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ABSTRACT
Tltis rcscurch arttitlecl;Tha Sttrcl.y, o/'At't Jr-turttul,s Muttttgentcrtl ul tltc lntk-trre.tiutt
Institr,Lte oJ'Art in Surctkctrtct. The ctint of'the resecrrch is to.fincl out hovt; the interests,
trseJulne.ss and v,hut.lltctr,tr.s which hecrsrne the ob.ytucle.t b the .tu.s'tainubilit.t, ct'tlte
ptrbltccttion oJ'.jourrtals ctt the Inclonesicttt Institute o.l'Art in Suralcctrta. This'stLtcly
Ltses u clualitcttive resectrch upprouch which clescribes phenontetttt, tligs up tlutu bv
intentiewing, observing and dacunrcnting. The problems in qualitative research are
still tentpctrory, tentative and wiil clevelctp or change aJter the reseurclier is in the
Jietd. Qtralitattve research''i"equires data soru'ces called inJbt'ntants. This .ttLtcly Lt,;e.,
triangnlation technique to test the creclibitity oJ clata by checlcing the data to tlte sctnte
source v,ith dilferent tachnicy,tes. For example, clatu ure obtuined by cloing intervietv,
then checked by.observation, docuntentation, or questionnaire . Interest theory is t;sed
in reviewing the managenxent oJ'this journal. The seconrJ theory; a research model
adaptedfrom Ktm Q}A5) and Nisonger (1997) abcut the influencefactct"s of a personb
desire to use journal Jactlities provided by the. library. Those variables are; Ease oJ'
use, Accessibiltty, Relevance of inibrmation content io the userb informattotr needs,
Quality oJ'information and Intention to use the journal. The results o/ this study are
expected to be an tnput or recommendatton and thoughts for the Indo;tesian institute
of Arst in Surakarta on how to manage the art journals within the Indcnesian Institute
of Arts in Surakarta
Keyw or ds : j ournel, managemen| interes ts, us e/ulnes s and cons traints

.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: Studi Manajemen Jurnal Seni di Institut Seni Indonesia di
Surakarta. Tr-rjuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagairnana rninat,
kegunaan dan faktor-faktor apa yang menjadi kenclala bagi keberlanjutan publikasi
jurnal di lnstitut Seni lndonesia dr Surakarta. Penelitian ini menggr-rnakan pendekatan
penelitian kualitatif yang rnenggambarkan fbnornena, menggali data dengan
mewawancarai, rnengamati dan mendokumentasikan. Permasalahan dalam penelitian
kualitatif masih bersifat sementara, sementara dan akan berkembang atau berubah
setelah peneliti berada di iapangan. Penelitian kualitatif membutuhkan sumber data
yang ciisebut informan. Penelitian ini menggunalian teknik triangulasi untuk menguji
kredibilitas data dengan memeriksa data ke sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan melakukan wawancafa, kemudian diperiksa
dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Teori minat digunakan dalarn rneninjau

t:4A
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lranajenren.jr.rrnal ini. Teori l<edua; niodel penelitian yang diadaptasi dari Kirn (2005)
dan Nisonger (1997) tentang faktor-faktor pengarult l<eingiuan seseorang untuk
menggunal<an fasilitas jurnal yang disediakan oleh perpustakaan. Variabel tersebut
adalah; Kenrudahan penggLlllaan, Aksesibilitas, Relevansi kontetr informasi dengan
kebutulran in1'onrasi pcngguna, Kualitas infomrasi dan Niat untuk menggunakan
jurnal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat rnenjadi masukan atau rekomendasi dan
pentikilan bagi Institut Arst Indonesia di Surakarta tentang bagaimana mengelola
jurnal seni dalarn Institut Seni Indonesia di Surakarta.

Kata kunci:jurnal, manajemen, miltat, kegunaan dan kendala

I.

PENDAIIULUAN
Perguruan tinggi mdmpunyai tugas, yakni

Tri Dhanna Perguruan Tinggi yang salah satunya
merupakan pengabdian kepada masyarakat.

