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Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jurnal Ilmu 

Perpustakaan dan Informasi India 
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Alih bahasa karya V K J Jeevan 

 
Jurnal adalah sarana utama untuk menyebarkan publikasi penelitian dan alat ukur 

standar penelitian di dalam negeri melalui publikasi. India memiliki pertumbuhan 

populasi peneliti dan akademisi yang ingin menerbitkan dan mencari saluran yang 

mudah untuk menjamin publikasi cepat. Jurnal India secara keseluruhan dan 

khususnya Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi mengalami kegagalan ketika 

dituntut untuk menjaga kualitas. Harus ada penerimaan dan peninjauan pertama 

dan kali pertama diterbitkan kebijakan pertama yang diadopsi oleh jurnal Ilmu 

Perpustakaan dan Informasi India. Editor jurnal India harus lebih komunikatif 

dengan penulis dan mereka harus mengadopsi praktik terbaik yang diikuti oleh 

editor jurnal internasional. Peneliti Ilmu Perpustakaan dan Informasi India 

memiliki beberapa jurnal dan prosiding konferensi untuk mempublikasikan 

makalah mereka di satu sisi dan ada kebutuhan untuk menerbitkan jurnal cetak 

untuk kemajuan profesional. Hal ini menjadi penting terutama pasca Indikator 

Kinerja Akademik (API) yang diperkenalkan oleh UGC setelah VI Central Pay 

Revisi dimana 55% dari nilai API dapat diklaim melalui publikasi. Melalui akses 

berbasis konsorsium, peneliti Ilmu Perpustakan dan Informasi terkena aturan 

seperti di negara-negara maju. Sehingga beberapa makalah oleh para peneliti Ilmu 

Perpustakaan dan Informasi dari India muncul di jurnal internasional. Ada juga 

banyak makalah yang terbuang dalam proses konferensi dan kumpulan volume 

artikel dan bunga Editor didorong menjadi bab sebuah buku. Publikasi seperti 

tidak pernah memiliki jangkauan yang lebih luas dan kurang mendapat kontrol 

bibliografi. Penulis dan peneliti perlu untuk melestarikan hasil penelitian mereka 

dengan memilih penyebaran yang lebih luas dan visibilitas yang lebih baik dengan 

memilih untuk mempublikasikan dalam jurnal berkualitas dan mereka dapat 
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memperkuat jurnal India hanya dengan menerbitkan makalah terbaik mereka 

dalam jurnal tersebut. 

 

Kata kunci : jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi ; India; kualitas Journal 
 
Pengantar 

Ernest Hemingway menyebutkan bahwa niatnya untuk menulis : "Tujuan saya 

adalah untuk meletakkan di atas kertas apa yang saya lihat dan apa yang saya 

rasakan terbaik dan paling sederhana." Sikap seperti itu bisa bekerja di belakang 

pikiran orang-orang yang terlibat dalam penulisan profesional juga. Semua orang 

ingin menulis dan mendapatkan pengakuan, semua orang ingin berbagi dengan 

profesional lain apa  yang ia pelajari, dan semua orang ingin memainkan peran 

kecil dalam kemajuan profesi. Sebagai disiplin yang dimulai pada tahap pasca 

sarjana, ilmu perpustakaan dan informasi (LIS) memiliki banyak peminat seperti 

disiplin ilmu lainnya seperti jurnalisme, manajemen, komputer dll. Permulaan 

munculnya LIS sebagai disiplin ilmu, melalui pendidikan jarak jauh lebih 

meningkatkan jumlah lulusan dan praktisi di India. Banyak dari mereka 

melakukan penelitian dan dihasilkan penelitian yang dinilai berdasarkan kualitas 

dan kuantitas publikasi. Jurnal adalah kendaraan utama untuk menyebarkan 

publikasi penelitian serta dapat mengukur standar penelitian di dalam negeri 

melalui publikasi. Salah satu cara penelitian yang baik menjadi tajuk utama jurnal, 

yang pada akhirnya menemukan tempat di jurnal terbaik.  Penelitian berkualitas 

rendah, tidak dapat menghasilkan publikasi yang bagus. Seluruh masalah berfokus 

pada kekuatan dan kualitas penelitian LIS, kualitas dan standar makalah penelitian 

yang dihasilkan oleh negara, mayoritas dari yang menemukan dimasukkan dalam 

jurnal LIS yang diterbitkan dari negara. 

