN Jakarta
berperan besar mendorong pengamalan Islam secara
damai, moderat, toleran, dan penuh penghormatan atas
hak-hak asasi manusia.

Foto: Hermanuddin
Rektor UIN Jakarta Prof. Dr. Dede Rosyada MA dan Deputi Director ASEAN University Network
Quality Assurance (AUN-QA) Dr. Choltis Dhirathiti membuka visitasi AUN-QA ke UIN Jakarta,
di Auditorium Harun Nasution, Selasa (05/04), Empat prodi UIN Jakarta divitasi oleh AUN-QA.

Mahasiswa Segera Ikuti KKN

Auditorium Utama, UIN
Jakarta bakal mengirim
2.753 mahasiswa
melaksanakan Kuliah Kerja
Nyata-Program Pengabdian
kepada Masyarakat (KKN
PPM) 2016.Selain KKN
Kebangsaan, mereka akan
mengabdikan diri melalui
KKN regular. Program
bakal menyasar kawasan
d i K a b u p a t e n B o g o r,
Kabupaten Tangerang, dan
Kota Tangerang Selatan.
Kepala
Pusat
Pengabdian ke pada
Masyarakat (PPM) UIN
Jakarta Djaka Badranaya
ME di Auditorium Harun
Nasution, Rabu (13/04),
mengatakan pelaksanaan
program direncanakan
berlangsung Agustus
mendatang. “Mereka akan
ditempatkan di sejumlah
w i l aya h ya n g d i n i l a i
membutuhkan partisipasi

pemberdayaan oleh
mahasiswa,” ungkapnya.
Menurut Djaka,
pelaksanaan KKN-PPM
tahun ini ditawarkan dalam
dua format utama, yakni
KKN PPM Reguler dan
KKN Kebangsaan. Format
pertama adalah pengabdian
masyarakat regular yang
ditempatkan di sejumlah
kawasan yang ditunjuk
PPM, sedangkan KKN
Kebangsaan dilakukan di
wilayah Riau dan Natuna
bersama peserta KKN dari
berbagai perguruan tinggi
nasional.
Data PPM mencatat,
d a r i 2 . 7 5 3 m a h a s i swa
pendaftar KKN, 20 orang
diantaranya mengikuti
program KKN Kebangsaan.
Sedang 2533 mengikuti
KKN Reguler yang
Bersambung ke hal.8

Demikian konklusi tim
Lembaga Penjaminan Mutu
Perguruan Tinggi ASEAN
(ASEAN University Network
Quality Assurance/AUN-QA)
usai visitasi atas UIN Jakarta,
Kamis (07/04). Menurut
mereka, keunikan dan
relevansi yang ditawarkan
teref leksi pada selur uh
program studi (prodi) yang
diajukan untuk divisitasi oleh
tim asesor AUN-QA.
“Dengan hal itu, UIN
Jakarta bisa berperan besar
dalam mendiseminasikan
nilai-nilai luhur keilmuan
dan keislaman,” tutur Kepala

Perwakilan Tim sekaligus
Deputi Direktur AUN-QA
Dr. Choltis Dhirathiti.
Diketahui, AUN-QA
melakukan serangkaian
penilaian terhadap UIN
Jakarta, Selasa-Kamis (0507/04). Penilaian dilakukan
oleh sembilan asesor AUNQA, termasuk Dhirathiti,
dengan memvisitasi
empat prodi UIN Jakarta.
Keempatnya yakni Prodi
Bimbingan Penyuluhan
Islam, Prodi Pendidikan
Agama Islam, Prodi Dirasah
Islamiyah, dan Prodi Sejarah
Bersambung ke hal.7

12 Mahasiswa Belajar ke Luar Negeri
Rg. PLKI, UIN Jakarta
bakal mengirim 12 mahasiswa belajar di perguruan
tinggi Australia dan Korea Selatan, melalui skema
student exchange, sandwich
program, dan shortcourse
sepanjang tahun ini. Dua
perguruan tinggi sasaran
belajar mahasiswa UIN
Jakarta adalah Western
Sydney Universty (WSU),
Australia, dan Kyungdong
University, Korea Selatan.
Demikian
dikatakan
Kepala Pusat Layanan Kerjasama Internasional UIN

Jakarta Rachmat Baihaky
MA, Senin (25/04).“Tahun
ini, UIN Jakarta akan mengirimkan kembali belajar
mahasiswa-mahasiswi yang
memenuhi syarat untuk
mengikuti perkuliahan di
perguruan tinggi luar negeri,” ujarnya.
Dari 12 mahasiswa,
sambungnya, enam diantaranya akan dikirim belajar ke WSU melalui skema
sandwich. Masih ke universitas yang sama, UIN Jakarta
Bersambung ke hal.7
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Lolos Seleksi
45 Dosen Tetap Non-PNS
Gd. Rektorat, UIN Jakarta menetapkan 45 orang pendaftar
lulus seleksi penerimaan sebagai dosen tetap non Pegawai
Negeri Sipil (PNS).Penetapan peserta lolos seleksi ditetapkan
dalam Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor 189 Tahun 2016 tanggal 18 April 2016.Ke-45 dosen
lolos seleksi ini ditempatkan di 22 program studi.
Salinan Surat Keputusan
Rektor yang didapat BERITA
UIN, Selasa (19/04) Rektor
Prof Dr Dede Rosyada MA
mengungkapkan, keputusan
penetapan ke-45 dosen tetap
bukan PNS ini terhitung sejak
tanggal ditetapkan.“Keputusan
ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan,” tandasnya.
Dari 22 prodi penempatan
dosen tersebut, terbanyak
adalah Prodi Ilmu Hukum
sebanyak tujuh orang, disusul
Prodi Ilmu Perpustakaaan,

Bahasa Inggris (S2), Tadris
Fisika, Tadris Kimia, Tadris
PGMI, Prodi Kimia, dan
Pengkajian Islam (S2), masingmasing satu orang.
Kepala Biro Administrasi
Umum dan Kepegawaian Dra.
Hj. Reti Indarsih sebelumnya
mengatakan pengangkatan
dosen tetap Non-PNS
didasarkan kebutuhan dosen
masing-masing prodi yang
belum bisa dipenuhi dari
jalur penerimaan dosen PNS.
Merujuk pada regulasi seperti