Civitas akademika perguluan tinggi sering kali
melakukan berbagai penelitian ilmiah. Hasil
penelitian inilah yang dapat didesiminasikan
kepada masyarakat, sehingga nrasyarakat
lainnya dapat mengetahui perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknoiogi baik di dalanr negeri

keilmuannya. Jurnal mempllnyai karakteristik
y angt tp date dib andingkanbuku, pembahas annya
iebih ringkas, dapat dijadikan sebagai referensi
alternatif, aplikasi dan implementasi dalam
dunia nyata. Bahkan desiminasi jurnal sudah

demikian sangat berkembang,

j,ik-a

. pada

tahun 1990-an e-journals masih dalam tahap
eksperimental atau hanya sebatas mimpi, nalnun
sel<arang terbukti seffIua itu bukan lagi hanya
rrirnpi saja. Narnun, e-iournals telah rnenjadi
kenyataan seperti PROQUE,ST, EBSCO,
sendiri lnauplln di luar rregeri.
Penelitian ilniiah pada perguruan tinggi OCLC, dan I-GROUPS sebagai contohnya.
biasarrya diterbitlcan dalatn sgbuah junral, yal<ni Pengelola jurnal ini merupakan perusahaanpublikasi yang biasanya ntembahas berbagai pcrusahaan yang mengelola informasi jurnal
macaln ilmu pendidikan, ilinu pengetahuan dan rrrenjadi lebilr menaril< dan mudah dial<ses.
Peran jurnal sangatlah penting sebagai
penelitian yattg metrilil<i inter-val jangka wal<tu
tertentu atar,r telbit secara berkesinallbungan. sumber iltnu pengetahuan dan informasi, serta
Jurnal ihniah adalah sebuah publikasi sebagai nredia komunikasi dalam publikasi
yang diterbitkan secara berkala oleh suatu penelitian atau sejenisnya. Jurnal ditulis dan

organisasi prof'esi atau institusi akademik
yang memuat artil<el-artikel yang menrpakan
produk pernil<iran secara empiris {artikel hasil
penelitian) maupun secara logis (artikel hasil
pemikiran) dalam bidang ilmu tertentu (Putro,
ZAD:4).
Sedangkan nrenurut Adnan (2005), jurnal
ilmiah sebagai forum komunikasi bagi anggota
masyarakat ilmiah disiplin ilmu tertentu. Karena
dibaca oleh anggota rtasyarakat tertentu, maka
jumal ilrliah hanis menyajikan artil<el-artikel
)ang sesuai dengan minat dan kepentingan
tersebut.

.Iurnal lradir, kareria berfungsi melestarikan
ilnru pengetalruan clengan cara filemuat tulisan
dan tlcyebarl<atr infonnasi fokr"rs sesuai bidang

didiseminasikan seb agai sarana ber-komunikasi,
serta diskusi antara berbagai pihak yang terlibat
dalam bidang-biang tertentu atau bidang

keilmuwan yang sama. Pada lingkungan
kampus, mahasiswa dituntut agar menggali
informasi baik yang lampau atau baru sebagai
dasar dalam penelitian mereka. Jurnal ilmiah
selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan
atau kajian ilmu serta temuan baru dalam
pendidikan dan pengetahuan. Berikut ini fungsi
jurnal i lrriah (http //pkp school. sfu cal) yakni :
:

1.

.

