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EMPAT PROGRAM AKADEMIK INTERNASIONAL MENUJU WCU
LP2M - Dalam rangka melepas peserta Program Akademik Internasional UIN Jakarta,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) menggelar acara
Peluncuran Program Akademik Internasional Baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
(Grand Launching of UIN’s New International Academic Programs) Rabu (26/8/2015).
Kepala LP2M, Arskal Salim menyebutkan, ada empat program akademik
internasional yang dilaksanakan UIN Jakarta, yaitu International Students Exchange
(ISE), Research Fellowships, Collaborative Research dan Visiting Professors.







“ISE sedang kita laksanakan. Tiga orang mahasiswa UIN Jakarta sudah dikirim ke
University of Western Sydney (UWS) selama satu semester, akhir Juli lalu sampai
November 2015. Hari ini kita akan melepas peserta program Research Fellowships,
Collaborative Research dan Visiting Professors.



Sementara itu, Rektor dalam sambutan pelepasannya mengatakan, program yang
dilaksanakan ini merupakan program akademik internasional baru yang dilaksanakan
UIN Jakarta.



“Selamat kepada para peserta program, semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan
semaksimal mungkin, sehingga UIN Jakarta lebih mendapatkan perhatian dunia
internasional,” ujar Dede. (bersambung ke hal.2)
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ToT Penyusunan Penganggaran Responsif Gender
Bisakah penganggaran pembangunan lebih responsif terhadap gender?

PSGA - Guna menganalisa kebijakan
pembangunan yang kurang responsif
gender, Pusat Studi Gender dan Anak
(PSGA) UIN Jakarta menyelenggarakan
Training of Trainers terhadap 15 orang,
yang terdiri atas Kasubbag Keuangan
dan Perencanaan di lingkungan UIN
Syarif Hidayatulah Jakarta, RS Syarif
Hidayatulah Jakarta dan LP2M UIN Sarif
Hidayatullah Jakarta.

Responsif Gender dari pembicara,
Agustina M. Purnomo, SP., M.Si.
Namun sebelumnya peserta diberikan
penjelasan teori tentang melakukan
praktik menyusun anggaran responsif
gender yang dipaparkan oleh Prof. Dr.
Ir. Ikue Tanziha.
Dari kegiatan ini, peserta bisa
menyusun anggaran yang responsif
gender
juga
kedepannya
dapat
memberikan training di unit-unit
tempat kerjanya. (AM/AS)

Empat
Program
Internasional
Menuju WCU (sambungan dari halaman 1)

ToT Penyusunan Penganggaran Responsif Gender oleh
PSGA

Selama dua hari, 25 dan 26 Agustus 2015,
ToT yang berlangsung di Pusdiklat
Teknis Kemenag RI di Jl. Ir. H. Juanda
No. 37 Ciputat, Tangerang Selatan,
Banten ini berfokus pada identifikasi
permasalahan dan tantangan, sasaran,
dan arah kebijakan anggaran berbasis
gender dalam implementasinya.
Kegiatan TOT dibuka secara resmi oleh
Wakil Rektor Bidang Aministrasi dan
Keuangan, Prof. Dr. Abdul Hamid, M.S.
Dalam
sambutannya,
beliau
menekankan pentingnya kebijakan
penganggaran yang memihak gender
agar pengarusutamaan gender di
universitas bisa berhasil. Setelah itu,
disampaikan pemaparan tentang gender
dan pengarusutamaan gender di
perguruan tinggi oleh Dr. Titik Sumarti.
Sambutan kedua disampaikan oleh
Ketua LP2M, Dr. M. Arskal Salim GP,
MA. Menurutnya, “Responsif gender
tidak hanya skala keseimbangan antara
porsi yang diberikan kepada laki-laki
dengan perempuan, tapi juga melihat
dari aktor, tema dan pendekatan.”
Pada hari kedua, peserta melakukan
praktek Penyusunan Penganggaran

