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DELEGASI SHERIDAN COLLEGE MENGISI WORKSHOP 21ST 
CENTURY SKILLS 

LP2M— Tiga orang  delegasi dari Sheridan College di Kanada menyampaikan work-

shop tentang The 21st Century Skills yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Jakarta, Rabu 25 Mei 2016. Pembic-

ara dalam workshop ini ada tiga orang, yaitu: Michael Cassidy, M.Ed (Associate Dean 

of Sheridan), Has Malik, Ph.D (Associate Vice President of Sheridan), dan Prof. 

Arskal Salim, Ph.D (ketua LP2M).  

Workshop ini diadakan di ruang Diorama Harun Nasution mulai jam 9 pagi hingga 12 

siang. Dihadiri oleh sekitar 75 dosen UIN Jakarta, workshop diawali dengan sambu-

tan Ketua PLKI, Rachmat Baihaky, MA dan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasa-

ma, Prof. Dr. Murodi.  

Rachmat menjelaskan “kunjungan delegasi Sheridan ini merupakan kunjungan balik 

dari inisiasi kerjasama yang diawali oleh UIN Jakarta pada April 2016 yang lalu. Saat 

itu yang berkunjung adalah Ketua LP2M dan Kepala PLKI.”  

(bersambung ke halaman 2) 

 

 

 

EDISI BULAN INI:  
 
 Delegasi Sheridan College mengisi work-

shop 21st Century Skills 
( hal. 1 & 5) 

 From the director’s desk 

(hal. 2) 

 Pemangkasan Anggaran: Empat belas 

program Puslitpen 2016 terpaksa dihapus 
(hal. 2) 

 Workshop Kemitraan bersama DKM se-

Tangerang Selatan 
(hal. 3) 

 Call for Application: International Con-

ference How to Study Asia in Social 
Sciences and Humanities 

(hal. 3) 

 Dua Imam dari UIN Jakarta dikirim ke 

Kanada 
(hal. 4) 

 Research Grant: DIPI 

(hal. 4) 

 Lomba Karya Tulis Ilmiah Gender dan 

Anak 2016 kembali dibuka 
(hal. 5) 

 Person of the month: Ismatu Ropi 

(hal. 6) 

 Publication of the Month 

( hal. 7) 
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PEMANGKASAN ANGGARAN: EMPAT BELAS PROGRAM 

KEGIATAN PUSLITPEN 2016 TERPAKSA DIHAPUSKAN 

Di Bulan Juni yang bertepatan 

dengan Bulan Ramadhan kali ini 

merupakan bulan yang cukup be-

rat  bagi LP2M beserta jajarannya. 

Pasalnya, LP2M harus menerima 

"nasib" terpangkasnya anggaran 

kegiatan yang mencapai 7 milyar 

rupiah pada tahun 2016 ini. Tentu 

saja ini berdampak pada 

penghilangan atau pengurangan 

kuota beberapa program strategis 

riset dan publikasi ilmiah LP2M yang 

sudah direncanakan dengan baik 

sebelumnya. 

Tanggal 20 Juni ini LP2M 

mengundang tim peneliti penerima 

dana riset kolaboratif internasional 

untuk menghadiri kick-off workshop. 

Selain membahas desain operasional 

penelitian masing-masing tim riset, 

workshop juga akan membagi infor-

masi terkait pengurusan surat tugas 

perjalanan dinas luar negeri, 

penyusunan laporan keuangan 

penelitian dan pelibatan mahasiswa 

dalam keanggotaan tim riset. 

Semoga nuansa Ramadhan semakin 

memacu semangat kita semua untuk 

tetap produktif dalam ibadah, 

mengajar, meneliti, dan mengabdi.   

 

Salam, 

 

Arskal Salim. 

Puslitpen—Pemangkasan anggaran bel-

anja secara nasional sebagai implikasi 

dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 

4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah 

Penghematan dan Pemotongan Belanja 

Kementerian/Lembaga (K/L) pada 12 

Mei 2016 yang lalu, membawa dampak 

yang luar biasa terhadap program-

program Puslitpen.  

Kepala Puslitpen, Wahdi Sayuti, MA 

menjelaskan, “Total anggaran yang 

dipotong untuk Puslitpen adalah sebe-

sar 5 Milyar dari dana BOPTN dan BLU. 

Dengan pemotongam sejumlah itu, 

Puslitpen "nyaris" tidak punya program 

di 2016 ini, selain hibah penelitian.”  

