
Pelajar Asing Minati Kuliah 
di UIN Jakarta

 Tanah Jabar untuk  UIN Jakarta

Bersambung ke hal. 7

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akhirnya menyerah-
kan tanah seluas 1 hektar dalam bentuk hibah kepada 
UIN Jakarta untuk kepentingan pendidikan. Mekanisme 
penyerahan tanah akan diselesaikan secara khusus antara 
Pemprov Jabar dan pihak Kementerian Agama.

Hal itu dikatakan Gu-
bernur Jawa Barat Ahmad 
Heryawan atau yang akrab 
disapa Kang Aher seusai 
memberikan ceramah Halal 
bi Halal keluarga besar UIN 
Jakarta di Auditorium Harun 
Nasution, Jumat (15/7). “Ta-
nah akan diserahkan secara 
sepenuh kepada UIN Ja-
karta. Mekanismenya nanti 
diatur melalui perundang-un-
dangan yang ada,” katanya.

Tanah seluas 1 hektar 
itu berada di Jalan Kerta 
Mukti, Cireundeu, Ciputat 
Timur, Tangerang Selatan, 
Banten, atau yang sekarang 
berdiri kampus Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik (FI-

SIP). Saat ini tanah masih 
berstatus hak guna lahan 
berdasarkan hasil kesepakat-
an bersama antara Pemprov 
Jabar dan UIN Jakarta yang 
diteken pada 2009. Kese-
pakatan hak guna lahan 
tersebut berlangsung selama 
30 tahun dan diperbaharui 
setiap tahunnya.

“Meskipun tanah sudah 
dihibahkan penuh, namun 
tidak berarti nota kerja sa-
manya dianulir. Itu akan 
diatur kemudian antara Pem-
prov Jabar dan Kementerian 
Agama, dalam hal ini UIN 
Jakarta,” tandas Aher.

SEBANYAK 70 pelajar dari 
berbagai negara di Afrika, 
Amerika, dan Asia resmi 
menjadi mahasiswa UIN 
Jakarta. Para mahasiswa 
tersebut kuliah di berbagai 
fakultas dan jurusan melalui 
skema beasiswa UIN Jakarta.

Demikian disampaikan 
Kepala Pusat Layanan Kerja 
sama Internasional (PLKI) 
UIN Jakarta Rachmat Bai-
haqi MA kepada BERITA 

UIN, Jumat (24/6). Menu-
rutnya, ke-70 mahasiswa 
tersebut sudah resmi menjadi 
mahasiswa UIN Jakarta dan 
sebagian besar mahasiswa 
asing tersebut sudah tiba di 
Indonesia.

“Sebagian masih harus 
mengurus visa dan izin di 
kedutaan masing-masing. 
Tapi mereka siap untuk 

Bersambung ke hal. 7

UIN Jakarta berkomitmen 
dalam pemberantasan dan 
pencegahan segala ben-
tuk tindak pidana korupsi. 
Komitmen tersebut dituang-
kan dalam penandatangan 
naskah kerja sama antara 
UIN Jakarta bersama enam 
perguruan tinggi se-Jabode-
tabek dan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) di Au-
ditorium KPK, Rabu (15/6).

P e n a n d a t a n g a n a n 
komitmen dilakukan ma-
sing-masing pimpinan per-
guruan tinggi. Selain Rektor 
UIN Jakarta Prof  Dr Dede 

Komitmen UIN Jakarta 
Dukung Pemberantasan Korupsi

Bersambung ke hal. 7

HERMANUDDIN
GubernurJawa Barat Ahmad Heryawan di dampingi Rektor UIN Jakarta Prof 
Dr Dede Rosyada (kanan) dan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Lembaga 
dan Kerja Sama Prof Dr Murodi berjalan menuju Ruang Rektor di gedung 
Rektorat, Jumat (15/7). Kedatangan gubernur dua periode ke UIN Jakarta itu 
guna memberikan ceramah Halal bi Halal di Auditorium Prof DrHarunNasution.
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Rosyada, pimpinan pergu-
ruan tinggi lain adalah Prof  
Dr Ir. Muhammad Anis 
(Rektor UI), Prof  Dr Djaali 
(Rektor UNJ), Prof  Dr Ir. 
Herry Suhardiyanto (Rektor 
IPB), Prof  Dr Firmanzah 
(Rektor Universitas Parama-
dina), dan Dr Ir Hj. Asri Nu-
grahanti (Wakil Rektor IV 
Universitas Trisakti Jakarta). 
Sedangkan dari KPK naskah 
kerja sama ditandatangani 
oleh Ketua KPK Agus Ra-
hardjo.

Sejumlah mahasiswa asing di UIN Jakarta.
HERMANUDDIN
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FAKULTAS Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) genap beru-
sia 59 tahun. Puncak perayaan fakultas tertua di UIN Jakarta 
itu digelar di Auditorium Prof Dr Harun Nasution, Jumat (3/6) 
malam. Acara perayaan ditandai dengan pemotongan kue tar 
oleh pimpinan FITK.

Namun, lazimnya pera-
yaan ulang tahun, kue tar deng-
an lilin menyala yang biasanya 
ditiup kali ini justru tidak. 
Pimpinan FITK malah mem-
biarkan lilin tersebut menyala 
dan hanya memotong kue.

“Biarkan lilin tetap menya-
la. Hal itu menandakan bahwa 
FITK akan terus berkembang 
dan maju,” kata Dekan FITK 
Prof  Dr Ahmad Thib Raya 
yang hadir malam itu. “Jika 
lilin ditiup dan padam, itu arti-
nya FITK tidak berkembang,” 
lanjutnya.

Perayaan puncak ulang 
tahun atau milad ke-59 FITK 
malam itu berlangsung sema-
rak. Selain diisi dengan be-
ragam penampilan kesenian 
oleh mahasiswa aktifis Pojok 
Seni Tarbiyah (Postar), juga 
pembagian hadiah dan piala 
dari hasil berbagai perlom-

Milad FITK Tanpa 
Tiup Lilin

Klik! 

DIREKTORAT Pendidikan 
Tinggi Islam Kementerian 
Agama menetapkan seban-
yak 36 dari 51 peserta pro-
gram beasiswa studi doktor 
di-nyatakan lolos seleksi. 
Me-reka merupakan peserta 
yang diterima di progam 
doktor Sekolah Pascasarjana 
UIN Jakarta.

Demikian siaran pers 
SPs  UIN Jakar ta  yang 
diterima BERITA UIN, Rabu 
(29/6). Pengumuman kelulu-
san dilakukan pada 28 Juni 
2016 berdasarkan Keputusan 
Direktur Jenderal Pendi-
dikan Islam Nomor 3601 
Tahun 2016 tertanggal 24 
Juni 2016.

