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Pendahuluan
Publikasi ilmiah kini telah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap
mahasiswa perguruan tinggi di berbagai strata pendidikan untuk memperoleh pengakuan
ilmiah atas kelulusan studinya. Publikasi ilmiah merupakan luaran wajib bagi berbagai
kegiatan penelitian atau penciptaan karya perancangan yang dilakukan mahasiswa selama
menjalani studi di program studi yang diminatinya. Publikasi ilmiah, dapat dilakukan melalui
diseminasi karya mahasiswa dalam prosiding seminar internasional/ nasional atau sebagai
artikel yang dimuat pada jurnal bereputasi. Masalah yang dihadapi oleh mahasiswa pada saat
akan memublikasikan karya tulisan ilmiahnya, salah satunya adalah bagaimana mahasiswa
dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang diadaptasikan dari laporan riset atau
perancangannya, sesuai dengan ketentuan teknis penulisan dari makalah atau jurnal yang
dituju. Kerap pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan pada mata kuliah metodologi
penelitian tidak cukup praktis membekali mahasiswa untuk bisa membuat karya tulis ilmiah.
Menjawab permasalahan tersebut, tim PKM yang beranggotakan dosen sekaligus pengelola
jurnal ilmiah “Mezanin” melakukan kegiatan pelatihan penulisan naskah jurnal ilmiah yang
ditujukan bagi mahasiswa peserta mata kuliah Tugas Akhir, Program Studi Desain Interior,
Fakultas Seni Rupa & Desain, Universitas Tarumanagara.

Metode Pelaksanaan
Kegiatan pelatihan penulisan naskah jurnal ilmiah dilakukan dengan metode pelatihan
(workshop). Mahasiswa peserta Tugas Akhir yang telah diberi arahan melalui koordinator
Tugas Akhir dan tautan berisikan templat artikel jurnal “Mezanin”, menyiapkan materi
tulisan ilmiahnya untuk dibawa ke forum pelatihan. Dalam pelatihan mahasiswa diberikan
pengetahuan esensial bagaimana mengadaptasikan laporan riset/ perancangan ke dalam
artikel jurnal dan panduan langkah demi langkah praktis untuk dapat menyelesaikan
tulisannya.

Hasil PKM
Kegiatan PKM berupa pelatihan ini menghasilkan luaran draft artikel yang sudah mengikuti
gaya selingkung jurnal “Mezanin”. Lembar self assesment yang disiapkan oleh instruktur dan
diisi mahasiswa sebagai peserta pelatihan menjadi salah satu luaran kegiatan pelatihan yang
dapat menjadi panduan dan kontrol validitas materi penulisan mahasiswa.

Kesimpulan
Kegiatan PKM berupa pelatihan penulisan naskah jurnal ini, efektif memberikan kontribusi
bagi kemudahan dan kelancaran mahasiwa dalam mengadaptasikan materi riset/
perancangannya ke dalam artikel ilmiah, dalam hal penetapan topik/ judul dan metodologi
penulisan berikut struktur penulisan mengikuti gaya selingkung jurnal yang dituju. Dosen
pembimbing dipermudah dengan adanya kegiatan pelatihan ini, sehingga dapat memfokuskan
bimbingan penulisan pada aspek substansi riset/ perancangan.
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