Wahdi menambahkan, ada empat belas 

(14) program Puslitpen di tahun 2016 

yang terkena imbas dan terpaksa diha-

puskan. Keempat belas program terse-

but antara lain: (1) Presentasi Desain 

Operasional, (2) Bimbingan Penelitian, 

(3) Presentasi Hasil Penelitian, (4) 

Penyusunan Profil Puslitpen, (5) 

Penyusunan Pedoman Penelitian, (6) 

Penyusunan 9 Juknis Kluster Penelitian, 

(7) Penyusunan Pedoman Pelatihan, (8)

Penyusunan Laporan Kerja, (9) Pem-

belian Software Analisis Hasil 

Penelitian, (10) RDK, (11) 5 paket diskusi 

penguatan Metodologi Penelitian, (12) 2 

paket Workshop Metodologi Penelitian.  

Terkait dampak pemangkasan anggaran 

terhadap Hibah Penelitian tahap I, 

Wahdi menyampaikan bahwa “tidak ada 

pengaruh pemangkasan terhadap pen-

cairan dana penelitian tahap I, pen-

cairan akan dilaksanakan sesuai dengan 

skema. Saat ini sudah ada 70% (untuk 

bantuan di bawah 50 juta) dan 60% (utk 

bantuan di atas 50 juta)” 

“Dampak terhadap seleksi hibah 

penelitian tahap II, kemungkinan besar 

dari 87 judul yang dialokasikan, tidak 

semuanya bisa didanai. Kebutuhan dana 

di gelombang kedua ini sekitar 

2.780.000.000 sedangkan dana yang 

tersedia baru 31 % nya. Keputusan final 

akan diumumkan kemudian” jelas 

Wahdi terkait dampak pemangkasan 

terhadap hibah penelitian tahap II.  

Dapat disimpulkan bahwa pemangkasan 

anggaran berdampak luar biasa ter-

hadap program-program Puslitpen 

dikarenakan semua program yg sudah 

dirancang, terpaksa tidak bisa direal-

isasikan, karena dana yang bersumber 

dari BOPTN dan BLU juga dipotong  

oleh bagian perencanaan.  

“Dengan adanya penghapusan program 

kegiatan tersebut, Puslitpen praktis han-

ya mempunyai satu program (hibah 

penelitian) saja untuk tahun ini, sehing-

ga lalu lintas kegiatan di kantor Puslit-

pen cenderung sangat lengang”, tutup 

Wahdi.  

 

(AS) 

FROM THE DIRECTOR’S DESK 
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WORKSHOP KEMITRAAN BERSAMA DKM SE-TANGERANG SELATAN 

____________________________________ 

CALL FOR APPLICATION 

____________________________________ 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

HOW TO STUDY ASIA IN SOCIAL 
SCIENCES AND HUMANITIES 

 

Some Methodological Reflections 

5th and 6th of December 2016 

Room No 638-640, 6th floor, 190 av. 
de France, 75013 Paris, France 

 

The Young Researchers Office in 

Asian studies (Bureau des Jeunes 

Chercheurs sur l’Asie) in partnership 

with the GIS Asia is pleased to an-

nounce the organization of its First 

international conference on Asia 

focused on methodology discussion. 

This conference aims to provide 

opportunities for PhD/Post Doctoral 

fellows working on Asia in areas of 

History, Political Science, Interna-

tional Relations, Economics, Anthro-

pology and Sociology, to present 

their research and to improve their 

theoretical but especially methodo-

logical approaches.  

Enrolled scholars working on Asia in 

all stages of their doctoral and post-

doctoral research are invited to sub-

mit an abstract (English or French) 

of maximum of 500 words to 

jeunes.chercheurs@gis-reseau-

asie.org by 15th July 2016 at the latest. 

Successful applicants will be in-

formed by 1st September 2016. Final 

papers of a maximum of 8000 words 

should be submitted by 

1st November 2016.  

PPM— Sebanyak enam puluh (60) De-

wan Kemakmuran Masjid (DKM) me-

wakili setiap kelurahan di Tangerang 

Selatan berpartisipasi dalam Workshop 

Kemitraan yang diadakan oleh Pusat 

Pengabdian Masyarakat (PPM). Work-

shop ini diadakan di Resto Kampoeng 

Anggrek, Serpong pada Rabu, 1 Juni 

2016.  

Turut hadir dalam workshop ini Wakil 

Rektor Bidang Kerjasama, Prof. Dr. 

Murodi, Ketua LP2M , Prof. Arskal Sal-

im, Ph.D, Kepala PPM, Djaka Badranaya, 

ME beserta staf fungsional PPM.  

