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lGmenag Keiar s,ooo'Doktor Baru
llilAll\Ng, SURYA - Untuk
meningkatkanmutu perguiu-
an linggr Agama Islam (ftAI;,

. Kementerian Agama (Keme-
nag) RI mengejar 5.000 doktor
fewat beasiswa 53 untuk para

1*"i $t. berbagai perguruan
tinggi dalam negeri.

Karena itu, Dr Imam Syafii,
Direktur Pendidikan lilam
Ditjen Pendidikan Islam Ke-
menag RI melakukan moni-
toring dan pembinian kepada
para penerima'beasiswa 53

, l(emenag di Kota Milang e-
lasa (11110). Acara ini digetar
di ruang sidang Universitas
Islam Malang (Unisma).

Penerima beasiswa itu an-

tara lain berkuliah di Unisma,.

!N _l$lulana:Malik lbrahim
dan Universitas Negeri Ma-
lang (UM). "Tujuan-saya ke
sini gtuk mengenal pene-
rima beasiswanya. Kita kan
\9lgqga," jelas lnam Syafii
di dcara itu.

Mereka yang datang di
acara itu berasal dari dua
angkafan, yaitu 2018 dan '
2016. Sebab, pro$am itu baru
dilaksanakan. knam Syafii
memotivasi mereka aga.'bis" 

'

menyelesaikan program dok-
tor tepat wakhr.
.Menurut dia, beasiswa ifu

menggunakan uang negara,
sehingga sekecil apa pun ha-

rus dipertanggungjawabkan.
"Da!m APBN, anggaran
untuk beasiswa tidak diotak-
atik, terutama bagi beasiswa
on going. Dengan begitu tar-
get kita, ya harus selesai prog-
ram doktomya tepat waktu,"
PaPamya.

Kar€rta.itu. ia menyatakan
tidak mau tahu soal ala-sannya,
pisal molor. "Diselesaikan saia
ini semaksimal mungkin. Saya
menghargai yang terbaik dan
terjelek," kata Imam Syafii.

Dtambahkan Imam, men-
cari alasan. banyak. Namun
mendapat beasiswa adalah
amanah. Dari target 5.000 .
doktot, ada 2.900 oiang yang

sedang menyelesaikan prog:
ram doktoralnya, sehlngga
banyak dosen 52 yang perlu
ditingkatkan ke 53.

Selain mengejar iumlah
doktoq, PTAI juga berupaya
memperbanyak proftsor. Saat
ini, jumlah profesor masih 4ffi
orang di PTAI. Ia mengibarat-
kan, profesor di p[AGdahh
patah tumbuh tidak bisa gan-
tr-ganti.

"Idealaya-, tiap kaslpus ha-
rus acla protesorny4 sehingga
perlu dilakukan pembibitan
guru besar. Kami mempunyai
komitnnen untuk ifu. yaifu
memperbanyak profesor. dan
doktbr" kata Imam. (yie)