...Pada kesempatan yang sama, Ketua
Senat UIN Jakarta Prof Dr Atho
Mudzhar MA dalam sambutannya
mengucapkan selamat kepada Rektor
untuk realisasi program internasional
akademik yang sedang dan akan
dilaksanakan tersebut.
“Semoga program ini terus berkembang
dan dapat dilaksanakan di beberapa
negara di dunia dalam rangka
mendorong UIN Jakarta menuju World
Class University,” pungkas Atho.
Diketahui, ada 41 peserta yang tercatat
dalam program tersebut. Selain dihadiri
Wakil Rektor Bidang Akademik Dr
Fadhilah Suralaga MSi, Wakil Rektor
Bidang Kerjasama Prof Dr Murodi MA,
sejumlah dekan fakultas, Kepala Biro
Administrasi Akademik Kemahasiswaan
dan Kerjasama Drs Zainal Arifin MPdI,
Ketua LPM Dr Sururin MA, dan Kepala
PLKI Rachmat Baihaky MA, turut hadir
dalam acara tersebut Prof Dr John Edy
dan Rebecca Alhadeef dari Washington
University Amerika, dan Kepala Bagian
Kerjasama Luar Negeri Kemeterian
Agama Drs Agus Sholeh MEd. (PLKI)

FROM THE DIRECTOR’S DESK
Salam,
Jumpa lagi di bulan September yang
ceria ini. Edisi LP2M Newsletter nomor
2 ini terbit dengan penuh harap dan
‘cemas’. Kami berharap edisi bulan
Agustus bukanlah yang pertama dan
terakhir namun dapat berkelanjutan
pada bulan-bulan berikutnya. Kecemasan atau tantangan ini jelas tidak mudah mengingat penerbitan ini hanya
mengandalkan semangat dan keinginan berbagi informasi tentang berbagai
hal seputar riset, publikasi, konferensi
dan berita kegiatan LP2M beserta jajaran Pusat-Pusat yang berada di bawah
koordinasinya.
Ada hal yang baru dalam edisi bulan
ini. Selain jumlah halaman yang bertambah, LP2M Newsletter kali ini juga
menurunkan informasi seputar aneka
kegiatan ilmiah para dosen UIN Syarif
Hidayatullah yang berupa: 1) keberhasilan memperoleh research grant ataupun postdoctoral/sabbatical fellowship
dari pihak ketiga atau external funding
agencies, 2) keikutsertaan dan presentasi paper dalam sebuah konferensi
internasional, dan 3) publikasi ilmiah
terbaru yang muncul di jurnal bertaraf
internasional.
LP2M mengundang bapak/ibu dosen
lainnya untuk berbagi info kegiatan
riset, publikasi dan presentasi internasional yang sudah dilaksanakan tahun 2015 ini untuk dimuat di edisi
LP2M Newsletter yang akan datang.
Silakan kirimkan info tersebut via
email: lp2m@uinjkt.ac.id atau ke arnis@uinjkt.ac.id

Selamat membaca!

Arskal Salim.
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CALL FOR PAPERS
University of London menggelar
workshop
tentang
terapi
pemulihan pada 15-16 Juli 2016
berjudul:
Healing the Body and Soul
from the Middle Ages to the
Modern Day

