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LP2M—Sebagai upaya akselerasi akreditasi jurnal ilmiah di lingkungan UIN Jakarta

level nasional dan internasional, Rektor UIN Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada melalui
LP2M membentuk Tim Percepatan Jurnal UIN Jakarta dengan menetapkan 9 orang
dosen sekaligus pengelola jurnal sebagai anggota tim.





Dalam SK Rektor No. 126 tahun 2016 tentang Tim Percepatan Jurnal LP2M UIN Jakarta, ditunjuk sembilan orang anggota tim, yaitu Ayang Utriza Yakin, Ph.D, Dr. Media
Zainul Bahri, MA., Dr. Rena Latifa, M.Psi, drg. Laifa Annisa Hendarmin, Ph.D, Muhammad Nur Rianto Al Arif, M.Si, Fenty Eka Muzayyana Agustin, M.Kom, Tati D.

Gambia dan UIN Jakarta siap kerjasama
U-to-U
(hal. 3)
Call for Paper—Seventh Annual Constitutional Law Colloquium
(hal. 3)
Workshop Model Baru Pengabdian
Masyarakat oleh Dosen
(hal. 4)
Fulbright Scholarship



Australia Awards Scholarship

(hal. 4)
(hal. 4)




Sekretaris LP2M, Imam Subchi menjelaskan, “Tim percepatan jurnal merupakan sa-



lah satu strategi yang diambil oleh Rektor untuk bisa mencapai 300 publikasi inter-



UIN Jakarta sebagai PTKIN pertama yang
memiliki PPID
(hal. 5)
UIN Jakarta Women Award 2016
(hal. 5)


(bersambung ke halaman 2)

Animo Dosen UIN Jakarta pada Hibah
Penelitian 2016
(hal. 2)



Wardi, Ph.D dan Arisman, M.Si.

nasional pada tahun 2016 ini.”

From the director’s desk
(hal. 2)


dan untuk meningkatkan minat serta semangat sivitas akademika untuk publikasi di

LP2M Bentuk Tim Percepatan Jurnal
( hal. 1 & 2)

Person of the month: Ali Munhanif
(hal. 6)
Publication of the Month—Amelia Fauzia
( hal. 7)
Publication of the Month—Rumadi
Ahmad
( hal. 7)
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ANIMO DOSEN UIN JAKARTA MENINGKAT PADA
HIBAH PENELITIAN 2016
Penelitian HaKI (19 proposal) dan yang
terendah adalah Pengembangan Kerjasama Industri dan Perbankan (16 proposal).”

Puslitpen— Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Jakarta baru saja menutup
pendaftaran proposal penelitian pada 26
Februari 2016. Dari hasil rekapitulasi,
didapatkan total jumlah dosen yang
mengajukan aplikasi sebanyak 451
orang.
Kepala Puslitpen, Wahdi Sayuti, M.Ag
menyampaikan bahwa, “tahun ini
fakultas yang mengirimkan proposal
terbanyak adalah Fakultas Tarbiyah
dengan jumlah proposal 84 buah. Sedangkan fakultas dengan pengiriman
proposal terendah adalah Fakultas Dirasat Islamiyah dengan jumlah proposal
sebanyak 7 buah.”
Dari hasil rekapitulasi per fakultas, diperoleh ranking pengiriman dari yang
terbesar hingga terkecil secara berturutturut sebagai berikut: Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan (84), Fakultas Sains
dan Teknologi (59), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (44), Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (44), Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi (33),
Fakultas Adab dan Humaniora (31),
Fakultas Syariah dan Hukum (22),
Fakultas Psikologi (18), Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (13), Fakultas
Ushuludin (12), dan yang terakhir,
Fakultas Dirasat Islamiyah (7).
Wahdi
menambahkan,
“Kluster
penelitian yang paling diminati adalah
Riset Pengembangan Ilmu Pengetahuan
(99 proposal), disusul Penelitian Pemula
(86 proposal), Penelitian Kajian Keislaman (52 proposal), Pengembangan
Tata Kelola Kelembagaan (52 proposal),
Pengembangan Kajian Keislaman (50
proposal), Pengembangan Kebijakan
Integrasi Keilmuan (44 proposal),
Penelitian International Collaborative
Research (26 proposal), Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (23 proposal),

