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       Jakarta, Berita Sekolah - Tanggal 25 Agustus 2012 
Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta genap berusia 30 
tahun. Atas upaya Prof. Dr. Harun Nasution, tahun 
1982 lembaga ini berdiri untuk menyelenggarakan 
program magister dan mulai 1984 dibuka program 
doktor. Ketika itu di Indonesia belum ada satupun 
pendidikan tingkat pascasarjana (magister dan doktor) 
bidang pengkajian Islam. Pada awalnya, lembaga ini 
bernama Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta sampai dengan tahun 1992 
kemudian berubah menjadi Program Pascarjana 
sampai dengan tahun 2006 dan mulai tahun 2007 
bernama Sekolah Pascasarjana. 
       Para Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah, 1) Prof. Dr. Harun Nasution 
(1982-1998), 2)  Prof. Dr. Said Agil Husin al Munawwar (1999-2004), 3)  Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (2004-
2007), 4) Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA (2007-Sekarang). 
       Sampai dengan 16 Agustus 2012 Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta menghasilkan 1968 Magister dan 868 
Doktor. Para alumni SPs UIN Jakarta banyak yang menjadi pimpinan berbagai lembaga di berbagai daerah di 
Indonesia. Secara fisik, administrasi dan akademik, lembaga ini telah mengalami perubahan yang sangat 
signifikan. Sejak berlaku ketentuan akreditasi, program studi magister dan doktor pengkajian Islam ini sampai 
sekarang selalu memperoleh peringkat A (Unggul/Sangat Baik) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi. (swt)

30 TAHUN SEKOLAH PASCASARJANA

WORKSHOP ORIENTASI STUDI 
BAGI MAHASISWA BARU DAN PERCEPATAN STUDI 

BAGI MAHASISWA LAMA

    Jakarta, Berita Sekolah - 
mahasiswa baru program magister dan doktor tahun angkatan 
semester gasal 2012/2013 diwajibkan mengikuti orientasi 
mahasiswa baru. Orientasi ini dimaksudkan memberikan bekal bagi 
para mahasiswa baru untuk perkuliahan agar lebih siap. Melalui 
orientasi, para mahasiswa akan mendapatkan materi kelembagaan, 
akademik, keahlian, akses internet untuk memperoleh bahan kajian, 
dan penulisan proposal tesis/disertasi. Orientasi ini akan 
berlangsung dari 3 s/d 7 September 2012 dari jam 08.00 - 16.30. 
   Dibanding orientasi pada masa lalu, orientasi sekarang 
memberikan porsi lebih banyak pada akses internet untuk 
mendapatkan bahan kajian global. Hal ini dimaksudkan agar 
mahasiswa lebih siap mengetahui keahlian apa yang hendak 
dikembangkan selama studi, karena tidak jarang para mahasiswa 
belum jelas apa yang akan dikembangkan melalui penulisan 
tesis/disertasinya padahal masa studinya sudah hampir habis.
      Berkait dengan hal terakhir tersebut, para mahasiswa lama yang 
belum selesai perkuliahan sejak angkatan 2008 diwajibkan 
mengikuti workshop percepatan studi mulai 5 s/d 7 September 
2012. Masing-masing angkatan diberi waktu 2 jam. Workshop ini 
dimaksudkan untuk mengingatkan dan memberikan motivasi agar 
para mahasiswa mampu memenej waktu sehingga dapat 
menyelesaikan studi dengan hasil yang maksimal dan terhindar dari 
plagiarisme. Dalam acara workshop ini para mahasiswa akan 
diminta melaporkan perkembangan studi dan menyampaikan 
permasalahan yang mengganggu penyelesaian studi untuk 
kemungkinan ditemukan solusinya (swt).

Mulai 3 September 2012 para 

PENCABUTAN GELAR 
AKADEMIK

    Jakarta, Berita Sekolah - 
S e k o l a h  P a s c a s a r j a n a  u n t u k  
mengantisipasi adanya plagiasi dalam 
penulisan karya ilmiah melalui berbagai 
spanduk, penerbitan buku, verifikasi, 
work in progress tesis dan disertasi, serta 
lainnya, ternyata kurang ampuh. Hal ini 
terbukti adanya laporan bahwa telah 
terjadi plagiasi dalam penulisan tesis dan 
disertasi alumni Sekolah Pascasarjana 
UIN  Jaka r t a .  Se t e l ah  me la lu i  
pengecekan dan kofirmasi kepada yang 
bersangkutan, maka benar adanya telah 
terjadi plagiasi. Alasan utama adanya 
plagiasi dikarenakan ingin cepat selesai, 
tidak ingin drop out, tidak ingin alih 
status, tidak ingin bayar uang kuliah dan 
seterusnya sehingga mengambil jalan 
pintas. Oleh karena menyadari adanya 
pelanggaran terhadap pernyataan yang 
dibuat sendiri, maka dengan berat hati 
yang bersangkutan mengembalikan 
ijazah asli doktor dan magister sebagai 
wujud pencabutan gelar akademik. 
Selain itu yang bersangkutan juga tidak 
diperkenankan mengulang kuliah di 
Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. 
Semoga hal ini tidak berulang di 
kemudian hari. (swt)