AKADEMISI UIN JAKARTA BERBAGI HASIL KAJIAN ILMIAH DI
FORUM AICIS XV MANADO
Manado— Sejumlah akademisi UIN Jakarta turut memeriahkan konferensi internasional tahunan tentang studi Islam
atau yang lebih dikenal sebagai AICIS XV
(Annual International Conference on Islamic Studies).
Dalam konferens internasional yang
diselenggarakan oleh IAIN Manado selama 3-6 September itu, tujuh judul presentasi dibawakan oleh sebelas pemakalah
dari berbagai fakultas di UIN Jakarta.
Di sesi parallel, Prof. Atho Mudzhar
dengan Muhammad Maksum menyampaikan makalah tentang studi kasus fatwa
KHES dan DSN. Kemudian, Dr. Media
Zainul Bahri juga turut memaparkan makalahnya yang berjudul “Depth Theology
and Depth Islam: Abraham Joshua
Heschel and Abdurrahman Wahid on
Religious Pluralism”.
Di sesi parallel yang lain, Noryamin Aini
memaparkan makalah berjudul “Interreligious marriage in indonesia: a sociological analysis (rate and pattern)” dan
Dr. Ulfah Fajriani menyampaikan tentang
“Case studies on Seren Taun of Sundanese
Wiwitan Religion West Java”
Di hari ke-3, Hamka Hasan dan Zainal
Abidin
mendiskusikan
tentang
“Moderatisme dan harmoni pemikiran
dan sikap keberagamaan dalam bingkai
integrasi keilmuan”. Di ruang parallel
yang lain, Achmad Syahid, Akhmad Baidun, dan Ikhwan Luthfi menyampaikan
tentang “Perilaku Radikal Mahasiswa
Perguruan Tinggi Islam: Faktor dan Tendensi Psikologis Mahasiswa UIN Jakarta.”
Sebagai sesi penutup, Jajang Jahroni, Ph.D
membawakan makalah berjudul “Bid’ah
Controversy and the Negotiation of Public
Spheres in Contemporary Indonesian Islam.”

Selain pemakalah, dua akademisi UIN
Jakarta menjadi plenary speaker yaitu
Prof. Dr. Jamhari Makruf, MA dan Ali
Munhanif, Ph.D. Prof. Jamhari membawakan paper bertajuk Building Sustainable Future For Islamic Higher Education, sedangkan Dr. Ali menyampaikan
tentang “Social and Political Dimension of
Religion and Modernity Building Sustainable Future For Islamic Higher Education .”
Tiga akademisi lain, yaitu Arif Zamhari,
Ph.D, Ayang Utriza, Ph.D , dan Dr. Kahamami Zada bertugas sebagai moderator.
“Kami berharap tahun depan, lebih banyak lagi akademisi UIN yang berpartisipasi aktif dalam konferensi internasional seperti AICIS dan mempublikasikan tulisannya dalam jurnal dan prosiding
internasional terindeks”, tutup Arskal
Salim, yang juga hadir dalam Forum
Rektor dan Direktur Pascasarjana PTKI /
LPM or LP2M dalam AICIS XV ini.

Konferens ini akan membahas
tentang agama dan pengobatan
di jaman dahulu di seluruh dunia. Fokus konferens adalah
teknik pengobatan dalam sejarah
dalberbagai pendekatan.
Ada empat tema yang akan dibahas, yaitu : 1) pemulihan jiwa dan
raga, 2) agama dan pengobatan,
3) reaksi agama terhadap berbagai penyakit, 4) lingkungan pemulihan dan keagamaan.
Proposal terdiri dari abstrak yang
tidak lebih dari 300 kata dan biografi singkat yang tidak lebih
dari 400 kata dikirimkan ke religionandmedicineconference@g
mail.com paling lambat 30 October 2015.
(AS)

UIN JAKARTA AWARDEES FOR SANDWICH AND VIPP
Kemenag—Tiga professor dari UIN Jakarta lulus sebagai peserta Visiting
Profesor Program (VIPP) Tahun Anggaran 2015, di antaranya adalah Prof. Dr.
Jamhari ke Australia, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, dan Prof. Dr. Bahtiar Effendy
ke Amerika Serikat. Pengumuman ini berdasarkan SK no. Dj.I/Dt.I.IV/4/
Hm.00.1/3153 /2015 pada 28 Agustus 2015 yang lalu.
Di tanggal yang sama, Kemenag juga mengumumkan peserta Sandwich Program S-3 Luar Negeri (PROSALE). Dari UIN Jakarta, ada dua dosen yaitu Dewi
Sukarti yang akan belajar Sosiologi Hukum di Universiteit Leiden, Belanda dan
Nani Radiastuti yang akan mengambil jurusan Mikro Biologi di University of
Tsukuba Jepang.
Satu dosen juga berkesempatan mendapatkan kesempatan sebagai peserta International Seminar for Islamic Higher Education (ISFI) Kemenag, yaitu Nida
Husna, M.Pd,. MA TESOL yang akan ke University of East Aglia (UEA). (as)
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Desa Binaan sebagai Teras Depan UIN Jakarta
Memperluas jaringan pengabdian dosen pada masyarakat

Masyarakat menyiapkan program untuk
itu.