Kepala PPM, Djaka Badranaya, ME 

menyatakan, “Program ini merupakan 

salah satu kegiatan dalam kerangka Uni-

versity-Community Engagement (UCE) 

di mana tahun ini membidik dua ke-

lompok sasaran, yaitu kelurahan dan 

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).”  

Simas Kementerian Agama dalam web-

sitenya (simas.kemenag.go.id) melansir 

bahwa setidaknya ada 75 masjid jami di 

Kota Tangerang Selatan. Jika dit-

ambahkan dengan musholla dan masjid 

kecil, jumlah ini bisa mencapai ratusan.  

Djaka menambahkan, “Masjid merupa-

kan salah satu basis infrastruktur sosial 

yang ketika dikelola dengan baik, bisa 

memberdayakan umat. Para DKM yang 

menghadiri workshop ini memetakan 

keunggulan dan kelemahan manajemen 

masjid masing-masing.” 

Hasil dari pemetaan sekilas oleh DKM 

menunjukkan bahwa potret manajemen 

masjid di Tangerang Selatan masih be-

ragam. Ada masjid dengan pengelolaan 

yang sangat baik dan fasilitas yang 

lengkap (Bazis, lembaga pendidikan, 

layanan kesehatan, UKM, dsb) dan ada 

juga masjid dengan kualitas manajemen 

rata-rata bahkan sangat rendah.  

“DKM yang hadir dalam acara ini ter-

lihat sangat antusias, dan berharap ada 

program lanjutan untuk pengembangan 

program manajemen masjid. Bahkan 

ada beberapa DKM yang ingin segera 

memfollow-up kerjasama ini”, tutup 

Djaka.  

 

(AS) 
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DUA IMAM DARI UIN JAKARTA DIKIRIM KE KANADA 

PLKI— Dua imam dari UIN Syarif Hi-

dayatullah Jakarta yaitu Dasrizal Marah 

Nainin S.SI., M.IS (Dosen Fakultas 

Ushuluddin. Jurusan Tafsir Hadits) dan 

Ali Mohammad Al Hudaibi, S.S.I.,Lc., 

MA (Imam Masjid Al-Jami’ah Student 

Center) diutus untuk menjadi imam di 

Sayeda Kadija Centre di kota Mississau-

ga, Kanada selama Ramadhan hingga 

Idul Fitri 2016. Sayeda Kadija Centre 

berada di dalam kompleks Canadian 

Center for Deen Studies, yang dikunjun-

gi oleh Kepala PLKI dan Ketua LP2M 

pada bulan Maret 2016 yang lalu.  

Kepala PLKI, Rachmat Baihaky, MA 

menyampaikan, “pengiriman imam ke 

Kanada ini merupakan tindak lanjut 

kerjasama yang dilakukan antara UIN 

Syarif Hidayatulllah Jakarta dengan Ca-

nadian Centre for Deen Studies (CCDS). 

Sebelumnya, pada Oktober 2015, Dr. 

Hamid Slimi dari CCDS sudah 

mengunjungi UIN Jakarta dan menan-

datangani Letter of Intent (LoI)” 

 

Dr. Hamid Slimi menyampaikan, “Saya 

menjumpai keunikan Islam di Indonesia 

yang di antaranya adalah aksen dalam 

pembacaan Al Quran.”  

Sayeda Khadija Centre (SKC) sendiri 

adalah sebuah organisasi yang didirikan 

oleh Imam Hamid Slimi sejak tahun 

2005. Organisasi ini bertujuan untuk 

memperkenalkan nilai-nilai Islam baik 

kepada kaum Muslim maupun non-

Muslim, baik di Kanada maupun se-

luruh dunia, dengan cara membangun 

komunitas yang memperhatikan ketaa-

tan beragama, program pendidikan 

berkualitas, jaringan dan kerjasama, 

serta layanan sosial kemanusiaan.  

Pada tahun 2009 dan 2015, Georgetown 

University menempatkan Dr. Hamid 

Slimi sebagai salah seorang 500 Muslim 

Paling Berpengaruh di Dunia (the 500 

Most Influential Muslims in the World).  

(AS) 

 

 

  

 

The Indonesian Science Fund 

(Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia, 

DIPI) dibentuk di bawah naungan 

Akademi Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (AIPI). Pada 2016 ini, 

DIPI membuka Call for Application 

untuk penelitian-penelitian pada 

dua fokus area:  

(1) life, health, and nutrition 

(2) identity, diversity, and culture 

Dana penelitian untuk durasi 

minimal tiga tahun sebesar 1.5 M/ 

tahun akan diberikan kepada 

peneliti yang lolos seleksi. Semua 

penelitian yang didanai harus 

sudah selesai pada 31 Desember 

2019.  