SPs UIN Jakarta, menu-
rut Ketua Program Doktor 
Didin Saepudin, sebelum-
nya telah menetapkan ter-
dapat 51 calon peserta yang 
di-nyatakan lolos seleksi 
internal. Dari jumlah terse-
but, sebanyak 41 peserta 
mengikuti seleksi di kampus 
SPs UIN Jakarta, sedangkan 

10 peserta lain mengikuti 
seleksi di beberapa kampus 
perguruan tinggi keagamaan 
(PTK) di seluruh Indonesia.

“Dari hasil seleksi, kita 
(SPs UIN Jakarta, Red) telah 
menetapkan 51 calon peserta 
yang sudah diseleksi, baik 
melalui ujian tulis mau-
pun wawancara. Namun, 
saat sejumlah nama tersebut 
dimajukan ke Kementerian 
Agama, yang diterima hanya 
36 orang,” papar Didin.

Seleksi calon peserta 
penerima beasiswa studi 
program doktor dilakukan 
Kementerian Agama, dalam 
hal ini Direktorat Pedidikan 
Tinggi Islam, pada 30-31 
Mei 2016. Seleksi dilakukan 
secara nasional di sejumlah 
PTK. Berdasarkan catatan, 
jumlah peserta penerima 
beasiswa studi doktor sesuai 
hasil seleksi nasional tahun 
2016 sebanyak 441 orang. 
Mereka diterima di sejumlah 
PTK dan juga perguruan 
tinggi umum. (njs/ns)

Jalur Beasiswa, 
SPs UIN Jakarta 
Terima 36 Program Doktor

baan yang diadakan sebelum-
nya. FITK juga memberikan 
piagam penghargaan kepada 
sejumlah pegawai dan dosen 
teladan yang telah berdedikasi, 
termasuk para mahasiswa yang 
berprestasi.

“Kami ingin mengapresia-
si mereka. Sebab tanpa mereka 
FITK tidak akan jadi apa-apa,” 
kata Ahmad Thib Raya.

FITK lahir pada 1 Juni 
1959. Lahirnya FITK menjadi 
embrio berdirinya kampus UIN 
Jakarta. Karena itu pula saat 
ada perayaan milad UIN Ja-
karta juga sekaligus merayakan 
lahirnya FITK.

Turut hadir pada perayaan 
tersebut para wakil dekan, 
ketua jurusan, dosen serta 
sejumlah mahasiswa. Tampak 
pula mantan Dekan FITK 
Prof Dr Salman Harun serta 
sesepuh FITK lain. (njs/ns)

HERMANUDDIN

Peserta difabel (kanan) yang dibantu seorang pemandu tengah mengikuti 
seleksi masuk UIN Jakarta melalui Ujian Mandiri, Sabtu (25/6). Ia merupakan 
satu dari tiga peserta difabel yang berkompetisi masuk UIN Jakarta bersama 
sekitar 16.000 peserta lainnya.

info penting
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Pegawai UIN Jakarta Terima 
Bingkisan Lebaran
MENJELANG lebaran Idul Fitri 1437 H, Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) UIN Jakarta membagikan sedikitnya 750 
bingkisan lebaran kepada para pegawai golongan I dan II. 
Acara penyerahan bingkisan secara simbolis dilakukan di 
gedung Kafe Cangkir, Senin (27/6).

Turut hadir Rektor UIN 
Jakarta Prof  Dr Dede Ro-
syada, Wakil Rektor Bidang 
Administrasi Umum Prof  Dr 
Abdul Hamid, Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan Prof  
Dr Yusron Razak, dan Wakil 
Rektor Bidang Pengembang-
an Lembaga Prof Dr Murodi. 
Selain itu tampak pula para 
perwakilan dari mitra UIN 
Jakarta, yakni Bank BNI, 
Bank Mandiri, Bank BTN, 
Bank BJB Syariah, Bank 
Muamalat, Bank BRI, Ger-
bang Parking, dan Bagoes 
Studio.

Para  pegawai  yang 
menerima terdiri atas tenaga 
satpam, pamusaji, pramu-
kantor, pengelola taman dan 
kebersihan, serta teknisi, baik 
PNS maupun non PNS. Me-
reka berasal dari berbagai unit 
kerja di UIN Jakarta, baik di 

kampus 1 maupun kampus 2.
Ketua DPW UIN Jakarta 

Dr Andriyani Dede Rosyada 
mengatakan, pemberian bing-
kisan kepada para pegawai 
golongan I dan II rutin digelar 
setiap bulan Ramadhan. Hal 
itu bertujuan untuk saling 
berbagi kebahagiaan dalam 
merayakan lebaran Idul Fitri.

“Tapi jangan dilihat isi 
bungkusannya melainkan 
maknanya,” katanya.

Menurut Andriyani, un-
tuk meyediakan bingkisan 
tersebut, selain bersumber 
dari DPW, pihaknya juga 
menggandeng sejumlah spon-
sor yang menjadi mitra UIN 
Jakarta. Mereka adalah Bank 
BNI, Bank Mandiri, Bank 
BTN, Bank BJB Syariah, 
Bank Muamalat, Bank BRI, 
Gerbang Parking, dan Bagoes 
Studio. Masing-masing spon-

PEMERINTAH Provinsi DKI 
Jakarta menggandeng UIN Ja-
karta untuk melaksanakan ke-
giatan bersama dalam program 
pengembangan keluarga se-DKI. 
Selain UIN Jakarta, Pemprov 
DKI juga menggandeng TNI, 
Kepolisian, dan beberapa lem-
baga pendidikan pendidikan dan 
keagamaan di DKI. 

Pelibatan sejumlah lembaga 
dalam program tersebut ditan-
datangi dalam bentuk kerja sama 
antara Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Perempuan dan Ke-
luarga Berencana (BPMP-KB) 
DKI Jakarta dan lembaga-lem-
baga mitra di Balaikota Provinsi 
Jakarta, Selasa (28/6). 

Hadir dalam penandatang-

anan kerja sama tersebut Guber-
nur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama, Kepala BPMP-KB 
DKI Jakarta Dien Emawati, dan 
Kabid Penggerakan dan Pem-
bangunan Keluarga BPMP-KB 
Drg. Silvia. Penandatanganan 
juga dihadiri 34 lembaga mitra 
kerja sama. Di antara fokus kerja 
sama yang berlangsung selama 
tiga tahun ini adalah peningkatan 
kualitas keluarga, pengendalian 
jumlah penduduk, dan kesehatan 
reproduksi perempuan.

