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EDISI BULAN INI:


LP2M GELAR WORKSHOP PENGELOLAAN HKI

Workshop Pengelolaan HKI dan Paten
( hal. 1 & 3)



From the director’s desk



Bengkel Proposal—Puslitpen

(hal. 2)
(hal. 2)

LP2M— Dalam rangka meningkatkan output penelitian yang berbasis HKI dan paten,



UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada



Masyarakat (LP2M) menyelenggarakan workshop pengelolaan HKI dan Paten dengan
mengundang dua narasumber yaitu perwakilan dari Ditjen Paten Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) dan dosen inovator dari IPB.
Ketua LP2M, Arskal Salim, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “Workshop
(HKI dan Paten) ini merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung cita-cita UIN
Jakarta menjadi research university yang salah satunya ditandai dengan adanya
penelitian berbasis HKI”.



Paten/HKI, serta pengalaman langsung dari peneliti penerima paten.”
(bersambung ke halaman 3)

Call for Paper—Translation and Religion
Conference
(hal. 3)
PPM Gelar Raker Bahas Juknis 2016
(hal. 4)



IIF Conference: Call for Paper



Australia Awards Scholarship

(hal. 4)
(hal. 4)





Arskal menambahkan, “semoga dengan hadirnya dua narasumber yang kompeten ini,
dosen-dosen UIN Jakarta mendapatkan informasi tentang prosedur dan ketentuan

PLKI follow-up kerjasama dengan Jerman
(hal. 3)




Dosen FSH UIN Jakarta Menjadi Reviewer
di Index Islamicus
(hal. 5)
Hibah Penelitian RISPRO LPDP 2016
(hal. 5)
Person of the month: Didit Nugeraha
Utama
(hal. 6)
Publication of the Month—Ayang Utriza
Yakin
( hal. 7)
Publication of the Month—Ujang
Maman, Eka, N. & Hendrik H. Yoga
( hal. 7)
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BENGKEL PROPOSAL: HOW TO WRITE A GOOD QUALITY
RESEARCH PROPOSAL

FROM THE DIRECTOR’S DESK
Salam Februari ceria!
Melangkah di bulan kedua tahun 2016,
LP2M beserta pusat-pusat di jajarannya
dengan
semangat
merealisasikan
berbagai program baik yang merupakan
lanjutan maupun kegiatan baru tahun
2016 ini. Di antara kegiatan baru tersebut
adalah (1) Workshop pengenalan dan
pengelolaan hak kekayaan intelektual
serta (2) Bengkel proposal penelitian bagi
sivitas akademika UIN Jakarta.

Puslitpen—Auditorium Mahmud Yunus

Hadir dalam Bengkel Proposal ini dua

di Fakultas Tarbiyah lantai 3 pada Kamis,

narasumber dari Universitas Padjajaran

11 Februari 2016 penuh sesak oleh peserta

(Dr. Ratna Djatnika) dan dari Universitas

Bengkel

Proposal.

partisipan

yang

Sebanyak

150-an

Indonesia (Dr. Muhammad Lutfi) yang

sebelumnya

sudah

berpengalaman sebagai awardee hibah

melakukan registrasi secara online mengi-

penelitian LPDP multiyears.

kuti seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan sejak pukul 09:00 hingga

Dr.

Ratna

menyampaikan

beberapa

strategi penyusunan proposal secara de-

pukul 16:00 sore.

tail, mulai dari
Acara Bengkel Proposal ini dibuka lang-

strak,

sung oleh Kepala Pusat Penelitian dan

penentuan sampling. Beliau juga me-

Penerbitan

Jakarta,

maparkan aspek-aspek proposal yang

Wahdi Sayuti, MA. Dalam sambutan

dinilai dalam Proposal Penelitian Unggu-

pembukannya,

lan di DIKTI seperti Penelitian Hibah Ber-

(Puslitpen)
Wahdi

UIN

menuturkan,

metode

penyusunan judul, abpenelitian,

saing,

menjadi inspirasi dan motivasi bagi sivitas

Perguruan Tinggi (PEKERTI), dan se-

akademika

untuk

bagainya.

