
REKAM JEJAK DAN RENCANA KONTRIBUSI KE DEPAN  

CALON GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  

 

 

 

Senat Akademik Institut Teknologi Bandung meminta kepada calon Guru Besar atau Profesor 

(untuk selanjutnya disebut Profesor) Institut Teknologi Bandung untuk menuliskan rekam  

jejak (track record) dan rencana kontribusi ke depan pada saat pengajuan usulan ke jabatan 

Profesor dalam bentuk tulisan singkat. Tulisan tersebut akan digunakan sebagai salah satu 

bahan pertimbangan Senat Akademik terhadap usulan tersebut.  

 

Permintaan  tersebut  sejalan  dengan  Keputusan  Senat  Akademik  Institut  Teknologi 

Bandung  Nomor : 34/SK/K01-SA/2004 yang menyatakan bahwa guna mengemban jabatan  

Profesor untuk pertama kali dan untuk kenaikan jabatan dari Lektor Kepala menjadi Profesor, 

seorang dosen harus mempunyai gelar Doktor, atau mempunyai  karya  orisinil yang diakui 

oleh pakar dalam bidangnya. Disamping itu yang bersangkutan harus diakui kualitas 

kontribusinya dalam bidang keilmuan/kepakaran oleh para pantaran (peers) profesionalnya di 

tingkat ITB, maupun di tingkat nasional atau internasional.  

 

Sejalan dengan Keputusan tersebut, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung meminta 

pada calon Profesor untuk menuliskan Rekam Jejak dan Rencana Kontribusi ke Depan, 

minimal mencakup hal-hal berikut ini.  

 

 

1. Penelitian dan keskolaran. Seorang Profesor adalah pemimpin keilmuan dalam           

bidangnya yang dapat dilihat dari karya-karyanya yang penting dan konsisten. Untuk itu 

saudara diminta menyampaikan beberapa karya saudara (publikasi atau karya lain yang 

setara) sejak pengangkatan pada jabatan Lektor Kepala, peran saudara dalam proses 

pembuatan tiap karya tersebut, serta dampak pada bidang yang saudara tekuni baik secara 

nasional atau internasional. Pengakuan kepakaran antara  lain dapat dilihat juga dari 

aktivitas saudara di organisasi profesi ataupun  komunitas luas, diundang sebagai  

pakar/pembicara,  reviewer  karya ilmiah, atau  kegiatan  lain yang setara. Selain itu,    

sebagai seorang Profesor saudara juga diharapkan berperan penuh dalam pembimbingan 

mahasiswa doktor sebagai calon peneliti dan skolar. Oleh karena itu saudara diminta 

menguraikan pengalaman tersebut. Berdasarkan karya yang saudara hasilkan, berikan 

pernyataan bahwa saudara sudah layak untuk dipromosikan ke jabatan guru besar.  

 

2. Kontribusi dan capaian dalam pengajaran (termasuk filosofi pengajaran),  

Uraikan capaian  yang menonjol  yang saudara hasilkan di bidang pendidikan dan 

pengajaran seperti penyampaian materi kuliah di kelas yang dianggap luar biasa, karya di 

bidang pendidikan/pengajaran  seperti modul, diktat, buku teks, dan  sebagainya  yang  

cukup signifikan, berilah pernyataan bahwa atas karya-karya tersebut saudara sudah 

selayaknya menyandang jabatan guru besar. 

 

 

 



3. Kontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat. 

     Uraikan capaian yang menonjol yang saudara hasilkan dalam bidang pengabdian kepada    

masyarakat, tidak hanya berupa kerja sama dengan industri besar tetapi juga kerja sama   

dengan industri kecil, atau kontribusi bagi masyarakat lebih umum, bagi dunia pendidikan,  

atau kontribusi lain yang bersifat volunter.  

 

4. Kontribusi dalam pengembangan institusi (administrasi, manajemen dan 

pengembangan di Program Studi, KK, Fakultas/Sekolah, ITB).  

  Uraikan capaian yang menonjol yang saudara hasilkan dalam bidang pengembangan      

institusi. Berikan pernyataan bahwa kuantitas dan kualitas kontribusi saudara sudah sesuai 

dengan posisi saudara sebagai Lektor Kepala.  

 

5. Rencana ke depan  

     Selain sudah memperlihatkan  rekam jejak  dan capaian sejak Lektor Kepala  sampai   

kepada  pengusulan kenaikan jabatan ke Profesor, saudara diminta untuk dapat  

menguraikan rencana ke depan setelah dipromosikan menjadi Profesor di Institut   

Teknologi Bandung seperti pengembangan keilmuan (menulis makalah atau karya 

teknologi/desain/seni atau yang setara), menulis buku teks atau buku tentang keilmuan, 

membimbing doktor, dan keterlibatan dalam pengembangan institusi yang berhubungan 

dengan jabatan Profesor. 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


