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KERJASAMA PUBLIKASI LP2M/P3M SE-INDONESIA MENUJU 
AKREDITASI NASIONAL DAN INDEKS INTERNASIONAL 

LP2M— Dalam rangka penjaminan mutu terbitan berkala ilmiah di lingkungan UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 

mengadakan kegiatan workshop pengelolaan jurnal nasional terakreditasi  dan jurnal 

internasional terindeks pada kegiatan temu LP2M/ P3M dari UIN/IAIN/STAIN se-

Indonesia.  

Bertempat di Wisma Universitas Terbuka (Wisma II UT) pada 1-3 Oktober 2015, work-

shop ini dibuka secara resmi oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. De-

de Rosyada, M.A. 

Dalam sambutannya, Dede Rosyada menyampaikan bahwa “terbitan berkala ilmiah 

saat ini menjadi tolok ukur bagi kemajuan keilmuan dan daya saing ilmuwan sebuah 

lembaga atau universitas. Oleh karena itu, diseminasi keilmuan dalam bentuk jurnal 

ilmiah merupakan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap universitas yang ingin 

mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.”  

(bersambung ke halaman 2) 

this issue 

Open Source Revolution P.1 
IT Management Tips  P.2 
Non-Profit Solutions P.3 

Trends & New Software P.4 

EDISI BULAN INI: 

 Temu LP2M se Indonesia – LP2M 

( hal. 1-2) 

 From the director’s desk 

( hal. 2) 

 Pengabdian Masyarakat oleh Dosen UIN 

Jakarta 
( hal. 2) 

 Tiga Universitas di Australia Siap Beker-

jasama dengan UIN Jakarta 
(hal.3) 

 Workshop Buku Tematik LP2M 

( hal. 3) 

 Call for Papers 2nd International Confer-

ence on Islamophobia  
( hal. 3) 

 Penjurian Karya Tulis Ilmiah Gender dan 

Anak 
( hal. 4) 

 Launching Website Pushumaskum dan 

Layanan Konsultasi Hukum Online 
( hal. 4) 

 Call for Paper: Austrian Journal of South-

east Asian Studies  
( hal. 4) 

 Seleksi Peserta Workshop Penelitian 

Kuantitatif dan Kualitatif 
( hal. 5) 

 Beasiswa Ph.D Kerjasama Lima Universi-

tas Dunia 
( hal. 5) 

 Person of the Month: Prof. Dr. Lily Suray-

ya, M.Env.Stud 
( hal. 6) 

 Publication of the Month 

( hal. 7 
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MANFAAT PADA YANG DEKAT: PENGABDIAN DOSEN UIN 

JAKARTA  

Salam,  

Berjumpa lagi di edisi Newsletter ke-3 

bulan Oktober 2015. Edisi ini merupakan 

highlight dari beberapa kegiatan LP2M 

dan Pusat-Pusat di bawah LP2M selama 

bulan September 2015 (dan awal Oktober 

2015).  

Beberapa hal yang baru, di antaranya: 

website LP2M sudah bisa diakses di 

(lp2m.uinjkt.ac.id). Ke depan, informasi 

mengenai penelitian atau hibah LP2M 

akan diunggah melalui situs ini.  

Hal yang kedua adalah sosialisasi info 

penelitian bagi seluruh prodi di lingkup 

UIN Jakarta mengenai hibah penelitian 

tahun 2016 yang sudah dibuka pada No-

vember 2015. Hal ini bertujuan agar 

dosen UIN Jakarta mendapatkan infor-

masi yang cukup serta waktu yang cukup 

untuk mempersiapkan proposal yang 

berkualitas. Diharapkan, ada konsorsium 

kelimuan di masing-masing fakultas 

sebagai wadah peer review sebelum pro-

posal diserahkan ke Puslitpen maupun 

LP2M. ‘ 

 

LP2M ingin mengucapkan selamat kepa-

da beberapa dosen dan guru besar UIN 

Jakarta yang menerima dana pihak ketiga 

khususnya dari Direktorat Pendidikan 

Tinggi Islam Kementerian Agama untuk 

melaksanakan berbagai kegiatan ilmiah 

baik riset, pengabdian masyarakat, con-

ference grant, short course, sabbatical dan 

publikasi ilmiah di dalam negeri maupun 

manca negara. Keseluruhan perolehan 

dana pihak ketiga ini hampir mencapai 

angka 6 milyar rupiah. Mudah-mudahan 

di tahun yang akan datang lebih banyak 

lagi dosen UIN Jakarta memperoleh dan 

meningkatkan jumlah external funding 

dari Direktorat Diktis Kemenag.  