Basuki dalam sambutannya 
mengungkapkan, program yang 
digulirkan merupakan ikhtiar 
pemerintah setempat dalam 
membangun dan memberda-
yakan warga DKI Jakarta. Seb-

Pemprov DKI-UIN Jakarta Teken Kerja Sama

sor menyediakan bingkisan 
dengan isi yang sama.

“Saya berterima kasih 
kepada para pihak spon-
sor yang telah ikut berbagi 
pada Ramadhan kali ini. 
Semoga di tahun mendatang 
lebih banyak dan bagus lagi 
isinya,” ungkap Andriyani.

Wakil Kepala Bank BNI 
Kantor Cabang Fatmawati 
Savitri Sulaiman menjelas-
kan,  Bank BNI selama ini 
memiliki kepedulian kepada 
masyarakat. Salah satunya 
melalui pengembangan pro-

gram corporate social responsi-
bility (CSR). Melalui program 
tersebut, pada setiap bulan 
Ramadhan, Bank BNI di 
antaranya rutin memberikan 
bantuan dalam bentuk kemi-
traan atau kerja sama seperti 
dengan UIN Jakarta, khusus-
nya dengan DWP.

“Kami sadar bahwa na-
sabah bagi kami adalah se-
galanya, sehingga kami harus 
pintar ikut berbagi. Apalagi di 
bulan Ramadhan yang penuh 
berkah,” katanya. 

(njs/ns)

agai provinsi dengan kemajuan 
yang relatif cepat, pemerintah 
setempat berkewajiban men-
dorong seluruh warganya bisa 
terlibat dalam kemajuan pem-
bangunan. “Kami tidak ingin, 
Jakarta berkembang, modern, 
dan tertata, tapi di saat yang 
sama tidak tumbuh kepedulian 
masyarakatnya,” tandasnya.

Silvia mengatakan, pelaksa-
naan program akan difokuskan 
pada tiga lokasi utama, Ruang 
Publik Terpadu Ramah Anak 
(RPTRA), Rumah Susun Sewa 
(Rusunawa), dan Kampung 
Keluarga Berencana (KKB). 
Dengan keterlibatan lembaga 
pendidikan dan keagamaan, 
Silvia berharap program ini bisa 

mencapai tujuan maksimal, 
menumbuhkan kesadaran dan 
meningkatkan kesejahteraan 
warga DKI Jakarta.

Wakil Rektor Bidang Kerja 
sama UIN Jakarta Prof Dr Mu-
rodi yang turut menandatangani 
kerja sama tersebut mengapre-
siasi Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta yang telah melibatkan 
lembaga pendidikan dalam pem-
berdayaan masyarakat. Menu-
rutnya, lembaga pendidikan 
memiliki sumber daya yang bisa 
dimanfaatkan dalam proses pem-
berdayaan masyarakat. “Keterli-
batan juga bisa memperkaya sisi 
riset dan pengabdian masyarakat 
perguruan tinggi,” paparnya.

 (sf/hmn/zm/fa)

HERMANUDDIN

Ketua Dharma WanitaPersatuan (DWP) UIN Jakarta Dr Andriyani Dede 
Rosyada (kanan) secara simbolis membagikan bingkisan lebaran kepada 
salah satu pegawai UIN Jakarta di gedung Kafe Cangkir, Senin (27/6). Pada 
tahun ini DWP menyiapkan sedikitnya 750 bingkisan untuk dibagikan kepada 
para pegawai golongan I dan II.
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GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Kang 
Aher pada Jumat (15/7) lalu datang ke kampus UIN Jakarta. 
Ia diundang untuk memberikan ceramah pada acara halal 
bi halal dan silaturahmi Idul Fitri 1437 H bersama warga 
sivitas akademika UIN Jakarta.

Kehadiran orang nomor 
satu di Jawa Barat itu tentu 
saja disambut hangat oleh 
warga sivitas akademika 
yang sejak pukul 08.00 sudah 
memenuhi ruangan Audito-
rium Harun Nasution, tem-
pat digelarnya acara silatur-
ahmi. Kang Aher sendiri baru 
tiba di kampus UIN Jakarta 
pukul 08.30 dengan meng-
gunakan kendaraan dinas 
Toyota Alphard berpelat D 
1001 PN. Ia ditemani sejum-
lah satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) provinsi serta 
pengawalan polisi, yang men-
gawalnya sejak dari Bandung.

Setibanya di gedung Rek-
torat, gubernur Jawa Barat 
dua periode itu langsung 
disambut Rektor UIN Jakarta 
Prof  Dr Dede Rosyada serta 
Walikota Tangerang Selatan 
Airin Rachmi Diany. Kang 
Aher tak langsung menuju 
Auditorium melainkan sing-
gah dulu di ruang Rektor lan-
tai 2 gedung Rektorat. Selang 
setengah jam, Kang Aher lalu 
menuju tempat acara dan 
memberikan ceramah selama 
sekitar satu jam.

Seusai berceramah, Kang 
Aher, yang disebut Rektor 
UIN Jakarta Prof  Dr Dede 
Rosyada sebagai santri itu, 
kemudian beramah-tamah 
dengan pimpinan UIN Jakar-
ta di ruang Uni Club sembari 
menikmati hidangan khas 
lebaran, ketupat dan opor 

Kang Aher Pun 
Betah di UIN Jakarta

ayam. Sejuruh kemudian, ia 
melayani sejumlah wartawan, 
termasuk BERITA UIN untuk 
wawancara di acara konfe-
rensi pers di ruang Prosesi 
Wisuda Guru Besar. 

Sekitar pukul 11.15 dan 
mendekati waktu shalat 
Jumat, seusai melayani 
wartawan Kang Aher tak 
langsung pulang. Ia terlebih 
dahulu memilih untuk shalat 
Jumat di kampus, tepatnya 
di Masjid Al-Jamiah di kom-
pleks Student Center, bersa-
ma warga sivitas akademika. 
“Sepertinya saya betah di 
kampus nih,” cletuk Kang 
Aher seraya menuju masjid 
ditemani Rektor Prof  Dr 
Dede Rosyada dan Wakil 
Rektor Bidang Pengembang-
an Lembaga dan Kerja Sama 
Prof  Dr Murodi.

Selepas shalat Jumat, 
Kang Aher rupanya masih 
betah di kampus. Bahkan ia 
sempat meluangkan waktu 
untuk diajak foto bersama 
oleh sejumlah jamaah mas-
jid yang memintanya. Saat 
difoto, Kang Aher pun tak 
segan-segan bergaya deng-
an mengangkat tangan dan 
menunjukkan jempolnya 
seraya menebar senyum.