“Tahun ini ada trend yang menarik, dimana kluster penelitian pemula diminati oleh sebagian besar dosen UIN Jakarta
dengan pangkat lektor dan lektor
kepala. Kemungkinannya adalah kluster
penelitian tersebut tidak mensyaratkan
laporan keuangan yang detail seperti
kluster-kluster penelitian yang lain.”
imbuh Wahdi. (AS)
___________________________________
(sambungan dari halaman 1)
Ketua Tim Percepatan Jurnal, Ayang
Utriza Yakin, Ph.D ketika diwawancarai
di kantor LP2M (11/03/2016) menyampaikan bahwa tim ini bertugas untuk
dua hal besar,
“Pertama, tim ini bertugas untuk membantu, mendorong, dan membimbing
jurnal-jurnal internal di UIN Jakarta
yang sudah memenuhi kuota akreditasi
untuk dipercepat proses pengajuannya.
Hal-hal teknis dan administrative
terkait dengan pengajuan akreditasi
jurnal nasional dibimbing secara intensif oleh tim percepatan jurnal.
Kedua, tim ini bertugas untuk mendorong, membantu, dan membimbing
dosen-dosen UIN Jakarta yang mempunyai naskah jurnal yang ingin diterbitkan ke jurnal internasional. Revisi
naskah, editing, dan analisis konten
akan dibantu tim ini.”
Ketua LP2M, Arskal Salim, Ph.D
menyampaikan, “tim ini adalah wujud
komitmen LP2M untuk meningkatkan
mutu produk riset dan publikasi di lingkungan UIN Jakarta. Mudah-mudahan
dengan adanya tim percepatan, target
300 artikel jurnal internasional bisa dicapai.”

FROM THE DIRECTOR’S DESK

Salam Maret Ceria!
Di bulan ketiga di tahun 2016 ini, LP2M
UIN Jakarta menggelar beberapa kegiatan
penting, di antaranya pembentukan sebuah tim yang diberi nama Tim Percepatan Jurnal. Pembentukan tim ini
bertujuan untuk mempercepat akreditasi
jurnal internal dan mendorong publikasi
artikel dosen UIN di jurnal internasional.
Tim yang terdiri dari sembilan personil
ini berasal dari berbagai fakultas. Mereka
tidak hanya ditugaskan untuk memantau, membimbing dan menolong agar
jurnal-jurnal yang ada di seluruh UIN
Jakarta (baik di fakultas, pusat studi,
maupun lembaga) dapat terakreditasi
secara nasional maupun terindeks secara
internasional. Namun, tim ini juga akan
memfasilitasi dosen dari tiap fakultas
yang sudah memiliki naskah artikel baik
dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
atau Arab, dan memberikan arahan agar
para penulis artikel tersebut dapat
melakukan revisi naskah dengan baik
sesuai struktur dan guideline yang
dikehendaki jurnal internasional.
Pada bulan Maret ini, LP2M juga meluncurkan pengumuman program peningkatan mutu penelitian dan publikasi
yang terdiri: (1) Program Visiting Professor, (2) Program Research Fellowship, (3)
Program Bantuan Penulisan dan Publikasi Artikel Jurnal Internasional bagi
Profesor, (4) Program Bantuan Konferensi Luar Negeri, (5) Penyusunan dan
Penyuntingan Buku Tematik, dan
(6) Penulisan Buku Ajar.
LP2M mengharapkan partisipasi ibu/
bapak guru besar/dosen UIN Jakarta
dalam berbagai program tersebut agar
kita semua dapat ikut memperkuat kapasitas UIN Jakarta menjadi universitas
riset yang diakui secara global.

Selamat berkarya,

Arskal Salim.

(AS)
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GAMBIA DAN UIN JAKARTA SIAP KERJASAMA U-to-u
__________________________

CALL FOR PAPERS
__________________________

PLKI— Pusat Layanan Kerjasama Inter-

Dengan banyaknya mahasiswa Gambia

nasional (PLKI) menyambut kedatangan

yang mendaftar dan ingin berkuliah di

tamu istimewa dari Republik Islam

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau

Gambia pada Jumat, 4 Maret 2016. Ber-

mengharapkan bahwa mahasiswa mere-

tempat di Ruang Sidang Utama Gedung

ka dapat kembali ke Gambia dengan

Rektorat UIN Jakarta, pertemuan ini

membawa ilmu yang telah dipelajari di

dihadiri oleh beberapa tokoh penting di

Indonesia.

