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KATA	PENGANTAR	

	
UIN	 Maulana	 Malik	 Ibrahim	 Malang	 saat	 ini	 berada	 dalam	 tahapan	 ketiga	 dari	 lima	

tahapan	 sebagaimana	 tercantum	 dalam	 Rencana	 Jangka	 Panjang	 Pengembangan	Universitas	 25	

Tahun	Ke	Depan	(2005-2030).	Pada	tahapan	ini,	target	pengembangan	diarahkan	pada	pencapaian	

Regional	Recognition	and	Reputation	yaitu	tahapan	pencapaian	pengakuan	dan	reputasi	regional.		

Indikator	 kunci	 pencapaian	 ini	 diantaranya	 adalah	 bagaimana	 agar	 kampus	 ini	masuk	

dalam	500	Universitas	terkemuka	di	Asia.	Kalau	kita	menggunakan	indikator	yang	ditentukan	oleh	

Times	Higher	Education	World	University		Ranking	(THE),	maka	terdapat	beberapa	indikator	kunci	

yang	harus	diperhatikan	untuk	mencapai	peringkat	tersebut	yaitu		aspek	pembelajaran	(teaching),	

sudut	pandang		 internasional	(international	outlook),	pendapatan	dari	 industri	(industry	 income),	

dan	penelitian	(research).				

Berdasarkan	 indikator	kunci	 tersebut,	maka	peningkatan	kualitas	sumberdaya	manusia	

menjadi	hal	yang	tidak	dapat	dihindari.	Membahas	tentang	teaching,	international	outlook,	industry	

income,	dan	research	yang	dijadikan	tolok	ukur	pencapaian	world	university	ranking	peranan	para	

aktor	atau	SDM	menjadi	ruh	dari	kesemuanya	itu.	Fasilitas	yang	memadai	tidak	akan	serta	merta	

menjadi	pemicu	ketercapaian	menjadi	universitas	kelas	dunia	 jika	sumberdaya	manusianya	tidak	

ditingkatkan	kualitasnya.		

Salah	satu	kata	kunci	peningkatan	kualitas	akademik	SDM	disebuah	universitas	adalah	

seberapa	 besar	 sebuah	 perguruan	 tinggi	memiliki	 pakar,	 ahli,	 atau	 yang	 biasa	 disebut	 profesor.	

Semakin	banyak	jumlah	profesor,	maka	semakin	bergengsilah	sebuah	perguruan	tinggi.	Hal	ini	tidak	

lain	profesor	merupakan	ahli	yang	memiliki	tingkat	kepakaran	bidang	ilmu	tertentu.		

Universitas	 Islam	Negeri	Maulana	Malik	 Ibrahim	Malang	 saat	 ini	memiliki	 jumlah	guru	

besar	yang	masih	sangat	kurang.	 Jumlah	 ini	 tentu	tidak	sebanding	dengan	 jumlah	program	studi	

yang	dimiliki.	Kalau	kita	menjadikan	ukuran	setiap	program	studi	setidaknya	harus	ada	1	profesor	

yang	 ahli	 dalam	bidang	 studi	 tertentu,	maka	Universitas	 ini	memerlukan	 tidak	 kurang	 36	 orang	

profesor.	Mengingat	jumlah	guru	besar	yang	masih	kurang,	maka	Universitas	membuat	kebijakan	

prioritas	 yaitu	 Program	Percepatan	Guru	Besar	Universitas	 Islam	Negeri	Maulana	Malik	 Ibrahim	
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BAB	I	
PENDAHULUAN	

	
A. Latar	Belakang	

Keunggulan	 sebuah	 Perguruan	 Tinggi	 semata-mata	 tidak	 ditentukan	 oleh	 seberapa	

megah	 bangunan	 dan	 seberapa	 lengkap	 fasilitas	 sarana	 dan	 prasarana	 yang	 dimiliki.	 Tetapi,	

keunggulan	sebuah	Perguruan	Tinggi	sangatlah	ditentukan	oleh	para	aktor	profesional	yang	ada	
di	 sebuah	Perguruan	Tinggi	 tersebut.	Para	aktor	profesional	 inilah	yang	biasa	disebut	dengan	