Pendaftaran proposal penelitian 

secara online dibuka pada 15 Mei 

2016 dan ditutup pada 31 Juli 2016 

pukul 23:59. 

Ketua tim peneliti harus WNI dan 

bertempat tinggal di Indonesia. 

Anggota tim bisa berasal dari 

kampus lain atau negara lain 

(kolaborasi dalam negeri dan luar 

negeri dimungkinkan).  

Proposal penelitian berkisar pada 

lintas bidang keilmuan, pada 

perintisan bidang kajian yang baru, 

pada pendekatan inovatif dan non-

konvensional, atau pada penemuan, 

sangat dianjurkan.  

Prosedur evaluasi proposal 

penelitian ditekankan pada 

kemampuan ilmiah dan kreatifitas, 

kebaruan pendekatan ilmiah,  dan 

potensi impact yang besar.  

 

RESEARCH GRANT 
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LOMBA KARYA TULIS GENDER DAN ANAK 2016 KEMBALI DIBUKA 

 

21st CENTURY SKILLS FOR RESEARCH  
(sambungan dari hal 1) 

 

“Abad ke-21 membawa banyak perubahan teknologi dan 

ekonomi yang menuntut kita untuk adaptif terhadap kema-

juan. Orang yang unggul di Abad 21 adalah mereka yang bisa 

bekerja cerdas, menggunakan alat cerdas, dan bisa berko-

laborasi dengan orang lain.” papar Michael Cassidy.  

Has Malik menambahkan, “Ada tiga pola pikir yang sering 

kita gunakan, yaitu berpikir kreatif, analisis, dan kritis. Setiap 

orang memiliki kecenderungan pola berpikir, misalnya ada 

orang yang lebih kuat dalam hal analisis, namun lemah dalam hal memutuskan. Maka inti dari semua ini adalah KO-

LABORASI. Dengan kolaborasi, setiap orang bisa saling melengkapi dan menjadi super team.” 

Di sesi terakhir, Prof. Arskal Salim menjelaskan tentang aplikasi 21st Century Skills untuk penelitian dengan menekankan pada 

Critical Thinking. “Aplikasi critical thinking pada penelitian ada pada dua aktifitas, yaitu critical reading dan critical writing.  

Critical reading mencakup  menganalisa inti pemikiran dalam suatu bacaan untuk kemudian dibandingkan dengan bacaan/ 

teori lain. Sedangkan critical writing terkait dengan penyajian gagasan dengan menunjukkan evidence (bukti pendukung) serta 

mengkritisi pendapat yang sudah pernah ada sebelumnya sehingga menemukan “gap”.   

 

(AS)  
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“Your life is your message” menjadi semboyan dari akademisi yang terlahir pa-

da 15 November 1969 ini. Putra ke-5 dari ayahanda Alm. H.M. Ropi Machmud dan ibunda 

Hj. Siti Rohila ini baru saja menyelesaikan program Post-Doctoral-nya di College of Asia 

and the Pacific, the Australian National University (ANU). Passion-nya terhadap pendidi-

kan tak terlepas dari falsafah hidup yang dipegang teguh oleh kedua orang tuanya yang 

sangat gigih bekerja keras demi pendidikan yang setinggi-tingginya.   

Ismatu Ropi, Ph.D atau yang lebih akrab dipanggil 

Ismet, saat ini mengemban amanah sebagai 

Direktur Riset PPIM UIN Jakarta selama periode 

tahun 2014-2019. Sebagai peneliti, Ismet menekuni 

teori-teori agama, gerakan agama baru (new reli-

gious movement), hubungan agama dan negara di 

Indonesia utamanya yang berkaitan dengan politik 

regulasi agama.  

Sejak tahun 2000, Ismet aktif menulis buku ten-

tang hubungan agama di Indonesia, Islam dan civil 

society, dan pendidikan Islam di tanah air. Bebera-

pa bukunya diterbitkan oleh penerbit nasional sep-

erti Gramedia Pustaka Utama, LOGOS, dan CV 

Idayus. Di tahun 2016 ini, satu karya buku Ismet 

diterbitkan oleh penerbit kenamaan Palgrave 

Mcmillan yang bertajuk “Religion and Regulation in Indonesia”. Tidak hanya itu, Ismet 

juga menjadi editor, proofreader serta penerjemah buku terkait dengan bidang kajiannya, 

yang diterbitkan oleh LOGOS.  