antaranya Direktur Afrika Kementerian
Luar Negeri, Bapak Lasro Simbolon,

Rektor UIN Jakarta, Prof. Dede Rosyada

Menteri Luar Negeri Gambia, Her Excel-

menyampaikan, “UIN Syarif Hidayatul-

lency Mrs. Neneh Macdouall-Gaye, Duta

lah Jakarta siap untuk menerima maha-

Besar Gambia untuk Indonesia His Ex-

siswa asing dari Gambia dan siap

cellency Mr. Abubacar Jah, Counselor,

melakukan kerjasama University to Uni-

Mr. Muhammed Mboob dan Attache,

versity dengan universitas Islam di

Mr. Ibraim Jawara, Kepala PLKI, Rach-

Gambia.”

mat Baihaky, Rektor UIN Jakarta Prof.
Dede Rosyada, Dekan Fakultas Adab
dan Humaniora Prof. Dr. Sukron Kamil,
MA, serta tiga mahasiswa dari Gambia.

Kemenlu melalui Direktur Afrika, Bapak
Lasro Simbolon menyampaikan, “kami
akan menindaklanjuti inisasi kerjasama
ini dan akan membantu UIN Syarif Hi-

Loyola University Chicago
School of Law Seventh Annual
Constitutional Law Colloquium
Chicago, November 4-5, 2016
The conference brings together academics to discuss works-in-progress
concerning a broad variety of constitutional
issues--including
Free
Speech, Substantive Due Process,
Equal Protection, Suffrage Rights,
Campaign Finance, Process Oriented
Constitutionalism,
Constitutional
Theory and Interpretation, Issues at
the Interface of National Security
and Constitutional Rights, Due Process Underpinnings of Criminal Procedure, Judicial Review, Executive
Privilege, Suspect Classifications,
Commerce Clause, and Comparative
Constitutionalism--to present ideas
and benefit from informed critiques.
All submissions will be considered,
but participation is by invitation
only. Past participants have included
constitutional law scholars from
throughout the United States and
several foreign countries. Submissions from foreign scholars are welcome. Presentations will be assigned
to panels based on affinity or subject
matter. The conference is also open
to scholars who wish to attend sessions without making a presentation.

Dalam sambutannya, Her Excellency

dayatullah Jakarta, apakah akan ber-

Mrs.

mem-

bentuk Government to Government (G to

presentasikan negaranya yang merupa-

G) ataukah dalam bentuk University to

kan negara terkecil di Afrika daratan

University (U to U). Komunikasi akan

dengan penduduk sebanyak 1,7 juta jiwa.

coba dibangun oleh Pusat Layanan Ker-

Beliau mengungkapkan untuk dapat

jasama Internasional (PLKI) UIN Syarif

Titles and abstracts of papers should
be submitted electronically at

bekerjasama dengan Indonesia sebagai

Hidayatullah Jakarta.”

http://www.luc.edu/law/
conlawcolloquium/register.html

Neneh

Macdouall-Gaye

Government to Government dan UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Uni-

PAPER SUBMISSION PROCEDURE

no later than June 20, 2016.

(AS / ID)

versity to University cooperation.
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WORKSHOP MODEL BARU PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT OLEH DOSEN

PPM— Pusat Pengabdian Masyarakat
(PPM) UIN Jakarta mengadakan workshop sehari mengenai Model Baru
Pengabdian pada Masyarakat oleh
Dosen pada Senin, 29 Februari 2016.
Workshop ini bertempat di Wisma PU
Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan
dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Prof. Murodi, Kepala PPM,
Djaka Badranaya, LP2M, perwakilan
LP2M
group,
perwakilan
dosen
pengabdi dari semua fakultas di UIN
Jakarta, dan juga dari LPM (Lembaga
Penjamin Mutu).
Workshop ini dihadiri oleh 40 peserta
yang antusias mengikuti acara hingga
sore hari.
Kepala PPM, Djaka Badranaya, ME
menyampaikan, “workshop ini bertujuan dua hal: yang pertama, untuk
mensosialisasikan
program-program
pengabdian masyarakat di tahun 2016.
Yang kedua, untuk meminta masukan
dan saran untuk mematangkan konsep
pengabdian sebelum akhirnya program
PPM dilaunching.”
Berdasarkan masukan dan sesuai
dengan rencana kegiatan 2016 yang sudah dicanangkan sejak akhir tahun 2015,
PPM
meluncurkan
PpMD
2016
(Program Pengabdian pada Masyarakat
oleh Dosen) dengan tiga kluster utama
yaitu: Pengabdian berbasis desa mitra,
pengabdian
berbasis
riset,
dan
pengabdian terintegrasi dengan KKN.

