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• Pengertian Publikasi Ilmiah 

• Publikasi ilmiah dapat diartikan 
sebagai penyebarluasan suatu 
penelitian ilmiah orisinal yang 
telah dilakukan oleh 
seseorang/sekelompok orang 
atau penyebarluasan 
perbaharuan penelitian yang 
sebelumnya telah dilakukan oleh 
orang lain 



Jenis Publikasi Ilmiah 

• 1.Paper/makalah penelitian 
• Paper adalah artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional dan 

jurnal nasional dengan bercirikan ilmiah, berkisar dari beberapa 
halaman hingga beberapa lusin halaman. Dalam ilmu alam, paper 
penelitian saat ini telah menjadi alat paling penting untuk 
mengkomunikasikan hasil. 

• 2. Artikel review 
• Artikel jurnal yang merangkum status pengetahuan dalam bidang 

penelitian tertentu dengan mengutip semua studi terbaru yang 
relevan, tanpa menyajikan data baru sendiri. Selain jenis-jenis 
publikasi ilmiah seperti yang telah disebutkan di atas, ada pula 
jenis-jenis publikais ilmiah lainnya yang mungkin pula berisi surat 
kepada editor, resensi buku, atau jarang jenis artikel lainnya.  
 
 



• 3. Buku pelajaran 

• Menyajikan status pengetahuan dalam bidang sains tertentu dalam format 
yang mudah diakses. Ini dapat ditujukan untuk audiens yang sangat 
berbeda, mulai dari siswa sekolah hingga ilmuwan profesional lainnya 
yang mungkin ingin menggunakannya sebagai referensi untuk program 
universitas mereka sendiri. 

• 4. Prosiding konferensi 

• Pengertian prosiding adalah kumpulan berbagai publikasi suatu penelitian 
yang dibukukan dan biasanya memiliki tema Beda prosiding dengan jurnal 
adalah, prosiding hanya menerbitkan paper-paper yang diseminarkan 
dalam seminar/conference tertentu.  Prosiding adalah kumpulan dari 
paper akademis yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis. 
Biasanya didistribusikan sebagai buku cetakan setelah seminar usai. 
Prosiding berisi kontribusi yang dihasilkan para peneliti dalam seminar 
tersebut. 



Tujuan 

• Tujuan publikasi ilmiah adalah untuk 
memberikan informasi kepada pembaca, 
khususnya dari kalangan akademisi atau para 
ahli di bidangnya. 

 



• Manfaat Publikasi Ilmiah 
• Terdapat beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dengan 

mempublikasikan karya atau tulisan ilmiah yang telah kita buat, 
diantaranya yaitu: 

• 1. Memperdalam pemahaman terhadap materi perkuliahan 
• Saat kita membuat tulisan ilmiah yang  berkaitan dengan bidang 

ilmu kita, kita dituntut untuk membaca banyak referensi. Referensi 
tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya buku, jurnal, 
publikasi ilmiah, dokumen-dokumen negara, artikel daring hingga 
berita harian. Dengan membaca banyak referensi, tentunya 
pengetahuan kita juga akan bertambah. 

• Bahkan, apabila tulisan ilmiah kita itu adalah hasil penelitian, maka 
tentunya kita memperoleh pengetahuan ketika mencari data primer 
di lapangan. Melalui pencarian data primer, kita akan meningkatkan 
pemahaman sekaligus pengalaman dalam bidang keilmuan kita. 
 



• 2. Latihan persiapan untuk Tugas Akhir 
• Tugas akhir merupakan syarat wajib bagi setiap mahasiswa.  
• 3. Portofolio 
• Ketika artikel yang kita tuliskan berhasil melewati serangkaian 

seleksi yang dilakukan oleh reviewer dan editor, maka satu hal yang 
pasti ialah kita telah memperoleh pengakuan bahwa artikel kita 
telah ditulis dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditentukan 
dan memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan. 

• Ketika artikel tersebut telah diterbitkan di jurnal, itu berarti bahwa 
artikel ilmiah yang kita tulis telah diabadikan dalam bentuk tulisan, 
atau dengan kata lain kita sudah mempunyai portofolio berkaitan 
dengan bidang keilmuanmu. Portofolio tersebut berguna bagi kita 
yang berniat untuk melamar pekerjaan di lembaga-lembaga yang 
kita tuju. 

• 4. Salah satu syarat wajib bagi  guru untuk naik pangkat 
 



 