penelitian

yang

proposal

berkualitas

tinggi.”
Selanjutnya,

Wahdi menambahkan bahwa di tahun
2015, masih banyak ditemui proposal
penelitian yang masuk ke Puslitpen memiliki kualitas yang rata-rata rendah.

bagikan

Kerjasama

ke

“Bengkel Proposal ini diharapkan dapat
membuat

Penelitian

hingga

Muhammad

pengalamannya

Lutfi

Antar

mem-

mendapatkan

multiyear research grant dari LPDP. Lutfi
menyampaikan, “Hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan proposal riset,
yaitu sudah harus tergambar bagaimana

Acara yang diselenggarakan berkat ker-

riset berjalan hingga akhir. Juga penting

jasama Puslitpen dan LP2M UIN Jakarta

mengangkat mengapa riset ini diajukan.”

ini berhasil menyedot animo sivitas akad-

Selain membahas hal-hal praktis terkait

emika UIN Jakarta hingga panitia menye-

proposal riset, workshop ini juga memba-

diakan kuota tambahan di hari terakhir

has hal-hal teknis, semisal RAB, jadwal

pendaftaran.

penelitian, dan checklist kelengkapan

Di minggu kedua Februari ini, UIN Jakarta menyelenggarakan Rapat Kerja Pimpinan yang bertema “Penguatan Kapasitas
UIN Jakarta menuju universitas riset”.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Penguatan
Riset dan Pengembangan Kemerinstekdikti, Dr. Muhammad Dimyati,
berkenan hadir dan memberi pencerahan
terkait arah dan kebijakan manajemen
penelitian di tingkat nasional. Yang
cukup menarik, Bapak Dirjen memberi
harapan terobosan untuk pelaksanaan
penelitian di tahun 2017 mendatang.
Jika skema yang diusulkan Dirjen itu
mendapatkan persetujuan Kemenkeu,
maka peneliti tidak perlu repot lagi
memikirkan
pertanggungjawaban
laporan keuangan yang cukup menyita
konsentrasi di samping laporan subtansi
penelitian itu sendiri.
Nantinya, laporan penelitian hanya akan
berbasis output dan sub-output yang
meliputi: tersedianya naskah awal artikel;
terkirimnya naskah ke jurnal nasional
maupun
internasional
terindeks;
diterimanya naskah oleh editor; dan
akhirnya diterbitkannya artikel di jurnal.
Jadi, prosentase pembayaran dana
penelitian nanti akan sangat bergantung
pada ketercapaian output dan sub-output
tersebut.
Seiring dengan langkah menuju perubahan itu, mari kita terus tingkatkan
semangat positif dan produktivitas
berkarya.
Salam takzim,

Arskal Salim

proposal. (AS)
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PLKI FOLLOW-UP KERJASAMA DENGAN TIGA UNIVERSITAS JERMAN

____________________________

CALL FOR PAPERS
__________________________

Translation and Religion:
Interrogating Concepts,
Methods and Practices
University of Edinburgh,

PLKI— Pusat Layanan dan Kerjasama
Internasional
(PLKI)
melaksanakan rapat tindak lanjut
kerjasama dengan tiga universitas di
Jerman pada Kamis, 7 Januari 2016.
Rapat yang dihadiri oleh Rektor UIN
Jakarta, dan dekan Fakultas Sains
dan
Teknologi
dan
Fakultas
Ekonomi
dan
Bisnis
ini
mendiskusikan beberapa program
persiapan sandwich program 2018.
Rektor UIN Jakarta, Prof. Dede
Rosyada, menyampaikan, “Hal-hal
yang harus dipersiapkan oleh kedua
fakultas (FEB dan FST), yaitu: membuat rancangan draft lengkap yang
berisi kurikulum dan mata kuliah;
membuat rancangan biaya masuk
dalam sandwich program; berkomunikasi dengan 3 universitas di Jerman yang telah bekerjasama dengan
UIN; mengkomunikasikan dengan
Warek IV dan PLKI.”
Kepala PLKI, Rachmat Baihaky,
menyampaikan, “Dari ke – 3 universitas tersebut, Weiden dan Freiberg
lebih mengutamakan bahasa Jerman. Sedangkan Wurzburg masih
bisa untuk Bahasa Inggris. Oleh karena itu, kita terus mempersiapkan
kecakapan Bahasa Jerman dan
Inggris mahasiswa di kedua fakultas
tersebut.”
(AS)