 

Jurnal LIS India 

Sebuah pencarian di Ulrichsweb global Serials Directory 

(https://ulrichsweb.serialssolutions.com/) untuk kata kunci 'perpustakaan', 

'informasi' dan ‘India’ diambil 105 jurnal. Hanya 67 jurnal ditandai sebagai 

'Aktif'. Status 19 jurnal ditandai sebagai 'diteliti / belum terselesaikan', 18 jurnal 
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sebagai 'Berhenti', dan 1 jurnal sebagai 'ditangguhkan'. Dalam sebuah blog tanggal 

3 Maret 2014, daftar 85 jurnal ilmu perpustakaan yang diterbitkan di India, 

dimana 8 adalah jurnal multidisiplin, 74 adalah jurnal bahasa Inggris dan sisanya 

jurnal multibahasa (bahasa Inggris dan bahasa daerah) (http: // libraryrulesgov.- 

blogspot.in/2014/03/lis-journals-published-in-india.html). Patra dan Chand 

mengidentifikasi 6 jurnal inti di bidang LIS dan 13 jurnal (di mana 2 yang 

internasional) sebagai penelitian penting bagi LIS di India (1). Mahesh dan 

Wadhwa menjelajahi kemungkinan menggunakan fitur 'pencarian referensi 

kutipan' dari database Web of Science (WOS) untuk peringkat jurnal LIS India 

(2). Ketika banyak penulis lokal ragu untuk mengutip sumber-sumber India dan 

sebaliknya lebih memilih untuk mengadopsi sumber internasional, sulit untuk 

menyadari dampak dari studi kutipan, meskipun inisiatif seperti Google Scholar 

dan India Citation Index mencoba untuk memetakan kutipan dari karya tulis di 

India. Sebuah daftar ilustrasi jurnal LIS utama yang diterbitkan di negara ini 

disajikan pada Tabel 1 dan jumlah makalah yang diterbitkan di jurnal-jurnal lain 

yang tercakup dalam Abstrak Ilmu Perpustakaan dan Informasi (LISA) . 

 

Dasar Realitas jurnal LIS India 

Ketika mendiskusikan studinya tentang 200 LISJs Asia (Jurnal Ilmu Perpustakaan 

dan Informasi) pada umumnya, dan khususnya 70 orang di Asia Selatan (yang 57 

berasal dari India), Sharma menunjukkan masalah mereka (3) : 

• Frekuensi terbit jurnal yang bervariasi dari triwulan, semesteran, tahunan, tidak 

teratur dan banyak jurnal tidak terbit pada waktunya. Kadang-kadang beberapa 

topik, atau bahkan beberapa volume, digabungkan. 

• Kertas yang digunakan untuk mencetak mayoritas jurnal adalah kertas yang 

tidak kualitas baik. Menjadi kuning dalam beberapa tahun dan mungkin, tidak 

bebas asam. 

• Banyak artikel yang kurang berkualitas karena penulis tidak menjiwai karyanya, 

menulis sedikit kalimat dan banyak yang tidak berhubungan antara paragrafnya. 

Tampaknya editor putus asa untuk mendapatkan artikel dan mempublikasikannya 

atau mengedit dengan tepat atau koreksi cetak yang baik tanpa melihat kualitas 
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penulis. Mungkin ditambah dengan tidak adanya atribut pemasaran untuk sirkulasi 

mereka.  

• Banyak editor jurnal sudah memulai tanpa perencanaan yang tepat : keuangan, 

dan pemasaran yang mengakibatkan banyak jurnal mengalami kematian dini. 