Kemumpunian Ismet sebagai peneliti terbukti dengan banyaknya jumlah artikel jurnal 

internasional, book chapter, artikel surat kabar, dan majalah yang ditulisnya. Tidak kurang 

dari empat puluh delapan (48) artikelnya yang dimuat oleh jurnal nasional dan jurnal in-

ternasional.   

Saat ini, Ismet sedang mempersiapkan dua artikel untuk diterbitkan di dua jurnal terin-

deks Scopus yaitu jurnal Studia Islamika dan Al Jamiah. Hasil karya Ismet dapat dilihat di 

laman Google Scholar dan Academia-nya di http://uinjkt.academia.edu/IsmatuRopi 

Ismet dapat dihubungi melalui email di: ismatu.ropi@uinjkt.ac.id  

ISMATU ROPI, PH.D 

PERSON OF THE MONTH 

Riwayat AkademiK 

S-3 Australian National 

University 

S-2 McGill University, Kanada 

S-1 IAIN Jakarta 

“Saya percaya bahwa setiap 

mimpi keberhasilan yang 

diyakini akan menjelma 

menjadi doa. Saya juga 

percaya bahwa setiap doa 

tulus yang diperjuangkan 

akan menjadi sebuah etos 

penyemangat hidup..adalah 

kewajiban manusia untuk 

memperjuangkan mimpi-

cum-doa dengan cara yang 

terbaik.” 

- Ismatu Ropi  

(Dari Pesantren untuk 

Dunia) 

AWARDS  

2012 

Ann Bates Postgraduate 

Prize for Indonesian Studies, 

The Most Outstanding 

Thesis, ANU 

2006 

Australian Development 

Scholarship (ADS) to ANU 

2014-2019 

Direktur Riset 

PPIM UIN Jakarta 

1994-sekarang 

Dosen senior, Fakultas 

Ushuluddin UIN Jakarta 

RIWAYAT PROFESIONAL 
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Visual and Verbal Scaffolds in the EYL Writing Classroom 
English Teaching Professional, 104, May 2016.  

Handoyo Puji Widodo and Arnis Silvia* 
 

Teaching writing to young learners in an English as an additional language (EAL) 

context is not simply an act of picking up pencils, but involves a socio-cognitive 

process of formulating ideas and communicating these ideas to readers clearly. To 

facilitate this process, the use of visual and verbal scaffolds is suggested to give pu-

pils pedagogical support. In this article, we report how a teacher deploys both visu-

al and verbal scaffolds to assist third and fifth graders to complete simple writing 

tasks. We contend that the use of visual and verbal scaffolds such as photographs, 

drawings, comic strips, and teacher’s talks respectively plays a key role particularly 

in working with young learners of English. Both visual and verbal scaffolds should 

specifically be designed to facilitate the process of writing and reduce pupils’ cogni-

tive and linguistic loads while writing in another language such as English.  

 

*Associate Professor di Shantou University, China *Dosen Fakultas Ilmu Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi  

 

 

 

 

Ultrasonically enhanced extraction of luteolin and apigenin from 
the leaves of Perilla frutescens (L.) Britt. using liquid carbon di-
oxide and ethanol 
Journal of Ultrasonics Sonochemistry, Volume 29, March 2016, pp. 19-26 

Hasanah, F., Siregar, Y.D.I, Zahroh, H., Putri, L.S.E., Salim,A 

 

The present study reports on the ultrasonic enhancement of the liquid carbon dioxide 

(CO2) extraction of luteolin and apigenin from the leaves of Perilla frutescens (L.) 

Britt., to which ethanol is added as a cosolvent. The purpose of this research is also to 

investigate the effects of the particle size, temperature, pressure, irradiation power, 

irradiation time, and ethanol content in the liquid CO2 solution on the extraction 

yield using single-factor experiments. The liquid CO2 mixed with ethanol was used at 

temperatures of 5, 20 and 25 °C with extraction pressures from 8 to 14 MPa. The yields 

of luteolin and apigenin in the extraction were clearly enhanced by the ultrasound 

irradiation, but the selectivity of the extract was not changed. The yields of luteolin and apigenin in the extract were also 

significantly improved by adjusting the operating temperature, the irradiation time, and the ethanol content in the liquid 

CO2 solution, but no change in the selectivity of the extract was observed.  

* dosen Fakultas Sains dan Teknologi 

PUBLICATION OF THE MONTH 
INTERNATIONAL JOURNAL ARTICLES  
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