“professor”.		
Istilah	profesor	berasal	dari	Bahasa	Latin	“profesor”	(Bahasa	Inggris:	professor)		bermakna	

‘seseorang	yang	dikenal	publik	berprofesi	sebagi	pakar’.		Profesor	atau	pakar	inilah	yang	dalam	

masyarakat	sering	disebut	dengan	dengan	‘guru	besar’	atau	‘maha	guru’.	Guru	Besar	atau	Maha	
Guru	adalah	seseorang	yang	karena	kepakarannya	melakukan	proses	pembinaan	kepada	para	
murid-muridnya	agar	kelak	dapat	meneruskan	atau	menjadi	pakar-pakar	sesuai	dengan	bidang	

keilmuannya.	 	Oleh	 karena	 itu,	 keberadaan	para	profesor	 atau	 guru	besar,	 dengan	demikian,	
menjadi	aktor	penting	bagi	sebuah	perguruan	tinggi.			

Keberadaan	guru	besar	atau	profesor	akan	menjadi	cerminan	salah	satu	tingkat	kemajuan	

dan	wibawa	sebuah	perguruan	tinggi.	Semakin	banyak	guru	besar,	profesor,	atau	pakar	di	sebuah	
perguruan	tinggi	tentu	akan	semakin	berwibawa.	Hal	ini	tidak	lain	karena	semakin	banyak	orang-
orang	 semacam	 itu	 akan	 semakin	 mendorong	 orang	 untuk	 belajar	 dan	 meneliti	 di	 kampus	

tersebut.	 Semakin	 banyak	 orang	 yang	 belajar	 dan	 meneliti,	 maka	 semakin	 baik	 kualitas	 dan	
reputasi	perguruan	tinggi	tersebut.		

	Terlebih,	 dalam	 Nawa	 Cita	 Pemerintahan	 Jokowi-Jusuf	 Kala	 disebutkan	 bahwa	

pemerintah	 berupaya	 “meningkatkan	 mutu	 hidup	 Indonesia	 melalui	 peningkatan	 mutu	
pendidikan	 dan	 pelatihan”.	 	 Peningkatan	 mutu	 pendidikan	 termasuk	 di	 dalamnya	 mutu	

pendidikan	tinggi	adalah	hal	yang	seharusnya	diwujudkan	dari	waktu	ke	waktu	termasuk	oleh	

Kementerian	Agama.		Dalam	salah	satu	misi	Kementerian	agama	disebutkan	bahwa			
Menyadari	 sedemikian	 penting	 posisi	 dan	 keberadaan	 para	 guru	 besar	 atau	 profesor	

tersebut	 dalam	 upaya	 peningkatan	 kualitas	 dan	 reputasi	 perguruan	 tinggi,	 Universitas	 Islam	

Negeri	Maulana	Malik	 Ibrahim	Malang	 berupaya	melakukan	 langkah-langkah	 strategis	 dalam	
rangka	meningkatkan	kapasitas	dan	kapabilitas	pada	dosennya	agar	dapat	menjadi	guru	besar	

atau	profesor.		

Universitas	Islam	Negeri	Maulana	Malik	Ibrahim	Malang	hingga	saat	ini	masih	memiliki	

jumlah	 guru	 besar	 yang	 masih	 kurang	 memadai.	 	 	 Berdasarkan	 data,	 lima	 tahun	 ke	 depan	
setidaknya	akan	ada	beberapa	guru	besar	memasuki	 usia	pensiun.	Artinya,	 jika	dalam	 jangka	
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waktu	lima	tahun	ke	depan	Universitas	ini	tidak	ada	yang	menjadi	guru	besar,	maka	Universitas	
ini	hanya	akan	memiliki	guru	besar	yang	sangat	sedikit.	Hal	ini	tentu	harus	menjadi		perhatian	

penting	terutama	dalam	kaitanya	dengan	kualitas	dan	reputasi	perguruan	tinggi	sebagai	lembaga	
keilmuan.		

