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Program Khusus

MAIIING KOTAJumlah guru
besar atauprofesor ditigaperguruan
tinggi negeri (PTN) di Koa Malan g
masih tidak seimbang. Dari data
yang dihimptrn lawa Pos Radnr
MalangtJrwesitas Brawiiaya (LIB)
mempunyai grrru besar Paling
banyak dengan total ll9 orang.
DisusulUniversitas Negeri Malang
(uM) ya4g rnempttnyai 78 guru
besar, danUnivereitas IslamNegeri

(UIN) hanya pufryalimagurub€bat
Iika dilihat dari angkatersebut,

rasio antara guru besar dengan
jumlah mahasiswa masih sangat
jauh IJB dengan total rnahasiswa
sekitar 50 ribu, rasio mdhasiswa
dengan guru besar adalah 1:420.
Sedangkan UM dengan jumlah
mahasiswa sekitar 29.000, ra-
sionya mencapai 1:358. Sedang-
kan UIN Malang dengan maha.
siswa sekitar 12 ribu mahasiswa,
rasionya mencapai l: 2.40O.

Jika dibandingkan persentase
jumlah dosen, guru besar di UB
mencapai 5,74 persen dari total
2.074 dosen. Sedangkan UIv{,
persentasenya mencaPai 8,04

persen dari jumlah dosen 1.007
orang. Persentase UIN tidak
,sampai satu persen'atau:0,95
pqsen dari total dosen 526 orang.- 

Menanggapi minimnya guru
besar tersebut, Wakil Rektor I
Bidang Akademik dan Pengem-
bangan Lembaga UIN Malang
Dr M Zainnudin MA mengatakan,
kampus yang sempat bemama
Universitas Ishm Indonesia-Sudan
ini tengah berupayq m€n€mbah
jumlah profesor. Caranya dengan
program percepatan guru besar.
"Pada tanggal 5-6 dan 8-9 Novem-
ber ini kami menghadirkan dua
narasumber ahli di bidangiumal
intemasiohal. Untuk melatih 50

doltor yang berpangkat 4-8. Gu-
na. mempersiapkan karya tulis
mereka agar bisa masuk ke jumal
internasional terindeks Scopusi
kata Zainudin kepada lawa Pos
RadarMalang.

Menurut Zainnudin, publikasi
karya ikniah di jumal intemasional
meniadi hambatan tersendiri b4gi
UIN Malang. Sehingg4 perlu
diadakan pelatihan khusus untuk
meningkatkan publikasi karya
ikniah "kri aturan terbaru sejak
dua tahun ini. Dulu masihbelum

begini. Maka kami harus berjuang
keras menembus ke sarnj' papamYa

Selain meningkatkan'publikasi
karya ilrniah, UIN Malang beru-
paya mendorong dosen muda
untuk teru$ menulis. Agar kelak
menjadi terbiasa menerbi&an
karya ilrniah, baikdi jumal nasional
maupun intemasional. "MenYi-
apkan akademis dimr:lai dari muda
inikan enak Iadi nanti mereka
terbjasa menulis, sehingga tidak
asiag lagi dengan karya tulisj' ucap
Zainnudin.(kis/ryalc1lriq) p