Upaya 
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     Cara penulis menyampaikan ide dan 
gagasan dalam disertasi menjadi hal krusial agar ide-ide tersebut 
tersampaikan dan difahami dengan baik oleh pembaca. Demikian 
catatan para penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Azyumardi Azra, 
MA, Prof. Dr. Suwito, MA, Prof. Dr. Bahtiar Effendy, MA, Prof. Dr. 
Ahmad Thib Raya, MA  dan Prof. Dr. Masykuri Abdillah dalam 
Ujian Pendahuluan Disertasi Saudara Ibnu Anshori dengan judul 
disertasi “Oposisi Terhadap Pemerintah dalam Sejarah 
Kekhalifahan Islam: Konstruksi Khawarij   dan Ahl al-Hadith.” 
     Prof. Bahtiar menekankan pentingnya memperbaiki alur dan 
bahasa penulisan agar tulisan tidak menjadi sulit untuk difahami 
oleh pembaca. Meskipun konsep yang dibangun sangat relavan, 
tetapi jika tidak difahami oleh pembaca maka signifikansi disertasi 
menjadi terabaikan. Selain itu, Prof. Azyumardi menambahkan 
bahwa esensi dari kesimpulan adalah refleksi penulis yang mengacu 
pada jawaban-jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga 
sebaiknya kesimpulan bersifat reflektif dan teoretik, serta tidak 
perlu merujuk pada literatur atau tokoh tertentu. 
   Selain merevisi beberapa kesalahan di atas, ujian yang 
dilaksanakan pada Selasa, 7 Agustus 2012 ini juga harus 
memperbaiki beberapa kesalahan yang masih terjadi di beberapa 
bagian seperti transliterasi, penyebutan nama-nama tokoh di 
sebagian besar halaman inti dan abstrak. (HN)

Jakarta, Berita Sekolah - 

NILAI SANGAT TINGGI JIKA JAWABAN SARAT DATA
Jakarta, Berita Sekolah - 
kompehensif lisan. Mereka adalah Haliri, Suwartiningsih 
konsentrasi pendidikan, Aulia Rahmat (Syari'ah), Erni, dan Mumun 
Munigar bidang Agama dan Kesehatan. Pengujinya adalah Prof. 
Dr. Suwito, MA, dan Muhammad Zuhdi, ME, Ph.D. Penguji 
memberi nilai sangat tinggi (96) kepada peserta yang ketika ujian 
tulis dan lisan menjawab sarat dengan data, tidak hanya common 
sense. Data yang disajikan adalah berupa nama tokoh, angka-
angka, istilah, nama tempat, dilengkapi dengan materi/bahasan. 
Penguji berpendapat bahwa yang bersangkutan memiliki banyak 
data. Sedangkan peserta yang menjawab soal tulis dan lisan tidak 
dengan data berarti tidak punya bahan bacaan yang memadai 
sehingga diberi nilai kecil. (swt)

Kamis, 9 Agustus 2012 ada 5 peserta ujian 

METODE KOMPARASI DALAM 
SEBUAH PENELITIAN

     Jakarta, Berita Sekolah - Kamis, 9 
Agustus 2012 Sekolah Pascasarjana 
menerima kedatangan Prof. Derryl 
MacLean bersama Chris Dagg dari Simon 
Frasser University (SFU) Kanada. Prof. 
MacLean berkesempatan memberikan 
kuliah umum mengenai “Comparing 
Muslim Contexts Across Cultures: the 
Question of Muslim Cosmopolitanism”. 
     Dr. Fuad Jabali membuka kuliah umum 
dengan  menekankan  pen t i ngnya  
kedatangan Prof. MacLean bagi kemajuan 
riset di Sekolah Pascasarjana. Beliau 
menambahkan melalui Prof. MacLean, 
mahasiswa dapat lebih memahami riset-
r iset  interdisipliner yang sedang 
berkembang di dunia internasional. Prof. 
MacLean mengawali materi kuliah umum 
dengan memberikan pertanyaan “what do 
we do when we study something?”, apakah 
kita mengevaluasi, memahami atau 
membandingkan? Ada beberapa perbedaan 
dari ketiga metode tersebut. Dalam proses 
evaluasi, seorang peneliti akan mengambil 
fenomena tertentu, mereduksinya ke dalam 
fenomena lain dan menjadikannya sebuah 
teori. Sedangkan proses memahami hanya 
meperl ihatkan bagaimana sebuah 
fenomena terjadi. Selanjutnya, bagaimana 
dengan studi perbandingan? Ketika 
membandingkan penel i t i  di tuntut  
melepaskan identitasnya agar konteks studi 
dapat diketahui secara baik. Prof. MacLean 
menambahkan bahwa perbandingan 
cenderung  menghas i lkan  sebuah  
persamaan dibandingkan perbedaan dari 
dua studi yang diteliti, dan inilah yang 
sebetulnya dicari dari sebuah konteks. 
Metode komparasi digunakan Prof. 
Maclean dalam bukunya berjudul 
“Cosmopolitanism in Muslim Contexts: 
Perspectives from the Past”. Buku tersebut 
merupakan kumpulan tulisan dari 
s e r a n g k a i a n  k o n f e r e n s i  y a n g  
diselenggarakan untuk mempertemukan 
berbagai bidang terkait studi-studi 
keislaman dan Timur Tengah. (HN)
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