Registration,

rnempublikasikan
klairn prioritas ihnu pengetahuan. Hal
yang diutarnakan yakni membangun penulis
dan kepemilikan ide.

a:

l,i
1

,;
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?
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2

Disseminattort, menyediakan

3

mengkomunikasikan penemuan kepada
khalayak yang mencari informasi dari
jurnal yang dimaksud.
Certification, memberilcan keizinan' atall

akses

tanda persetujuan' Hal tersebut metnzrstikan
kontrol l<ualitas jr-rrnal melalui peer rettieiv'

Arcltit,al recorcl, yakni " n-renjaga

4

catatan

ilinu

pengetahuan'

Hai

ir-ri

kesenirutpaan,

jurnal tersebut

disimpan dan desiminasikan oleh perpustakaan'
hasil
Selair-r jurnal sebagai rnedia publikasi
penelitian, jurnal jrigzr dibr-rtuhkan sebagai
studi
syarzit clalatr-r penilain akreditasi program
r-rilai
selain bul<u clar-i literatur lainnya, sehingga
al<reciitasi clipcrolch I cbih r.naksirnal'
Nauuu yang sering menjadi permasalzrhan
adalah pengelolaan jurrnal ilmiah berkaitan

bertujuan untuk tnenyiapkan sebuah sisteur
penyimoanan pQrlnanen untul< karya yang

dipublikasikarr sehingga mereka dapat
dial<ses setiap saat di tnasa depan'

jurnal
Salah satu alternatif mendapatkan
adalah dengan cara berlangganan dari dalam
ne.eeri dan luar negeri' Institut Seni Indonesia
sendiri
ltSI; Surakarta juga telah menerbitkan
berbagai macam bidang kesenian dan atau

clengan l<eberlar-rgsungan jurnai tersebut
atzill terbitnya jumal ataLI dengatr krrta lain
jurnal ihniah ini nrasih timbul-tenggelam
gsLlngan
keberadaannya. Pertnasalahan keberlan
jr.rrnal ini juga terjadi cli Institut Seni Indonesia

Surakarta. Berikut

ini

contoh jurnal yang

diterbitkan oleh cli institut $eni Indonesia
Surakarta, antara lain:

Tabel' 1. Daftar Jurnal Seni di ISI Sural<arta
No

Jurnal

1

Dewa Ruci

Junrsan

2

Ornamen

Jurusan

4

lan Penc iptaan Seni Pas casau ana I S I Ska
Seni FSRD ISI Ska

Brikolase

J urusan

1417-4 i B I

i693-7724
2686-0',79s

T
Seni Murni FSRD SI Ska

Jurusan Seni Media Rekarn FSRD ISI Ska

5

ISBN

2086-8 1 3B

IST Surakarta

J

kernudian

6

Keteg

ISI Surakatla

1

Lakon

Jurusan Pedal

SP ISI Ska

8

Gclar

UPT. Penerbitan ISI

Sl<a

2026-308X
r412-2065
1

829-s835

1

4 I 0-9700

(2017)
Surnber: UPT. Perpustakaan iSI Surakarta

Pengeloiaan jurr-ral melibatkau berbagai
unsllr, unsur dari redaksi dan'unsur SDM (sumber

daya manusia) yakni pelindung, penasehat'
penanggungjawab, pemimpin redaksi, redaksi
pelaksana, reviewer, editor, mitra bestari' nara
sumber dan sebagainya, termasuk pengambil
kebijakan. Peneliti <ialam kajian pengelolaan
jumal di Institr-rt Seni Indonesia Surakarta ini'
akan menggunakan 2 (dua) teori atau rnodel
pengelolaan
jurnal d.ari Kim (2005) andNisonger (1997) yakni;
Pertanta, faktor minat seseorang terhadap
suatuobjek akan lebih terlihatjika objek tersebut
sesuai sasaran dan berkaitan de$gan keinginan

untuk mengulcur faktor dalam

642

serta kebutuhan seseorang yang bersangkutan'
Minat terhactap jLrrnal mempunyai korelasi
yang erat dengan dcrongan pada diri individu
yang kemudian akan menimbulkan keinginan
seseorang untuk berpartisipasi atau terlibat

jurnal'
Kedua, model yang membahas berbagai

dengan keberlangsungan

faktor yang memp engaluhi bagaimana keinginan
seseorang menggunakan fasilitas j'urnal yang
telah disediakan perpustalman. Variabel tersebut

adalah kemudahan akses

(uccessibility),
relevansi isi informasi atau kesesuaian informasi
dengan kebutuhan pengguna dan kualitas
intbrmasinya, serta keinginan memanfaatkan