Mayoritas editor paruh waktu, tanpa bantuan yang tepat, yang membuatnya sangat 

sulit untuk menjalankan kualitas dan bisnis yang menguntungkan. 

• Beberapa penerbit tidak pernah mengganti salinan hilang dan jurnal rusak 

mereka. Seringkali bahkan penulis tidak menerima salinan bebas dari jurnal dan / 

atau off-print artikel mereka. 

 

Beberapa masalah masih mengganggu banyak jurnal yang diterbitkan dari India. 

Ketepatan waktu publikasi dan saat ini kurang lebih banyak dari jurnal 

mempublikasikan tepat waktu. Beberapa jurnal masih berlatih menggabungkan 

isu tanpa banyak penambahan dalam jumlah halaman. Praktek-praktek seperti itu 

dapat mempengaruhi kepercayaan dari pelanggan yang dapat menyebabkan 

berkurangnya langganan di tahun-tahun berikutnya. Kualitas kertas yang 

digunakan untuk mencetak jurnal dalam beberapa kasus telah ada peningkatan 

dalam kualitas. Dengan kehadiran lulusan dan kursus profesional dalam domain 

ilmu perpustakaan, kualitas tulisan terus meningkat meskipun masih banyak yang 

harus dilakukan untuk menulis profesional. Koreksi cetak merupakan daerah 

utama di mana jurnal LIS negara dapat melakukan banyak hal seperti kesalahan 

ejaan dan tata bahasa, melihat yang terbaik dari jurnal. Beberapa jurnal 

meninggalkan bukti membaca untuk penulis tetapi cek pada input penulis harus 

dibuat pada tingkat editorial sebelum dicetak. Jurnal perorangan akan tenggelam 

seiring tenggelamnya orang tersebut. Hanya jurnal terbitan asosiasi dapat 

melanjutkan eksistensinya. Pemasaran adalah bertanggung jawab untuk visibilitas 

jurnal tersebut. Tidak seperti jurnal internasional dengan dorongan utama pada 

pemasaran dan promosi langganan, jurnal India secara keseluruhan dan jurnal LIS 

khususnya gagal pada aspek penting ini. Penyadapan pada langganan pribadi, 

menjadi masalah individu untuk pembelian pribadi dan kelembagaan, promosi 

yang agresif di pasar dunia ketiga (jurnal individu sendiri tidak bisa melakukan ini 
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dan karenanya lembaga seperti NISCAIR, DESIDOC atau INFLIBNET atau agen 

langganan swasta dapat melakukan promosi untuk jurnal yang diterbitkan dalam 

negeri) adalah beberapa daerah untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan 

jangkauan jurnal tersebut. Mengganti salinan rusak atau hilangnya pelanggan 

adalah praktek bisnis jurnal India dalam meniru jurnal internasional. Untuk 

menjelaskan urgensi tersebut, beberapa salinan tambahan dari isu-isu perlu 

dicetak. Hanya mengandalkan pada kemasan dilapisi plastik dan pengiriman 

melalui kurir terdaftar atau posting cepat atau terkenal dapat menghilangkan kasus 

salinan rusak atau hilang. Setiap penulis harus disediakan dengan setidaknya satu 

salinan masalah dari makalahnya yang diterbitkan. 

 

Editor 

Davis berpendapat bahwa 'hyperinformation' atau banjir informasi adalah masalah 

kualitas sinyal antara pengirim (penulis) dan penerima (atau pembaca), dan 

berpendapat bahwa peran editor dalam memediasi sinyal-sinyal ini perlu 

ditingkatkan - tidak berkurang - dalam informasi dunia berkembang (4). Ada tiga 

jenis editor jurnal kita temui di dunia jurnal LIS India. Salah satunya adalah editor 

jurnal yang melayang di mana satu orang terus sebagai editor untuk waktu yang 

lebih lama. Lebih dari 28% artikel LISA berasal dari jurnal LIS India yang diedit 

oleh Prof. PN kaula. Satija diringkas ketajaman editorial dalam beberapa kata 

untuk memetakan seperti bakat menakjubkan (5) : "Banyak tanduk hijau telah 

menjadi penulis, berkat perawatan dan bimbingan. Dia akan menghabiskan 

berjam-jam di sebuah artikel yang dikirim oleh seorang profesional, bahkan 

penulis pemula, untuk memperbaiki dan memolesnya untuk membuat itu 

diterbitkan". 

