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Artikel ini secara umum merupakan komentar yang diberikan oleh seorang Editor
MIS yaitu Carol Saunders. Permasalahan utama yang diangkat oleh penulis adalah
mengenai tumpukan pekerjaan (backlog) yang meningkat serta masalah biaya (cost)
dalam penerbitan jurnal. Meningkatnya tumpukan pekerjaan disebabkan oleh meluasnya
topik jurnal yang akan diterbitkan sehinga jumlah penulis yang mengirim karya tulisnya
ke editor pun semakin banyak. Selain faktor tersebut , hal ini juga disebabkan oleh proses
review yang bersifat membangun (developmental review) dari para editor di MISQ.
Hal yang selanjutnya dibahas adalah masalah penerbitan jurnal edisi kelima.
Muncul issue mengenai kemungkinan diterbitkannya jurnal dalam bentuk elektronik yang
bisa diakses secara online. Dengan akses seperti ini, ada kemungkinan jumlah akses akan
meningkat karena berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lawrence, karya ilmiah dalam
bidang komputer yang dipublikasi secara online akan diakses 2,6 kali lebih banyak. Akan
tetapi, Carol menyebutkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang membuat
penerbitan secara online untuk keseluruhan jurnal adalah tidak mungkin. Masalah yang
dimaksud oleh Carol adalah :
Image (kesan)
Ada kesan bahwa jurnal elektronik yang diterbitkan secara online memiliki
kualitas yang lebih rendah dibanding dengan yang dicetak. Ironisnya, pendapat ini
justru berasal dari para peneliti di bidang sistem informasi yang telah lama
menjadi pembaca sekaligus kontributor pada MISQ. Tambah lagi ada kesan
bahwa legitimasi jurnal elektronik lebih diragukan ketimbang jurnal yang dicetak.
Hal ini menyangkut proses promosi atau penghargaan kepada karya ilmiah.
Association of Research Libraries (ARL), badan yang menangani masalah
pengukuran dan pemberian peringkat karya – karya ilmiah juga merasa ragu akan
kualitas jurnal elektronik dalam hal identifikasi pemilik jurnal tersebut.
Archiving (pengarsipan)
Meskipun jurnal elektronik dapat memudahkan pekerjaan para pustakawan namun
sebagian besar perpustakaan universitas hanya menyediakan arsip jurnal yang
dicetak sedangkan jurnal elektronik tidak diarsipkan. Hal ini diakibatkan karena
Copyright © 2006 Kelompok 148 Seminar C (Sayudi Asmoro)
Permission is granted to copy, distribute, and/or modify this paper.

sistem penilaian peringkat yang diberlakukan ARL hanya memperhitungkan
jurnal – jurnal yang tersimpan cukup lama dalam arsip .
Cost (biaya)
Sebagai salah satu langkah untuk mengatasi tumpukan artikel, pada edisi kelima
ini terdapat perubahan ukuran kertas yaitu dari 8 ½” menjadi 11” dan ukuran
huruf pun disesuaikan agar memuat lebih banyak artikel.
Biaya menjadi masalah bagi MISQ karena pasar dari jurnal ternyata menyulitkan
secara ekonomis. Hal ini diungkapkan dalam sebuah editorial oleh Ron Weber.
Intinya, biaya untuk penerbitan jurnal tidak ditanggung secara langsung oleh para
penulisnya namun mereka membayarnya secara tidak langsung dengan cara
menjadi reviewer untuk artikel – artikel dari koleganya.
Masalah lain yang dikemukakan Weber adalah bahwa akses terhadap jurnal
seringkali “gratis”. Para mahasiswa atau pun peneliti akan cenderung mengakses
jurnal tanpa mengeluarkan biaya melalui web perpustakaan universitas mereka.
Hal ini menimbulkan turunnya jumlah pendaftaran pada MISQ.
Weber menilai bahwa turunnya jumlah pendaftaran pada MISQ ini juga dipicu
oleh aliansi MISQ dengan AIS. Dalam aliansi ini, AIS membayar sejumlah uang
untuk mendapatkan fasilitas akses gratis bagi semua anggota AIS. Dengan
melipatgandanya jumlah anggota AIS, ternyata diambil rata – rata , dengan
“pendaftaran kolektif” ini, setiap anggota AIS hanya membayar $8 dollar untuk
akses ke jurnal MISQ. Hal ini tentu saja menciptakan masalah ekonomi bagi
MISQ.
Dua cara yang mungkin bisa ditempuh oleh MISQ yaitu memberlakukan biaya
publikasi dan biasa submit (submission fee) terhadap penulis artikel. Kedua jebis
biaya ini besarnya bermacam – macam, tujuannya adalah mendanai penerbitan
jurnal MISQ.
Seksi terakhir dari tulisan ini berisi mengenai pergantian yang terjadi di divisi editorial
serta ucapan terimakasih dari penulis untuk berbagai koleganya.
Komentar Penulis Rangkuman :
Tulisan ini mungkin akan mengejutkan bagi para pembacanya karena ternyata
MISQ mengalami masalah ekonomi yang lumayan rumit hingga salah satu editor
seniornya mengungkap masalah ini dalam editor’s comment-nya. Para konsumen dari
jurnal – jurnal ilmiah harusnya peduli akan masalah ini dan menyumbang saran kepada
MISQ untuk mengatasinya.
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Masalah yang diangkat pada tulisan ini dijelaskan dengan sangat gamblang dan
sederhana. Sebagai saran, alangkah baiknya jika untuk mengungkap masalah ekonomi
dalam MISQ, dilakukan kolaborasi dengan bagian atau divisi keuangan (jika ada) atau
dengan petinggi MISQ yang lainnya karena ada rasa yang kurang “pas” jika seorang
editor menganalisa masalah yang berhubungan dengan pendanaan.
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