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Prof. Dr. Abdul
Hamid MS berharap para dosen tetap yang terpilih memosisikan
posisi dosen sebagai amanah yang harus dipenuhi.“Jabatan ini
adalah amanah.Tidak setiap pendaftar mendapat kepercayaan
ini.Laksanakan dengan sebaik mungkin,” katanya
P r o d i Ko mu n i k a s i d a n
Penyiaran Islam, Prodi
Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan, Prodi Tadris
PGRA masing-masing tiga
orang.
Selanjutnya, Prodi
Bahasa dan Sastra Inggris,
Prodi Perbankan Syariah,
Prodi Tadris Bahasa Inggris,
Prodi Tadris Biologi, Prodi
Keperawatan, Prodi Kesehatan
Masyarakat, Prodi Agribisnis,
Prodi Matematika, dan Prodi
Pengkajian Islam (S3) masingmasing dua orang. Lalu, Prodi
Hubungan Internasional, Prodi
Ilmu Politik, Prodi Pendidikan

Undang-Undang tentang
Aparatur Sipil Negara dan
izin Kementerian Agama RI,
UIN Jakarta membuka formasi
dosen tetap Non-PNS guna
menutup kebutuhan tersebut.
Secara terpisah, Wakil
Rektor Bidang Administrasi
Umum Prof. Dr. Abdul Hamid
MS berharap para dosen tetap
yang terpilih memosisikan
jabatan dosen sebagai amanah
yang harus dipenuhi.“Jabatan
ini adalah amanah.Tidak
setiap pendaftar mendapat
kepercayaan ini.Laksanakan
dengan sebaik mungkin,”
katanya.(lrf/hmn)

FSH dan Komisi Yudisial

Luncurkan Klinik Etik & Hukum
Teater FSH, Fakultas Syariah
dan Hukum (FSH) UIN
Jakarta Jakarta bekerjasama
dengan Komisi Yudisial RI
meluncurkan Klinik Etik
dan Hukum sebagai pusat
pelatihan hakim di kalangan
mahasiswa. Peluncuran
dilakukan bersamaan dengan
k u l i a h u mu m b e r t a j u k
Reformasi Penegakan Hukum
dan Etika Profesi Penegak Hukum
di Indonesia, Rabu (13/16).
Selain Dekan Dr. Asep
Saepuddin Jahar MA, turut
hadir dalam peluncuran
tersebut sejumlah ahli dan
praktisi hukum nasional.
Diantaranya Hakim Agung/
Dosen FSH UIN Jakarta Prof.
Dr. Abdul Ghani Abdullah,
SH dan Komisioner Komisi
Yudisial RI/Alumnus FSH
UIN Jakarta Drs. Maradaman
Harahap SH MH.Keduanya
juga menjadi narasumber
kuliah umum.
Mewakili Dekan, Wakil
Dekan Bidang Kemahasiswan,
Ker jasama, dan Alumni
Dr. Yayan Sopyan SH MA

mengatakan keberadaan klinik
etik dan hukum di lingkungan
FSH diharap menjadi
wahana pembelajaran hukum
mahasiswa. Menurutnya,
selain pembelajaran teoretik,
pembelajaran praktikal melalui
lembaga seperti klinik etik dan
hukum sangat diperlukan.
“Kami amat berharap, klinik
ini bisa dimanfaatkan betul
o l e h p a r a m a h a s i swa ,”
harapnya.
Diketahui, Klinik Etik
dan Hukum merupakan salah
satu program Komisi Yudisial
dalam mencetak calon-calon
hakim handal. Program ini
dijalankan bekerjasama dengan
sejumlah perguruan tinggi
nasional lain seperti Universitas
Indonesia.
M e n g a w a l i
pembukaannya, Klinik Etik
dan Hukum FSH UIN Jakarta
menerima 42 orang peserta
pelatihan yang dinyatakan lolos
seleksi. Ke-42 orang peserta
ini nantinya akan dididik
dalam program klinik selama
sembilan bulan. (lrf/ih)

Klik!

Foto: Hermanuddin
Gubernur Banten H. Rano Karno S.IP memberikan pembekalan KKN Mahasiswa 2016 dengan
tema Penguatan Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah,
di Auditorium Harun Nasution, Sabtu (04/16).
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Rektor: Dosen DPK Harus Menulis Jurnal Internasional

ARTICLE
INTERNTIONAL

Gd. Pustiknas, Dosen DPK UIN Jakarta diharap aktif menulis artikel akademik untuk diterbitkan di jurnal internasional
terakreditasi.Selain itu, mereka juga diharap aktif memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menunjang kegiatan
pembelajaran mahasiswa.
Demikian disampaikan
Rektor Prof. Dr. Dede Rosyada
MA saat memberi pengarahan
Sosialisasi Aplikasi Teknologi Informasi Bagi Dosen DPK UIN
Jakarta di Gedung Pustiknas,
Rabu (26/04).Secara khusus, rektor menargetkan para
dosen DPK UIN Jakarta bisa
menyumbang 30 artikel ilmiah
dimuat di jurnal internasional
terakreditasi sepanjang tahun
ini.
Selain merupakan komponen tugas dosen, penerbi-

tan artikel di jurnal internasional sendiri diharap memacu
pengembangan akademik para
dosen DPK.“Penulisan artikel
internasional adalah bagian
dari tugas sebagai dosen.Bila
artikel itu dibaca dunia, bukan saya yang terkenal, tapi
dosen-penulis dan UIN Jakarta
sebagai tempat Anda mengabdikan diri sebagai dosen,”
katanya.
Sebagai informasi, dosen
UIN Jakarta yang ditugaskan sebagai dosen DPK di