Mencermati	 hal	 tersebut,	 Universitas	 melakukan	 langkah-langkah	 strategis	 agar	

kelangkaan	guru	besar	atau	profesor	tersebut	tidak	sampai	terjadi.	Universitas	menyadari	bahwa	

langkah-langkah	 strategis	 tersebut	 harus	 ditempuh	 karena	 tidak	mungkin	menghasilkan	 para	
pakar	tanpa	ada	disain	program	yang	mengarah	pada	pencapaian	tersebut.	Apalagi,	menurut	UU	

Nomor	14	Tahun	2015	tentang	Guru	dan	Dosen	disebutkan	bahwa	“guru	besar	atau	profesor	
adalah	 jabatan	 fungsional	 tertinggi	 bagi	 dosen	 yang	 masih	 mengajar	 di	 lingkungan	 satuan	

pendidikan	 tinggi”.	 Terdapat	 prasyarat	 akademik	 dan	 administratif	 yang	 harus	 dipenuhi	 jika	

seseorang	hendak	mencapai	jabatan	fungsional	tertinggi	tersebut.	Oleh	karena	itu,	Universitas	
harus	hadir	dalam	konteks	pencapainya.	Oleh	karena	itu,	Program	Percepatan	Guru	Besar	di	UIN	
Maulana	Malik	 Ibrahim	Malangmenjadi	 salah	 satu	pilihan	 strategis	 agar	 kualitas	 dan	 reputasi	

kampus	sebagai	lembaga	akademik	senantiasa	terjaga.		
	

B. Dasar	Hukum		

1. Undang-undang	 Nomor	 17	 Tahun	 2003	 tentang	 Keuangan	 Negara	 (Lembaran	 Negara	
Republik	Indonesia	Tahun	2003	Nomor	471,	Tambahan	Lembaran	Negara	RI	Nomor	4286);		

2. Undang-undang	Nomor	12	Tahun	2012	tentang	Pendidikan	Tinggi;	

3. Undangan-undang	Nomor	14	Tahun	2005	tentang	Guru	dan	Dosen;			
4. Peraturan	Pemerintah	Nomor	4	Tahun	2014	tentang	Penyelenggaraan	Pendidikan	Tinggi	

dan	Pengelolaan	Perguruan	Tinggi;	

5. Keputusan	Presiden	Nomor	50	Tahun	2004	tentang	Perubahan	Status	Sekolah	Tinggi	
Agama	Islam	Negeri	Malang	Menjadi	Universitas	Islam	Negeri	Malang;	

6. Peraturan	Menteri	Agama	RI	Nomor	8	Tahun	2013	tentang	Organisasi	dan	Tata	Kerja	

Universitas	Islam	Negeri	Maulana	Malik	Ibrahim	Malang	yang	telah	dilakukan	perubahan	
berdasarkan	Peraturan	Menteri	Agama	Nomor	2	Tahun	2018	tentang	Perubahan	Atas	

Peraturan	Agama	Nomor	8	Tahun	2013	tentang	Organisasi	dan	Tata	Kerja	Universitas	Islam	

Negeri	Maulana	Malik	Ibrahim	Malang;	
7. Peraturan	Menteri	Agama	RI	Nomor	40	Tahun	2018	tentang	Perubahan	PMA	Nomor	15	

Tahun	2017	tentang	Statuta	Universitas	Islam	Negeri	Maulana	Malik	Ibrahim	Malang;	

8. Keputusan	Menteri	Keuangan	Nomor	68/KMK.05/2008	tentang	Penerapan	Universitas	

Islam	Negeri	Malang	pada	Departemen	Agama	sebagai	Instansi	pemerintah	yang	
menerapkan	pola	Pengelolaan	Keuangan	Badan	Layanan	Umum.	
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9. Keputusan	Menteri	Agama	Nomor	69	Tahun	2009	tentang	Perubahan	Nama	Universitas	
Islam	Negeri	Malang	menjadi	Universitas	Islam	Negeri	Maulana	Malik	Ibrahim	Malang;	

