Dorong Dosen Menulis Jurnal
Ilmiah, ITN Malang adakan
Seminar Internasional
Minat menulis jurnal ilmiah di kalangan dosen Indonesia masih
rendah, jauh di bawah Malaysia dan Singapura. Untuk mensupport dosen melakukan riset dan menulis jurnal
internasional, ITN Malang menggelar “International Conference
On Engineering Technology And Applied Science (ICES) 2017”, di
ruang AMPHI Elektro Kampus II ITN Malang, Sabtu (2/12).
“Seminar internasional ini merupakan kolaborasi ITN dengan
Universiti Malaysia Pahang (UMP). Sehingga nantinya bisa
memberikan support bagi dosen-dosen ITN dalam melakukan riset
dan penulisan jurnal internasional,” terang Dr.Ir.Lalu
Mulyadi, MT., Rektor ITN Malang sesaat sebelum acara dimulai.
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Gelaran ini menurut rektor sangat penting bagi ITN Malang,
mengingat saat ini ITN dalam masa percepatan go
internasional menuju World Class University (WCU). Serta upaya
ITN dalam meningkatkan sumber daya manusia sehingga bisa
memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.
Seminar internasional yang rencananya akan digelar tiap tahun
ini salah satunya mengundang Prof.Dr. Ocky Karna Radjasa,
M.Sc. dari DIKTI sebagai key note speaker.
“Beliau (Prof. Ocky, Red) mengatakan bahwa Indonesia sangat
kurang akan jurnal internasional. Kita masih kalah dengan
Malaysia,” ujarnya berharap ke depannya Indonesia bisa
menyalip Malaysia.
Rektor mengatakan ada lima key note speaker dari lima negara
yang diundang untuk berpartisipasi dalam seminar teknologi
rekayasa dan ilmu terapan yaitu, Indonesia, Malaysia, China,
Jerman dan Jepang. Jumlah key note speaker dari lima negara
ini menjadi syarat mutlak dalam mengadakan seminar
internasional.
“Kami mengundang negara-negara Asean. Karena ada persyaratan
dari pemerintah tentang jumlah negara dalam seminar
internasional. Sebelumnya ITN sudah bekerjasama dengan China,
namun belum dengan Jerman dan Jepang. Mereka datang karena
sudah bekerjasama dengan UMP,” jelasnya.
Kegiatan yang diikuti oleh jajaran rektorat, dekanat,
fakultas, dosen, mahasiswa dan kepala LPPM se-Malang ini
menghadirkan Prof.Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc., (DIKTI),
Prof.Dr. Rizalman bin Mamat (UMP), Prof.Dr.Ir. Achmad Herman
Yuwono, M.Phil.Eng. (UI), Prof.Dr. Ferdinand Olawsky
(Karlsruhe University of Applied Science, Germany), Prof.Dr.
Wan Azmi Wan Hamzah (UMP), Prof.Dr. MahadzirIshak (UMP),
Prof.Dr. Jiang Xiaoxia (Ningxia University, China), dan
Prof.Dr. Kenichi Ishibashi (Nagoya University). (mer/humas)