4 Nomor 2, Desember 2al8
Jurncrl Pltstaks llmialt, Volume

jurnal eiel(tronil( (inten-tiott to LL.re). Selain dua
fai<tor tcrscbut di atas, dalarn perrclitian ini jnga
2l<an menql<aji apa fal<tor

yang nre n.jacli i<etrclala

geberlangsungan terbitnya jur-nai
geni Tndonesia Sural<arta.

z. KAJIAN

di

InstitLtt

LITERATUR

Penelitian tentang kajian pengeloiaair dan
pemanfaatan jurnal sudalr pernah dilal<ukan
dilakukan. Berikut ini penelitian-penelitian
terdahulu yang membahas tentang jurnal ilmiah
dipetguruan tinggi:
Pertama, Eko Setiawan (20 13)' melakukan
penelitian di Perpustakaan Ubaya Surabaya.

Penelitian

ini berjudul Analisis Tingkat

Kepuasan Pemustaka terhadap Layanan dan
Koleksi E1journal di Perpustakaan Universitas
Surabaya. Tujuan dari penelitian ini yakni
untul< rnengetahui bagaimar-ra pemanfaatan
koleksi dan Iayanan e-.jottrnal, serta l<enclala apa
yang dihadapi, dan ditarnbah kernudahan apa
yang didapatkan pemustaka. penelitian telah
dilakukan terhadap pemustaka cii iingkungan
Perpustakaan Universitas -surabaya yang
memanfaatl<an koleksi darr layanan e-journal
baik yang mengakses dari dalarn ataupun dari
luar lingkungan kampus. Hasil penelitian dapat
digunakan sebagai masukan dan rekomendasi
kepada piiral< nranajenrerl agar rneningkatl<ari
kualitas informasi dan layanan kolek.si e-journal
yang telah dilanggan perpustakaan.

Penelitian

ini

menggunakan

nretocle

deskriptif dengan menggunakan n.ietode survei.

Analisis Pen.ianfatan .Iumal Online Scienedirect
d i P erpustakaan ITB. J urnal O n I i n e S c i e n c e D irec t
merupakan publikasi ilrriah yang menyajikan
infornrasi ilmiah terbaru yang memiliki peran
strategis dalam pengernbangan dan penyebaran
ilnru per.rgetahuan dan teknologi. peneiitian ini
rlcngidcrrtifil<asi apa saja fal<tor-fal<tor yang

nrernpengarr:[ri mahasiswa memanfaatkan
jurnal Online ScienceDirecl di perpustakaan
IPB yakni menggunakan rnodel penelitian
yang diadaptasi dari model pembelajaran (Kim,
2005) dan (Nison ger, Z0O4).
Penelitian ini merupakan jenis penelitian

kuantitatif dengan menggunakan

survei
kuesioner. Kernudian menguji pengguna jurnal
Online ScienceDirect pad,a saat menyirsU5un
tesis dengan metode citation analysis melalui

judul artikel yang dibaca

sebagai referensi

pada setiap tesis. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa jumlah responden yang meliggunakan
jurnal Online ScienceDirect dan tingkat
pemanfaatannya belumlair rnaksimal.
Beberapa faktor diuji pengaruhnya terhadap
motivasi dalam memanfaatkan jurnal anhne
S ci eri c e Dtrecr. Falctor kemr.rdahan pen ggunaan
merupakan pengaruh yang paling kuat yak-ni
sebesar 33,27Yo, berikutnya adalah k:alitas
informasi (30,12.. ), kemudian diikuti oteh
arrtarmuka sistenr (24,3%) dan yang terakhir

hanya sedil<it yakni kemampuan konrputer
(6,4501,). Seinentara itu, relevansi isi infonnasi
terlradap l<ebutulran informasi pengguna tidak
berpengaruh pada motivasi penggunaan jurnal
ini. Ker.nudian yang terakhir, ternuan juduljurnal