PPM – 10 Kelompok dosen lintas
fakultas akan menerima hibah pengabdian desa binaan 2015 oleh PPM. Ditemui
di Kantor Pusat Pengabdian Masyarakat
(PPM),
Djaka
Badranaya
menyampaiakan
bahwa
“kami
mengirimkan offering letter kepada
fakultas yang kemudian direspon oleh
kelompok-kelompok dosen yang bisa
menggandeng dosen lain dari fakultas
yang berbeda.”
Tahun ini, ada 15 kelompok dosen yang
mengirimkan proposal desa binaan, tambah Djaka. Dengan mempertimbangkan
aspek pemerataan fakultas, maka akan
diambil 10 proposal. Jadi, akan ada 1
fakultas yang tidak mendapatkan hibah
pengabdian desa binaan ini. Namun, karena biasanya satu kelompok dosen
terdiri dari dosen-dosen lintas fakultas,
diharapkan semua fakultas sudah terwakili.
Terkait dengan lokasi desa binaan, untuk
tahun ini, kelompok dosen desa binaan
bebas memilih sendiri lokasi desa
binaannya. Hal ini sesuai dengan pola
desa binaan di tahun sebelumnya “Untuk
tahun berikutnya, PPM akan melakukan
mapping sehingga bisa merekomendasikan lokasi-lokasi desa binaan yang bisa
dikerjakan”, imbuh Djaka.
Target aksi di masing-masing desa
binaan untuk tahun 2015 ini juga bervariasi, tergantung dari masing-masing
proposal. Dikarenakan kelompok dosen
pengabdi sudah melakukan survey pendahuluan terhadap lokasi desa binaan,
maka kelompok dosen lah yang menentukan prioritas aspek yang perlu diberikan treatment. Misalnya, di desa A hal
yang lebih urgent ditreatment adalah
aspek kesehatan dan pendidikan, maka
dosen dari Tarbiyah dan Kesehatan

Djaka menambahkan, “Tugas PPM tahun
ini adalah membuat kriteria bagi target
desa binaan tahun depan. Kami berharap
ada sekitar 20 target lokasi desa binaan
di 2016 dengan pola penempatan kelompok yang lebih tepat sasaran. Program desa binaan tahun depan diharapkan bisa lebih efektif untuk menjawab
permasalahan yang lebih menonjol dalam satu desa. Misalnya, dalam satu desa
yang lebih menonjol adalah masalah
kesehatan, maka PPM akan menunjuk
dosen leading project yang berasal dari
fakultas kesehatan atau kedokteran untuk menjadi pengabdi di sana.” (AS)

Peningkatan Kapasitas
Pelayanan Humas dan
Hukum di UIN Jakarta
Pushumaskum
–
Dalam
upaya
meningkatkan
kapasitas
pelayanan
hukum di UIN Jakarta, Pusat Layanan
Humas dan Hukum (Pushumaskum)
menggelar rapat kerja dan evaluasi
kinerja selama 3 hari, 13 hingga 15
Agustus 2015.
Bertempat di ruang Biro BAUK, kegiatan
ini mendiskusikan tentang evaluasi
program 2015 yang sudah berjalan dan
juga
program
2016.
Ketua
Pushumaskum, Muhammad Maksum
menyebutkan bahwa “Pushumaskum
sedang mempersiapkan website yang di
dalamanya juga akan disediakan form
untuk konsultasi online.”
Rapat kerja ini juga membahas mengenai
pola penanganan hukum di UIN Syarif
Hidayatullah
Jakarta.
Maksum
menambahkan “Saat ini saja, misalnya,
ada dua kasus hukum yang membelit
UIN. Permasalahan terkait pertanahan
(komplek dosen UIN, red.) dan masalah
kepegawaian.”