berbagai perguruan tinggi seJabodetabek mencapai 120-an
orang.Dengan jumlah dosen
sebanyak itu, target 30 judul
artikel yang dimuat di jurnal internasional terakreditas dinilai
bisa memenuhi target.
Di lingkungan internal
UIN Jakarta sendiri, UIN
Jakarta menargetkan jumlah artikel ilmiah dosen yang
dimuat jurnal internasional
terindek mencapai 300 artikel.
Jumlah ini naik dari realisasi
tahun lalu sebanyak 158 judul.
Dengan target sumbangan 30
artikel ilmiah internasional dari
dosen DPK, diharapkan target
300 artikel ilmiah internasional
para dosen UIN Jakarta bisa
terpenuhi.
Manfaatkan Teknologi
Di sisi lain, rektor meminta dosen DPK juga aktif
memanfaatkan laman blog
sebagai sarana pendukung
kegiatan pembelajaran di kelas.
Selain jadi ruang penyimpanan silabus dan rujukan yang
bisa diakses para mahasiswa
kapan dan dimanapun, blog

yang disediakan laman resmi
perguruan tinggi akan berdampak positif bagi pemeringkatan
perguruan tinggi sendiri.
“Manfaatkan fasilitas
teknologi dengan membuat
blog. Silahkan blog diisi dengan
silabus, material pembelajaran,
atau bacaan lain yang harus
dibaca para mahasiswanya,”
katanya.
Sebagai perguruan tinggi
modern, sebut rektor, UIN
Jakarta menyediakan infrastruktur teknologi seperti penyediaan fasilitas internet.
Fasilitas ini bisa dimanfaatkan
untuk menciptakan proses
pembelajaran yang efisien dan
efektif. Salahsatunya dengan
membuat blog yang memuat
silabus, rencana pembelajaran,
dan material kuliah yang bisa
diakses mahasiswa setiap saat.
“Buatlah blog.Kalau
sudah dibuat, selalu update.
Menulislah minimal sekali
seminggu, lalu unggahlah di
laman tersebut agar para mahasiswa juga bisa membaca
tulisan-tulisan Anda,” tandas
rektor lagi. (lrf/hmn/zm)

UIN Jakarta & Pemkot Tangsel Pererat Kerjasama
Gd. Rektorat, UIN Jakarta
d a n Pe m e r i n t a h K o t a
Tangerang Selatan sepakat
memperat kerjasama di bidang
pengembangan sumber daya
manusia (SDM). Ini dilakukan
dengan penandatangan
MoU dilakukan di Ruang
Sidang Utama (RSU) gedung
rektorat lantai dua UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Kamis
(31/03).
Rektor UIN Jakar ta
Prof. Dr. Dede Rosyada
MA mengatakan, program
kerjasama ini adalah kelanjutan
program UIN Jakarta untuk
mampu berkontribusi positif
bagi lingkungan sekitar kampus
dan warga Tangsel secara
keseluruhan.“Bagaimana
kampus ini bisa dekat dengan

masyarakat.Jika dilihat dari misi
UIN, saat ini core bisnisnya pada
studi agama Islam,” ujar rektor.
Ditambahkan rektor,
UIN Jakarta berkeinginan
menjadikan masyarakat Tangsel
yang shalih dan istiqomah di
tengah lingkungan masyarakat
saat ini. Kerjasama yang
dibangun dengan Pemkot
Tangsel merupakan bentuk
dukungan UIN Jakarta dalam
upaya merealisasikan visi dan
misi pemerintah daerah untuk
lima tahun kedepan.
“Bagaimana kita
mempromosikan kesalihan
masyarakat Tangsel dengan
keahlian bidang teknologi dan
inovasi kedepan. Ini yang kami
akan kembangkan tentunya
sejalan dengan program Pemkot

Tangsel,” tambahnya.
Sebagai informasi,
tahun ini ada 500 dosen yang
diterjunkan untuk melakukan
riset.Hasil riset tidak hanya
dibukukan untuk referensi
semata, tapi harus dapat dikaji
dan dipatenkan agar menjadi
satu inovasi kedepan.“Nanti
akan dikaji untuk kemaslahan
di masyarakat agar tidak hanya
menjadi satu teori semata
tapi dapat dikembangkan
dalam disiplin ilmu masa kini
berupa teknologi.Kami juga
akan mengeluarkan seritikat
yang dapat diakui dunia kerja,
sehingga setelah mendapatkan
sertifikat itu mahasiswa akan
siap digunakan dimana saja,”
paparnya.
Ditempat yang sama,

Wali Kota Tangerang Selatan
Airin Rachmy Diany beserta
jajaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemkot Tangsel
mengatakan, kerjasama ini
bagian dari harapan Kota
Tangsel menjadi kota madani
yang cerdas berdaya saing
teknologi. Sedangkan untuk
menuju kearah sana harus ada
pengembangan SDM yang
mumpuni.
“Kami mencetuskan
rumus kerjasama dengan pihak
swasta, perguruan tinggi dan
pemerintah, sehingga saling
terkait.Tentunya kerjasama
yang sudah dijalankan selama
ini perlu ditingkatkan, jika
belum bagus dan yang sudah
bagus harus tetap dijaga,”
katanya. (lrf)

Hal 4

No. 166/Th. XII/April 2016

Prestasi Mahasiswa

sejumlah prestasi dicatatkan mahasiswa

Juara MMQ Banten dan Batam
Ahmad Hamdani, mahasiswa semester VI Pendidikan Kimia FITK berhasil
menyabet Juara II cabang
Musabaqah Makalah AlQur’an (MMQ) pada MTQ
XIII tingkat Provinsi Banten
di Kota Serang, Rabu-Senin
(06-11/04). Pada kegiatan
tersebut, Dani —panggilannya— mempresentasikan
makalah Membumikan Ekoteologi Islam: Upaya Mengatasi
Problematika Lingkungan.
Dalam makalahnya, Dani
memaparkan solusi permasalahan lingkungan dengan
menggabungkan dua pendekatan, ekologi dan teologi Islam.
Terpisah, Husni Mulyawati, mahasiswi semester 6
Fakultas Dirasat Islamiyah
berhasil menyabet peringkat ketiga dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an
(MTQ) ke-28 Tingkat Kota
Batam bidang MMQ yang
diselenggarakan di Batam
Center, Kamis (21/04). Mahasiswi yang biasa disapa Husni
ini berhasil meyakinkan juri
dengan makalah dan presentasinya yang berjudul Gender
dalam Perspektif Al-Qur’an:
Moderasi Antara Patriarki dan
Feminisme. (njs)