 Diiringi sejumlah aju-
dannya, sekitar pukul 13.00 
Kang Aher bersama Rek-
tor lantas kembali menuju 
gedung Rektorat. Pulang? 
Ternyata tidak. Ia malah 

mengajak Rektor untuk me-
lihat lahan milik Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat di kam-
pus 2 yang saat ini digunakan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP). Tanah terse-
but sengaja dihibahkan Pem-
prov Jabar kepada UIN Jakar-
ta demi kepentingan pendi-
dikan. Sebelum dihibahkan, 
di atas lahan seluas 1 hektar 
itu berdiri sebuah bangunan 
yang dijadikan sebagai kantor 
penghubung Pemprov Jabar 
di Jakarta. Dulu, tanah dan 
bangunan tersebut dikenal se-
bagai “Wisma Kertamukti”.

Se lama d i  kawasan 
kampus FISIP, Kang Aher 
mendapatkan penjelasan 
dari Rektor perihal tanah dan 
bangunan tersebut. Barulah 
setelah itu, Kang Aher pun 
lalu pamit dan kembali ke 
kantornya di Bandung.

Dalam catatan BERITA 
UIN, dibandingkan dengan 
beberapa gubernur lain yang 
pernah datang ke kampus 

UIN Jakarta, Kang Aher 
boleh dibilang gubernur 
terlama berada di kampus. 
Tercatat selama di kampus 
UIN Jakarta ia betah hingga 
hampir lima jam. Guber-
nur lain yang pernah lama 
berkunjung adalah Ratu Atut 
Chosiyah tahun 2007. Gu-
bernur Banten itu berada di 
kampus selama sekitar tiga 
jam. Disusul Gebernur DKI 
Jakarta Joko Widodo (2013) 
dan Gubernur Banten Rano 
Karno (April 2016) yang 
betah masing-masing hanya 
sekitar dua jam.

Kunjungan Gubernur 
Ratu Atut Chosiyah dan 
Gubernur DKI Jakarta Joko 
Widodo (kini Presiden RI) ke 
kampus UIN Jakarta waktu 
itu untuk memberikan cera-
mah halal bi halal. Sedang-
kan Gubernur Banten Rano 
Karno untuk memberikan 
pembekalan kepada para 
calon peserta kuliah kerja 
nyata (KKN). (njs/ns)

Maryulisman, 
RaihPustakawan Terbaik
Badan Arsip dan Perpustakaan 
Provinsi Banten menggelar 
acara pemilihan pustakawan 
berprestasi dan terbaik terbaik 
tingkat provinsi Banten tahun 
2016 di gedung Badan Per-
pustakaan dan Arsip Provinsi 
(BPAD) Banten, Selasa (21/6).

Salah seorang panitia dari 
Badan Perpustakaan dan Ar-
sip Daerah (BPAD) Drs Yaya 
Suhendar mengatakan, acara 
pemilihan pustakawan terbaik 
ini rutin diadakan tiap tahun 
di provinsi Banten.

“Kami berharap, dengan 
adanya apresiasi dari pemerin-
tah dapat memacu dan memo-
tivasi profesi pustakawan un-
tuk meningkatkan kompetensi 
dalam hal pengelolaan per-
pustakaan,” tutur Yaya.

Masih menurut Yaya, 
pemenang pertama pemilihan 
pustakawan berprestasi terbaik 
tingkat provinsi Banten ini, se-
lanjutnya akan diikutsertakan 
pada pemilihan pustakawa 
terbaik tingkat nasional tahun 
2016.

Dari surat elektronik 
yang didapatkan tim BERITA 
UIN mencatat, pustakawan 
UIN Jakarta menempati uru-
tan ketiga sebagai pustakawan 
berprestasi, posisi kedua di-
tempati oleh Iman Sukwana, 
Pustakawan BPAD Provinsi 
Banten, sedang untuk juara 
satu pustakawan berprestasi 
diraih oleh Muhammad Farid 
Wajdi, Pustakawan IAIN Sul-
tan Malik Hasanudin Banten.

(sf/lrf)
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UIN Jakarta di Antara 3 Gubernur
KAMPUS UIN Jakarta memang unik. Secara geografis, 
ia berada di wilayah Provinsi Banten, tepatnya di Kota 
Tangerang Selatan. Sedangkan secara administratif, 
kampus tersebut numpang nama di Provinsi DKI Jakarta. 
Dulu, sewaktu belum ada pemekaran provinsi, kampus 
UIN Jakarta berada di wilayah Jawa Barat di Kabupaten 
Tangerang. Namun, sejak pemekaran menjadi dua provinsi 
tahun 2000, kampus itu kini berada di wilayah Banten. 

Dengan kewilayahan itu 
pula, kampus UIN Jakarta 
hingga kini seolah “memi-
liki” tiga gubernur: DKI 
Jakarta, Banten, dan Jawa 
Barat. Karena itu, tak salah 
jika dalam beberapa kesem-
patan, UIN Jakarta perlu 
mengundang gubernur dari 
ketiga provinsi tersebut untuk 
berkunjung dan bersilatur-
ahmi ke kampus. 

Berdasarkan catatan 
BERITA UIN, semasa Rek-
tor UIN Jakarta dijabat Prof  
Dr Komaruddin Hidayat, 
dua gubernur sempat diun-
dang dan datang. Dua gu-
bernur itu adalah Gubernur 
Banten Ratu Atut Chosiyah 
(2007) dan Gubernur DKI 
Jakarta Joko Widodo (2013). 
Keduanya diundang untuk 
memberikan ceramah halal bi 
halal Idul Fitri. Lalu, semasa 
rektor dijabat Prof  Dr Dede 
Rosyada hingga sekarang, 
dua gubernur yang sempat 
diundang adalah Gubernur 
Banten Rano Karno (April 
2016) dan Gubernur Jawa 
Barat Ahmad Heryawan 
(2016). Gubernur Rano Kar-
no diundang untuk memberi-
kan pembekalan kepada para 
calon peserta kuliah kerja 
nyata (KKN), sedangkan 
Ahmad Heryawan diundang 
untuk memberikan ceramah 
halal bi halal Idul Fitri.

