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UNPAK — LPPM Universitas Pakuan berkolaborasi dengan IORA (Internasional Operation 

Riset Assossation) yang menaungi beberapa perguruan tinggi dan Peneliti Operation Riset di 

Indonesia menyelenggarakan (Workshop Writing Scientific Paper for International 

Publication) secara daring, Sabtu (30/10/2021).  

Kegiatan tersebut didukung juga oleh Universitas Megou Pak Tulang Bawang Lampung, 

STIE PASIM Sukabumi dan IBIK Kesatuan Bogor. Pada kesempatannya Presiden IORA 

(Prof. Dr. Sudradjat Supian, MS.) menyampaikan sambutan dan mengenalkan aktivitas IORA 

yang sudah memfasilitasi publikasi ilmiah bagi para dosen, mahasiswa dan peneliti baik di 

Indonesia maupun di tingkat internasional.  

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua LPPM Universitas Pakuan yaitu Ibu Dr. Ani Iryani, 

M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini sangat memberikan efek positif 

bagi setiap peneliti dari seluruh perguruan tinggi khususnya Universitas Pakuan, agar 

meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal nasional dan internasional yang bereputasi.  

Dr. Ani Iryani, M.Si. melanjutkan diharapkan kegiatan workshop ini dapat meningkatkan 

publikasi di Universitas Pakuan khususnya publikasi pada jurnal bereputasi dan para dosen 

dan peneliti terus semangat dalam melakukan penelitian dan publikasi, harapnya.  



Workshop tersebut dimoderatori oleh Ibu Eneng Tita Tosida, M.Si.,M.Kom serta pembicara 

yang ahli dibidangnya, yaitu Mohamad Afendee Mohamed, Ph.D. (Universiti Sultan Zainal 

Abidin, Malaysia) dan Aceng Sambas, Ph.D., (Universitas Muhamadiyah Tasikmalaya, 

Indonesia). 

Para narasumber tersebut memiliki banyak publikasi internasional bereputasi dengan h- index 

scopus diatas 10. Dalam paparan materinya para pembicara memberikan tips and trik 

bagaimana publikasi diterima pada jurnal bereputasi. Selain itu, para pembicara juga 

memberikan tips and trik bagaimana bisa lolos diterima artikel ilmiahnya pada jurnal skala 

internasional. 

Dalam kegiatan workshop ini di iikuti dan dihadiri oleh 240 peserta workshop yang berasal 

dari 25 institusi di seluruh Indonesia dari berbagai provinsi yaitu : provinsi Lampung, 

provinsi Sumatera Selatan, provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan provinsi DKI 

Jakarta.  

Seluruh peserta workshop sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut terlihat dari 

jumlah peserta yang tidak berkurang dari awal hingga akhir acara.  

Selain itu, antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh 

peserta sehingga kegiatan workshop tersebut berjalan tidak monoton dan lebih interaktif.  

Kegiatan workshop selesai pukul 12.00 WIB, banyak peserta berharap kegiatan tersebut 

dapat berlangsung dengan praktek langsung membuat jurnal internasional bereputasi, agar 

setelah kegiatan tersebut setiap peserta dapat menulis artikel ilmiah yang dapat di publish 

pada jurnal bereputasi terindeks. 

 



 

 



 

 