Jurnlah responden yang diberi l<uesioner
sebanyak 415 responden dan yang memberi pada SciertceDirect
yang sering digunakan
respon sebanyak 400 orang. Hasil penelitian pemustaka sebagai
referensi dalam rtenl.trsun
rnenunjukan bahwa 97% responden atau tesis mahasiswa
Pascasarjana 52 IpB yakni

pemustaka mengakses e-j ournal yang dilanggan

pelpustakaan, 90Yo responden memanfaatkan
artikel e-.j our nal untuk membantu penyelesaian
fugas kuliah, dan 95ok responden tnerasa puas
terhadap kualitas lay anan e-j ourna l.
Kedua, Dwi Dian Nusantari dkk (2015) dari
Intitut Pertanian Bogor. Penelitian ini berjudui

Aquaculture yaitu

3.

sebes

ar 38,68yo.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan

pendekatan

kualitatif; bahwa penelitian kualitatif sering
disebut metode penelitian naturalistik l<arena
penelitiannya dilakukan pada kondisi yang

Jurnal Pustaku llmiah, [/oltmte 4 Nomor 2, Desember 201g
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alamiah atau naturul setting (Sugiyono, 20ll;
12). Permasalahan dalam penelitian kr-ralitatif
masih bersifat sementara, tentative dan al<an
berkembang atau berganti setelah peneliti
berada di lapangan (Sugiyono, 2Ol1;285). Pada
penel itian kualitatif yar-rg rnenj acli in strumemya
adalah peneliti sendiri. Maka dari itu, peneliti
perlu memiliki bekal baik teori " rnaupun
wawasan luas, sehingga mamp'ri memotret,
menganaiisis, bertanya, dan merrgkonstruksi
situasi sosial sehingga apa yang diteliti
menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian
ini menggunakan penelitian kualitatif, analisis
datanya berupa kata-kata tertulis ataupun lisan
dan mempertimbangkan pendapat orang lain
yang biasa disebut dengan informan. Informan
daiam penelitian ini merup akan pengelola jurnal
di iingkungan ISI Surakarta yang berjurnlah 4
(empat) orang.

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perpustakaan Institut Seni lndonesia

Sr-rrakarta dalam kaitannya sebagai penclukung

perglrruail tinggi dalarri rl1encapai tujuannya
dituntut dapat menvedial<an sLlmber-sLlmber
literatur yang relevan, rlralnpu menunjang
peneliti ciaIam rllenyelnpurnakan penelitiannya.
Jurnal diketahui sebagai salah satu literafur yang
terbit secara berkala dan diharapkan relevan

sehingga dapat menunjang kegiatan penelitian
tersebut.
Jurnai merupakan suatu koleksi rian terbitan
berkala atau transmisi hasil-hasil penelitian
mengenai media. Pada perkembangannya,
jurnal memiliki dua format yang dapat diakses
oleh pengguna perpustakaan yaitu; format
tercetak dan format digital (e-journal). Institut
Seni Indonesia Surakarta memiliki beberapa
jurnal tercetak yang terbit dalam kurun waktu
yang telah ditentukan. Namun terlihat jumal

1-.enulis rnelakul<an

bagainrana

nset yang terl<ait

ntinat

Institut Seni

1;ertgeIolaatt

cicngan

jurrt:rl

di

Inclortesia SLtral<at'ta. baqlLirl.ttru

l<eber-raanth:rtan -iltt't-tttl

dan apa fhlttor' f iirrg

menjadi iicn.lala l<ebcrlartgsltttsttlt tet'bitnva
jun-ral di Institut Scni Inclones:ia Sr-traitatta.

I

Kumpulan beberapa
Jurnal ISI Surakarta (Eoto: Ali, 201.8)

Gambar

A.