Mengundang Guber-
nur DKI Jakarta tampaknya 
beralasan. Sebab, ya itu tadi, 
nama Jakarta terlanjur me-
lekat pada nama kampus 
UIN, yang dulu bernama 
Akademi Dinas Ilmu Agama 
(ADIA) dan kemudian In-

stitut Agama Islam Negeri 
(IAIN) itu. Artinya, kampus 
UIN telah menjadi milik 
Provinsi Jakarta sehingga 
baik secara moral maupun 
emosional, tetap berkontri-
busi pada kemajuan wilayah 
tersebut. Begitu pula saat 
mengundang gubenur Ban-
ten, kampus UIN Jakarta 
sangat berkepentingan kare-
na secara geografis berada di 
wilayah provinsi penyangga 
Jakarta tersebut.

B a g a i m a n a  d e n g a n 
mengundang gubernur Jawa 
Barat? Secara historis, kam-
pus UIN Jakarta pun tak 
luput dari provinsi yang se-
bagian besar penduduknya 
bersuku Sunda itu. Sebab, 
dulu, saat sebelum dimekar-
kan menjadi Provinsi Banten, 
wilayah yang kini ditempati 
kampus UIN Jakarta adalah 
Provinsi Jawa Barat. Lagi 
pula, ikatan emosional antara 
UIN Jakarta dan Pemprov 
Jabar masih tetap melekat 
dengan adanya riwayat “wis-
ma Kertamukti” di kampus 2, 
tepatnya di Jalan Kertamukti 
atau yang dulu dikenal den-
gan Jalan Pemda, di Cireun-
deu, Ciputat Timur.

Wisma yang di atas-
nya kini dibangun kampus 
Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik (FISIP) tersebut, 
sebelum dihibahkan ke UIN 
Jakarta, adalah milik Pem-
prov Jabar. Meski kini berada 
di wilayah Provinsi Banten, 
“wisma Kertamukti” adalah 
satu-satunya aset Pemprov 
Jabar yang tidak diserahkan 
kepada Pemprov Banten 
sejak pemekaran tahun 2000 

lalu. Jadi, melalui kewil-
ayahan (dulu) dan riwayat 
“wisma Kertamukti” ini-
lah, antara UIN Jakarta dan 
Pemprov Jabar seakan tidak 
dapat dilepaskan begitu saja, 
baik secara geografis maupun 
secara historis.

Ibarat manusia, ketiga 
provinsi itu bagi UIN Jakarta 
tak ubahnya sebagai ayah 
asuh. Karena itu wajar jika 
UIN Jakarta, dalam berb-

ISO Tingkatkan Kualitas
Pelayanan

agai momentum penting, 
kerap mengundang gubernur 
dari provinsi masing-masing. 
Bahkan masih dalam catatan 
BERITA UIN, tak hanya 
gubernur yang diundang 
ke kampus melainkan juga 
para wakilnya. Di antara-
nya Wakil Gubernur Jawa 
Barat Dede Yusuf  (2008) 
dan Wakil Gubernur Banten 
Rano Karno (2014). 

(njs/ns) 

BERITA UIN

WAKIL Rektor Bidang Ad-
ministrasi Umum Prof  Dr 
Abdul Hamid meminta selu-
ruh unit di lingkungan UIN 
Jakarta segera menerapkan 
Sistem Manajemen Mutu 
(SMM) ISO 9001. Penerapan 
SMM ISO diharapkan dapat 
memacu meningkatkan kuali-
tas pelayanan kepada para 
pemangku kepentingan.

Hal itu disampaikan Ab-
dul Hamid saat menutup 
acara Audit Mutu Eksternal 
Implementasi SMM ISO UIN 
Jakarta di Ruang Diorama, 
Selasa (28/6). “Saya berharap 
seluruh fakultas ke depannya 
sudah harus menggunakan 
SMM ISO 9001. Penerapan-
nya untuk kepentingan kita 
sendiri, yakni meningkatkan 
kualitas pelayanan,” ujar guru 
besar bidang ekonomi itu.

Menurut Hamid, bebe-
rapa fakultas dan unit di ling-
kungan UIN Jakarta hingga 
kini belum banyak menerap-
kan SMM ISO. Padahal sistem 
ini menjadi pedoman fakultas 
dan unit dalam memberikan 
pelayanan secara efisien, efek-
tif, dan terukur.

Berdasarkan temuan Tim 
Audit Mutu Eksternal SMM 
ISO di sejumlah fakultas dan 
unit, ada sejumlah temuan 
kekurangan pelayanan publik 
dalam pelaksanaan SMM 
ISO. Atas dasar temuan itu, 
tim kemudian merekomen-
dasikan agar setiap fakultas 
dan unit melakukan perbaikan 
selambatnya dua bulan ke de-
pan. Jika lebih dari dua bulan, 
SMM ISO UIN Jakarta bisa 
ditangguhkan. 

(sf/hmn/zm)

Gedung kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kampus 2 UIN Jakarta 
di Jalan Kertamukti, Cireundeu, Ciputat Timur, tampak dari depan. Di lahan 
ini, dulu merupakan “Wisma Kertamukti” yang menjadi Kantor Penghubung 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Jakarta.
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6 Profesor Asing Mengajar di UIN Jakarta
ENAM orang profesor dari 
enam perguruan tinggi dunia 
mengikuti program visiting 
professor UIN Jakarta 2016. 
Selain meneliti, para profesor 
peserta program akan mem-
beri perkuliahan, menjadi 
narasumber seminar, dan ter-
libat dalam berbagai aktivitas 
akademik lainnya. 

K e e n a m  p r o f e s o r 
itu adalah Bijan Davvaz 
dari Yazd University of  Iran, 
Hamid Slimi dari Canadian 

Centre for Deen Studies, dan 
Martha Beck dari Lyon Col-
lege. Selanjutnya, Jayakaran 
Mukundan dari Universitas 
Putera Malaysia, Muhammad 
Ibrahim Noorzaee dari Kabul 
University, dan Abdul Aziz 
Munadhil dari Universitas 
Ibn Tufail Maroko.

Ketua Lembaga Peneli-
tian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LP2M) Prof  Dr 
Arskal Salim kepada BERITA 
UIN di ruang kerjanya, Kamis 

(30/6), meng-atakan, keenam 
profesor tersebut akan ditem-
patkan di lima fakultas dan 
satu lembaga. Rinciannya, 
Davvaz di Fakultas Ilmu Tar-
biyah dan Keguruan, Slimi di 
Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi, Beck di Fakultas 
Ushuluddin, Noorzaee di 
Fakultas Syariah dan Hukum, 
dan Munadhil di Fakultas 
Dirasat Islamiyah. Sedangkan 
Mukundan  ditempatkan di 
LP2M.