Pushumaskum sedang menyusun
beberapa SOP terkait pedoman
pelayanan humas dan hukum.
Direncanakan akan ada dua jenis
layanan hukum yang disediakan
Pushumaskum, yakni pelayanan
hukum online dan pelayanan
hukum secara tatap muka.
Terkait dengan evaluasi kinerja
selama
2015,
Maksum
menyimpulkan
bahwa
80%
program
2015
sudah
dilaksanakan dan di akhir 2015
semua
program
akan
diselesaikan.
Untuk 2016, setidaknya ada dua
program yang direncanakan
Pushumaskum,
yakni
Focus
Group Discussion (FGD) dan
konsultasi hukum online dan
tatap muka. Beberapa kegiatan
akan ditambahkan kemudian
(AS)

Beasiswa
DAAD GERMANY
Deadline 31 Oktober 2015
Research Grants - Doctoral Programme
in Germany (Master degree obtained
not more than 6 years (max.2009)
Research Grants One-Year Grants for
Postdoc - Doctoral degree obtained not
more than 2 years (max. 2013)
http://www.daadjkt.org/index.php?
scholarships
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Penguatan Hubungan Internasional melalui
Kursus Intensif Bahasa Perancis
PLKI—Setelah melalui seleksi ketat dari dokumen dan wawancara,
Center for International Cooperation (CIC) UIN Jakarta menerima 20
siswa untuk bergabung French super Intensive Course tanpa biaya
(atau dalam istilah lain, gratis) untuk periode Agustus-November 2015.
Pembukaan Kelas super intensif diselenggarakan pada Senin
(24/8/2015) di ruang Diorama, auditorium utama Harun Nasution.
Acara ini diresmikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Warek III) Prof.
Dr .Yusran Razak.
..”mendorong UIN
Jakarta dalam
memperkuat jaringan
kerjasama
internasional, dan
akan menuju
pengakuan
internasional,” kata

"Kami berharap peserta kursus akan mengikuti program ini hingga tuntas, sehingga
tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang dapat mendorong UIN Jakarta dalam
memperkuat jaringan kerjasama internasional, dan akan menuju pengakuan internasional," kata Yusran.
Hadir pula Direktur dari IFI Nicolas Moreau sebagai pembicara. Nicolas menyebutkan beberapa alasan penting untuk belajar bahasa Perancis, termasuk Perancis sebagai bahasa yang sangat sering diucapkan (hampir 270 juta orang di seluruh dunia
berbicara bahasa Perancis).

Yusran.

Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Initiative Program
Deadline 1 November 2015
AMINEF menawarkan program visiting scholar ke Amerika Serikat bagi cendekiawan dan peneliti di ASEAN untuk
mengunjungi kampus tujuan selama 3-4 bulan dan melakukan penelitian yang relevan dengan isu di negara asalnya. Area
penelitian terdiri dari:
1) Pendidikan, 2) Ilmu lingkungan (environmental sciences), 3) Teknologi pangan, 4) Teknologi Informasi, 5) Jurnalisme, 6)
Hukum, 7) Ilmu politik, 8) Administrasi umum, 9) Kesehatan public, 10) Sosiologi, 11) Statistik, 12) Perdagangan dan investasi , 13) Pengajaran bahasa asing dan linguistik.
Program ini terbuka bagi dosen, pegawai kementerian maupun pemerintahan, staf professional, NGO, yang bekerja di negaranegara ASEAN maupun mereka yang bekerja terkait dengan isu Amerika Serikat dan ASEAN. Diutamakan pelamar yang
memiliki prestasi professional yang baik, warga negara ASEAN, dan memiliki kemampuan bahasa Inggris sesuai kriteria.
Pelamar harus membuat proposal tentang project yang memperdalam pemahaman tentang aspek-aspek hubungan antara
ASEAN dan Amerika Serikat. Selain proposal, pelamar juga harus melampirkan:
a.

formulir pendaftaran (download di aminef.or.id)

b. Project proposal (3-5 halaman)
c.