 

Akhir kata, selamat membaca dan semo-

ga menginspirasi.   

Arskal Salim. 

PPM— Sebuah konsep pengabdian 

masyarakat oleh dosen yang out of the box 

digagas oleh 10 dosen yang mendapatkan 

dana bantuan individu dari PPM sebesar 

10 juta Rupiah.  Bentuk kegiatan 

pengabdiannya , antara lain: penataan 

Jalan Pesanggrahan dan pengalihfungsian 

kolong fly over Ciputat menjadi open/

public space.  

Ditemui di kantornya, Kepala PPM, Djaka 

Badranaya menyebutkan, “ide 

(pengabdian masyarakat) ini murni be-

rasal dari gagasan 10 dosen penerima da-

na bantuan individu. Masing-masing 

dosen patungan 10 juta sehingga terkum-

pul 100 juta untuk dana pengabdian 

masyarakat. Mereka adalah Rini Laili Pri-

hatini, M. Hudri, Tantan Hermansah, 

Mu’min Rouf, Rahmi Purnomowati, Siti 

Napsiyah, Nurkhasanah, Atep Abdurrafiq, 

dan Agus Nirmada.” 

Djaka mengapresiasi inisiatif dosen-dosen 

ini dan menambahkan bahwa, “selama ini 

pengabdian masyarakat sering bertempat 

di luar kota. Sedangkan, untuk lokasi di 

dekat kita (UIN Jakarta, red.) sendiri ma-

lah jarang tersentuh.”  

Dalam blueprintnya, Jalan Pesanggrahan 

akan dirapikan agar gang yang dipenuhi 

dengan pedagang kaki lima di samping 

kampus UIN 1 ini menjadi kawasan 

kuliner yang bersih dan nyaman. Pinggir 

tembok pagar akan dipasang kanopi agar 

pedagang tak lagi menggunakan terpal. 

Sedangkan untuk kawasan fly over Cipu-

tat, Djaka menyebutkan bahwa “Kolong 

fly over akan kita sulap menjadi open 

space untuk panggung seni mahasiswa 

UIN Jakarta. Ada musik, pameran karya, 

dan lain-lain.” (AS) 

 

sambungan dari halaman 1) 

 

Hadir dalam kegiatan ini, pengurus 

LP2M/P3M se UIN/IAIN/STAIN di Indo-

nesia. Beberapa institusi yang hadir di 

antaranya dari LP2M/P3M IAIN Palopo, 

STAIN Kudus, STAIN Pekalongan, UIN 

Walisongo, IAIN Purwokerto, IAIN 

Bengkulu, UIN Sunan Ampel Surabaya, 

UIN Palangkaraya, dan dari UIN Jakarta 

sendiri.  

Kegiatan temu LP2M se-Indonesia ini 

kemudian diperkuat dengan penandatan-

ganan MoU kerjasama antar lembaga un-

tuk saling tukar naskah artikel jurnal ilmi-

ah.  

“Semoga dengan ditandatanganinya pia-

gam kerjasama ini, jalan menuju 

akreditasi nasional dan indeks inter-

nasional semakin terbuka luas,” tutup 

Arskal. (AS) 

PENATAAN JALAN PESANGGRAHAN DAN PEMBUATAN OPEN SPACE DI BAWAH FLY OVER CIPUTAT 

FROM THE DIRECTOR’S DESK 

Observasi Dosen Pengabdian Masyarakat di Jalan Pesanggarahan 

Rektor UIN Jakarta Membuka Acara Temu LP2M se-Indonesia 
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TIGA UNIVERSITAS DI AUSTRALIA SIAP BEKERJASA-

MA DENGAN UIN JAKARTA 

PLKI—Sebagai bagian dari pelaksanaan 

program ISE (International Student Ex-

change), Pusat Layanan Kerjasama Inter-

nasional (PLKI) melaksanakan monitoring 

and evaluation di University of Western 

Sydney, Australia.  

Dilaksanakan pada 18 hingga 25 Septem-

ber 2015, kegiatan monev ini dieksekusi 

oleh tim monitoring yang terdiri dari 

kepala PLKI, Rachmat Baihaky, MA dan 

Kepala Puslit, Wahdi Sayuti, MA.  

