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NANANG SYAIKHU

SPs UIN Jakarta Gelar Rapat Dosen

DIREKTUR Sekolah Pas-
casarjana (SPs) UIN Jakarta 
Prof Dr Masykuri Abdillah 
melepas 17 sarjana baru ta-
hun akademik 2015/2016. 
Sarjana yang dilepas terdiri 
atas 6 program magister 
dan 11 program doktor.

Acara pelepasan seka-
ligus perpisahan tersebut 
berlangsung di Auditorium 
SPs UIN Jakarta pada 18 
Februari 2016. Turut hadir 
Ketua Program Doktor 

MENJELANG memasuki masa perkuliahan semester genap 
tahun akademik 2015/2016, Sekolah Pascasarjana (SPs) 
UIN Jakarta menggelar rapat dosen di Ruang Resource 
Center Lantai 2 pada 29 Februari 2016. Rapat dihadiri 
Direktur SPs UIN Jakarta Prof Dr Masykuri Abdillah, 
Ketua Program Doktor Prof Dr Didin Saepudin, Ketua 
Program Dr JM Muslimin, para guru besar serta dosen 
pengampu mata kuliah.

Rapat dosen, menurut 
Masykuri Abdillah, selain un-
tuk menyiapkan perkuliahan 
juga sebagai koordinasi antar 
tim pengajar (team teaching) 
dan antara guru besar pe-
nanggung jawab mata kuliah 
(GBPMK) dengan para pen-
gajar lain dalam satu tim, baik 
pada program magister (S2) 
maupun program doktor (S3). 
Melalui rapat dosen juga, 
lanjutnya, masing-maisng 
pengajar dapat mengetahui 
mata kuliah yang diampu 
serta jadwal perkuliahan se-
suai kalender akademik.

“Kami berharap perku-
liahan pada semester ini 
dapat berjalan lancar dan 
memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi para mahasiswa 
SPs UIN Jakarta,” katanya.

Pada bagian lain, rapat 
juga membahas mengenai 
kebijakan mahasiswa asing 
yang saat ini sedang studi 
di SPs UIN Jakarta. Kebi-
jakan tersebut di antaranya 
berupa individual study, yakni 
mahasiswa yang kesulitan 
berbahasa Indonesia dapat 
menyelesaikan perkuliahan 
secara individu dengan dosen 
pengampu mata kuliahnya. 
Begitu pula bagi mahasiswa 
yang sudah menyelesaikan 
penulisan tesis atau disertasi 
namun belum memenuhi per-
syaratan kuliah tatap muka 
dapat diselesaikan dengan 
cara yang sama. 

“Tapi kebijakan bagi ma-
hasiswa asing ini hanya kasu-
istik, karena SPs UIN Jakarta 
tetap memberlakukan sistem 

perkuliahan reguler,” jelas 
Masykuri.

Berdasarkan catatan 
BERITA SEKOLAH, jumlah 
mahasiswa asing yang sedang 
menempuh studi tingkat lajut 
di SPs UIN Jakarta saat ini 
terdapat sekitar 20 orang. 
Mereka berasal dari berbagai 
negara, seperti Belanda, Arab 
Saudi, Turki, Afrika, dan 
beberapa negara di Asia. Di 

Prof Dr Didin Saepuddin dan 
Ketua Program Magister Dr 
JM Muslimin.

M a s y k u r i  A b d i l l a h 
mengatakan, lulusan SPs 
UIN Jakarta diharapkan da-
pat memberikan kontribusi di 
masyarakat, baik dalam ben-
tuk pemikiran maupun aksi 
nyata. Dia juga berharap, mes-
ki program studi di SPs UIN 
Jakarta pengkajian Islam, 
namun justru strategis karena 
persoalan masyarakat bukan 

hanya membutuhkan penye-
lesaian dari sisi materi tetapi 
juga agama dan pendidikan 
dalam multi perspektif.

“Silakan berkiprah di 
masyarakat dan di berbagai 
lapangan profesi. Kehadiran 
Anda sudah ditunggu oleh 
mereka,” ujarnya.

Para lulusan SPs UIN 
Jakarta rencananya akan di-
wisuda dan dilantik pada 
Wisuda Sarjana ke-99 di Au-
ditorium Harun Nasution 

pada 21 Februari 2016. Kali 
ini, sarjana terbaik lulusan 
SPs UIN Jakarta ditetapkan 
hanya dari program doktor, 
yakni Muhammad Yusuf  
dengan IPK 3,59 atau Sang-
at Memuaskan. Sedangkan 
dari program magister tidak 
ada karena dinilai kurang 
memenuhi syarat. 

Wisuda sarjana ke-99 di-
hadiri Menteri Desa, Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 
Marwan Jafar. (ns)

antara mereka selain ada yang 
memperoleh beasiswa, tapi 
tak sedikit pula kuliah dengan 
biaya individu.