(sambungan dari halaman 1)
1-3 September 2016

Faisal Syamsudin, narasumber pertama sekaligus seorang asesor dari
Ditjen Paten Kemenkumham RI
menyampaikan bahwa, “Indonesia
sebagai
negara
berpenduduk
terbesar ke-4 di dunia (255 juta jiwa)
hanya mampu menghasilkan sedikit
sekali paten. Padahal, ada korelasi
antara jumlah paten dan pendapatan
per kapita negara.”
Pembicara kedua, Medhanita adalah
penemu software penerjemah tangis
bayi dari IPB. Beliau menjelaskan
mengenai
pengalamannya
mengajukan hak cipta.
Lesson learnt yang disarikan oleh
Medha adalah “temuan itu tidak harus yang luar biasa atau mengubah
dunia. Mulailah dari hal-hal kecil di
sekitar kita. Banyak paten dan hak
cipta yang muncul justru dari solusi
terhadap masalah-masalah seharihari.”
Peserta workshop yang berasal dari
fakultas Sains dan Teknologi,
Fakultas Kedokteran, dan Fakultas
Tarbiyah nampak begitu antusias
mengikuti workshop ini hingga usai.
Bahkan, beberapa penanya rupanya
sudah punya temuan yang berpotensi bisa dipatenkan dan didaftarkan
hak cipta. (AS)

This three-day AHRC-funded
conference aims to bring together scholars from the two
disciplines to investigate theories, concepts and methods with
comparative and critical tools in
order to evaluate areas of mutually creative overlap.
Papers are invited especially
that investigate any aspect of
conceptual frameworks (i.e.
the role played by conceptions
of the sacred in developing
translation concepts and practices), practices (such as, translations of the sacred involving
censorship, retranslation, mistranslations);
or methodological approaches(What can translation studies
bring to the study of religions?,
etc.)
For
details
please
see www.ctla.llc.ed.ac.uk), we
also welcome papers that address the conference theme
within the specific historical
and cultural context of South
Asia.
Please send titles and abstracts
of not more than 250 words by
April 15, 2016 to ------John Zavos
at John.Zavos@manchester.ac.u
k along with a 100-word bionote.
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PPM GELAR RAPAT KERJA BAHAS JUKNIS 2016

CALL FOR PAPER
9th International Indonesia
Forum Conference
In Search of Key Drivers of
Indonesian Empowerment
Atma Jaya University
23–24 August 2016

PPM—Bertempat di IPB Convention
Center (IICC), Pusat Pengabdian
Masyarakat (PPM) menggelar rapat kerja perdananya di 2016 selama dua hari,
13-14 Februari 2016. Raker ini dihadiri
oleh Ketua LP2M, Arskal Salim, Kepala
PPM, Djaka Badranaya, dan staf
fungsional PPM.
Kepala PPM, Djaka Badranaya menyampaikan, “sebagai ujung tombak relasional antara pihak kampus dengan
masyarakat, PPM memiliki tanggung
jawab besar untuk mempersiapkan mahasiswa sedemikian rupa agar seluruh
masyarakat mendapatkan manfaat positif langsung pada masyarakat.”
Dalam rapat kerja ini, dibahas dokumen
final Juknis dan SOP kegiatan-kegiatan
PPM di tahun 2016, yang meliputi Program Pengabdian Masyarakat oleh
Dosen dan Program Pengabdian
Masyarakat oleh Mahasiswa.
Tahun ini, PPM melakukan inovasi dalam hal skema, target, dan lokasi
pengabdian.
Beberapa
kegiatan
pengabdian masyarakat oleh dosen, di
antaranya: Desa Binaan, Pengabdian
Kompetitif
Berbasis
Riset,
dan
Pengabdian Dosen KKN/ Non Kompetitif.