Finalis LKTI Kedokteran
Dua mahasiswa Prodi Kedokteran
UIN Jakarta, Abdul Rahman dan Nurul
Fathimah, menjadi finalis Lomba Karya
Tulis Ilmiah Nasional yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas
Halu Oleo, Kendari, Jumat (22/04).
Lomba diselenggarakan sebagai rangkaian kompetisi Halu Oleo Scientific
Competition (HOLISTIC) bertema Penyakit Pencernaan Gastroenterohepatologi.Pada kompetisi tersebut, Rahman
dan Fathimah menulis karya tulis yang
berjudul Potensi Asam Askorbat dan
Asam Asetat dalam Pengolahan Lawa
Buah Gandaria sebagai Upaya Kemopreventif Kanker Kolorektal dan Gaster.
Setelah memasuki babak penyisihan abstrak karya tulis mahasiswa kedokteran
se-Indonesia, diambil tujuh tim terbaik
untuk masuk ke babak final. (rr)
Juara Nasyid se-ASEAN
Avuntu, Tim Nasyid UIN Jakarta
berhasil menorehkan prestasi pada
gelaran Pekan Ihtifal Institusi Pengajian Tinggi (IPT) se-ASEAN yang
diselenggarakan di Universitas Sains
Islam Malaysia (USIM), Malaysia,
Rabu-Selasa (13-19/04). Berbeda
dengan gelaran tahun lalu yang hanya
meraih penghargaan kategori persembahan terbaik, tahun ini Avuntu mendulang prestasi lebih membanggakan
yakni keluar sebagai Johan atau Juara
Pertama, Best Performance, sekaligus
Best Song. Sedangkan tim masyid dari
USIM, Malaysia dan Universitas Putra
Malaysia harus puas dengan raihan
masing-masing sebagai juara kedua
dan ketiga. (lrf)

Juarai Debat Bahasa Arab
Tim Debat Fakultas Dirasat Islamiyah, yakni In’amuzzahidin Ali,
Khairul Mufid Zubairi, dan Novi Novera berhasil meraih penghargaan
terbaik ketiga debat bahasa arab pada Gebyar Bahasa Arab (Gba) di
IAIN Cirebon, Minggu (03/04). Pada kompetisi ini, tim FDI berhasil
menyisihkan tim debat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Raden
Intan Lampung. (njs)

TBM USMR Juarai Meridien Cup
Tim Bantuan Medis UIN Syahid Medical Rescue
(TBM USMR) UIN Jakarta berhasil menyabet juara
pertama kompetisi Meridien Cup ke-5 tingkat nasional
yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah
Jakarta (UMJ), Sabtu (23/04).Kompetisi tahunan
antar TBM Prodi Kedokteran tingkat nasional yang
diselenggarakan kali ini bertajuk Emergency Vertical
Rescue. Pada kompetisi kali ini, TBM USMR UIN
Jakarta harus bersaing dengan 15 tim bantuan medis
lainnya dari fakultas kedokteran di Indonesia. Setelah
melalui serangkaian kompetsisi ketat, tim UIN Jakarta
berhasil meraih juara pertama. Sedangkan posisi kedua
dan ketiga, masing-masing diraih oleh TBM Duta Janar
dari Fakultas Kedokteran Udayana Denpasar dan TBM
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. (lrf)
Juarai Padjajaran Law Fair
Tim debat Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN
Jakarta berhasil menyabet penghargaan tim terbaik kedua pada Kompetisi Debat Hukum Universitas Tingkat
Nasional “Padjajaran Law Fair” di Bandung, JumatMinggu (15-17/04). Kompetisi ini yang diselenggarakan
Universitas Padjajaran dan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) ini diikuti tim debat hukum mahasiswa
dari berbagai universitas nasional. Pada kompetisi
tersebut, delegasi debat terdiri dari Reza Baihaqi (Prodi
Perbandingan Mazhab dan Hukum/VI), Nur Rahmi
Febriani (Prodi Ilmu Hukum/IV), dan Edi Kurniawan
(Prodi Ilmu Hukum/IV). (njs)
Sabet Dr. Mochtar Riady Award
Tim Debat Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Jakarta berhasil memboyong piala Dr. Mochtar Riady
setelah menjatuhkan lawannnya Univeristas Pancasila
di Final pada Kompetisi Debat Antar Mahasiswa
Tingkat Nasional “Dr. Mochtar Riady Legal Fair 2016”
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas
Pelita Harapan dengan mengusung tema“Embracing
ASEAN Economic Community”, 28-30/4.Formasi
Tim Debat yang diutus antara lain; Muhammad Sidik mahasiswa Hukum Keluarga semester 4, Dalila
Hazima mahasiswa Ilmu Hukum semester 4, dan Zul
Amirul mahasiswa Ilmu Hukum semester 4, serta
didampingi oleh dosen pembimbing Indra Rahmatullah, MH.(njs)
Raih Pemakalah Terbaik
Mahasiswa Fakultas Dirasat Islamiyah, M. Faqihus Syar’i, berhasil menjadi Pemakalah Terbaik dalam
perlombaaan yang bertema “Era Baru Kebangsaan Bahasa Arab” yang diadakan oleh Festifal Timur Tengah
(FTT) UI di Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa
(26/04). Faqih Mampu menerangkan makalah yang
berjudul Bahasa Arab dan Kebudaya’an Islamdengan
sangat detail dan terperinci di hadapan juri berkebangsaan Al-Jazair, dengan menggunakan bahasa arab yang
fasih dan lancar. (rr)