Daftar referensi (maksimal 3 halaman)

d. CV (maksimal 6 halaman)
e.

Letter of Invitation

f.

Letter of recommendation
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PERSON OF THE MONTH
TAUFIK EDY SUTANTO

Lahir di Jakarta, 30 Mei 1979, Taufik Edy Sutanto adalah pengajar prodi Matematika di
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang namanya sering begitu
popular di kalangan mahasiswa FST. Taufik yang mulai mengajar sebagai dosen tetap di
UIN Jakarta sejak 2003 dengan mata kuliah Metode Numerik.
Taufik baru saja meluncurkan bukunya dalam Bahasa Indonesia berjudul “Statistika Tanpa
Stress” (transmedia) bersama dengan koleganya
Sarini Abdullah. Buku ini merupakan panduan
lengkap statistika yang sering digunakan dalam
penelitian mahasiswa dan dosen.

“Pak Taufik itu ngajarnya enak.
Konsep Matematika dan Statistika
yang rumit bisa dijelaskannya
dengan begitu mudah.”
Sumainna Dosen FST

Sejak 2012, Taufik menjadi mahasisw Ph.D di Queensland University of Technology
(QUT) Australia dalam konsentrasi Data Mining (Kombinasi antara Matematika, Statistika, Database, & Komputasi). Dia lah orang pertama di dunia yang mengembangkan model
statistic untuk data besar dengan menggunakan search engine untuk mempercepat komputasi.
Selama 2012 pula, Taufik menerima dua penghargaan sekaligus, yaitu: Australian Leadership Awards (ALA) dan Outstanding student award – PreDeparture ADS-IALF 2012.
Dalam hal publikasi ilmiah, Taufik Sutanto telah menerbitkan artikel jurnal ilmiahnya
pada penerbit jurnal dan prosiding internasional yang terindeks scopus. Berikut adalah
judul papernya.
Nama : Taufik Edy Sutanto
TTL
: Jakarta, 30 Mei 1979
Prodi : Matematika
Fakultas : FST
Studi :
Queensland University of
Technology (QUT) Australia
PhD Candidate in Data
Mining (Kombinasi antara
Matematika, Statistika,
Database, & Komputasi)

Research Metrics:
H-index (Google Scholar): 2,
Scopus Author ID:
56154729600

Sutanto, Taufik, and Richi Nayak. "Semi-Supervised Document Clustering via Loci." Web
Information Systems Engineering. Vol 8788, Springer International Publishing, 2015.
(*Accepted, inprint on November 2015) (Scopus indexed)
Sutanto, Taufik, and Richi Nayak. "The ranking based constrained document clustering method
and its application to social event detection." Database Systems for Advanced Applications.
Springer International Publishing, 2014. (Scopus indexed, inprint)
Sutanto, Taufik, and Richi Nayak. "Ranking Based Clustering for Social Event
Detection." Working Notes Proceedings of the MediaEval 2014 Workshop. Vol. 1263. CEUR
Workshop Proceedings, 2014. (Scopus indexed)
Sutanto, Taufik, and Richi Nayak. "Admrg@ mediaeval 2013 social event detection." Proceedings
of the MediaEval 2013 Multimedia Benchmark Workshop. Vol. 1043. CEUR-WS.org, 2013.
(Scopus indexed). (AS)

“Penelitian saya tentang penggunaan search engine untuk
mempercepat komputasi model statistik termasuk yang pertama
di dunia dan merupakan penemuan yang sangat penting untuk
pengembangan metode analisa data besar tingkat lanjut yang
cepat, akurat, dan terjangkau. Melalui model yang dikemukakan,
perusahaan tingkat menengah kebawah juga dapat melakukan
analisa data yang besar dan dengan hasil analisa statistik yang
lebih baik dari model statistika tradisional.” Taufik Sutanto
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PUBLICATION OF THE MONTH
PUBLIKASI TERKINI DARI SIVITAS AKADEMIKA UIN JAKARTA PADA JURNAL INTERNASIONAL