RUANG Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di Ge-
dung Pusat Pelayanan Kemahasiswaan pada Kamis (21/7) 
dibanjiri sejumlah mahasiswa yang mengenakan selempang 
bertuliskan “Duta Putra-Putri UIN Jakarta 2016”. Selain 
cantik dan ganteng, wajah mereka juga terlihat cerah, 
bahkan kerap menebar senyum. 

Mereka tak lain adalah 
para “diplomat” UIN Jakarta 
yang baru saja memenangkan 
pemilihan putra-putri duta 
UIN Jakarta 2016 yang dige-
lar beberapa waktu lalu. Di 
antara mereka, yang berjum-
lah 15 orang, terpilih sebagai 
finalis dengan dua di anta-
ranya sebagai runner up. Para 
diplomat itu sengaja hadir di 
ruangan itu guna memenuhi 
undangan Wakil Rektor Bi-
dang Kemahasiswaan Prof  
Dr Yusron Razak.

“Mereka kita undang 
selain untuk bersilaturahmi 
juga membentuk wadah Ko-
rps Diplomatik UIN Jakar-
ta,” kata Yusron Razak.

Pertemuan itu digelar 
dalam bentuk diskusi yang 
dipandu Raden Trisno Riya-
dhi, salah satu tim Pembina 
kemahasiswaan yang juga 
Kepala Sub Bagian Admin-
istrasi Perpustakaan Pusat 
UIN Jakarta. Turut hadir Ke-
pala Bagian Kemahasiswaan 
Bambang Prihono, SH serta 

Para “Diplomat” Mahasiswa Siap Promosikan
UIN Jakarta

sejumlah pembina kemaha-
siswaan yang lain.

Menurut Yusron, pem-
bentukan lembaga Korps 
Diplomatik ini betujuan agar 
para duta UIN Jakarta dapat 
mengembangkan dirinya se-
cara luas dalam menjalankan 
tugas-tugasnya sebagai dip-
lomat. Di antara tugas itu, 
antara lain, mempromosi-
kan kepada publik (secara 
nasional dan internasional) 
mengenai product knowledge 
tentang UIN Jakarta, me-
nyebarluaskan sikap-sikap 
maupun pandangan UIN Ja-
karta terhadap isu-isu global 
(terutama pandangan tentang 
kemanusiaan dan perda-
maian dunia), menciptakan 
kemasan pesan-pesan UIN 
Jakarta mengenai apa saja 
kepada publik dengan meng-
gunakan berbagai event dan 
media kreatif, dan mengem-
bangkan beberapa desk agar 
proses diplomasi atas nama 
UIN Jakarta kepada publik 
berhasil dilaksanakan dengan 

maksimal. 
Dalam menjalankan tu-

gasnya sebagai duta UIN 
Jakarta, para diplomat itu 
dibekali dengan sejumlah 
persyaratan dan juga kode 
etik. Sebab, untuk menjadi 
anggota korps, para duta 
harus memenuhi berbagai 
kualifikasi. Di antaranya 
berupa wawasan keislaman, 
wawasan ke-UIN-an, wa-
wasan Kebangsaan, wawasan 
internasional, kecakapan 
berbahasa asing (khususya 
Inggris dan Arab), dan pen-
guasaan etika (lokal, nasi-
onal, internasional).

“Kita berharap para 
duta tersebut dapat men-
jalankan misi dengan baik, 

Arskal berharap kehadi-
ran enam profesor asing itu 
dapat memperkaya iklim 
akademik di lingkungan UIN 
Jakarta. Untuk itu, Arskal 
berharap beberapa fakultas 
yang menerima mereka dapat 
dimaksimalkan keberadaan-
nya. “Tujuan kehadiran 
mereka (para profesor, Red) 
adalah menumbuhkan dan 
memperkaya kultur akademi 
kita,” tandasnya. 

(njs/ikhda/zm/fa)

yakni mempromosikan citra 
positif  UIN Jakarta kepada 
masyarakat luas, baik nasi-
onal maupun internasional,” 
papar Yusron. (ns)

Para “diplomat” ma-
hasiswa UIN Jakarta dan 
Wakil Rektor Bidang Kema-
hasiswaan Prof  Dr Yusron 
Razak mengadakan foto 
bersama seusai menggekar 
diskusi di ruang wakil rektor 
bidang kemahasiswaan di 
Gedung Pusat Pelayanan Ke-
mahasiswaan, Kamis (21/7). 
Mereka merupakan duta 
yang akan menjalankan misi 
product knowledge UIN Ja-
karta ke masyarakat nasional 
dan internasional.(njs/ns)

BERITA UIN

Para “diplomat” mahasiswa UIN Jakarta dan Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan Prof Dr Yusron Razak mengadakan foto bersama seusai 
menggelar diskusi di ruang wakil rektor bidang kemahasiswaan di Gedung 
Pusat Pelayanan Kemahasiswaan, Kamis (21/7). Mereka merupakan duta 
yang akan menjalankan misi product knowledge UIN Jakarta ke masyarakat 
nasional dan internasional. 

BERITA UIN
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Tanah Jabar untuk UIN Jakarta....................dari hal 1

Aher mengatakan diri-
nya sangat concern dengan 
pendidikan, karena pendi-
dikan merupakan sumber 
pengembangan sumber daya 
manusia dan peradaban. 
Karena itu lembaga pendi-
dikan seperti UIN Jakarta 
mutlak didorong untuk maju 
dan berkembang agar meng-
hasilkan generasi penerus 
bangsa di masa depan.

Berdasarkan catatan 
BERITA UIN, tanah yang 
dihibahkan di Jalan Ker-
tamukti merupakan satu-
satunya aset Pemprov Jabar 
yang tidak diserahkan ke-
pada Provinsi Banten saat 
terjadi pemekaran provinsi 
tahun 2000 lalu. Selain la-
han juga berdiri bangunan 

yang dikenal sebagai Wisma 
Kertamukti. Lahan dan bang-
unan tersebut sebelumnya 
sempat difungsikan sebagai 
kantor penghubung atau 
perwakilan Pemprov Jabar 
di Jakarta.

Penyerahan tanah secara 
resmi dilakukan saat diteken 
kerja sama antara Pemprov 
Jabar dan UIN Jakarta pada 
20 November 2009. Kerja 
sama penggunaan lahan 
ditandatangani di Gedung 
Sate Bandung oleh Gubernur 
Jabar Ahmad Heryawan dan 
Rektor UIN Jakarta (waktu 
itu) Prof  Dr Komaruddin 
Hidayat. Sejak diserahkan, 
di atas lahan itu kemudian 
dibangun gedung FISIP hing-
ga sekarang. (sf/ns)

Komitmen UIN Jakarta Dukung .....................dari hal 1

Menurut Dede, sebagai 
perguruan tinggi dengan 
masyarakat akademi yang 
memahami persoalan ko-
rupsi dan kerugian yang 
ditimbulkannya, UIN Ja-
karta berkomitmen untuk 
turut serta memberantas ber-
bagai bentuk tindak pidana 
korupsi. “UIN Jakarta pu-
nya kewajiban sama dalam 
memberantas bentuk-bentuk 
penyelewengan keuangan 
negara,” ujarnya.