Baihaky menyebutkan, “Ada tiga output 

kegiatan yang dihasilkan dalam kegiatan 

monev ini, diantaranya Monitoring Fel-

lowship program di ANU Canberra, moni-

toring students exchange program di 

UWS, dan penandatanganan MoU dengan 

University of Canberra (UC).”  

Dalam pointers meeting dengan UC, dise-

butkan bahwa ada potensi kerjasama U-to

-U antara UIN Jakarta dan UC, dian-

taranya “kerjasama Ph.D program, pen-

ingkatan kapasitas staf International 

Office, international collaborative re-

search, dan pelatihan penulisan ilmiah 

internasional”.  

Ketua LP2M, Arskal Salim, menyebutkan 

bahwa “kita harus segera merespon ta-

waran dari UC ini, terutama untuk 

pengembangan kapasitas dosen-dosen 

kita (UIN Jakarta, red). Program intern-

ship, pelatihan IELTS, dan collaborative 

research merupakan kegiatan yang sangat 

bermanfaat bagi cita-cita UIN Jakarta 

menuju world class university.” 

Di kesempatan yang berbeda, UWS 

menawarkan program Joint Ph.D pro-

gram, pengabdian masyarakat, dan shad-

owing teaching program.  

Respons yang positif dari ketiga universi-

tas di negeri Kangguru ini tentu saja men-

jadi peluang yang sangat baik bagi dosen 

dan peneliti UIN Jakarta untuk pening-

katan kapasitas dan daya saingnya secara 

global, baik dalam bidang penelitian, pub-

likasi, maupun pengabdian masyarakat 

berbasis penelitian.  

(AS) 

 

WORKSHOP BUKU TEMATIK LP2M 

  

2nd International Conference 
on Islamophobia  

 

University of Fribourg (Switzerland), Octo-

ber 21–22, 2016 

 

The theme for the second International 

Conference on Islamophobia is “From Ori-

entalism to Islamophobia?”. It covers both 

historical and contemporary issues sur-

rounding Orientalism and Islamophobia. 

 

Case studies as well as theoretical, concep-

tual and methodological reflections are 

welcome. We are especially interested in 

contributions that address the relationship 

between Orientalism, Postcolonialism and 

Islamophobia.  

 

Proposals for a presentation including a 

title, an abstract (max. 300 words) and a 

short biography should be sent 

to dirk.fischer@unifr.chbefore January 1, 

2016. Accommodation and subsistence 

expenses will be covered by the conven-

ors; the participants will need to take of 

their own travel costs. The conference 

languages are English and German. 

 

The 2nd International Conference on Islam-

ophobia is organised by the Department of 

Historical Sciences, Contemporary History, 

University of Fribourg (Switzerland) in 

cooperation with the Department of Politi-

cal Science, Salzburg University (Austria). 

CALL FOR PAPERS 

LP2M—Dua tim penulis selama bulan September 2015 telah menyelesaikan 
penulisan draf buku tematik dan mempresentasikan draf tersebut ke dalam 
workshop.  
 
Workshop buku  tematik berjudul "Quranic Studies in Contemporary Indone-
sia" diselenggarakan pada 2 September 2015, disampaikan oleh Yusuf Rahman, 
Ph.D dan workshop buku tematik berjudul “Bahasa dan Sastra Kontekstual di 
era Postliteracy" disampaikan oleh Dr. Syarif Hidayatullah pada 10 September 
2015.  
 
Selain memaparkan isi buku, workshop ini juga meminta masukan dari peserta 
mengenai isi buku. Dengan diskusi yang padat dan beberapa masukan yang 
sangat berarti dari peserta workshop, para penulis dan timnya akan melakukan 
revisi terhadap isi buku untuk kemudian dicetak oleh LP2M UIN Jakarta. (AS) 
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PENJURIAN KARYA TULIS ILMIAH GENDER DAN ANAK 

Maksum menyampaikan bahwa 

kendala terbesar yang dihadapi 

oleh Pushumaskum saat ini ada-

lah terbatasnya jumlah Sumber 

Daya Manusia (SDM) dan ang-

garan.  (AS) 

____________________________ 

CALL FOR PAPER 

AUSTRIAN JOURNAL OF 

SOUTHEAST ASIAN STUDIES 

____________________________ 

The upcoming issue of 

the Austrian Journal of South-

East Asian Studies (ASEAS) 9(2) 

features a focus on new media in 

Southeast Asia and the online-

offline nexus as a field of emerg-

ing forms of sociality, social 

practices, and their local implica-

tions.  