	
C. Tujuan	

1. Pencapaian	 visi,	 misi,	 dan	 tujuan	 Universitas	 sebagai	 kampus	 yang	 berkualitas	 dan	

bereputasi;	

2. Fasilitasi	publikasi	karya	ilmiah	baik	jurnal	internasional	bereputasi;		
	

D. 	Alokasi	Anggaran		
Anggaran	program	percepatan	guru	besar	ini	dialokasikan	dari	Daftar	Isian	Program	Anggaran	

(DIPA)	Tahun	2019.		
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BAB	II	

PELAKSANAAN	PROGRAM	
	

A. Pengertian	
Program	 Percepatan	 Guru	 Besar	 adalah	 program	 akselerasi	 dalam	 rangka	 peningkatan	

kompetensi,	kapasitas,	dan	kapabilitas	dosen	dalam	rangka	mencapai	jabatan	fungsional		sebagai	
guru	besar.		

	
B. Sasaran	

1. Dosen	dengan	Jabatan	fungsional		Lektor	Kepala	(IV/c);	

2. Dosen	dengan	Jabatan	fungsional		Lektor	Kepala	(IV/b);	
	

C. Fokus	Kegiatan	
Fokus	Kegiatan	Program	Percepatan	Guru	Besar	Universitas	Islam	Negeri	Maulana	malik	

Ibrahim	Malang		adalah	sebagai	berikut:		
1. Kegiatan	Sosialisasi	Program	Percepatan	Guru	Besar	

Program	 diskusi	 terfokus	 dalam	 rangka	 memberikan	 pemahaman	 terkait	 pelaksanaan	
program	percepatan	Guru	Besar;		
		

2. Kegiatan	Coaching	Clinic	Publikasi	Internasional	Bereputasi;	
Program	dalam	 rangka	 publikasi	 hasil	 riset	 pada	 	 jurnal	 ilmiah	 	 internasional	 bereputasi.	
Program	ini	dilakukan	dalam	bentuk	pendampingan	(coaching),	review	article,	dan	submit	

ke	jurnal	internasional	bereputasi;			
	

D. 	Pendaftaran	dan	Persyaratan	
Peserta	 Program	 Percepatan	 guru	 besar	 UIN	Maulana	Malik	 Ibrahim	Malang	 diharuskan	

memenuhi	ketentuan	sebagai		berikut:		

1. Persyaratan	Umum,		sebagai	berikut:	

a. Peserta	 adalah	 dosen	 UIN	 Maulana	 Malik	 Ibrahim	 Malang	 yang	 tidak	 sedang	
melaksanakan	 Ijin	 Belajar/Tugas	 Belajar	 dan/atau	 Cuti	 yang	 dapat	 mengganggu	

pencapaian	tujuan	program;		

b. Dosen	bergelar	Doktor	dan		Jabatan	Fungsional	IVB	s.d.	IV	C.	Pada	tahap	awal	ini	prioritas	

program	bagi	dosen	dengan	kepangkatan	IVC	dan	tentunya	belum	Guru	Besar;		
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2. Persyaratan	Khusus,	sebagai	berikut:	
a. Mengumpulkan	 artikel	 hasil	 riset	 yang	 ditulis	 dalam	 bahasa	 Indonesia	 dan	 Bahasa	

Inggris;		
b. Mengumpulkan	artikel	sesuai	dengan	batas	waktu	yang	ditentukan;	

	

E. Tahap	dan	Jadwal	Pelaksanaan		
Jadwal	pelaksanaan	COACHING	CLINIC	PUBLIKASI	ILMIAH	BEREPUTASI	dalam	rangka	

Program	Percepatan	guru	besar	UIN	Maulana	Malik	Ibrahim	Malang	adalah	sebagai	berikut:		

1. Sosialisasi	Program	 :	17		Mei		2019	 	
2. Penulisan	Artikel	 :	18	Mei			s.d.	10	Juni	2019	

3. Review	Artikel		 :	18	Juni	s.d.	17	Juli	2019		

4. Coaching	Artikel	 :	19	s.d.	21	Juli	2019	
5. Perbaikan	Artikel	 :	24	s.d.	7	Agustus	2019	
6. Coaching	Artikel	 :	8	s.d	11	Agustus	2019	 	 	 	