Hal 5

No. 166/Th. XII/April 2015

Jadi Universitas Riset, UIN Kejar Empat Hal

Rg. Uni Club, UIN Jakarta akan mengalokasikan hibah
riset 30% dari dana Bantuan Operasional Perguruan
Tinggi Negeri (BOPTN), memperkuat riset internasional
dosen, riset universitas dengan pemerintah daerah dan
industri, dan memperkuat riset di kalangan mahasiswa.
Seluruhnya dilakukan untuk memperkuat ikhtiar UIN
Jakarta menjadi universitas riset.
Hal ini disampaikan
Rektor Prof. Dr. Dede Rosyada MA dalam gala dinner
dengan para jurnalis alumni
UIN Jakarta, Sabtu malam
(30/4).“Ini adalah beberapa
hal yang menjadi indikator
sejauhmana usaha kita mengerek UIN Jakarta sebagai
universitas riset,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, UIN
Jakarta tahun ini mengalokasikan dana hibah riset
hingga Rp 30 miliar. Jumlah ini naik lebih dari 100
persen dibanding alokasi
dana hibah yang sama pada

tahun-tahun sebelumnya.
Pada aspek riset internasional, UIN Jakarta tahun
ini kembali mengalokasikan
hibah riset internasional
melalui skema riset internasional kolaboratif, visiting
professor, dan hibah perjalanan konferensi akademik internasional. Melalui skemaskema ini, UIN Jakarta bisa
mengirim dosen dan profesor UIN Jakarta melakukan
riset di berbagai universitas
luar negeri.
Melalui skema riset internasional, UIN Jakarta

juga bisa menerima peneliti
berbagai universitas dunia
melakukan riset di UIN
Jakarta. Pertengahan April
lalu, delegasi UIN Jakarta
dari Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pusat Layanan
Ker jasama Internasional
mensosialisasikan dan mengundang para akademisi
Kanada melakukan riset di
UIN Jakarta.
Untuk riset universitas
dengan pemerintah daerah
dan provinsi, UIN Jakarta
akan menyasar kalangan
pemerintah daerah dan industri melalui skema pengabdian masyarakat. Selain
Jawa Barat, DKI Jakarta,
UIN Jakarta menyasar program riset ini di Banten.
Banten menjadi lokasi
prioritas penelitian skema
pengabdian mengingat
sebagian besar program
pengabdian masyarakat
mahasiswa difokuskan di
wilayah ini, seperti Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan.Banten
juga dinilai memiliki banyak
industri yang layak disasar
sebagai mitra aktifitas riset.
“Saya telah meminta
Pak Murodi (Wakil Rektor
Bidang Kerjasama Prof. Dr.

Murodi MA, red.)menginisiasi kerjasama dengan industri di kawasan ini,” paparnya.
Sementara itu, aktifitas riset mahasiswa dilakukan salahsatunya melalui
pelatihan riset mahasiswa
yang diselenggarakan Jumat-Sabtu (29-30/04). Pada
kegiatan tersebut, 80 orang
mahasiswa dari 11 fakultas
UIN Jakarta mengikuti pelatihan metodologi dan praktek penelitian yang dipandu
Bagian Kemahasiswaan dan
Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Jakarta.
Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan Prof. Dr.
Yusron Razak M.Si mengatakan, pelatihan riset
mahasiswa memasang dua
output jangka pendek dalam
pelaksanaan riset. Pertama,
penyiapan para mahasiswa
yang siap mengikuti kejuaraan riset mahasiswa.Kedua,
menyiapkan mahasiswa
yang siap mengasistensi riset
dosen-peneliti UIN Jakarta.
“Kita menyadari, penguatan riset juga tidak hanya
perlu dilakukan di kalangan
dosen dan peneliti, melainkan juga para mahasiswa,”
imbuhnya.
(rr/risa/ikhda k)

Mahasiswa UIN Ikuti Pelatihan Riset
Gd. Kemahasiswaan, UIN
Jakarta memberi pelatihan
riset kepada 80 mahasiswa
d a r i b e r b a g a i f a k u l t a s.
Kegiatan yang dijadwalkan
berlangsung Jumat-Sabtu (2930/04) diselenggarakan Bagian
Kemahasiswaan dan Alumni
bekerjasama dengan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M)
dan Pusat Penelitian dan
Penerbitan (Puslitpen).
Dalam sambutannya,
Jumat (29/04), Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan
Prof. Dr. Yusron Razak

M.Si mengatakan, pelatihan
diberikan sebagai penguatan
tradisi riset di kalangan
mahasiswa. “Kita menyadari,
penguatan riset juga tidak hanya
perlu dilakukan di kalangan
dosen dan peneliti, melainkan
juga para mahasiswa,” ujarnya.
UIN Jakarta sendiri,
lanjut Yusron, memasang dua
output jangka pendek dalam
pelaksanaan riset.Pertama,
penyiapan para mahasiswa
yang siap mengikuti kejuaraan
riset mahasiswa.Kedua,
menyiapkan mahasiswa yang
siap mengasistensi riset dosen-

peneliti UIN Jakarta.
Asistensi mahasiswa,
sambung Guru Besar Sosologi
Agama ini, diperlukan
mengingat UIN Jakar ta
memberikan peluang riset
dalam jumlah cukup besar
menyusul naiknya anggaran
riset UIN Jakarta hingga Rp
30 miliar sepanjang tahun
ini. “Nah, para dosen pasti
membutuhkan tenaga asisten.
Kita berharap, mahasiswa
peserta riset ini yang bisa
menjadi asisten peneliti,”
paparnya.
Kepala Bagian

Kemahasiswaan dan Alumni
Bambang Prihono SH
menambahkan, kegiatan riset
kali ini menghadirkan sejumlah
narasumber ahli dari UIN
Jakarta maupun fasilitator
yang ditunjuk.Sumber internal
UIN Jakarta diantaranya
Ketua LP2M Prof. Dr. Arskal
Salim GP MA, Sekretaris
LP2M Imam Subchi MA, dan
Kepala Puslitpen Wahdi Sayuti
MA.”Pelatihan diberikan
dalam dua kluster utama,
kuantitatif dan kualitatif,”
terangnya.
(zm/ikhda/iqbal)
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Akademisi Afganistan
Perdalam Hukum di UIN