: Tampilan

Minat Pengelolaan Jurnal
Menurut Slameto (2003

:5

7) menj elaskan

bahwa minat adalah kccenderungan yang
tetap untuk memperhatikan dan mengenang
beberapa kegiatan. Lebih lanjut Slameto
mengemukakan bai-rwa suatu minat dzrpat
diekspresil<an melalui s,-latu pernyataan
yang nrenunjul<kan bahwa seseorang lcbiir
menyukai suatu hal dari pada hal lainnya,
dapat pula dirnatnifestasikan rnelzrlui
partisipasi dalam satu aktivitas. Terkait
dengan penelitian j urnal ini, min at rncrupakan

aspek psikis yang dirniliki seseorang yang
menimbulkan rasa sul.-a ataupun tertarik
terhadap jurnal dan mampu mempengaruhi
tindakan orang tersebut terhadap jurnal. Minat
terhadap jurnal mempunyai hubungan yang
erat dengan dorongan dalam diri individu
seseorang yang kemudian menimbulkan
keinginan untuk aktif atau ter-libat dengan

terbitnya jurnal. Berikut

ini

merupakan
analisis dari hasil wawancara peneliti kepada

para informan:

tersebut terbitnya kurang lancar. Unf,uk itu
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Evaluasi

a)

Tabel2. Aspek Minat p engelolaan Jurnal
Analisis

Penulis naskah
artikel jumal

Pengelolajurnal pada awalnya kesulitan mencari artikel yang berkualitas.
Natnun, setelah mencari penulis artikel dengan meminta ke mahasiswa
s2 dan s3 di kampus selain Institut Seni Indonesia Surakarta dapat
teratasi. Alternatif lainnya dengan cal'a memperluas jejaring melalui
rnedia sosial.

b)

Mitra bestari /
reviewer jurnal

c)
d)

Editor,artikcljurnal
Ketepatan waktu
pengernbalian
naskah, penulis,

I(erjasama dgngan mitra bestari tidak ada permasalahan, yalcni melalui
lcolega dan asosiasi bail< di dalam kota maupun luar l<ota Surakarta.
Dengan sclcitar' 5 editor irrtern -jurnal dapat berialan dengan lancar
Artil<cl yarg rlasul< l<cpacia ;rcngelola kita sampail<an kepada reviewer
dan dengau l<orrunil<asi yang intens al<hirny2 artil<el dapat diteview
tcPnl ltadn ri'al<tilnyr.

:
:

J
;..

J
ffi

e)
0

reviewer
Minat pengelola.
motivasi
Manajernen waktu

1i

Motif sccara individu

ticiak ada, narrun pengelo,la menginginkan prodi,

Jutusan atau Fakultas mentiliki jurnal yang campetible, terakreditasi
dan terbit tepat
walitnnya.

Apabila pengelola jurnal seorang dosen, biasanya terkendala oleh
berbagai l<esibul<arr baik mengajar atau riset yang sangat menyita wakt';.
Sehingga pengelolaan jurnal terhambat, maka dari itu pengeloia butuh

I

il

{
q

:i

I
l

energi atau waktu l<husus untuk fokus

g)
h)

Biaya pengelolaan
jurnal
Sanksi

Biaya yang paling utarna adalah untuk biaya cetak jurnal dan honor
riviewer. Namun, ketika beralih ke e-journal maka biaya cetak akan kita
fokuskan ke
honor
Sanksi keterlambatan terbitnya jurnal bagi pengelola hanya sebatas

keberlanjutan

teguran saja,

terlambat

i)

Siapa pengelola,

dosen/karyawanl
mahasiswa.

Mengelola sebuah jurnal, tidak semua dosen atau orang bisa. Dibutuhkan
seseorang yang punya kemampuan kuat mengkaji, menulis dan yang
Iebih penting adalah yang punya kepedulian. Selain itu yang paling
penting yakni seseorang yang dapat meluangkan waktu untuk mengelola

jurnal.

j)
k)