Sedangkan program pengabdian oleh
mahasiswa di antaranya: KKN regular,
KKN Kebangsaan, KKN in campus, KKN
Terencana Sistematis, KKN voluntaristik, KKN internasional, dan KKN Produk
Inovatif.
Ketua LP2M, Arskal Salim menambahkan, “selain sebagai Panduan
Kegiatan, Juknis dan SOP ini akan
digunakan untuk kegiatan monitoring
dan evaluasi, agar program-program
yang berjalan lebih akuntabel dan efektif”.

We call upon scholars of various
disciplines to explore how actors of
empowerment, through the use of
resources, impact Indonesia in various fields and aspects (political, religious, social, cultural, regional, business, economic, education, communication, history, law, management,
technology). We welcome the contributions of scholars working on
various aspects related to this broad
topic of resource use and empowerment .
Persons wishing to present papers at
the conference are invited to submit
a short CV and one-page abstract in
electronic form (PDF or Microsoft
Word) to Dr Frank Dhont and Christopher
Woodrich
at
frank.dhont@iif.or.id and christopher.woodrich@iif.or.id, respectively by March 31, 2016.

(AS / photo by: Syarif)

ADS KEMBALI DIBUKA!
Beasiswa ADS untuk S-2 dan S-3 kembali
dibuka pada 1 Februari 2016—30 April
2016. Bagi anda yang memiliki skor
TOEFL ITP minimal 550 atau IELTS
minimal 5.5 dan tertarik untuk
melanjutkan studi di Australia, silakan
mengunjungi laman:
www.australiawardsindonesia.org.
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Dosen FSH UIN Jakarta Menjadi Reviewer di Index Islamicus
LP2M— Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Dr. Ayang Utriza Yakin,
ditunjuk sebagai penilai (reviewer/assesor) di Index Islamicus. Ayang mendapatkan kepercayaan ini setelah menerima surat elektronik dari Managing Editor
jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Brill, Joed Ellich, dini hari Selasa 7 Februari
2016.
Index Islamicus adalah lembaga pengindeks bereputasi internasional di bawah
penerbit Brill, di Leiden, Belanda. Index Islamicus merupakan pengindeks berwibawa di dalam wilayah ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Ia pengindeks khusus yang hanya mengindeks jurnal-jurnal dalam kajian keislaman di seluruh
dunia. Setiap tahunnya ada 3000 jurnal yang masuk ke Index Islamicus untuk
dinilai kelayakannya. Jika memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka jurnal
tersebut akan dimasukkan di dalam Index Islamicus. Bagi jurnal yang sudah terindeks, maka tetap dinilai jika masih memenuhi standar yang ditetapkan.
Tugas Ayang sebagai reviewer di Index Islamicus adalah menerima semua permohonan jurnal-jurnal kajian
keislaman di Indonesia yang ingin terindeks. Setelah itu, ia akan menilai kelayakannya dan melihat jika jurnal
tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian, sebagai tahap akhir, Ayang
yang juga SMRC Fellow dan peneliti di PPIM-UIN Jakarta, akan menulis ulasan dan penilaiannya dan
mengajukannya untuk direkomendasikan terindeks di Index Islamicus.
Selamat bekerja Dr. Ayang!
(AUY / photo credit: PPIM)