Some possible topics are: 

 new media technologies  

 new communicative envi-

ronments and the concept of 

polymedia  

 emerging forms of sociality, 

social rules, and forms of 

expression  

 Et cetera..  

Read more:  

http://www.seas.at/our-journal-

aseas/call-for-papers-aseas-92-new-

media/ 

 

PSGA— Setelah sukses menggelar Lom-

ba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) gender do 

2014, Pusat Studi Gender dan Anak 

(PSGA) UIN Jakarta kembali menggelar 

LKTI 2015 dengan tema “Gender dan 

Anak”.  

Dilansir di laman PSGA, bahwa 

pengumpulan artikel dibuka pada 10 

Agustus 2015 dan ditutup pada 25 Sep-

tember 2015. Sebanyak lebih dari 40 kar-

ya ilmiah telah masuk dalam meja sele-

ksi dan berasal dari dalam maupun luar 

UIN Jakarta.  

Kepala PSGA, Rahmi Purnomowati me-

nyebutkan bahwa “Saat ini makalah-

makalah yang masuk sedang melalui 

tahap penilaian naskah. Tim penilai be-

rasal dari UIN Jakarta dan juga ada ex-

ternal reviewer. Pemenang LKTI akan 

diumumkan pada 26 Oktober 2015”.  

Hadiah untuk LKTI 2015 ini berupa lap-

top dan piagam untuk juara I dan II, 

serta netbook plus piagam (kategori 

dosen). Sedangkan untuk mahasiswa, 

juara I mendapatkan netbook dan pia-

gam, sedangkan juara II dan III 

mendapatkan tablet dan piagam.  

“LKTI ini bertujuan untuk menuangkan 

gagasan dan konsep mengenai urgensi 

dan kiat menciptakan kultur ramah per-

empuan dan ramah anak,” tutup Rahmi.  

(AS)  

LAUNCHING WEBSITE 
PUSHUMASKUM DAN 
LAYANAN KONSULTASI 
HUKUM ONLINE 

PLHMBH—Pusat Layanan Hubungan 

Masyarakat dan Bantuan Hukum 

(Pushumaskum) UIN Jakarta merilis 

website resminya di laman: 

puskum.uinjkt.ac.id. 

Ditemui di kantornya, Kepala 

Pushumaskum, M. Maksum memapar-

kan bahwa “Website ini merupakan wa-

dah bagi layanan Pushumaskum kepada 

masyarakat umum. Ada layanan hukum 

online yang baru kita buka, dan mudah-

mudahan ke depan bisa kami himpun 

kelompok ahli hukum yang bisa me-

nangani konsultasi hukum online ini 

dengan tarif tertentu.”  

Maksum menambahkan bahwa saat ini 

Pushumaskum terus melaksanakan 

kajian hukum rutin, setiap ada kasus 

hukum yang perlu segera dipecahkan. 

Salah satu capaian Pushumaskum di 

bulan ini adalah menangnya UIN Jakarta 

dalam kasasi kasus tanah kompleks 

dosen UIN.  

Kendatipun adanya capaian yang cukup 

signifikan, masih ada beberap kasus 

yang masih menjadi “pekerjaan rumah” 

Pushumaskum, yakni tentang sengketa 

antara UIN Jakarta dan Kemenkominfo 

mengenai status Gedung NICT (Pusat 

TIK) serta pengelolaan tanahnya.  

Menciptakan kultur ramah perempuan dan ramah anak 
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SELEKSI PESERTA WORKSHOP PENELITIAN KUANTITATIF DAN 

KUALITATIF 
 

Puslitpen—Puslitpen - Untuk memperkuat kapasitas civitas akademika 

UIN Jakarta dalam pelaksanaan penelitian, baik kuantitatif  maupun 

kualitatif, Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) mengadakan 

“Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”.  Dengan 

memberikan kuota kepada 60 peserta yang terdiri dari 30 peserta untuk 

penelitian kuantitatif dan 30 peserta untuk penelitian kualitatif, Puslit-

pen memberlakukan sistem seleksi yang lebih ketat dari tahun-tahun 

sebelumnya.  