Kendala
penggunaan

komputer
Berapa personal
pengelola jurnal

Pengelola jurnal selama ini tidak ada masalalr dengan penguasaan
software komputer. Namnn pengelolaan jurnal diperlukan seseorang
yang menguasai sistem OiS (Online Journal System).
Pengelolaan junral diperlukarr sel<itar 5 orang, itu sudah cukup. Namun

dengan perrrbagian
pengelolaan.jurual

l<er-ja

yang .ielas dan solusi ke depan clengan cara

/illl online

j
J
a

!
i

,
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Pemanl'ataan Jurnal
Tabel
Aspek Evaluasi

a)

3

ek Ketnanfaatan Jurnal

Analisis
jurnal
berjalan
Distribusi
dengan lancar baik kepada penulis. pen-ibaca di

Distribusijnlnal

lcaan ataupun

b)

Kemudahan akses
pengguna

c)

Kualitas informasi

baca secara online

Selain kita bisa rnembaca di perpustakaan secara manual, akses secaray'ril
at dibaca dan tti-downloads kapan saja dan dari tnanapun
cnLine

Untuk mempeftahankan kualitas konten pada jurnal, pengelola jurnal
membagi jurnal dalam beberapa skim. Sehingga pengelola dapat
menyampaikan artikel kepada reviewer sesuai bidangnya masing masing
atau sesuai

d) Kualitas

I

percetakan jurnal

keahliannya.

jurnal di iSI Press, hasilnya

sudah bagus dan kita dapat
memanfaatkan sarana milik kita sendiri. Namun terkadang hams menunggu

Penerbitan
lama.

e)

C!

Anti plagiasi /
software

G)

0

-s)

Reievansi jurnal
dengan kebutuhan
pengguna
JLtrnal tercetak/ejurnal/ jr.rrnal

engelola jumal belum memanfaatkan s o.ftw are anti plagiasi. N amun masi h
menggunakan surat pemyataan anti plagiasi yang disediakan pengelola
Konten jurnal masih sangat relevan dengan kebutuhan pengguna- Namun

P

perlu mendorong pembaca agar dapat memanfaa'tkan

juriral

dengan

rnaksimal.
Jurnal sudah online. ketika ada petnbac a yang membutr-rhkan tercetak dapat
rnengunduh sendiri dan cetak sendiri.

onlinc
h)

Jurna.l ,lntul<

akrcditasi PT,
? Penulis?

C.

Jurnal saitgat penting untul< akreditasi, hal ini l<ita biasanya rlcnyesuaikan
dengan isian borang akreditasi program studi. Jurnaijuga penting, baik bagi
perguruan tinggi sendiri maupun bagipenulis @

FaktorUtamaKendalaKeberlangsungan
Jurnal
Menuntt iniorman, pengelolaan jurnal
tidaklah mudah, terdapat kendala dalarn
keberlangsungan jurnal. Faktor utama
yang menjadi kendala keberlangsungan
jumai adalah 1) kurangnya ketersediaan
artikel atau suplai artikel yang berkualitas
dari penulis, 2) dalam pengelolaan jur^nal
membutuhkan editor yang mumpuni, 3)
kesibukan pengelola. Dalam pengelolaan
jurnal, tidak semua orang atau dosen bisa.
Butuh seseorang yang punya kematnpuan
kuat mengkaji, menulis dan yang lebih
penting adalah seseorang yang punya
kepedr"r.lian dan seseorang yang dapat
meluangkan waktu untuk mengelola jurnal.

5. KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Kajian pengelolaan jurnal seni di Institut
Seni Indonesia Surakarta tnenggunakan

'

teori minat dan kemanfaatan. Dari hasil

.

