
 

International Webinar Research Ideation Canvas And 
Experience 

Rabu, 31 Maret 2021, LP2M Universitas Medan Area didukung oleh Universiti Malaysia 

Kelantan, Universitas Teknologi Mara dan Universitas Indonesia mengadakan Webinar 

International Research Ideation Canvas and Experience. Kegiatan ini berlangsung secara 

daring melalui platform aplikasi meeting Zoom pada 09.00 – 12.30 WIB. 

Kegiatan dibuka langsung oleh Moderator, Ahmad Rafiki, Ph.D. Adapun Narasumber yang 

dihadirkan dalam acara ini yaitu Head of Research Cluster, Creative Innovation & Digital 

Technology Universiti Malaysia Kelantan, Assoc. Prof. Ts. Dr. Nik Zulkarnaen Khidzir. 

Sementara itu, untuk sesi diskusi kegiatan dibawa langsung oleh Dr. Sylvia @ Nabila Azwa 

Ambad dari Universitas Teknologi Mara dan Sri Rahayu Hijrah Hati, SE, M.Si, PhD dari 

Universitas Indonesia. 

 

Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc dalam sambutannya 

menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para narasumber untuk dapat menjadi 

narasumber dan mengisi kegiatan ini. 

Rektor mengatakan kegiatan webinar ini sangat bagus sekali, khususnya bagi dosen untuk 

meningkatkan pengetahuan dalam meneliti dan menulis artikel di jurnal internasional yang 

bereputasi. “Menulis suatu artikel memang bukan suatu hal yang mudah, harus memiliki style 

dan kemampuan, talenta untuk bisa mengungkap hasil temuannya untuk ditulis di artikel dan 

untuk di publish di jurnal yang kita tuju“. Ucap Rektor. 

Rektor juga mengungkapkan bahwa dosen harus banyak membaca untuk dapat memiliki 

pengalaman dan pengetahuan terbaru dalam menulis artikel jurnal. 

http://lp2m.uma.ac.id/
http://ojs.uma.ac.id/


 

Kemudian Dr. Ir. Sumihar Hutapea, MS selaku Kepala LP2M Universitas Medan Area juga 

memberikan sambutan dalam kegiatan ini. “Universitas Medan Area dalam hal ini Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ingin terus menumbuhkembangkan minat meneliti 

bagi para dosen khususnya Dosen Universitas Medan Area, oleh sebab itu kegiatan penelitian 

harus dapat mengikuti perkembangan, kita ketahui bahwa salah satu metode penelitian yang 

saat ini sangat berkembang adalah Research Ideation Canvas, yaitu sebuah inovasi 

manajemen pengetahuan strategis untuk para akademisi dan juga para peneliti yang dapat 

mengubah ide penelitian yang kompleks menjadi suatu penelitian yang komprehensif“. Ucap 

Kepala LP2M. 

Adapun Kegiatan ini bertujuan adalah untuk memperkenalkan pendekatan dan praktik baru 

dalam dunia penelitian. 

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Assoc. Prof. Ts. Dr. Nik Zulkarnaen 

Khidzir. Beliau menjelaskan apa arti dari penelitian, apa itu ide dan apa itu inovasi dan juga 

beliau menjelaskan apa itu Research Ideation Canvas dan cara membuatnya. 

 

Sesi kemudian dijelaskan oleh Dr. Sylvia @ Nabila Azwa Ambad menjelaskan tentang masalah 

dalam penelitian dan mencari ide baru dalam penelitian, bagaimana menentukan ide didalam 

penelitian dan cara efektifnya. Dan selanjutnya materi dibawakan oleh Sri Rahayu Hijrah Hati, 

SE. M.Si, PhD mengenai bagaimana melakukan penelitian bagi dosen pemula dan mencari 

pengalaman dalam mempublikasikan artikel di jurnal. 



Kegiatan webinar ini dihadiri oleh 338 peserta online zoom dan 346 Peserta Livestreaming 

Youtube dan berlangsung selama 3 jam 20 menit yang dimana pelaksanaanya didukung oleh 

P2TI Universitas Medan Area 

Diharapkan kegiatan menjadi acuan bagi para dosen dan para peneliti dalam menemukan ide 

dan hal baru di dunia penelitian khususnya bagi dosen Universitas Medan Area. 

 

 

 