 

Tidak ada salahnya dalam pengaturan tersebut ketika yang bersangkutan memiliki 

bakat dan minat untuk memikul tanggung jawab multifaset dengan jurnal 

berkualitas. Seperti benar kata Prof. kaula, "Dia mendorong penulis baru, diedit 

kertas mereka sendiri tetapi tidak pernah berkompromi pada kualitas dan standar. 

The Herald berumur panjang lebih dari 45 tahun pada negara di mana tingkat 



Teguh Yudi C. Pustakawan Universitas Negeri Malang Page 6 
 

kematian mereka sangat tinggi. Itu model yang jarang ditemui dalam format dan 

isi (5). Lalu ada jurnal yang terkatung-katung oleh lembaga atau asosiasi di mana 

perubahan sering terjadi di keredaksian seperti dalam kasus Jurnal SRELS atau 

Buletin ILA. Ada juga kasus di mana satu orang yang terus sebagai Editor untuk 

durasi yang lebih lama seperti dalam kasus IASLIC Bulletin. Beberapa editor 

jurnal mendapatkannya karena posisi resmi mereka, beberapa karena preferensi 

mereka sebagai eksekutif yang terpilih dari asosiasi, tetapi mereka semua 

mencoba dengan cara mereka sendiri untuk melanjutkan dan skala peningkatan 

lebih lanjut dari jurnal yang bersangkutan, meskipun banyak rintangan. 

 

Booming penulis di zaman API 

Hukum Lotka menggambarkan frekuensi publikasi oleh penulis dalam field 

tertentu (6). Ini berarti jumlah penulis menerbitkan sejumlah artikel adalah 

sebanding dengan jumlah penulis menerbitkan satu artikel. Ada beberapa penulis 

yang menulis beberapa makalah semakin meningkat ketika artikelnya 

dipublikasikan, penulis yang menghasilkan banyak publikasi menjadi berkurang. 

Dengan kata lain, ada 1/4 penulis menerbitkan dua artikel dalam jangka waktu 

tertentu karena ada publikasi oleh penulis single, 1/9 sebanyak menerbitkan tiga 

artikel, 1/16 menerbitkan empat artikel, etc (6). Peneliti LIS India memiliki 

beberapa jurnal dan prosiding konferensi untuk mempublikasikan makalah 

mereka di satu sisi dan ada kebutuhan untuk menerbitkan dalam bentuk cetak 

untuk kemajuan profesional, terutama setelah terjadinya Indikator Kinerja 

Akademik (API) yang diperkenalkan oleh UGC setelah Vith Central Pay Revision 

(7). 

 

Tabel 3 menunjukkan Kategori III (Penelitian dan Publikasi dan Akademik 

Kontribusi) topi untuk menghitung total klaim skor API untuk Rekrutmen 

Langsung / Kemajuan Karir. Publikasi penelitian di jurnal dapat mengklaim 30% 

dari total poin dan 25% untuk publikasi penelitian dalam buku. Dengan demikian 

pentingnya publikasi penelitian dan munculnya tersebut sebagai faktor utama 

untuk kemajuan karir. Tabel 4 menyoroti poin API yang dapat diklaim untuk 
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publikasi penelitian: 15 poin bagi mereka dalam jurnal referensi, 10 poin untuk 

jurnal non-referensi tapi mempunyai ISSN jurnal, 10 poin untuk edisi cetak 

termasuk dalam prosiding konferensi, 50/25/15 poin dari buku-buku/ penerbit 

lokal internasional / nasional atau 10/5/3 poin untuk satu bab dalam buku tersebut. 