Earthquake Periodicity Analysis in Indonesia by Using Wavelet
Far East Journal of Mathematical Science (FEJMS) ISSN 0972-0871.
Dengan menggunakan metode Wavelet, Suma’inna dan Mahmudi, dua dosen prodi
Matematika, Fakultas Saintek UIN Jakarta menganalisa interval terjadinya gempa
bumi di Indonesia selama tahun 2000 hingga 2010, khususnya magnitude di koordinat 07’S – 13’S dan 96’T-110’T.
Suma’inna dan Mahmudi membedakan kedalaman magnitude gempa menjadi tiga
kriteria, yaitu: dangkal, sedang, dan dalam, diperoleh data yang sangat signifikan
mengenai jarak terjadinya gempa.
Gempa magnitude dangkal terjadi setiap 21 bulan, gempa dengan magnitude sedang
setiap 33 bulan. Sedangkan untuk gempa magnitude dalam, belum ditemukan intervalnya. (AS)

Un Juif, Le Droit Musulman, et Des Indes Néerlandaises au
XIXe Siècle (Seorang Yahudi, Hak Muslim, dan Hindia Belanda di Abad ke-19)
Le Banian No.19 Juni 2015
Ayang Utriza menyorot peran signifikan seorang Salomo Keijzer,
seorang Yahudi Belanda, islamolog, dan pengajar hukum Islam di
Royal Academy bagi pegawai negeri kolonial yang akan dikirim ke
Indonesia. Peran penting Keijzer dalam perkembangan hak muslim
di Indonesia begitu besar, meskipun namanya tidak lebih popular
dibandingkan Snoujk Hurgonje yang kemudian banyak mengkritik
pendekatan Keijzer.
Keijzer yang juga menerjemahkan Al Quran dari bahasa Arab ke
bahasa Belanda dan juga menerjemahkan kitab fiqh ke dalam Bahasa Belanda, berpendapat bahwa hukum Islam yang murni lah
yang harus dijadikan rujukan utama untuk memahami hukumhukum pribumi(Otto, 2010).
Artikel yang ditulis dalam Bahasa Perancis ini diterbitkan oleh Le
Banian yang merupakan publikasi enam bulanan oleh Asosiasi
Perancis Indonesia « Pasar Malam ». Sebagaimana diketahui bahwa
Ayang Utriza Yakin menyelesaikan S-2 dan S-3 nya di Perancis dalam bidang Sejarah Hukum, dan saat ini mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. (AS)
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Penanggung jawab Arskal Salim
Redaktur Imam Subkhi
Editor Arnis Silvia
Desain Grafis Mu’min Rouf
Fotografi Dida Nuraida
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LP2M, Gd. Cafe Cangkir lt. 3 Kampus 1
UIN Jakarta, telepon 021-7401925 ext
1844 atau email lp2m@uinjkt.ac.id

Anda memiliki informasi terkait hibah penelitian (research grant)?
Kirimkan informasi tentang research grant baik dalam negeri maupun luar negeri untuk
dimuat di LP2M Newsletter berikutnya.

Anda baru menerbitkan artikel jurnal ilmiah internasional?
Kirimkan ringkasan artikel anda dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris

EDISI 2
SEPTEMBER 2015

Anda ingin merekemendasikan seseorang untuk dimuat dalam rubrik “Person
of the Month’ ?
Referensikan seseorang yang menurut anda memiliki prestasi luar biasa dan patut untuk
diangkat dalam rubric “Person of the Month” dengan mengirimkan nomor kontak yang
bersangkutan, dan tim kami akan menghubungi beliau. Anda juga bisa merekomendasikan diri anda sendiri!

Kemana informasi saya kirim?
Bagikan informasi anda melalui email: lp2m@uinjkt.ac.id atau arnis@uinjkt.ac.id

LP2M NEWSLETTER
Color of the month: Sapphire
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Jl Ir H Juanda 95 Ciputat
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