
SEMINAR PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL 

TEMA : PENINGKATAN PUBLIKASI ILMIAH BERTARAF INTERNASIONAL 

 
 

Universitas Malikussaleh melalui UPT. Perpustakaan melaksanakan kegiatan Seminar 

Pengembangan Perpustakaan Digital dengan Tema Peningkatan Publikasi Ilmiah Bertaraf 

Internasional yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017 bertempat di Gedung GOR ACC 

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. 

Kegiatan yang dibuka oleh Bapak Dr. Hendra Raza selaku yang mewakili Bapak Rektor 

Universitas Malikussaleh tepat pada pukul 09.00 WIB yang dihadiri oleh hampir 200 peserta 

dari berbakai kalangan sivitas akademika Universitas Malikussaleh. 

 

Pemateri kegiatan kegiatan Seminar Pengembangan Perpustakaan Digital dengan Tema 

Peningkatan Publikasi Ilmiah Bertaraf Internasional berasal dari Universitas Sumatera Utara 

yaitu Prof. Dr. Herman Mawengkang dan Prof. Dr. Saib Suwilo yang telah memiliki reputasi 

penulis Internasional dan di Indonesia tercatat sebagai 10 besar Penulis produktif dari 

Universitas Sumatera Utara. 



Prof. Dr. Herman Mawengkan memberikan materi bagaimana kita dapat menghasilkan suatu 

ide-ide yang terbarukan dengan melihat disekeliling kita dan dapat mengkolaborasikannya ke 

dalam bentuk suatu penelitian, setiap publikasi harus berasal dari suatu penilitian, maka dari 

itu ada kalimat Teliti terlebih dahulu baru menulis dan dapat di publikasikan ke dalam bentuk 

suatu Prosiding atau Jurnal baik yang bertaraf Nasional atau Internasional. 

 

Penuturan Prof. Dr. Herman Mawengkan : Salah satu cara terbaik bagi akademisi untuk 

memberikan kontribusi kepada masyarakat dan untuk dikenal secara profesional adalah 

menuliskan sebanyak mungkin artikel untuk seminar dan/atau diterbitkan dalam jurnal ilmiah 

internasional dan/atau nasional. Beberapa alasan kenapa kita perlu menulis artikel ilmiah. 

Jika kita melakukan penelitian tak diragukan kita diminta untuk mempublikasikan hasil 

penelitian yang kita lakukan tersebut. Kenyataanya perkembangan profesionalisme kita juga 

tergantung pada publikasi tersebut. Kita memiliki informasi yang sangat bermanfaat terutama 

dalam pengembangan pengetahuan yang kita pertimbangkan bahwa melalui publikasi dapat 

memuaskan desakan kreativitas kita. Alasan lain yang mungkin paling sering muncul di 

kalangan staf pengajar adalah perlunya publikasi untuk memperoleh kum kenaikan pangkat. 
Artikel ditulis untuk memberi informasi. Ini berarti kita memiliki sesuatu  untuk disampaikan. Sesuatu 

yang belum disampaikan sebelumnya dan sesuatu yang sekurang-kurangnya ada sejumlah pembaca 

yang mungkin tertarik. Daftarkan beberapa topik yang mungkin. Perhatikan projek penelitian 

yang pernah kita ikuti. Misalnya, penelitian skripsi. Perhatikan pengalaman kerja anda. Bahan 

yang dipakai untuk pemberian kuliah. Adakah sesuatu yang dipikirkan dapat menjadi topik 

penelitian. Misalnya pengembangan metode, penyederhanaan teori atau penyampaian 

perkuliahan tersebut. Pelaksanaan praktikum di Lab. Mungkinkah dapat dilakukan prosedur, 

metode, teknik yang baru atau dapatkah kita memberi saran tentang cara yang lebih murah, 

lebih efisien, lebih cepat atau lebih baik. Pikirkan tentang hobi atau interes di luar bidang 

akademi. Misalnya, cara untuk dapat memancing ikan sehingga memperoleh lebih banyak 

ikan. Memperoleh foto yang lebih baik. Menghasilkan stroke bulutangkis atau tenis yang lebih 

andal. Perhatikan pembicaraan yang berkembang saat ini dari media-media yang tersedia. 

Mungkin ada topik yang menurut kita mampu untuk dibahas sesuai dengan latar belakang 

pengetahuan kita Langkah berikut , periksa sekeliling untuk melihat bahwa belum ada orang 

yang telah mengKO kan kita. Untuk topik-topik berstandard ilmiah tinggi, kita harus melihat 

daftar abstrak (scientific index) dalam bidang kita. Perhatikan daftar kepustakaan yang ada. 



Tujuan kita bukan untuk mempelajari lebih mendalam tentang topik karena anda adalah 

pakarnya. Jika anda bukan pakarnya, jangan berurusan untuk menulis tentang itu. Gol anda 

adalah menemukan apa yang telah disampaikan orang lain sehingga kita dapat 

menyampaikan sesuatu yang baru dan berbeda. Langkah berikutnya, kembangkan rencana 

dasar tentang apa yang hendak disampaikan. Persiapkan “outline” cukup rinci atau mungkin 

tuliskan “draft” kasar. Perhatikan tentang sistematika tulisan. Setiap artikel yang baik 

memerlukan sistematika yang terstruktur sehingga pembaca mampu mengikuti alur 

pemikiran dan berakhir pada suatu kesimpulan. Banyak terjadi, satu ide yang bagus namun 

gagal menjadi artikel bermutu akibat sistematika yang tidak sikuensial. 

Identifikasi jurnal yang kita pilih untuk penulisan artikel tersebut. Untuk setiap jurnal terpilih, 

baca persyaratan untuk penulis. Masing-masing jurnal memiliki persyaratan tersendiri. 

Sesuaikan artikel yang telah ditulis itu dengan persyaratan. 

Pada sesi lain diberikan beberapa kesempatan kepada seluruh peserta untuk memberikan 

pertanyaan dimana hal-hal yang berkaitan dengan Publikasi Ilmiah kepada seluruh peserta 

seminar.  

Kegiatan seminar diakhiri pada pukul 12.00 dan ditutup langsung oleh Kepala UPT. 

Perpustakaan Universitas Malikussaleh oleh Bapak Dahlan Abdullah, ST, M.Kom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