Agus Rahardjo meng-

ungkapkan, kerja sama ini 
bertujuan agar KPK dan 
perguruan tinggi dapat sa-
ling memanfaatkan publikasi 
lokal yang diterbitkan ma-
sing-masing lembaga dalam 
upaya mendukung pem-
berantasan tindak pidana 
korupsi secara efektif  dan 
efisien. “Selain itu juga un-
tuk mendukung pemberan-
tasan tindak pidana korupsi 
sesuai kewenangan dan 
kapasitas masing-masing,” 
tambahnya. (sf/zm)

mengikuti proses belajar ta-
hun akademik 2016/2017,” 
terang Rachmat.

Rachmat menjelaskan, 
program beasiswa yang di-
peroleh para mahasiswa as-
ing itu merupakan program 
beasiswa yang sudah berlang-
sung sebelumnya. Berbeda 
dengan sebelumnya, jumlah 
program beasiswa ini diper-
luas sehingga lebih banyak 
menjangkau mahasiswa asi-
ng dari berbagai negara.

“Beasiswa Rektor sendiri 
diberikan sebagai beasiswa 
studi bagi para mahasiswa 

asing untuk masa belajar 
selamat empat tahun atau 
delapan semester. Untuk 
biaya hidup selama men-
jadi mahasiswa ditanggung 
masing-masing,” paparnya.

Ditambahkan Rachmat, 
keberadaan program ini send-
iri merupakan ikhtiar UIN 
Jakarta dalam mengkontri-
busikan peran keilmuan dan 
keislaman bagi masyarakat 
dunia. Kontribusi ini sejalan 
dengan upaya UIN Jakarta 
menjadi universitas kelas 
dunia (world class university) 

(sf/kkhda/zm/fa)

Pelajar Asing Minati Kuliah di UIN Jakarta...dari hal 1

REKTOR UIN Jakarta Prof  
Dr Dede Rosyada secara 
resmi melepas peserta kuliah 
kerja nyata (KKN) regular 
tahun akademik 2015/2016 
di lapangan Student Cen-
ter, Senin (25/7). Acara 
pelepasan ditandai dengan 
pengenaan jaket almamater 
secara simbolis kepada dua 
mahasiswa dan pelepasan 
balon bersama.

Turut hadir Wakil Rek-
tor Bidang Pengembangan 
Lembaga dan Kerja Sama 
Prof  Dr Murodi, Dekan 
Fakultas Ilmu Dakwah dan 
Ilmu Komunikasi Dr Arief  
Subhan, Dekan Fakultas 
Syariah dan Hukum Dr Asep 
Saepuddin Jahar, serta se-
jumlah dosen pembimbing.

Rektor dalam sambutan-
nya mengharapkan kegiatan 
KKN tahun ini dapat berja-
lan lancar sesuai harapan. Ia 
juga mengatakan mahasiswa 
dapat melaksanakan KKN 
tersebut dengan penuh se-
mangat dan kenyamanan.

“Melalui KKN maha-
siswa diharapkan dapat men-
gamalkan ilmunya secara 
nyata di tengah masyarakat 
dengan baik. Bahkan kami 
mengharapkan pelaksanaan 
KKN sesuai dengan kapa-
sitas akademik mahasiswa 
masing-masing sehingga 
benar-benar aplikatif  di ma-
syarakat,” katanya.

Ketua Pusat Pengabdian 
kepada Masyarakat (PPM) 
Jaka Badranaya, ME dalam 
laporannya menyebutkan, 
jumlah peserta KKN reguler 
tahun ini mencapai 2.812 
orang atau sebanyak 250 
kelompok. Mereka berasal 
dari sembilan fakultas dan 
disebar di 98 desa/kelurahan 
di tiga wilayah, yakni Kota 
Tangerang Selatan, Provinsi 
Banten (7 kelurahan, 3 keca-
matan/20 kelompok); Ka-
bupaten Bogor, Jawa Barat 

(49 desa, 4 kecamatan/130 
kelompok); dan Kabupaten 
Tangerang, Provinsi Banten 
(42 desa, 5 kecamatan/100 
kelompok).

“Berbeda dengan tahun-
tahun sebelumnya, tahun 
ini setiap desa terdapat 3-4 
kelompok peser ta KKN 
sehingga pelaksanaan pro-
gramnya dapat berjalan efek-
tif,” jelas Jaka.

Menurut dia, kebijakan 
baru tersebut ditempuh 
berdasarkan hasil evaluasi 
pelaksanaan KKN sebelum-
nya. Hasil evaluasi menye-
butkan bahwa kebijakan 
penerapan satu desa satu ke-
lompok peserta KKN selama 
ini dinilai kurang efektif. 
Hal itu mengingat cakupan 
wilayah desa yang luas dan 
penduduknya yang banyak 
sehingga tidak mungkin 
mampu digarap secara op-
timal. Apalagi waktu pelak-
sanaan KKN hanya berlang-
sung selama satu bulan.

KKN reguler akan ber-
langsung selama satu bulan 
dengan masa efektif  30 hari 
atau satu bulan yang dimu-
lai pada 26 Juli hingga 26 
Agustus 2016. Selama KKN 
berlangsung, para peserta 
dibimbing oleh sedikitnya 
250 dosen dari sembilan 
fakultas.

Selain KKN reguler, 
menurut Jaka, PPM juga 
menerjunkan sebanyak 20 
mahasiswa (1 kelompok) 
untuk mengikuti program 
KKN non regular atau yang 
disebut sebagai KKN Ke-
bangsaan. KKN Kebang-
saan digelar di Tanjung 
Pinang, Kepulauan Riau, 
dengan tuan rumah Univer-
sitas Maritim Raja Ali Haji 
(UMRAH).“KKN Kebang-
saan berlangsung selama 40 
hari, mulai 21 Juli sampai 
28 Agustus 2016,” ujarnya. 

