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PELATIHAN MEMPUBLIKASIKAN 
ARTIKEL ILMIAH PADA JURNAL 
INTERNASIONAL BEREPUTASI 

7-9 Mei 2018
Kampus Institut Teknologi Bandung

Jalan Ganesa  No. 10, Bandung

          Pendaftaran
1. Peserta melakukan  pendaftaran dengan mengirimkan 

  email  yang ditujukan kepada :
        dan   cep@lppm.itb.ac.id indah@lppm.itb.ac.id
dengan  format :
Ÿ Nama Lengkap dan gelar
Ÿ Instansi
Ÿ No Hp
Ÿ Alamat Email 
Ÿ Judul dan lampiran draft makalah untuk diasistenkan 

pada sesi klinik penulisan
2. Peserta menerima informasi mengenai mekanisme 

pembayaran melalui email dan SMS dari panitia.
3. Peserta melakukan konfirmasi pembayaran via email 

ke panitia dan sertakan foto/scan bukti pembayaran 
yang telah dilakukan serta SMS konfirmasi pembayaran 
kepada  panitia. 

4. Pendaftaran dan pembayaran pelatihan dilakukan 
maksimal 3 hari  sebelum tanggal pelatihan.

Continuing Education Program 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
( CEP LPPM-ITB) 

Diselenggarakan oleh:

PELATIHAN 
MEMPUBLIKASIKAN ARTIKEL 
ILMIAH PADA JURNAL 
INTERNASIONAL BEREPUTASI 

Informasi lebih lanjut:
Maharlika (0812 2053 2201)



PENDAHULUAN MATERI PELATIHAN INSTRUKTUR

Mempublikasikan artikel dalam jurnal 
ilmiah internasional bereputasi bertujuan 
untuk mengkomunikasikan hasil penelitian 
dengan lebih luas dan sebagai bentuk 
kontribusi  pada ilmu dan komunitas 
keilmuan dari topik yang sedang diteliti. 
Publikasi pada jurnal internasional 
bereputasi juga dapat meningkatkan harga 
diri bangsa dalam bentuk capaian mutu 
pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hanya 
saja menulis suatu karya ilmiah berkualitas 
tidaklah mudah, seringkali karya penelitian 
yang sangat baik hanya  tersimpan sebagai 
laporan tanpa sempat dipublikasikan 
dalam jurnal i lmiah internasional 
bereputasi. Hal ini menyebabkan Indonesia 
masih kalah jauh dari segi kualitas dan 
kuantitas artikel ilmiah  dalam jurnal 
internas iona l  bereputas i  apab i la  
dibandingkan dengan negara tetangga 
seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. 
Pe l a t i h a n  i n i  a ka n  m e m b e r i ka n  
pengetahuan dan keterampilan bagi para 
d o s e n ,  p e n e l i t i  d a n  m a h a s i s w a  
pascasarjana untuk menjadi  penulis yang 
lebih efektif dan berhasil mempublikasikan 
karya penelitiannya pada jurnal ilmiah 
internasional bereputasi.

Ÿ Menuliskan ide dan hasil penelitian 
menjadi artikel ilmiah.

Ÿ Urgensi publikasi dan membangun 
reputasi peneliti.

Ÿ Pengenalan struktur dan isi makalah.
Ÿ Mengembangkan ide menjadi tulisan 

ilmiah.
Ÿ Mempersiapkan makalah dan memilih 

jurnal.
Ÿ Proses review, revisi dan penyuntingan 

artikel jurnal.
Ÿ Isu etika, plagiasi dan plagiasi diri.
Ÿ Teknik penulisan ilmiah dan memperbaiki 

kualitas Bahasa Inggris.
Ÿ Praktikum klinik penulisan dan 

penggunaan teknologi untuk pengelolaan 
referensi.

PESERTA
Dosen, peneliti dan mahasiswa program 
pascasarjana dan lain-lain.

Prof. Dr.Eng. Khairurrijal, MS.
Program Doktor dari Hiroshima University pada tahun 
2000. Saat ini menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITB. Saat ini 
menjadi dosen di Kelompok Keilmuan Fisika Material 
Elektronik ITB. Dengan H-index (scopus) : 10 dan 
jumlah publikasi (scopus) : 185

Dr. Eng. Ferry Iskandar
Program Doktor  dari Hiroshima University pada tahun 

2002. Saat ini menjadi dosen di Kelompok Keilmuan 
Fisika Material Elektronik ITB. Dengan H-index 

(scopus) : 30 dan jumlah publikasi (scopus) : 171

Dr. Irwan Meilano, M.Sc.
Program Doktor dari Universitas Nagoya Jepang pada 
tahun 2006. Saat ini menjadi dosen di Kelompok 
Keahlian Geodesi ITB. Dengan H-index (scopus): 14 dan 
jumlah publikasi (scopus): 65

Delik Hudalah, ST, MT, M.Sc., Ph.D.
Program Doktor dari University of Groningen (2010). 

Saat ini menjadi Editor-in-Chief Journal of Regional 
and City Planning (ESCI, DOAJ) dan anggota Editorial 

Board Singapore Journal of Tropical Geography 
(IF=1,277; Scopus/ SJR Q1). Dengan H-index (scopus): 

7 dan jumlah publikasi (scopus): 16

Dr. Sofie Dewayani 
Menyelesaikan pendidikan doktoral di University of 
Illinois at Urbana-Champaign. Saat ini Sofie mengajar 
kursus penulisan artikel jurnal internasional di UPT 
Pusat Bahasa ITB. Sofie telah menerbitkan 
penelitiannya di bidang literasi dan kajian anak di 
jurnal dan buku akademik bereputasi internasional.

Sybrand Zijlstra
Menyelesaikan pendidikan master Philosophy, di 

Utrecht University . Saat ini bekerja sebagai freelance 
final editor di [Z]OO Productions (publisher), 

Eindhoven, The Netherlands; ITB Journals, Bandung 
Institute of Technology, Indonesia; Dutch Design Daily, 
Eindhoven, The Netherlands; dan WOTH—Wonderful 

Things Magazine, The Hague, The Netherlands
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