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KATA PENGANTAR 

REKTOR IAIN MATARAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke-

hadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan 

kepada kita semua. Shalawat dan salam kita sampaikan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.  

Atas nama Rektor IAIN Mataram, saya mengucapkan 

terima kasih dan mengapresiasi yang sedalam-dalamnya atas 

terbitnya karya kolektif ini sebagai oleh-oleh akademik 

penting yang dibawa para dosen IAIN Mataram yang 

mengikuti program post-doktoral di Western Sydney Uni-

versity (WSU). 

Program tersebut adalah bentuk penguatan kapasitas 

sumber daya manusia civitas akademika IAIN Mataram 

dalam rangka menyambut perubahan status IAIN Mataram 

menjadi UIN Mataram dan menjawab tantangan global 

dan kontemporer pendidikan tinggi, termasuk pendidikan 

tinggi Islam. Melalui program ini para peserta, sebagaimana 

para peserta pada program-program serupa lainnya yang 
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telah dibiayai dan diberangkatkan ke negara-negara lain, 

seperti Belanda, Tukri, Malaysia, dan Korea Selatan, oleh 

Project Implementation Unit (PIU) Islamic Development 

Bank (IsDB), di-training oleh para pakar dan ahli yang 

kompeten di bidangnya masing-masing di perguruan tinggi 

ternama di luar negeri. Para dosen kita tersebut belajar 

tentang banyak hal, termasuk tentang peningkatan mutu 

riset dan publikasi ilmiah, yang menjadi salah satu tujuan 

penting program akademis ke Australia kali ini. 

Kemajuan perguruan tinggi salah satunya diukur dari 

kualitas riset, kuantitas dan mutu terbitan serta sitasi atas 

publikasi tersebut secara luas. Sebuah riset dikatakan bagus 

apabila dirancang sedemikian rupa dari awal sampai delivery 

outcome (hasil akhir publikasi). Dengan rancangan yang 

baik, metodologi yang sesuai dan perspektif teoritis yang 

relevan, maka hasil riset akan baik. Tanpa itu, penelitian 

hanya menjadi rutinitas akademis yang tidak bermakna dan 

sekedar menghasilkan kompilasi jilidan laporan penelitian. 

Tentunya penelitian yang baik tidak berhenti di sini. Dia 

harus dipoles lagi dalam bentuk artikel. Perlu diingat bahwa 

stuktur laporan penelitian dan struktur artikel untuk pub-

likasi jurnal sangat berbeda, dan ini mesti disiapkan pula 

agar tidak ada kesan bahwa artikel yang dikirim masih 

berupa versi pendek laporan penelitian. Kalau ini yang 

terjadi, boleh jadi artikel akan ditolak.  

Begitu pula dengan pemilihan jurnal untuk publikasi 

ilmiah. Penyesuaian teknis dan teoritis sangat diperlukan 
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untuk mengadaptasikan tulisan dengan jurnal tujuan pen-

erbitan. Jika jurnal yang dimaksud masuk dalam ranah 

Islamic studies, barangkali tidak banyak perubahan, akan 

tetapi cukup dengan reorganisasi struktur dan sistimatika. 

Namun, jika ingin menembus jurnal selain Islamic studies, 

maka laporan penelitian yang sudah ada meski disesuaikan 

dengan jurnal tersebut. Penting juga dilihat kualitas jurnal, 

sitasinya, rangkingnya dan seterusnya karena tidak semua 

jurnal luar negeri berlabel internasional otomatis jurnal 

berkualitas. Jika artikel bisa masuk jurnal yang h-index-nya 

bagus versi Scimago Ranking Journal, tentu kontribusinya, 

dampak akademis dan sitasinya semakin tinggi. 