FULBRIGHT SCHOLARSHIP

penunjukan langsung. Dosen harus
mendaftarkan diri dan melalui seleksi
dari PPM untuk bisa melaksanakan
pengabdian pada masyarakat.
Djaka Badranaya menambahkan, “Ada
hal baru dimana dosen kini sudah bisa
melaksanakan pengabdian di wilayah
Tangerang Selatan, mengingat tahuntahun sebelumnya daerah Tangsel justru
menjadi daerah yang tidak tersentuh
oleh kegiatan pengabdian. Sebuah ironi,
karena UIN Jakarta sendiri berada di
wilayah Tangsel. Kini, pemerintah Tangerang Selatan sudah menyatakan kesediaannya untuk mendukung program
pengabdian masyarakat oleh UIN Jakarta melalui penghonoran dosen pembimbing.”

Beasiswa

ke

Amerika

Serikat

(Fulbright) kembali dibuka hingga
15 April 2016 dengan tujuh (7) pilihan program unggulan. Bagi dosen
yang memiliki skor TOEFL ITP
minimal 575 (untuk ilmu sosial)
atau 550 untuk ilmu eksak, bisa
mengakses formulir pendaftaran di

http://www.aminef.or.id/

(AS)

BEASISWA ADS MASIH DIBUKA HINGGA APRIL 2016!
Beasiswa ADS untuk S-2 dan S-3 masih
dibuka hingga 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.

Berbeda dengan tahun sebelumnya,
PpMD 2016 bersifat kompetitif, bukan
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UIN JAKARTA SEBAGAI PTKIN PERTAMA YANG MEMILIKI PPID
Pushumaskum—Menindaklanjuti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU
No. 14 tahun 2008) dan dalam rangka mewujudkan good governance yang lebih baik di
UIN Jakarta, Pusat Layanan Hubungan Masyarakat dan Hukum (Pushumaskum) berhasil mendirikan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Data) di lingkup UIN Jakarta.
Ali Mansur, MA, koordinator layanan hukum Pushumaskum yang juga mengikuti workshop mengenai pedoman pelaksanaan PPID di lembaga pendidikan di Lombok, 24 Februari 2014 menyampaikan, “PPID adalah pintu gerbang informasi dari/ke dalam/luar
sebuah lembaga, termasuk UIN Jakarta. Kampus yang memiliki PPID memudahkan
pemohon informasi dengan memotong birokrasi pengajuan surat permohonan data”.
Ali menambahkan, “Dengan adanya PPID di UIN Jakarta, informasi dan data yang
terkait dengan universitas serta satuan kerja di bawahnya dapat diminta dan diakses dengan lebih cepat oleh peminta.
Peminta informasi termasuk peneliti, alumni, NGO, staf, dosen, mahasiswa, orang tua mahasiswa, lembaga mitra, dan sebagainya.”
Dalam UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 9,10, 11 disebutkan bahwa ada tiga jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, yaitu: Informasi berkala, Informasi serta-merta, dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Secara umum,
informasi mengenai tata kelola, laporan keuangan, laporan kinerja, struktur organisasi, hasil keputusan dan kebijakan,
rencana kerja, prosedur kegiatan, dan sebagainya.
Hingga saat ini, PPID di UIN Jakarta memasuki tahap pendirian, yang dikukuhkan oleh SK Rektor. Tahap selanjutnya adalah pembentukan struktur dan personalia di dalamnya, termasuk unit pelayanan informasi dan data. (AS)

PSGA MENOBATKAN PEMENANG UIN JAKARTA WOMEN AWARD

PSGA—Setelah sempat tertunda selama kurang lebih 2 bulan, penganugerahan UIN
Jakarta Women Award akhirnya bisa diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender dan
Anak (PSGA) di awal Maret 2016. Kepala PSGA, Rahmi Purnomowati, M.Si menyampaikan, “acara penganugerahan diundur dikarenakan awardee yang bersangkutan sedang berada di luar negeri dalam rangka kunjungan riset dan kuliah tamu.”
Dua penerima UIN Women Award ini adalah Prof. Dr. Amany Lubis dan Prof. Dr. Zaitunah Subhan. Penetapan dua sosok ini sebagai pemenang didasarkan pada beberapa
kriteria, di antaranya, track record akademis, penelitian, produktifitas publikasi, keaktifan dalam kegiatan akademik dan non akademik, serta keaktifan dalam organisasi
dan masyarakat. Dengan pertimbangan itulah, dua Guru Besar kebanggaan UIN Jakarta ini dinilai layak untuk mendapatkan penghargaan UIN Women Award ini.
Prof. Dr. Amany Lubis adalah guru besar di bidang Political Islam dan Sejarah politik
Islam. Sedangkan Prof. Dr. Zaitunah Subhan adalah guru besar Fakultas Syariah dan
Hukum. Keduanya mendapatkan piagam penghargaan, SK rektor, dan token penghargaan.
Kepala PSGA menyampaikan, “semoga sosok penerima penghargaan UIN Women
Award ini menjadi inspirasi bagi dosen-dosen wanita di UIN Jakarta untuk berkontribusi aktif dalam keilmuan dan kemasyarakatan,”. (AS)
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ALI MUNHANIF, PH.D
PERSON OF THE MONTH

