
 

 

 

Kuliah Umum dan Workshop dengan Tema Strategi 

Penulisan Artikel dan Publikasi Index Scopus 

Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Mengadakan Kuliah Umum dan Workshop dengan 

tema Strategi Penulisan Artikel dan Publikasi Index Scopus, acara dilaksanakan 2 hari Jum'at 

dan Sabtu 29, 30 Maret 2019 bertempat di Gedung Serbaguna Lt. III.7 dan Convention Hall 

Kampus I Universitas Medan Area Jl. Kolam No.1 Medan Estate. 

Kegiatan pertama ialah kuliah umum yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa fakultas psikologi 

UMA dan dihari selanjutnya dilanjutkan dengan acara workshop yang dihadiri oleh Wakil 

Rektor Bidang Akademik Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi, Dekan Psikologi UMA Prof. Dr. H. 

Abdul Munir, M.Pd, dan seluruh dosen fakultas psikologi UMA, adapun narasumber yang 

hadir pada Kuliah Umum dan Workshop tersebut Dr. Fonny Dameaty Hutagalung dia adalah 

Dosen di University Of Malaya di Malaysia. 

 



 

 

Pada acara Kuliah Umum yang pertama kali ini Dr. Fonny menjelaskan bagaimana pendidikan 

berjalan di Indonesia, apa perbedaan pendidikan di Indonesia dengan Malaysia, Meski begitu 

para mahasiswa dimotivasi untuk melanjutkan karir studinya ke Jenjang S2 dan menekankan 

tidak harus keluar negeri untuk mengambil S2 yang menjadi penting adalah bagaimana 

nantinya setelah sudah selesai S2 melakukan penelitian-penelitian dan membuat Jurnal – Jurnal 

ataupun karya Ilmiah lainnya yang bermanfaat dan original. serta berlabel Internasional dengan 

begitu akan sangat berkontribusi bagi Indonesia dan Perkembangan peradaban itu sendiri. 

Selanjutnya kegiatan Workshop bagi dosen psikologi Universitas Medan Area, kegiatan ini 

dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, M.Si yang 

dimana menyampaikan betapa pentingnya penilitian dan Tulisan Karya Ilmiah seperti Jurna 

dan prosiding dan juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Fonny Damealy Hutagalung yang telah 

bersedia untuk mengisi workshop ini yang audiensnya dikhususkan untuk para dosen. 

 

Pentingnya meningkatkan jumlah jurnal-jurnal yang berlabel International untuk para dosen 

dan universitas, Ibu Siti Mardiana juga mengajak para dosen untuk berlomba-lomba untuk 

membuat penelitian dan karya ilmiah yang bermanfaat dan mendalam dan tidak mengandung 

plagiarisme dalam melakukan penelitian. 

Setelah Ibu Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, M.Si. selesai memberikan kata pembuka acara dilanjutkan 

dengan materi yang disampaikan narasumber Ibu Dr. Fonny Damealy Hutagalung. Dengan 

tema Strategi Penulisan Artikel Dan Publikasi Index Scopus, Sesuai dengan tema yang 

dibawakan Ibu Fonny memaparkan strategi penulisan artikel seperti pentingnya Time 

management dalam pengerjaannya, Literatur yang diambil, dll. Dan tidak lupa Dr Fonny 

memberitahu mempublikasi Index di Scopus. 



 

 

 

Scopus adalah pangkalan data pustaka yang mengandung abstrak dan sitiran jurnal akademik. 

Setidaknya scopus mengandung kurang lebih  22.000 dari 5000 penerbit.  Ditambah dengan 

target Kemenristekdikti menargetkan 200 Jurnal mendaftarkan untuk terindeks bereputasi 

Internasional terindeks. 

Karena itu diharapkan kepada dosen untuk ikut melakukan penelitian dan Jurnal-jurnal yang 

bereputasi Internasional dengan cara mempublish hasil penelitian dan mendaftarkannya pada 

scopus. 