Prof. Dr. Ali
Mustafa Ya’qub
Wafat, Sivitas UIN
Jakarta Berduka

Rektorat, BERITA UIN— Sejumlah akademisi empat perguruan Afganistan yang tergabung dalam organisasi Legal
Education Support Program-Afghanistan (LESPA) melakukan kunjungan ke UIN Jakarta, Selasa (26/04). Keempat
perguruan tinggi, masing-masing Kabul University, Balkh
Gd. Rektorat, BERITA
University, Kandahar University, dan Nangarhar University
UIN—Kamis (28/04) pagi
berharap kunjungan bisa memperkuat kerjasama di bidang
hari pukul 06.00 WIB, di
kajian hukum.
Rumah Sakit Her mina,
Kunjungan yang dip- belajar di UIN Jakarta.
Ciputat, Prof. Dr. Ali Musimpin Duta Besar Afgani“Kami mengucapkan tafa Ya’qub meninggal dustan Amanullah Salieem ini terimakasih atas penerimaan nia. Meninggalnya Pengasuh
diterima langsung oleh rektor UIN Jakarta dan kesempa- Pondok Pesantren DarusunProf Dr Dede Rosyada MA tan kerjasama yang diberi- nah, mantan Imam Besar
di ruang kerjanya, Selasa kan, terutama untuk mem- Masjid Istiqlal, dan dosen
(26/04).Turut menyambut perdalam kajian hukum di UIN Jakarta ini menyisakan
Wakil Rektor Bidang Ker- Indonesia melalui kampus duka mendalam di kalangan
jasama antar Lembaga Prof ini,” paparnya.
sivitas akademi UIN Jakarta.
Dr Murodi MA dan Kepala
Ke depan, Amanullah
Rektor Prof. Dr. Dede
Pusat Layanan Kerjasama In- berharap, UIN Jakarta bisa Rosyada MA mengungkapternasional (PLKI) Rachmat terus mendukung perguruan kan, wafatnya ulama kelaBaihaky MA.
tinggi Afganistan di bidang hiran Batang, Jawa Tengah,
Dalam sambutannya, kajian hukum. Amanullah 02 Maret 1952 adalah kerektor mengapresiasi dan optimis dengan tradisi aka- hilangan bagi sivitas akamenyambut hangat kun- demik yang dimiliki, UIN Ja- demi UIN Jakarta maupun
jungan delegasi LESPA karta mampu menjadi men- dunia Islam. Karena itu,
tersebut.“Terimakasih telah tor terbaik dalam penguatan kata rektor, wafatnya Ali
berkunjung ke UIN Jakarta, kajian hukum di empat per- merupakan kehilangan bagi
diharapkan dengan kunjun- guruan tinggi Afganistan.
UIN Jakarta.“UIN Jakarta
gan ini mampu mempererat
Selain bertemu dengan dan dunia Islam kehilangan
silaturahmi dan kerjasama rektor, rombongan akade- sosok ulama berpengaruh,”
dalam pengembangan aka- misi Afganistan juga beraudi- katanya.
demik kajian hukum di Af- ensi dengan Dekan Fakultas
Menur ut rektor, Ali
ganistan,” paparnya.
Syariah dan Hukum Dr. merupakan ulama yang ahli
Sementara Amanullah Phil. Asep Saepuddin Jahar di bidang keilmuannya, renmengatakan kebanggaan dan MA.Kepada fakultas ini, dah hati, jujur, dan total menapresiasinya atas penerimaan rombongan juga menyam- gabdikan diri bagi pendidikan
kunjungan mereka di UIN paikan harapan penguatan keislaman. Dengan segala
Jakarta.Pihaknya juga men- kerjasama kajian hukum di kesibukannya menyandang
gapresiasi penuh atas pembe- berbagai perguruan tinggi amanah di berbagai lembaga
rian beasiswa bagi sejumlah Afganistan.
yang dipercayakan, Ali tidak
mahasiswa Afganistan yang
(lrf/ih) melupakan perlunya pendidikan keislaman.Salah satunya dengan mendirikan dan
mengasuh Pondok Pesantren
Darusunnah.
UIN Jakarta sendiri, lanjut rektor, berhutang budi
terhadap almarhum.Selain
pernah mengajar di sejumlah fakultas dan program
www.uinjkt.ac.id
studi seperti Prodi Tafsir
Email : humas@uinjkt.ac.id
@Uin Syarif Hidayatullah
Hadits di Fakultas UshuludJakarta fanspage
@uinjktofficial
din dan Fakultas Dirosat IsTalk Centre
lamiyah, banyak mahasiswa
(021)7401925 ext.1806
UIN Jakarta juga nyantri di
(Samsudin/njs)
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pesantrennya.“Bahkan para
mahasiswa yang menjadi
santrinya banyak mengikuti
jejaknya, mengabdikan diri
sebagai ulama, termasuk
menjadi dosen di lingkungan
UIN Jakarta,” katanya.
Wakil Rektor Bidang
Kerjasama Prof. Dr. Murodi
MA menambahkan, wafatnya Ali merupakan duka dan
kehilangan mendalam bagi
sivitas UIN Jakarta maupun
dunia Islam.Menurutnya,
Ali merupakan sosok yang
berpengaruh di kalangan
sivitas UIN Jakarta.Sejak
Pesantren Daar usunnah
didirikan, mayoritas para
santri merupakan mahasiswa UIN Jakarta.“Karena
itu, wafatnya beliau adalah
juga duka bagi sivitas UIN
Jakarta,” katanya.
Sebagai informasi, Ali
yang pernah nyantri di Pondok Pesantren Seblak Jombang dan Pondok Pesantren
Tebuireng, menamatkan
pendidikan sar jana di
Fakultas Syariah Universitas
Islam Imam Muhammad bin
Saud, Riyadh, Saudi Arabia
(1976–1980), magister Tafsir
Hadits di Universitas King
Saud (1980–1985), dan doktor Hukum Islam di Universitas Nizamia, Hyderabad,
India (2005–2008). Selanjutnya, Ali mengajar sejumlah perguruan tinggi seperti
Institut Ilmu al-Quran, Institut Studi Ilmu al-Quran,
Sekolah Tinggi Islam Dakwah (STIDA) al-Hamidiyah,
termasuk UIN Jakarta. Di
UIN Jakarta, Ali mengajar
Mata Kuliah Ulumul Hadits
dan Takhrij Hadits di Jurusan
Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin. (lrf/ikhda/iqbal)
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AU QA Sertifikasi UIN Jakarta..........dari hal 1
Kebudayaan Islam.
Dalam visitasinya,
tim melakukan verifikasi
atas sejumlah aspek yang
dilaporkan keempat prodi
dua bulan sebelumnya.
Diantaranya, pemenuhan
kelengkapan fasilitas yang
diperlukan, kultur akademik
yang dimiliki, dan relevansi
akademik dan lulusan dengan
dengan industri pengguna.
Menanggapi itu, Rektor
Prof. Dr. Dede Rosyada MA
sangat mengapresiasi visitasi
dan konklusi tim AUN-QA.
Menurut rektor, sertifikasi
AU N - QA m e r u p a k a n
ikhtiar dalam mengokohkan
rekognisi regional-global
t e r h a d a p U I N Ja k a r t a
maupun perguruan tinggi
keagamaan Islam Indonesia.
“Selama ini lebih banyak
dilakukan pada perguruan
tinggi umum,” katanya.
Rektor menambahkan,
s e r t i f i k a s i AU N - QA
mer upakan kebanggaan
tersendiri bagi sebuah
pergur uan tinggi dalam
meraih rekognisi regionalglobal. Untuk disertifikasi,
misalnya, perguruan tinggi
setidaknya harus memiliki
akreditasi institusi A dan
4 0 % p r o g r a m s t u d i n ya
berakreditasi A.
“Ini persyaratan yang
t i d a k mu d a h d i p e nu h i
perguruan tinggi. Jangankan
AUN-QA, akreditasi prodi B
saja sulit,” katanya.
D i c e r i t a k a n r e k t o r,
sebelum tim asesor AUN-