Riwayat AkademiK
S-1 IAIN Jakarta

Lahir di Blora, 12 Desember 1965, Ali Munhanif adalah dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta yang juga seorang pakar Perbandingan Politik di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Ali mendapatkan gelar S-1 nya dari Fakultas Ushuludin
IAIN Jakarta pada 1989 dan kemudian mendapatkan beasiswa Fulbright dan lulus dari
Temple University, Philadelphia, USA pada 1995. Lima tahun kemudian, Ali Munhanif
menyandang gelar Doktor dari Departement of Political Science, McGill University, Montreal, Canada (2010).
Mantan Kaprodi Ilmu Politik FISIP dan Direktur Eksekutif PPIM ini adalah salah satu
peneliti yang sangat produktif dan konsisten dalam bidang kepakarannya. Berikut adalah
beberapa publikasi Ali Munhanif:

S-2 Temple University
Philadelpia, USA



S-3 McGill University Canada



Riwayat
Profesional
Ketua Program Studi
Ilmu Politik FISIP
(2011-2015)
Direktur Ekskutif PPIM
(2011-2015)
Redaktur Studia Islamika
(1994-1999)
wartawan editor





“Ties that Would Devide: Explaining the NU’s Exit from Masyumi in 1952,” Studia Islamika (2012);
“Different routes to Islamism: history, institutions, and the politics of Islamic state in
Egypt and Indonesia” , Mc Gill University Press (2011).
“Islam & civil society: Pandangan Muslim Indonesia”, Gramedia (2002),
“Mutiara Terpendam: Perempuan dalam literatur Islam Klasik” Gramedia (2002)
“Islam and the Struggle for Religious Pluralism: A Political Reading of the Religious
Thought of Mukti Ali,” Studia Islamika (1996);

Bagi Ali Munhanif, meneliti dan publikasi adalah nyawa dari seorang akademisi, yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya. Dan untuk menghasilkan artikel yang bermutu,
seorang peneliti harus open-minded dan berjiwa besar untuk menerima masukan dan saran dari akademisi lain yang lebih berpengalaman, semisal: guru besar, professor di universitas lain di mancanegara, dan kawan sebaya. Meski sekelas guru besar pun, sharing
keilmuan wajib dilakukan untuk terus menyegarkan dan memperbarui sudut pandang dari
spesialisasi keilmuan.
Hal yang kedua yang sangat esensial bagi Ali adalah konsistensi pada bidang kajian yang

“Saya menargetkan 2
artikel publikasi
internasional per tahun.
Dan dalam proses
penyuntingan tulisan
saya, saya meminta
masukan dari akademisi
internasional di bidang
saya. Saya revisi sesuai
dengan saran dari beliau
sebelum akhirnya saya
submit. Bagi saya,
academic community itu
wajib dimiliki oleh
siapapun yang menyebut
dirinya sebagai peneliti”
Ali Munhanif

didalami. Inti dari konsistensi ini adalah passion yang harus selalu dijaga, dengan
mengupdate dan mengupgrade pengetahuan, mengkomentari isu terkait, melakukan
penelitian, dan menulis hasil penelitian. Ali mengkritik dosen peneliti yang banyak tertarik dalam research by project dengan menyebutnya “peneliti asongan” yang mengikuti apa
saja tema yang ditawarkan oleh research grant meski tidak relevan dengan bidang keahliannya.
Selain meneliti dan publikasi, Ali juga aktif sebagai komentator politik Timur Tengah di
sejumlah stasiun televisi, seperti: Metro TV, TV One and Berita Satu. Ali Munhanif dapat
dihubungi melalui email: ali.munhanif@uinjkt.ac.id
(AS)
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PUBLICATION OF THE MONTH
INTERNATIONAL JOURNAL ARTICLES