Sebagaimana dilansir dalam website puslitpen.uinjkt.ac.id, workshop 

ini terbuka bagi dosen tetap PNS dan non PNS UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta dengan kualifikasi pendidikan minimal S-2. Sebagai kelengka-

pan dokumen pendaftaran, calon peserta diwajibkan mengumpulkan 

formulir pendaftaran, essay 300-400 kata mengenai motivasi mengikuti pelatihan, proposal penelitian etnografi, CV, foto, 

serta surat pernyataan mengikuti seluruh kegiatan pelatihan.  

“Saat ini calon peserta sedang diseleksi oleh tim seleksi. Peserta yang lolos akan mendapatkan pelatihan penuh (full day)  

selama empat hari terkait dengan tema penelitian masing-masing.  Di akhir program, peserta akan mendapatkan training 

kit, sertifikat, dan lisensi bahwa yang bersangkutan sudah lulus pelatihan.”  

Wahdi menambahkan bahwa “Ke depannya, peserta pelatihan ini akan di SK-kan sebagai trainer di masing-masing 

fakultas untuk jenis penelitian kuantitatif maupun kualitatif.” Dengan demikian peer-learning bisa terlaksana. (AS/WS) 

 

Beasiswa Program Ph.D Kerjasama Lima Universitas Dunia 

Beasiswa kerjasama antara Western Sydney University (Australia), Zagreb University, Faculty of Law (Croatia), Panteion Uni-
versity - Athens (Greece), dan di bawah koordinasi University of Padova (Italy) menawarkan program studi selama tiga tahun 
dan dalam disiplin ilmu yang interdisipliner.  Beberapa gelar akademik yang bisa diperoleh melalui program ini di an-
taranya:  Dottorato di ricerca (dari Italia),  Doktorat iz društvenih znanosti (Kroasia), Doctor of Philosophy (PhD) dari Austral-
ia, and Didactoriko Diploma dari Yunani. 

Tujuan program ini adalah untuk menciptakan peneliti dengan kemampuan multidisiplin ilmu. Area studi yang dipelajari di 
antaranya: hak asasi manusia (mencakup pendekatan dan metodologi legal, politik, social, filosofis, dan ekonomis). Kegiatan 
akademiknya mencakup perkuliahan, penelitian, dan pelatihan.   

Di tahun pertama, mahasiswa Ph.D akan melakukan perkuliahan dan magang (jika ada) di universitas yang didaftarkan, lalu 
tahun berikutnya akan di kampus yang lain (1 atau lebih) minimal selama 1 semester.   

Beasiswa diberikan oleh Univeritas Padova dan Zagreb, terbatas hanya untuk tiga kuota untuk 2015-2016.  
http://www.humanrights-jointphd.org/ 
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Kyusu—Salah satu Guru Besar dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Lily 

Surayya Eka Putri, M.Env.Stud., saat ini sedang menjalankan program visiting Professor di 

Jepang.  Kunjungan Prof. Lily kali ini ke Jepang karena kolaborasi yang telah dilakukan 

sejak 2014 dengan Prof. Mutsunori Tokeshi saat kunjungannya ke Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Jakarta pada tanggal 25 November 2014. Perlu diketahui, bahwa Prof. Lily 

adalah Profesor pertama di FST dan UIN Jakarta, serta satu-satunya Guru Besar wanita di 

Bidang Sains yang berada dibawah Diktis-Kemenag diseluruh Indonesia.   

Kegiatan visiting Professor dilakukan di Amakusa Marine Biological Laboratory (AMBL), 

Department of Biology, Faculty of Sciences, Kyushu University, Jepang dan diterima lang-

sung oleh direktur AMBL yaitu Prof. Mutsunori Tokeshi.  

Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M.Env.Stud memberikan kuliah umum (06/09/15) ten-

tang profil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan hasil penelitian beliau. Dalam memperke-

nalkan profil UIN, beliau mengatakan bahwa kedepan nantinya akan melakukan pengem-

bangan dan kerjasama di bidang sains ke semua negera di Asia. Selain itu, beliau ber-

encana akan melakukan kolaborasi riset dengan Kyushu University untuk ekosistem 

pesisir dan laut, serta ekosistem perairan tawar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lebih 

lanjut beliau mengatakan akan merintis pengembangan stasiun penelitian ekologi laut di 

wilayah kepualaun Seribu dan yang terpenting adalah membuka peluang kerjasama 

beasiswa S2 dan S3 untuk mahasiswa/i dan dosen, khususnya untuk bidang sains. 