QA melakukan verifikasi,
UIN Jakarta berusaha keras
meyakinkan AUN-QA di
Thailand untuk melakukan
visitasi. Pada beberapa
pertemuan dengan tim AUNQA, UIN Jakarta banyak
menjelaskan tentang profil
a k a d e m i k U I N Ja k a r t a
sehingga mendorong AUNQA memvisitasi UIN Jakarta.
“Butuh waktu dan kerja keras
meyakinkan mereka untuk
datang ke sini,” ungkapnya.
Sementara itu, dengan
sertifikasi AUN-QA, rektor
berharap UIN Jakarta bisa
terus meningkatkan kualitas
layanan akademik. Lainnya,
sertifikasi diharap membuat
sar jana-alumni program
studi UIN Jakarta bisa lebih
diterima pasar regional
Asia Tenggara. Peningkatan
kualitas akademik hingga
sejajar dengan perguruan
tinggi regional-global seperti
dengan sertifikasi AUNQA menjadi komitmen UIN
Jakarta.
Selain itu, Rektor juga
berharap UIN Jakarta bisa
terus berkembang lebih baik
dan mempertahankan prinsip
keilmuan dan keislaman
yang moderat, toleran,
modern, dan menjunjung
tinggi perdamaian.“Kita
akan memanfaatkan peluang
yang ada ini, untuk dapat
mewujudkan cita-cita UIN
Jakarta menjadi perguruan
tinggi kelas dunia,” katanya.
(lrf/hmn/njs)

12 Mahasiswa Belajar ke Luar Negeri......dari hal 1
akan mengirimkan belajar
satu orang mahasiswa melalui skema student exchange.
Sementara enam mahasiswa
lainnya akan dikirim belajar
melalui skema shortcourse ke
Kyungdong University.
Terkait pembiayaannya,
pada skema student exchange,
pihak WSU akan menanggung seluruh kebutuhan

pembiayaan
mahasiswa
selama program berlangsung. Sedang pada skema
sandwich, kebutuhan pembiayaan ditanggung UIN
Jakarta.“Komponen pembiayaan ditanggung mencakup living cost, tiket pulangpergi, biaya perkuliahan,
dan asuransi,” tuturnya.
Adapun
pembiayaan
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pada skema shortcourse akan
menggunakan sistem costsharing antara UIN Jakartamahasiswa peserta. Pada
sistem ini, mahasiswa dengan IPK 3.51-4 UIN akan
menanggung seluruh pembiayaan, mahasiswa dengan
IPK 3,5 maka pendanaan
70% ditanggung UIN-30%
ditanggung peserta, mahasiswa dengan IPK 3.1-3.49
UIN Jakarta dan mahasiswa masing-masing akan
menanggung 50% kebutuhan pembiayaan.
Rachmat menambahkan, perkuliahan dengan
skema sandwich terbuka
bagi mahasiswa seluruh
prodi UIN Jakarta. Kebijakan yang sama direncanakan
berlaku
bagi
skema shortcourse. Sedangkan skema student exchange
hanya terbuka bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum, Fakultas Adab dan
Humaniora, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, dan
Fakultas Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi.
Perkuliahan
melalui
skema student exchange dan
sandwich sendiri ditarget
mulai berlangsung Mei-

