FKH UGM Targetkan 16 Publikasi Internasional
Friday, 21 Juni 2013 WIB, Oleh: Gusti

YOGYAKARTA – Meningkatkan minat mahasiwa dan dosen untuk menulis publikasi internasional,
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) UGM menggelar lokakarya dan pelatihan penulisan artikel di
jurnal internasional selama 3 hari, 21-24 Juni 2013 dengan menghadirkan dua pakar penulisan
artikel ilmiah bidang sains dari University of Adelaide, Australia, Dr. Margaret Cargill dan Dr. Colin
Cargill.

Dekan FKH UGM, Dr. drh. Joko Prastowo mengatakan kegiatan lokakarya ini dimaksudkan untuk
meningkatkan jumlah publikasi internasional FKH UGM. Pasalnya publikasi internasional di jurnal
internasional yang terindeks scopus masih sangat minim. Rata-rata hanya 4-5 dosen yang bisa
mempublikasikan penelitian mereka di jurnal intrenasional ternama, itu pun lebih banyak
bekerjasama dengan perguruan tinggi dari luar negeri. “Tahun ini kita menargetkan 16 judul riset
FKH bisa masuk publikasi jurnal Internasional,” kata Joko di sela pembukaan lokakarya penulisan
publikasi internasional, Jumat (21/6). Didampingi Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan, FKH UGM, Prof. Dr. drh. Siti Isrina Oktavia Salasia dan Ketua Pengelola Sistem
Informasi, Akreditasi dan Perencanaan, FKH UGM, Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D.

Diakui Joko, kualitas hasil riset para dosen FKH UGM tidak kalah saing dengan riset perguruan
tinggi dari luar, namun ketidaktahuan cara pengajuan publikasi, teknik penulisan, dan minimnya
reviewer menjadi kendala bagi dosen dalam mempublikasikan karya penelitian mereka. “Riset kita
tidak kalah saing kok,” katanya.

Selain kendala bahasa dalam teknik penulisan artikel jurnal, tambah Joko, para dosen juga minim
mendapat pelatihan dan panduan dalam penulisan jurnal internasional. Pelatihan penulisan jurnal
internasional kali ini menurut Istrina Oktavia untuk pertama kalinya dilaksanakan. Digelarnya
pelatihan tersebut, para mahasiswa dan dosen diharapkan semakin termotivasi untuk
mempublikasikan riset-riset mereka di jurnal internasional. “Kita melibatkan sekitar 33 dosen dan
30 mahasiswa untuk ikut pelatihan,” kata peneliti bidang patologi klinik ini.

Kendati belum melibatkan semua FKH UGM yang berjumlah sekitar 75 orang, Istrina mengaku
kegiatan semacam ini nantinya akan rutin dilaksanakan untuk meningkatkan minat dosen dalam
publikasi inetrnasional. Bahkan setiap pertengahan tahun akan dipantau dan dievaluasi sejauh mana
hasilnya.

Margareth Cargill mengatakan dirinya sangat senang untuk memberi pelatihan penulisan publikasi
internasional pada mahasiswa dan dosen di lingkungan UGM. ia menambahkan, materi yang ia
sampaikan meliputi penentuan jurnal terbaik untuk publikasi risettyang terideks scopus, proses
pengajuan pada jurnal sasaran, teknik penulisan, bahasa dan kemampuan khusus tambahan
penulisan artikel. “Saya senang sekali partisipan cukup antusias dan bisa komunikasi dengan baik,”
kata telah bekerja sebagai pembimbing riset mahasiswa internasional selama 20 tahun ini.

Penulis buku ‘Writing Scientific Research Article: Strategy and Step’ ini menambahkan, dirinya siap
membantu bagi mahasiswa dan dosen dari FKH UGM memintanya menjadi reviewer dari naskah
publikasi riset sebelum diajukan ke jurnal - jurnal intrenasional ternama. (Humas UGM/Gusti
Grehenson)
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