Setelah acara summer field course dan kuliah umum, Prof. Lily diajak berkeliling Amaku-

sa untuk mengetahui kultur budaya, melihat bangunan Kerajaan Tomioka pada jaman 

dahulu, pemandian air panas, rumah para samurai dan tempat berdoa orang Jepang. 

Rencananya, setelah selesai itu, beliau akan tinggal di asrama AMBL selama 3 bulan untuk 

melakukan riset kolaborasi dan menulis jurnal bersama dengan Prof. M. Tokeshi, serta 

mematangkan rencana pembangunan stasiun pengamatan ekologi laut dan summer 

course 2016.  

(oleh Yayan M Assuyuti ) 

PROF.DR. LILY SURAYYA EKA PUTRI, M.ENV.STUD 

PERSON OF THE MONTH 
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Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-
religious CSOs and the Government in Indonesia 
Iim Halimatusa'diyah* 
Journal of Civil Society Volume 11, Issue 1, 2015 

Artikel ini menganalisa hubungan antara lembaga amil zakat sebagai organisasi 

masyarakat sipil dengan pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. 

Kedua lembaga yang tujuannya sama-sama untuk memberantas kemiskinan ini seha-

rusnya terkoordinir secara lebih baik. Beranjak dari gagasan bahwa koordinasi yang 

baik bisa mengurangi redundansi dan meningkatkan efektifitas, penelitian ini ber-

tujuan untuk menilai tingkat koordinasi antara lembaga zakat dan pemerintah serta 

factor-faktor yang mempengaruhi tingkat koordinasi tersebut. Penelitian ini 

menemukan bahwa tingkat koordinasi antar kedua organisasi begitu rendah dikare-

nakan birokrasi dan koordinasi internal. Akibatnya, distribusi zakat tidak optimal. 

Penelitian ini juga menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan organisasi 

masyarakat sipil harus diatur melalui aturan yang dibentuk oleh pemerintah. (AS) 

* dosen FISIP UIN Jakarta 

 

 

 

 

INTERNATIONAL PAPER PRESENTATION 

\ 

PUBLICATION OF THE MONTH 
PUBLIKASI TERKINI DARI SIVITAS AKADEMIKA UIN JAKARTA PADA JURNAL INTERNASIONAL 

 
Disputing Women’s Property Rights in Contemporary 
Indonesia 
 
Arskal Salim* 
Shari’a, Culture and Legal Pluralism Symposium, University of 
Western Sydney, 14 and 15 September 2015 
 

Makalah ini mendiskusikan bagaimana perempuan Muslim di In-

donesia berjuang meraih hak milik kebendaan mereka dalam 

berbagai kancah sengketa hukum. Beberapa kasus mengenai hak 

kepemilikan properti dan upaya perempuan Muslimah mencari 

jalan bagi pemecahan masalah mereke di dalam maupun luar pen-

gadilan dipaparkan dalam makalah ini. Selain itu, berbagai faktor 

dan alasan mengapa perempuan Muslimah seringkali tidak 

mendapat akses pada harta milik mereka disajikan pula dalam ma-

kalah ini.  

Shari’a, Culture, and Legal Pluralism Symposium merupakan even 

tahunan yang diselenggarakan oleh Religion and Society Research 

Center, University of Western Sydney.  

*dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 

http://www.tandfonline.com/author/Halimatusa%27diyah%2C+I
http://www.tandfonline.com/loi/rcis20?open=11#vol_11
http://www.tandfonline.com/toc/rcis20/11/1
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Bagikan informasi anda melalui email: lp2m@uinjkt.ac.id atau arnis@uinjkt.ac.id  

Kemana informasi saya kirim? 

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 merekomendasi-

kan diri anda sendiri! 

Anda ingin merekemendasikan seseorang untuk dimuat dalam rubrik “Person 

of the Month’ ? 

Kirimkan ringkasan artikel anda dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris  

Anda baru menerbitkan artikel jurnal ilmiah internasional? 

Kirimkan informasi tentang research grant baik dalam negeri maupun luar negeri untuk 

dimuat di LP2M Newsletter berikutnya.  

Anda memiliki informasi terkait hibah penelitian (research grant)? 

FORWARD YOUR INFORMATION! 

LP2M NEWSLETTER 

Color of the month: Pink Tourmaline 

Gd. Cafe Cangkir lt. 3  

Kampus 1 UIN Jakarta, 

Jl Ir H Juanda 95 Ciputat 

021-7401925 ext 1844  

mailto:lp2m@uinjkt.ac.id