penelitian yang telah selesai dilaksanakan,
diperoleh kesirnpulan sebagai berikut:
Pertama, minat pengelolaan jurnal di
Institut Seni Indonesia Surakarta bahwa
motif secara individu tidak ada, namun
pengelola rnenginginkan prodi, jur-usan atau
fakultas memiliki jurnal yang corupetible,
terakreditasi dan dapat terbit tepat pada

waktunya. Kemudian terkait

dengan

mitra bestari tidak ada masalah yakni
melalui kolega dan asosiasi baik di dalanr
kota nlalrpLlll luar kota Sural<arta. J ika
pengelolaan jurnal dilal<ukan olelr seorang
dosen yakni terkendala oleh berbagai

baik mengajar, riset yang
sangat menyita waktu. Sehi,gga jur'al

kesibukan
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terhambat'dalam peenrbitannya, untuk itu
pengelola butuh energi atau waktu khusus

untuk fokus terhadap jurnal. pengelolaan
jurnai membutuhkan biaya,
lrrrrg paling
utama unful< biaya cetak jurnal dan honor
riviewer. Namun, ketika terbitan secara
tercetal< beralih ke e-.jowrnal maka biaya
cetak dapat kita fokuskan ke biaya honor
reviewer. Pengelolaan jurnal diperlukan
sekitar .5 orang, itu sudah culcup. Narnun
dengan pembagian kerja yang jelas dan
solusi I<e depan dengan cara pengelolaan
jurnal.filll online..
Keclu a, I<ebermanfaatanjurna

I

B.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian rtav kajian
pengelolaan jurnal seni di Institut Seni
Indonesia Surakarta ini diharapkan
kepada pengelola atau seluruh pemarrgku
kepentingan adanya perubahan yang lebih
baik, antara lain:

1.

2.

di Insti tut

I(onten -jurnal nrasih sangat relevan
derrgan l<ebutuhan pcugguna. Nan-run
perlu ntendorong penrbaca agar dapat
memanfaatkarr

jurnal

secara rnaksimal.
Pengelola dalam mempeftahanl<an kualitas
konten pada jurnal membagi jurnal dalam
beberapa s,Lirr, sehingga pengelola dapat
menyamliaikan artikel kepada reviewer

sesuai bidangnya masing masing atau
sesuai dengan keahliannya. Terbitnya jurnal
sangat penting untuk akreditasi, hat ini
kita biasanya menyesuaikan dengan isian
borang akreditasi program studi. Selain itu,
jurnal juga penting baik itu bagi perguruan

tinggi maupun bagi penulis atau

dosen

secara pribadi.

Yang ketiga, faktor- yang rnenjadi
kendala keberlangsungan terbitnya jurnal di
Institut Seni Indonesia Surakarta adalah 1)
ketersediaan artikel atau suplai artil<el yang

energi sumber daya manusia.

Seluruh pengelola jurnal perlu
berkur-npul.

Serri Indonesia Surakarta adalah selain
kita bisa rncntbaca di perpustal<aan secara
nranrral. akses secara.firll onlitte dan
-jurnal
di-dou,nload kapan saja clan dari rnanapun.

Sudah terlalu banyak jurnal di
lingkungan perguruan tinggi ISI
Sural<arta, sebaiknya dikurangi agar
lebih fokus dan untuk menghemat

,, dan

fitemecahkan

per-nrasalahan atau solusi terkait dengan

3.

baik '
Diperlukan sanksi yang jelas jika ada
kelJerlangsungan jurnal ydng

lceterlambatan ter.bitnya jurrral, karena
sclanra irri lranya sebatas teguran saja
oleh pirnpinan.

4.

Pengeloia jurnal berharap adanya
so.ftware anti plagiasi. Selarna ini
masih rnenggunakan surat pernyataan

anti plagiasi yang

disedial<an oleh

pengelola.

5.

Pengelola

jurnal tidak ada

masalah
dengan pengua saax s oftwarc komputer.

Namun dalam pengelolaan jurnal

6.

diperlukan seseorang yang menguasai
sistem OJS (Online Journal Systeml.
Dalam pengelolaan jurnal, tidak semua
ornag atau dosen bisa. Butuh seseorang
yang punya kemampuan kuat mengkaji,
menulis dan yang lebih penting adalah
yang pultya kepedulian ser.ta seseorang

yang dapat meluangkan waktu untuk
fokus nrengelol a jurnal.

berkualitas dari penulis. 2) membutuhl<an
editor yang kurang n.lumpuni 3) kesibukan
pengelola.
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