Performing Muslim Womanhood: Muslim Business Women Moderating
Islamic Practices in Contemporary Indonesia
Minako Sakai and Amelia Fauzia*
Journal of Islam and Christian-Muslim Relations, Volume 27, 2016
Abstract
Islam is increasing its influence in contemporary Indonesia. What impact does this have
on women's economic activity? In Indonesia there is a strong expectation that women
should work. Working outside of the home, however, frequently poses a challenge for
Muslim women, especially wives. The growing influence of Islamist (women's) groups
in Indonesia strengthens conservative Islamic values to some extent. Nevertheless, a
growing number of Muslim women in Indonesia are working to earn an income to meet
their household's needs. As traditional Islamic teaching prescribes that men should be
the main breadwinners for their family, and Indonesian Family Law (1974) also stipulates that husbands are the head of the household, economically successful married
women have been put into an awkward position. In view of this development, this article explores how Indonesian middle-class Muslim women have been negotiating between their Islamic values and economic necessity. The article shows that the need to
generate an income has led to working Muslim women moderating their Islamic values,
enabling them to justify extending their responsibilities into the public domain. We argue that working Muslim women are playing a key role in moderating Islamic theological interpretations and perceptions of Islamic womanhood in contemporary Indonesia.
* dosen Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

FATWA HUBUNGAN ANTARAGAMA DI INDONESIA (buku)
Kajian Kritis tentang Karakteristik, Praktik, dan Implikasinya

Rumadi Ahmad,* 2016, Gramedia
Buku ini mendiskusikan tentang fatwa-fatwa hubungan antaragama yang
dikeluarkan oleh tiga lembaga fatwa NU, Muhammadiyah, dan MUI. Secara lebih
detail, buku ini ingin menjawab tiga pertanyaan penting. Pertama, mengapa persoalan hubungan antaragama menjadi kepedulian tiga lembawa fatwa tersebut?
Kedua, bagaimana karakteristik fatwa-fatwa tentang hubungan antaragama yang
dikeluarkan oleh tiga lembaga tersebut? Ketiga, bagaimana implikasi fatwa terhadap relasi antaragama di Indonesa?
Buku ini menyimpulkan bahwa fatwa hubungan antaragama diambil sebagai
upaya pembimbingan pada kemurniah akidah dan perlindungan umat Islam dari
pengaruh agama lain. Mengenai karakteristik fatwa, Muhammadiyah cenderung
ajeg dalam prosedur pengambilan fatwa melalui metode dalam ushul fikih dan
kaidah fiqhiyah, sedangakan NU dan MUI mengalami perubahan-perubahan.
Terkait dengan persoalan muamalat murni, ketiga lembaga tersebut cenderung
terbuka dan toleran. Implikasi dari fatwa-fatwa ini secara hukum terlihat dalam
regulasi dan ketatanegaraan (missal: nikah beda agama, perayaan Natal). Selain
itu, secara sosial, fatwa-fatwa ini justru menambah ketegangan antarumat agama yang berbeda. Oleh karena itu, harus ada upaya netralisasi melalui dialog
kerukunan antaragama untuk menanggulangi ekses negatif dari pemberlakuan
regulasi berkaitan dengan hubungan antaragama.
*dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

7

Layanan Konsultasi Hukum Online

Pushumaskum UIN Jakarta menyediakan
layanan Konsultasi Hukum Online terkait
perkara perdata, pidana, tata usaha, konstitusi,
Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum
ekonomi syariah. Konsultasi ini diberikan
secara GRATIS, dan dapat dikirimkan melalui
email: pushumaskum@uinjkt.ac.id.

LP2M Newsletter

Penanggung jawab Arskal Salim
Redaktur Imam Subkhi
Editor Arnis Silvia
Desain Grafis Mu’min Rouf
Fotografi Dida Nuraida
Sekretariat Henda Sukri
Alamat redaksi LP2M UIN Jakarta,
LP2M, Gedung Rektorat lt. 3 Kampus 1
UIN Jakarta, telepon 021-7401925 ext
1844 atau email lp2m@uinjkt.ac.id

EDISI 8/ MARET 2016

FORWARD YOUR INFORMATION!

Anda memiliki informasi untuk edisi LP2M Newsletter berikutnya?
Kirimkan informasi tentang research grant (dalam maupun luar negeri), beasiswa (dalam
dan luar negeri), sosok tokoh inspiratif, dan publikasi internasional melalui email:
lp2m@uinjkt.ac.id atau ke editor kami: arnis@uinjkt.ac.id
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