Di samping penelitian dan penerbitan artikel ilmiah di 

jurnal, tentu ada aspek lain yang, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, diterima oleh para peserta program 

ini sebagai nilai tambah dan lebih dari hasil kunjungan 

akademis ke Sydney. Inilah di ataranya yang ditawarkan di 

buku ini. Tujuan awal program post-doktoral adalah men-

dorong publikasi ilmiah internasional yang akan mening-

katkan grade IAIN Mataram sekaligus akselerasi dan 

penambahan guru besar. Diharapkan para peserta dalam 

waktu yang tidak terlalu lama akan berhasil menerbitkan 

artikel-artikel yang telah mereka tulis dan siapkan sebelum 

keberangkatannya ke Australia di jurnal internaisonal dan 

terindeks oleh Scopus. Namun, selain itu, pengalaman unik 

dan menarik tentang dunia akademis, daily life, minoritas 

Muslim, nasionalisme, dan pendidikan orang cacat dan 
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multicultural telah dipaparkan dengan sangat bagus dalam 

buku ini. 

Para dosen IAIN Mataram dalam lawatan akademis ke 

WSU selain memperdalam pengetahuan tentang riset dan 

publikasi ilmiah, juga mengamati fenomena-fenomena 

akademis dan non-akademis di Australia yang penting 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan IAIN 

Mataram ke depan. Misalnya, mengenai perbedaan model 

kajian dan pendekatan dalam studi Islam di beberapa 

perguruan tinggi di Australia. Ada yang akademis murni, 

seperti di WSU dan akademis-praktis dan professional 

seperti di Charles Sturt University. Model kajian studi 

Islam di perguruan tinggi Islam di Indonesia boleh dibilang 

berada di antara kedua model di atas. 

Hal lain yang bisa ambil pelajaran dari WSU adalah 

keramaham kebijakan kampus yang pro mahasiswa yang 

berkebutuhan khusus. Semua sarana dan prasarana kampus 

semuanya dapat diakses oleh para disable, tak terkecuali 

shuttle bus dari kampus ke stasiun kereta terdekat. Suasana 

kampus yang hijau dan bersih juga menjadi fenomena 

menarik. Fasilitas lengkap, akses internet, perpustakaan 

yang luas, sarana asrama mahasiswa yang nyaman menjadi 

daya tarik tersendiri kampus WSU. Keragaman agama, 

etnis, budaya dan bahasa sangat diakomodir oleh kampus 

seperti terlihat dengan banyaknya mahasiswi berjilbab, 

mushalla dan jumlah mahasiswa asing yang berasal dari 
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seratus lebih negara di dunia. Pertanyaannya adalah 

bagaimana dengan IAIN Mataram ke depan? 

Tentu semua catatan dalam buku ini menjadi bahan ma-

sukan dan pertimbangan penting untuk IAIN ke depan dan 

bagaimana seharusnya. Sebagai lembaga di bawah Kemen-

trian Agama tentu saja IAIN tidak bisa lepas dari kebijakan 

pendidikan yang diambil oleh Kemenag. Namun di sisi 

lain, pengembangan-pengembangan yang strategis dan 

penting tidak boleh ditinggalkan. Justru terobosan-

terobosan penting harus segara diambil agar IAIN Mataram 

benar-benar menjadi perguruan tinggi Keislaman paling 

unggul di kawasan Timur Indonesia. Fasilitas, pelayanan, 

transparansi dan manajemen profesional menjadi kunci 

utama kemajuan lembaga ini, dan saya sebagai Rektor 

tengah mengarahkan segala daya dan upaya ke sana. 

Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, 

lembaga kita beralih status menjadi Universitas Islam 

Negeri (UIN). Segala informasi, kritik, analisis yang 

disajikan dalam buku menyangkut model kajian keislaman, 

paradigma penelitian, multikulturalisme, inklusivitas, 

perbaikan sarana-prasarana, menjadi bahan penting dan 

prioritas pengembangan lembaga ke depan. 

Buku ini baik dibaca bukan saja oleh civitas akademika 

IAIN Mataram, para mahasiswa, dosen, pimpinan dan 

pegawainya, akan tetapi bagus juga untuk pemerhati pen-

didikan secara umum, dan bagi mereka yang berminat studi 

ke luar negeri, khususnya Australia. Semoga dalam waktu 
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yang tidak terlalu lama, perubahan-perubahan besar di 

IAIN Mataram mampu mengahantarkan lembaga ini ke 

world class university. 

 

Mataram, November 2016 

 

Dr. H. Mutawalli, M.A. 
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