Riset Inovatif Produktif (RISPRO) LPDP dibuka!
Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO) adalah program pendanaan
riset bersifat multidisiplin dan dilaksanakan dalam tahun jamak (multiyears)
yang ditujukan untuk mendorong inovasi produk riset dan mengarah pada
komersialisasi/implementasi luaran riset.
Hibah RISPRO terdiri atas dua kategori, yaitu Bantuan Dana RISPRO Komersial dan Bantuan Dana RISPRO Implementatif . Rispro Komersial bertujuan
untuk komersialisasi produk/ teknologi di bidang pangan, energi, kesehatan
dan obat, transportasi, pertahanan dan keamanan, informasi dan komunikasi,
dan material maju. Sedangkan Rispro Implementatif terkait dengan implementasi kebijakan/ inovasi di bidang tata kelola, ecogrowth, sosial keagamaan, dan budaya.
Besaran hibah untuk Rispro Komersial adalah IDR 2.000.000.000 (2 Milyar
Rupiah per judul per 3 tahun) dan untuk Rispro Implementatif adalah IDR
500.000.000 (5oo juta Rupiah).
Batch ke-2 seleksi Rispro adalah 1 Februari - 29 Juni .Syarat dan ketentuan
lebih
lengkap
bisa
dibaca
di
tautan
berikut:
http://
www.rispro.lpdp.kemenkeu.go.id/upload/document/Pedoman_RISPRO.pdf
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DITDIT NUGERAHA UTAMA
PERSON OF THE MONTH

From Karawang to Germany. Ditdit Nugeraha Utama atau yang lebih akrab dipanggil
Ditdit terlahir di Karawang pada 29 November 1974 baru saja meraih gelar Doctor rerum
naturalium (Dr.rer.nat) dari Georg-August University of Gottingen, Jerman (2012-2015).
Dosen tetap di jurusan Sistem Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi ini juga meraih
gelar Doktor dari IPB dalam bidang Information Systems dalam bidang SCM (Supply
Chain Management) berselang hanya tiga tahun dari gelar doktornya yang ke dua.
Pada 2002, sosok yang sangat humble ini meraih double degree dalam bidang Information
Systems berupa Master of Commerce dan Magister Manajemen hasil kerjasama Bina
Nusantara University Jakarta dan Curtin University. Setelah mengabdi di Binus selama
lima tahun (2001-2006), Ditdit juga sempat mengajar di Universitas Esa Unggul selama
empat tahun (2004-2008) sebelum akhirnya mulai mengabdi di UIN Jakarta pada 2008
yang lalu.
“ Perintah Tuhan yang
pertama adalah

Sejak 2010, Ditdit aktif menulis buku mengenai sistem informasi, diantaranya:

Iqra’ (bacalah). Iqra’ nya



Algoritma dan Pemrograman dengan Borland C++ (Jogjakarta: Graha Ilmu), 2005

ilmuwan ya meneliti.



Decision Support System (in Theory and Implementation) (UIN Press), 2009

kita “membaca” fenomena



Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bogor: Viqry Press), 2010

yang Tuhan ingin



Decision Support Systems (Jakarta: Msc Publishing), 2012

Karena dengan meneliti

sampaikan. Jika kita
adalah Muslim scholars
yang baik, sudah
seharusnya kita mencintai
riset karena itulah
manifestasi dari menaati
pertintah Tuhan tentang
Iqra’”

Hingga 2013, Ditdit telah menulis delapan (8) judul buku yang terkait dengan bidangnya.
Anak bungsu dari empat bersaudara ini patut menjadi teladan dalam produktivitasnya
meneliti dan publikasi di tingkat internasional. Lebih dari 30 makalah internasionalnya
dipresentasikan dalam International Conference di Praha, Bali, Gottingen, Hongkong,
Bangkok, Taiwan, Jogjakarta, dan Lombok. Bahkan, Ditdit pernah mendapatkan penghargaan “The Best Paper of Computer and Information Technology” dalam International Conference di Taichung, Taiwan pada 2011.
Beberapa publikasi international Ditdit antara lain dapat diakses di:

-Ditdit Nugeraha Utama



Journal of Computer Science and Information, 5 (2), 2012, pp. 89-97



Proceedings of the International Conference on Management and Artificial Intelligence, 35 (1). 2012, pp. 55-59



Proceedings of International Conference on Advanced Computer Science and Information System (ICACSIS), IEEE, 2011, pp. 177-182 (dan banyak lagi yang lainnya)