September.“Untuk
program shortchourse, kita sedang membicarakan jadwal
dengan pihak Kyungdong
University,” jelasnya.
Dijelaskan Rachmat,
kegiatan mengirim belajar
mahasiswa ke perguruan
tinggi luar negeri didasarkan keinginan UIN Jakarta
untuk memberikan pengalaman belajar di perguruan
tinggi internasional kepada
para mahasiswa. Pengalaman yang didapat diharap
memacu motivasi mereka
melakukan studi. “Lebih
dari itu, kegiatan juga diharap menjadi bridging bagi
mereka untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri,”
ungkapnya.
Terkait
persyaratan
pendaftaran, secara umum
mahasiswa pendaftar harus
berkemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor IELST minimum
6.5 (overall 6.00 masingmasing band score) atau
minimum 89 skor TOEFL
IBT.
Seluruh
aplikasi
pendaftaran harus sudah
diterima paling telat 30 Mei
mendatang.
(njs/yk/zm)
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Mahasiswa Segera Ikuti KKN............dari hal 1

Prof. Dr. Ahmad Thib Raya MA
Rekor MURI Karena Tausiyah

“Bagi kita, manusia, mohonlah kepada Allah agar dilindungi dari
empat hal yang membahayakan diri. Keempatnya yaitu hati yang
tidak patuh (kepada Allah, red.), doa yang tidak didengar, nafsu yang
tidak puas, dan ilmu yang tidak bermanfaat…”
Demikian kutipan tausiyah yang ditulis Dekan Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prof. Dr. Ahmad Thib Raya
MA di laman facebooknya, Kamis (28/04). Menulis catatan
tausiyah dan memuatnya di laman facebook menjadi rutinitas
harian lelaki kelahiran Bima, 21 April 1955, di sela-sela kesibukannya sebagai dekan.
Selain menebar manfaat bagi pembaca, menulis catatan
Tausiyah ternyata membawa berkah tersendiri bagi Guru Besar Pendidikan Bahasa Arab ini. Sabtu (02/04) lalu, suami
Prof. Dr. Siti Musdah Mulia ini diganjar pengargaan dari Museum Rekor Indonesia (MuRI) Tingkat Dunia atas Penulisan
Tema Kegamaan di laman facebook secara berkelanjutan terlama.
Penganugerahan diberikan langsung pendiri Muri, Jaya
Suprana, di Aula Kantor Rekor MuRI Indonesia, Mall Indonesia, Kelapa Gading Jakarta.“Saya tidak merasakan perjalanan waktu itu, ternyata sudah satu tahun dua bulan 26 hari
dengan hari ini saya menyampaikan tauziyah keagamaan
melalui Facebook secara berkelanjutan.Tidak pernah ada
jeda sehari pun,” papar Mantan Pelaksana Tugas Rektor UIN
Alauddin Makassar
ini.
Ditambahkan Prof Thib,
bahwa
dia mulai menulis
tauziyah pada tanggal 6
Januari
2015.
“Saya
masih
ingat
benar
dan saya catat
dalam memori
ingatan bahwa
saya memulai
menulis
taushiyah di
Facebook itu
hari
Selasa,
tanggal 6 Januari
2015. Judul pertama taushiyah saya
adalah “Malu” yang
dilanjutkan
dengan
judul-judul yang lain,
hingga hari ini penulisan taushiyah itu masih berlangsung,”
kenangnya.Selamat, Prof!
(LRF)

Foto Dok Berita UIN

dididistribusikan melalui 250
kelompok KKN Regular.
Rinciannya, 130 kelompok
di Kabupaten Bogor, 100
kelompok di Kabupaten
Tangerang, dan 20 kelompok
di Kota Tangerang Selatan.
Penempatan peserta KKN
tahun ini berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya.Bila
sebelumnya berbasis desa,
maka tahun ini penempatannya
didasarkan jumlah titik dan
luas wilayah. Artinya, semakin
banyak titik dan makin luas
wilayah desa, kebutuhan
penempatan kelompok
pengabdian juga makin banyak.
“Karena itu, bisa saja kalau
titik kampungnya banyak, satu
desa bisa sampai 4-5 kelompok
KKN,” papar Syarif.
Fokus di Banten
Sementara itu, Gubernur
Banten Rano Kar no yang
turut memberikan pembekalan
KKN menyambut positif
pelaksanaan Kuliah Ker ja
Nyata (KKN) UIN Jakarta
2016 dilaksanakan di dua
kabupaten/kota di Provinsi
Banten, yakni Kabupaten
Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan. Namun
ke depan, Rano berharap
pelaksanaan KKN UIN
Ja k a r t a d i l a k s a n a k a n d i
seluruh kabupaten/kota seProvinsi Banten.
“Sebagai provinsi
yang relatif bar u, Banten
membutuhkan par tisipasi
lembaga akademik dalam
proses pembangunan sosialnya.
Dan, pelaksanaan KKN sangat
diharapkan membantu proses
a ksel e ra si pe m ber d aya a n
dan pembangunan sosial

masyarakat di Provinsi
Banten,” ujarnya.
Sekedar catatan, selain
Kabupaten Tangerang dan
Kota Tangerang Selatan,
Banten memiliki Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten
Lebak, Kabupaten Serang,
d a n Ko t a Ta n ge r a n g.
Peraturan Presiden
Nomor 131 Tahun 2015
tentang Penetapan Daerah
Tertinggal Tahun 2015 –
2 0 1 9 m e n ge l o m p o k k a n
Kabupaten Pandeglang dan
Kabupaten Lebak sebagai
daerah tertinggal.
Suatu
daerah
dikategorikan ter tinggal
jika wilayah dan
m a s ya r a k a t n ya k u r a n g
berkembang dibandingkan
dengan daerah lain dalam
skala nasional.Kondisi ini
mengacu pada sejumlah
kriteria seperti tingkat
perekonomian masyarakat,
s u m b e r d aya m a nu s i a ,
sarana dan prasarana,
kemampuan keuangan
daerah, aksesibiltas, dan
karakteristik daerah.
Sementara itu, kepada
seluruh calon peserta
pengabdian, Djaka meminta
mereka mendesain program
pengabdian yang berkualitas
dan bermanfaat bagi
masyarakat.“Persiapkan
mental individu dan
kelompok kalian dari
sekarang, pahami dan
kenali adat di masyarakat,
jalin komunikasi yang baik
dengan tokoh masyarakat
disana karena kalian akan
datang kesana sebagai tamu
dan orang baru,” harapnya.
(njs/zm)