(njs/ns)

Rektor Berharap KKN 
Mahasiswa Berjalan Lancar



No. 169/Th. XII/Juli 2016Hal 8

Ayang Utriza Yakin 
  Berhasil Meraih Beasiswa ALFP

DR Ayang Utriza Yakin, dosen Fakultas Syariah dan Hu-
kum, berhasil meraih beasiswa Asian Leadership Fellowship 
Program (ALFP) 2016 dari The Japan Foundation dan the 
International House of Japan. Dengan beasiswa ini, Managing 
Editor jurnal Studia Islamika ini akan menjadi fellow di Tokyo, 
Jepang, sepanjang September-Oktober mendatang.

“Saya bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan 
untuk belajar di negeri Sakura,” ujar Ayang kepada BERITA 
UIN, Kamis (16/6). Ia mengaku lolos beasiswa tersebut setelah 
mendapat rekomendasi dari tiga guru besar, yakni Prof Robert 
W. Hefner (Universitas Boston), Prof Mikihiro Moriyama 
(Universitas Nanzan), dan Prof Mason Hoadley (Universitas 
Lund).

Ayang menuturkan, kepastian dirinya lolos seleksi se-bagai 
penerima beasiswa diterima akhir Mei lalu. Dari ratusan 
pelamar, ia adalah satu dari delapan orang penerima beasiswa 
ALFP 2016. Konon Ayang pun bangga menjadi duta UIN 
Jakarta

Melalui program tersebut, jelas Ayang, ia akan terlibat 
dalam serangkaian kegiatan akademik dan kebudayaan. Selain 
memberi kuliah dan seminar, Ayang bakal diberi kesempatan 
mempelajari sejarah dan kebudayaan Jepang, mengunjungi 
museum, meneliti koleksi naskah, mengunjungi cagar budaya 
dan tempat-tempat peribadatan masyarakat Jepang.

Diketahui, ALFP diluncurkan International House of Ja-

Bank Diminta Tetap Jalin Kemitraan
REKTOR UIN Jakarta Prof  
Dr Dede Rosyada meminta 
kepada para rekanan kerja 
sama, khususnya sejumlah 
bank, agar terus menjalin 
kemitraan. Harapan tersebut 
disampaikan Rektor seiring 
dengan makin meningkatnya 
jumlah mahasiswa baru setiap 
tahunnya.

“Saya ingin agar bank 
tetap menjalin kerja sama 
dalam pengelolaan keuangan 
UIN Jakarta, baik yang ber-
sumber dari SPP mahasiswa 
maupun penyaluran beasiswa 
Bidikmisi,” kata Rektor saat 
memberikan sambutan pada 
penyerahan bingkisan lebaran 
dari Dharma Wanita Per-
satuan UIN Jakarta kepada 
para pegawai golongan I dan 
II di gedung Kafe Cangkir, 
Senin (27/6).

Turut hadir Wakil Rektor 

Bidang Administrasi Umum 
Prof  Dr Abdul Hamid, 
Wakil Rektor Bidang Kema-
hasiswaan Prof  Dr Yusron 
Razak, dan Wakil Rektor 
Bidang Pengembangan Lem-

baga dan Kerja Sama Prof  
Dr Murodi. Selain itu tampak 
pula para perwakilan dari mi-
tra UIN Jakarta, yakni Bank 
BNI, Bank Mandiri, Bank 
BTN, Bank BJB Syariah, 
Bank Muamalat, Bank BRI, 
Gerbang Parking, dan Bagoes 
Studio.

Rektor mengatakan, saat 
ini UIN Jakarta sudah menja-
lin kerja sama dengan sejum-
lah bank pemerintah. Antara 
lain Bank BNI, Bank Mandiri, 

Bank BTN, Bank BRI, dan 
Bank BJB Syariah. Bahkan 
dengan Bank BNI kerja sama 
tersebut sudah dilakukan sejak 
puluhan tahun dan menjadi 
bank pertama yang menjalin 

SOSOK        
pan pada 1996 lalu. Tujuannya adalah membangun kedekatan 
jaringan intelektual publik Asia yang berakar dari dan berkomit-
men pada pembangunan masyarakat sipil sesuai latar belakang 
kebudayaan, disiplin keilmuan, dan geopolitik.

Dari Indonesia sendiri, para penerima ALFP bisa dihi-
tung dengan jari. Sebelum Ayang, beberapa tokoh Indonesia 
penerima ALFP adalah Dr. Ignas Kleden MA, Goenawan Mo-
hamad, Ayu Utami, Hamid Basyaib, Faruk, Marco Kusumawi-
jaya, Endo Suanda, Miryam Saras-
vati, Maria Hartiningsih, Hary 
Surjadi, dan Prof Dr Jamhari 
Makruf.

Dari total 11 penerima 
terdahulu, baru satu orang di 
lingkungan perguruan t inggi 
Keagamaan Islam Negeri 
(PTKIN) yang meraih beasiswa 
ALFP, yakni Prof Dr Jamhari 
Makruf , dari UIN Jakarta di tahun 
2004. Dengan terpilihnya Ayang, 
maka representasi PTKIN 
sekaligus UIN Jakarta 
bertambah menjadi 
dua orang. (sf/
zm/fa)

“Saya ingin agar bank tetap menjalin kerja sama dalam pen-
gelolaan keuangan UIN Jakarta, baik yang bersumber dari 
SPP mahasiswa maupun penyaluran beasiswa Bidikmisi,”

kerja sama. Karena itu Rektor 
berharap bank-bank yang saat 
ini sudah bekerja sama dapat 
tetap bermitra guna melayani 
nasabah, baik dosen, kary-
awan maupun mahasiswa.

“Kita ingin kerja sama 
ini terus berlanjut,” tandas 
Rektor.

Secara khusus, Rektor 
juga menyampaikan terima 
kasih atas partisipasi dan 
dukungan dari bank-bank 
tersebut bagi terselengga-

ranya kegiatan “Ramadhan 
Berbagi” yang digelar Dhar-
ma Wanita Persatuan UIN 
Jakarta. Sebagaimana dik-
etahui, bank-bank yang kini 
menjadi mitra di UIN Jakarta 
juga ikut ambil bagian dalam 
penyediaan bingkisan lebaran 
yang dibagikan kepada para 
pegawai golongan I dan II. 
Selain bank milik badan usaha 
milik negara (BUMN), juga 
terdapat rekanan lain, sep-
erti Bank Muamalat, Gerbang 
Parking, dan Bagoes Studio.

Dalam acara tersebut, 
Rekor secara simbolis juga 
menyerahkan bingkisan leba-
ran kepada Kepala Satuan 
Pengamanan (Satpam) Satori. 
Setelah itu disusul pembagian 
bingkisan kepada masing-ma-
sing pegawai yang dilakukan 
di dalam gedung kafe. 

(njs/ns).


