Hasil Raker & Rakor ADHKI Indonesia
Rabu sd Kamis 27 sd 28 Pebruari 2019
Baturraden Purwokerto
1. Pertemuan ADHKI berikutnya di IAIN Bengkulu bulan Juli 2019
a. disain acara di IAIN Bengkulu; call paper.
b. Peserta datang untuk presentasi makalah
c. Makalah akan terbit di jurnal scopus
2. ADHKI menerbitkan jurnal yang namanya masih diperdebatkan (nama yang
diusulkan; Samara, al-muhalla, family, Jurnul Hukum Keluarga Islam Indonesia, nama
menunjukkan kesetaraan, misalnya jujur, setara, harmoni, al-mawaddah, al-tanqîh, almuhakkam, al-sakinah, al-rahmah, family: Jurnul Hukum Keluarga Islam, al-usra;
Jurnul Hukum Keluarga Islam, al-usra’ family; Jurnul Hukum Keluarga Islam, alasyiratun al-ailatun). Silakan putuskan mana yang paling cocok.
Saya usul USFAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia (sekedar informasi,
USFAM dari kata al-usra’ dan family)
a. Periode terbit; dua kali setahun, Juni dan Desember
b. Pengelola; Rajafi, Unissula, Khumaidi, Rifa Jamaluddin, Munadi, Wardah, Fuad
Zain, Fuad Riyadi, Abdul Qodir Zailani.
c. Terbitan perdana; Juni 2019
d. Penulis terbitan perdana; Andi, Khoiruddin, Ulya, Fatahuddin, Ali Hamzah, Dwi
Ari, Khumaidi, Erik, Siti Marlina & Rasito
3. Anggota ADHKI akan saling tukar tulisan dalam penerbitan jurnal ADHKI dan jurnal
di lingkungan ADHKI
4. Kurikulum, Pendidikan dan Pelatihan
a. ADHKI memberikan rekomendasi terhadap Kurikulum yang sedang dibahas dalam
forum dekan; kurikulum merger, dg catatan tetap mempertahankan cirri khas
syariah, jgn sampai kehilangan jatidiri; fikih, ushul fikih, dll.
b. ADHAKI juga memberikan rekomendasi terhadap dan berusaha melakukan
sosialisasi dan memperkuat pengakuan terhadap gelar SH. Dari PTKI sama
dengan PTK, tetapi tetap mempertahankan cirri khas kesyariahan
c. Implikasi dari merger hokum dan syariah, ada jabatan dan dimasukkan di statute
5. Bidang penelitian
a. ADHKI memiliki program percepatan kenaikan kepangkatan, termsk guru besar
b. ADHKI berusaha melakukan penelitian kolaboratif antara PTAI ttg hki dg kearifan
local, yg hasilnya dipublish di jurnal scopus
c. ADHKI Menfasilitasi anggota menerbitkan buku, disebutkan juga bahwa publikasi
buku atas kerjasama dg ADHKI
d. ADHKI Menfasilitasi anggota mendapatkan Haki
6. Bidang Informasi dan Kerjasama
a. Semua anggota ADHKI diharapkan aktif mengisi web ADHKI, sehingga update
data berjalan terus menerus
b. Web diisi dengan tulisan yg berkaitan dg ADHKI
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c. ADHKI selalu Mengadakan conference pers ketika ada isu yang berkaitan dengan
ADHKI
d. Semua anggota ADHKI melakukan sosialisasi ADHKI di lingkungan masingmasing
e. Organisasi mhs HKI agar diperluas keberadaannya sd ada di seluruh wilayah
Indonesia
f. ADHKI dan lembaga di lingkugannya Membuat mou berbagai lembaga terkait;
g. dg asosiasi Jurnal Hukum Indonesia dan Forum Jurnal Hk Islam (APCHI), dg
bimas Islam, dg lembaga2 peradilan, dg asosiasi mediator Indonesia, dg asosiasi
pengacara Islam Indonesia (APSI), dg BKKBN, dg dinas kependidikan dan
catatan sipil, dg Perguruang Tinggi luar negeri, dg PT yang tergabung dengan
adhki, dg DPR Kom. 3 bidang hokum.
7. Bidang Hukum dan Advokasi
a. Bidang hokum:
1) Menguatkan eksistensi adhki menjadi berbadan hokum
2) Melakukan audisi dg biro hkum kemenag pusat dalam penyusunan naskah
akademik berbagai peraturan
3) Mengadakan seminar dg MA untuk memperkenalkan adhki
4) Agar ada sk keanggotaan adhki, tidak hanya kartu
b. Bidang Advokasi
1) ADHKI mendorong kepada institusi agar dosen mengikuti training mediator dg
dana institusi
2) anggota adhki agar bisa mou dg PA di seluruh Indonesia agar dosen & alumni
menjadi mediator di PA
3) adhki membentuk asosiasi mediator
4) adhki mengadakan mou dg dirjen bimas agar adhki bisa melaksanakan kursus
catin
8. Keorganisasian ADHKI
a. Ada penambahan pengurus adhki
b. Kartu akan dibagikan di pertemuan di Bengkulu
c. Agar anggota adhki menjapri dosen hki yang ada di masing-masing daerah
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