7. Monitoring	Program		 :	19	Juli		dan	15	Agustus	2019		
8. Pelaporan		 	 :	1-7	September	2019		

	

F. Output	Kegiatan	
1. Sosialisasi	Program	

Output:	 (1)	 Sosialisasi	program	percepatan	guru	besar	 kepada	 target	program	yaitu	para	

dosen	 berpendidikan	 doktor	 dan	 berpangkat	 IVC-IVB;	 (2)	 Dosen	 dapat	 mempersiapkan	
artikel	untuk	publikasi	internasional	dalam	rangka	pengajukan	kepangkatan	ke	Guru	Besar;				

2. Kegiatan	Coaching	Clinic	Publikasi	Ilmiah	Bereputasi;	

Output:	(a)	draf	artikel	hasil	penelitian	direview	oleh	ahli	sehingga	layak	untuk	publikasi	di	
jurnal	internasional;	(b)	Dosen	memiliki	artikel	yang	siap	disubmit	dalam	jurnal	internasional	

bereputasi;		
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BAB	III	
PEMBIAYAAN		DAN	PELAPORAN	

	
A. Komponen	Pembiayaan	

	 	 Komponen	pembiayaan	Program	Percepatan	Guru	Besar	Universitas	Islam	Negeri	Maulana	

Malik	Ibrahim	Malang	mengikuti	Standar	Biaya	berdasarkan	ketentuan	yang	berlaku;	

	
B. Pelaporan	
	 	 Laporan	Akademik	maupun	Laporan	Keuangan	dibuat	sesuai	dengan	ketentuan.		Dalam	hal	
terjadi	kesalahan	dalam	proses	pembiayaan	yang	mengharuskan	pengembalian	ke	kas	negara	maka	

setiap	penerima	dana	harus	mengembalikan	dana	yang	sudah	diterimanya	sesuai	dengan	ketentuan	

yang	berlaku.	Peserta	program	menyerahkan	artikel	sebagai	bukti	dokumen	pelaksanaan	program.		
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BAB	IV	
PENUTUP	

	
Demikian	Petunjuk	Teknis	Pelaksanaan	Program	Percepatan	Guru	Besar	 ini	disusun	untuk	

dijadikan	pedoman	pelaksanaan	program.	Hal-hal	yang	belum	diatur	dalam	Petunjuk	Teknis	ini	akan	
diterbitkan	dalam	Ketentuan	lain	yang	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	Petunjuk	Teknis	ini.			
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LAMPIRAN-LAMPIRAN	
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TATA TERTIB 
PROGRAM PERCEPATAN GURU BESAR (PPGB) 

TAHUN 2019 
 
 

Tata Terbit Peserta Program Percepatan Guru Besar Tahun Anggara 2019 dibuat dalam rangka 

efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pelaksanaan program. Tata tertib Program Coaching Clinic 

Publikasi Ilmiah Internasional adalah sebagai berikut:  

1. Peserta program memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a. Peserta berpendidikan Doktor (S3); 

b. Peserta berpangkat IVC-Lektor Kepala; 

c. Dalam hal kuota belum terpenuhi, maka prioritas kedua adalah (a) peserta berpendidikan 

Doktor dan berpangkat/golongan IVB-Lektor Kepala;  

Catatan: Penentuan terkait dengan prioritas kedua akan ditentukan oleh pimpinan dengan 

mempertimbangkan aspek akademik, kesiapan, usia, dan TMT pemerolehan IVB-Lektor 

Kepala; 

d. Peserta tidak sedang ijin belajar/Tugas belajar; tidak sedang dalam melaksanakan tugas 

dan/atau Cuti yang memungkinkan menghambat pemenuhan tujuan program ini misalnya 

melakukan program program sandwich di luar negeri, cuti di luar tanggungan negara, dan 

sejenisnya;  

e. Peserta program bukan Dosen Diperbantukan (DPK);  