Sesuai kalender akade-
mik, perkuliahan semester 
genap dimulai awal Maret 
2016 dan akan berlangsung 
efektif  hingga pertengahan 
Juni 2016. Sedangkan ujian 
akhir berlangsung pada 20-24 
Juni 2016. (ns)

Rapat dosen dan guru besar di Ruang Resource Center Lantai 2 pada 29 
Februari 2016 digelar menjelang perkuliahan semester genap tahun akademik 
2015/2016. Rapat dihadiri pimpinan SPs UIN Jakarta serta sejumlah guru 
besar penanggung jawab mata kuliah.

Direktur Melepas 17 Sarjana Baru
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BERITA UJIAN

Promosi Doktor

Irham (bawah), mahasiswa Program Magister Konsentrasi Pendidikan Agama 
Islam, meraih prestasi Sangat Memuaskan dengan IPK 3,58 pada Ujian Pro-
mosi Magister yang digelar di Ruang Sidang pada 25 Februari 2016. Tesisnya 
berjudul Pendidikan Berwawasan Multikultural (Studi Kasus Pendidikan Agama 
Islam di SMA Plus Pembangunan Jaya Bintaro) berhasil dipertahankan di de-
pan tim penguji (dari kiri ke kanan) Dr Achmad Ubaedillah dan Prof Dr Suwito. 
Sedangkan Promotor adalah Prof Dr Husni Rahim (kanan). (ns)

Promosi Magister

Ubaidillah Marsan (bawah), mahasiswa Program Doktor Konsentrasi Pemikiran 
Islam, meraih prestasi Sangat Memuaskan dengan IPK 3,55 pada Ujian Pro-
mosi Doktor yang digelar di Ruang Sidang pada 9 Februari 2016. Disertasinya 
berjudul Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Gagasan dan Gerakan 
Islamisasi Ilmu Pengetahuan berhasil dipertahankan di depan tim penguji (dari 
kiri ke kanan) Prof Dr Asep Saefuddin, Prof Dr Zainun Kamaluddin Fakih, Prof 
Dr Suwito, Prof Dr Masykuri Abdillah, dan Prof Dr Didin Saepudin. Sedangkan 
Promotor adalah Prof Dr Murodi dan Prof Dr Azyumardi Azra (kanan). (ns)

FOTO-FOTO JAYADI

SEBANYAK 88 mahasiswa 
baru Sekolah Pascasarja-
na (SPs) UIN Jakarta, baik 
program magister maupun 
progam doktor, pada 22-24 
Februari 2016 mengikuti keg-
iatan Orientasi Akademik di 
kampus. Mereka terdiri atas 
53 mahasiswa program ma-
gister (S2) dan 35 mahasiswa 
program doktor (S3).

Menurut Wakil Direktur 
Bidang Akademik yang juga 
Ketua Program Doktor Prof  
Dr Didin Saepuddin, kegiat-
an Orientasi ini bertujuan 

agar para mahasiswa baru 
mampu mengenali lingkung-
an kampus dengan baik, baik 
mengenai sistem pembela-
jaran, pemanfaatan fasilitas 
kampus, sistem administrasi, 
maupun pemanfaatan per-
pustakaan.

Selain itu, kata dia, Ori-
entasi juga dimaksudkan 
untuk memberikan motivasi 
penyelesaian studi dengan 
cepat atau tepat waktu. Kare-
na itu dalam materi orientasi 
dijelaskan mengenai teknik-
teknik pembelajaran yang 

terkait dengan tugas-tugas 
mahasiswa selama perkuliah-
an berlangsung. 

“Pada dasarnya, kami 
tidak ingin mahasiswa lam-
bat kuliah. Meskipun begitu 
tak berarti untuk cepat lulus 
juga mudah begitu saja. Kami 
ingin mahasiswa lulusan SPs 
UIN Jakarta lebih berkualitas 
dan mampu bersaing dengan 
lulusan pascasarjana pergu-
ruan tinggi lain,” jelasnya.

Selama Orientasi, para 
mahasiwa baru diperkenal-
kan mengenai teknik penu-

lisan karya ilmiah dan penyu-
sunan abstrak serta proposal 
tesis/disertasi, serta teknik 
pengunduhan jurnal-jurnal 
berbahasa asing. Selain itu 
mereka juga praktik menge-
nai cara pengunduhan artikel 
dan jurnal ilmiah berbahasa 
asing dari internet. 

Para mahasiwa baru 
tersebut tak lain adalah ma-
hasiswa baru yang dijaring 
melalui ujian seleksi masuk 
semester genap tahun aka-
demik 2015/2016 pada 3-4 
Februari 2016 lalu.

Mahasiswa Baru Mengikuti Orientasi Akademik