Kecintaannya terhadap penelitian ternyata tidak terlepas dari sisi relijiusnya sebagai
seorang Muslim. Baginya, penelitian adalah manifestasi dari perintah Allah yaitu “Iqra”.
Iqra’ nya dosen dan peneliti yaitu penelitian itu sendiri. Oleh karenanya, sebagai Muslim
scholars, kecintaan terhadap penelitian adalah salah satu bentuk ketaatan terhadap
perintah Allah untuk “Iqra’” tersebut. Ditdit bisa dihubungi melalui email:
dit.utama@uinjt.ac.id.
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PUBLICATION OF THE MONTH
INTERNATIONAL JOURNAL ARTICLES

The Register of the Qadi Court “Kiyahi Pĕqih
Najmuddin” of the Sultanate of Banten, 1754-1756 CE.
Studia Islamika* no. 3, vol. 22, 2015
Ayang Utriza Yakin **
Artikel ini mengkaji naskah LOr 5626 dari Arsip Kadi Kesultanan Banten (1527-1813),
di Indonesia. Manuskrip yang diterima dari C. Snouck Hurgronje ini tersimpan di
Perpustakaan Universitas Leiden. Naskah itu berisi daftar catatan “kasus-kasus
hukum” yang diajukan oleh penduduk Banten ke hadapan Kiyahi Pĕqih Najmuddin,
gelar kadi di Kesultanan Banten. Catatan yang meliputi periode dari 1754 sampai 1756
adalah catatan pengadilan (sijill) tertua di Asia Tenggara. Daftar catatan kadi itu
meliputi kasus-kasus tentang pernikahan, perceraian, warisan, perselisihan, jual-beli,
utang-piutang, dan kekerasan. Naskah tersebut memperlihatkan praktik pengadilan
yang dilakukan oleh Kadi Banten dan menunjukkan temuan penting mengenai hubungan antara teori hukum Islam (fikih) dan penerapannya. Artikel ini diharapkan
memberikan sumbangsih bagi kajian sejarah hukum Islam dengan menyediakan
bukti tekstual bahwa catatan hukum kadi itu telah ada di Asia Tenggara pada abad
ke-18 dengan juga memaparkan isi catatan tersebut.
*Scopus Indexed ** Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

The Effectiveness of Farmer Field School in Dissemination of Innovation: The Case of Orchids
Farmers in Tangerang Banten and the Onion Farmers in Brebes Central Java
Middle East Journal of Scientific Research* 23 (12): 2927-2936, 2015
Ujang Maman, Eka Nurhandayanti and Hendrik Hexa Yoga**

Abstract: One of the problems of dissemination of innovation is knowledge and
adoption gaps among audiences. Farmers have never acquired knowledge as a whole.
Likewise, the implementation of an innovation is often incomplete. Dissemination of
innovation through Farmer Field Schools (FFS) - which is a blend of dialogue, learning through experience and practice - hypothetically be able to reduce the kowledge
and innovation gap. This study aims to determine the effectiveness of FFS in dissemination of knowledge and adoption of innovations to farmers participating in FFS cultivation of orchids in Tangerang district and farmers participating in FFS of onion
integrated pest management in District Berebes. The X test showes that age, 2 education and farming experience have not had a significant effect on the knowledge and
of innovation, which means that knowledge and adoption of innovation in the two
groups of farmers are relatively equal.
But in general, the FFS has not succeeded in driving innovation perfectly, because
39% of onion farmers are still unsure and 43% are very skeptical to obtain a good
production results. Therefore, FFS should not only teach an innovation but rather to
convince farmers about the obtained production results, as well as raises awareness
about the importance of innovation as a problem solution faced by farmers.
* ISI indexed ** Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta
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EDISI 7/ FEBRUARI 2016

FORWARD YOUR INFORMATION!

Anda memiliki informasi untuk edisi Newsletter berikutnya?
Kirimkan informasi tentang research grant (dalam maupun luar negeri), beasiswa (dalam
dan luar negeri), sosok tokoh inspiratif, dan publikasi internasional melalui Bagikan informasi anda melalui email: lp2m@uinjkt.ac.id atau ke editor kami: arnis@uinjkt.ac.id

LP2M NEWSLETTER
Color of the month: AMETHYST

Gedung Rektorat lt. 3
Kampus 1 UIN Jakarta,
Jl Ir H Juanda 95 Ciputat
021-7401925 ext 1844
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