2. Peserta harus mengikuti semua tahapan-tahapan pelaksanaan program secara penuh waktu;  

3. Peserta mengumpulkan artikel yang dipersyaratkan:  

a. Artikel hasil penelitian; 

b. Artikel berbahasa Indonesia; 

c. Artikel diterjemahkan dalam bahasa Inggris;  

4. Peserta mengumpulkan artikel sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; 

5. Peserta mengikuti proses coaching clinic sesuai waktu yang telah ditetapkan; 

6. Peserta melakukan proses perbaikan (revisi) artikel sesuai dengan arahan coach dan 

mengumpulkan kembali hasil revisi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; 

7. Peserta melaporkan hasil submit artikel sebagai dokumen pelaporan;  
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8. Peserta menandatangani Kontak Kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dan bersedia  

mengembalikan dana yang telah diterima jika tidak memenuhi output program.  

 

Malang, 17 Mei 2019 
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FORMULIR KESEDIAAN  

 

Yang	Bertanda	Tangan	di	bawah	ini:	

Nama	 	 	 	 :…………………………………………………………………………………………………………	

Tempat,	Tanggal	Lahir		 :	…………………………………………………………………………………………………………	

NIP	 	 	 	 :	…………………………………………………………………………………………………………	

Pangkat/Golongan	 	 :	…………………………………………………………………………………………………………	

Fakultas	 	 	 :	…………………………………………………………………………………………………………	

Doktor	(S3)	 	 	 :	…………………………………………………………………………………………………………	

Bidang	Keahlian	 	 :	…………………………………………………………………………………………………………	

	
Dengan	ini	menyatakan	BERSEDIA/TIDAK	BERSEDIA	*)	mengikuti	COACHING	CLINIC	PUBLIKASI	
ILMIAH	BEREPUTASI		dalam	rangka	Program	Percepatan	Guru	Besar	(PPGB)	UIN	Maulana	Malik	
Ibrahim	Malang	Tahun	Anggara	2019.	
	

Malang,	……………………………	
Yang	Menyatakan,	
	
	
	
	
(…………………………………………………………)	

 

*) Coret salah satu 
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KONTRAK	KINERJA	
PESERTA	PROGRAM	PERCEPATAN	GURU	BESAR	(PPGB)	

TAHUN	2019		
	
Yang	Bertanda	Tangan	di	bawah	ini:	

Nama	 	 	 	 :…………………………………………………………………………………………………………	

Tempat,	Tanggal	Lahir		 :	…………………………………………………………………………………………………………	

NIP	 	 	 	 :	…………………………………………………………………………………………………………	

Pangkat/Golongan	 	 :	…………………………………………………………………………………………………………	

Fakultas	 	 	 :	…………………………………………………………………………………………………………	

Riwayat		Pendidikan	 	 :		

Sarjana	(S1)	 	 	 :	…………………………………………………………………………………………………………	

Magister	(S2)	 	 	 :	…………………………………………………………………………………………………………	

Doktor	(S3)	 	 	 :	…………………………………………………………………………………………………………	

Bidang	Keahlian	 	 :	…………………………………………………………………………………………………………	

	
Dengan	ini	menyatakan:		

1. Bersedia	 untuk	 mengikuti	 	 Program	 	 	 COACHING	 CLINIC	 PUBLIKASI	 ILMIAH	 BEREPUTASI		
Universitas	Islam	Negeri	Maulana	Malik	Ibrahim	Malang;	

2. Bersedia	memenuhi	ketentuan	dan	tata	tertib	dalam	pelaksanaan;	
3. Dalam	hal	saya	tidak	memenuhi	persyaratan	dan	tata	tertib	yang	ditetapkan,	Saya	bersedia	

mengembalikan	dana	yang	telah	Saya	terima	tanpa	syarat.		
	

Malang,	…………………………………….…	
Yang	Menyatakan,	
	

	
	
	
	

	
(…………………………………………………………)	

	

MATERAI 
RP. 6000 


