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MahasiswaWafib
Nulis di Iurnal Imiah
IadiPersyaratan WW

Iadi tidak hanya
dosen saja yang

wajib, mahasiswa

iuga harus belajar
menulis di iurnal

internasionali'

DRS H ACHMAD HERU A. H.
MSI

Kepala BAAK, dan Kerja Sama UIN
Maliki Malang

ada di UIN Maliki Malang.
Selama ini sebetulnya, maha-

siswa sudah dianjurkan untuk
menulis karya ilmiah lewat skrip-
si mereka. Dari hasil skripsi yang
mereka tulis, harus diringkas
menjadi 10 halaman untuk
kemudian dapat publikasikan
lewat jumal ilmiah. Namun, upaya
tersebut belum sepenuhnya
berhasil. "Kami akan mencoba
cara yang satu inii imbuhnya.

Untuk mendukung upaya itu,
dirinya berupaya bersinergi de-
ngan berbagai pihak. Di antara-
nya perpustakaan pusat UIN
Maliki Malang yang memberikan
pelayanan pelatihan penulisan
ilmiah. "Dari sana diharapkan
dapat menambah referensi ma-
hasiswa dalam menulis jurnal
ilmiahi' tandasnya.

Mahasiswa yang terlatih dalam
menulis jurnal ilmiah, tidak akan
kesulitan dalam menulis skripsi.
"Kualitasnya juga dipastikan
lebih baikj' ujar dia.

Sementara itu, kebijakan ter-
sebut di UM berlaku sejak tahun
2014lalu. Whkil Rektor I UM Prof

Kelulusan di UIN-UM
MALANG KOTA - Publikasi

ilmiah di kalangan mahasiswa
sarjana (S-1), masih sangatlesu.
Sehingga, beberapa perguruan
tinggi negeri (PTN) Kota Malang,
mulai mewajibkan mahasiswa
untuk menulis jurnal ilmiah
s6bagai syarat kelulusan. Be-
b$apa universitas yang mene-
raSan kebijakan tersebut di
antaranya UIN Maulana Malik
Ibrahim (UIN Maliki) Malang
serta Universitas Negeri Malang
(UM). Sedangan di Universitas
Brawijaya (UB) belum mene-
rapkan kebijakan tersebut.

LIIN Maliki Malang terhitung
sejak awal November ini, me-
nerapkan kebijakan tersebut guna
meningkatkan puLrlikasi jumal
imiah. Program sarjana (S- 1) harus
menghasilkan makalah yang terbit
pada jumal limiah. Kemudian
program magister (S-2), harus
menghasilkan makalah yang terbit
pada jumal ilmiah teralaeditasi.
Sedangkan untuk program dok-
to4 harus menghasilkan jumal
ilmiah yang terbit pada jurnal
nasional bereputasi.

Kepala Biro Administrasi Aka-
demik, Kemahasiswaan, dan Kerja
Sama UIN Maliki Malang Drs H
Achmad HeruAchadi Had i\ISi
mengatakan, upaya ini dilakukan
untuk meningkatkan publikasi
ilmiah di kalangan UIN Maliki
Malang. "Iadi tidak hanya dosen
saja yang wajib, mahasiswa ju ga
harus belajar menulis di jumal
internasionalj' kata Heru. Pe-
ratuan itu saat ini sedang proses .
sosialisasi di enam fakultas yang

Dr Hariyono MPd mengatakan,
mahasiswa UM mulai dari jenjang
serjana hingga progam doktor
wajib tanpa terkecuali. Untuk
tingkat sarjana, mereka wajib
menulis satu jumal ilmiah yang
berhubungan den gan sldpsinya.
Kemudian untuk jenjang program
magistel wajib memrlis jurnal
ilmiah tingkat nasional yang ter-
akreditasi. Sedangkan untuk
jenjang doktor, skala jumalnya
harus intemasional. "Program
doktor harus nulis jumal inter-
nasional yang terindeks, bisa di
S c op us i' kata Hariyono.

Namun, ada beberapa halyang
dapat menggugurkan kewajiban
tersebut. Yakni apabila maha-
siswa itu sudah menulis karva
ilmiah dalam konferensi-koh-
ferensi nasional sampai dengan
internasional, dan karya mereka
dibukukan dalam prosiding
ber-ISNBN. "Bagi mahasiswa
S- 1 yang sudah pernah menjadi
pemateri seminar nasioanal
atau internasional, sudah tidak
perlu lagi nulis skipsii'katanya.
Tinggal mengikuti ujian dari
apa yang telah ditulisnya saja.

Sementara itu, Wakil Rektor I
Bidang Akademik tlB Prof Dr Ir
Kusmartono mengatakan, kam-
pusnya belum mewajibkan maha-
siswa program sarjana untuk
memrlis jumal ilmiah. Kebijakan
menulis jumal wajib bagi maha-
siswa program magister dan
doktor. Untuk program magister,
wajib menulis jurnal ilmiah
terakreditasi dikti. Sedangkan
untuk program doktor wajib
menulis di jurnal internasional
bereputasi. "Itu sebagai syarat
waj ib mereka untuk menuntas -
kan kuliah di programnya," kata
Kusmantoro. (kis/crAid)