Di mana pun jurnal yang relevan dengan disiplin tertentu, ada ketentuan untuk 

meningkatkan skor API untuk edisi cetak dalam jurnal referensi sebagai berikut : 

(i) diindeks jurnal - 5 poin; (ii) edisi cetak dengan dampak faktor antara 1 dan 2 

10 poin; (iii) edisi cetak dengan dampak faktor antara 2 dan 5 dengan 15 poin; (iv) 

edisi cetak dengan dampak faktor antara 5 dan 10 dengan 25 poin. Karena API, 

ada makalah, prosiding konferensi lebih banyak, dan publikasi baru dalam jurnal 

dan bentuk buku semua mengikuti kondisi yang ditetapkan dari ISBN / ISSN. 

Menjaga kualitas terhadap kelebihan jumlah jurnal merupakan tantangan utama 

yang dihadapi oleh para peneliti ilmu perpustakaan seperti di banyak bidang lain. 

 

Review 

Review adalah pekerjaan tanpa pamrih. Peran Editor sangat penting untuk review 

bersama, bekerja secara efektif sebagai satu tim yang dapat memberikan umpan 

balik yang koheren untuk penulis dalam laporan yang tidak sesuai dari para 

pereview (8). Karena sifat sukarela dari pekerjaan, banyak pengulas tidak 

meninjau pada kecepatan yang sama dan editor tidak dapat menetapkan tenggat 

waktu untuk pekerjaan. Ada kebutuhan untuk menghindari pengulas lambat. 

setiap jurnal LIS harus ketepatan waktu yang menunjukkan tanggal penerimaan 

artikel, revisi dan penerimaan. Penerimaan jurnal pertama ditinjau dan pertama 

kali diterbitkan adalah kebijakan pertama yang diadopsi oleh jurnal LIS India. Hal 

ini akan menjamin kesempatan yang sama kepada penulis yang tersebar di 

wilayah geografis yang lebih luas, dipisahkan oleh hambatan bahasa dan budaya 

sosial. Telah diamati bahwa penolakan relatif lebih cepat dalam jurnal 

internasional. Editor jurnal internasional memeriksa edisi cetak dalam waktu yang 

wajar dan kemudian memutuskan untuk mengirim untuk meninjau atau menolak. 

Editor jurnal internasional lebih komunikatif. Mereka menikmati reguler 

menindaklanjuti untuk mencari laporan review sehingga waktu terikat keputusan 
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tentang naskah dan publikasi mereka. Ulasan tulisan memiliki kesempatan 

publikasi dalam bentuk awal atau dalam versi revisi. Banyak jurnal India 

memutuskan tentang penerimaan atau penolakan setelah membutuhkan waktu 

review. Untuk menghindari keterlambatan dalam keputusan mengenai naskah, 

redaksi atau komite editor pertama mungkin menyortir ulang untuk pemeriksaan 

cepat kesesuaian tulisan untuk diperiksa sehingga tulisan-tulisan yang tidak 

termasuk dalam lingkup jurnal dapat dikembalikan. Reviewer melakukan keadilan 

untuk naskah dalam waktu yang singkat harus didorong terlepas dari posisi 

profesional dan hirarki mereka. Mereka ahli dalam posisi senior alami 

mendapatkan waktu yang lebih singkat untuk meninjau pekerjaan dan karenanya 

mereka dapat menyediakan untuk review hanya dalam kasus luar biasa saat 

tulisan ditinjau dalam spesialisasi mereka dan ketersediaan non ahli yang relatif 

kurang sibuk.  

 

UGC juga berpikir tentang penetapan beberapa poin API untuk meninjau tulisan 

untuk menarik dan mempertahankan minat kegiatan ini sebagai pengembalian 

profesional untuk waktu yang dihabiskan. Editor jurnal India harus lebih 

komunikatif dengan penulis dan mereka harus mengadopsi praktik terbaik diikuti 

oleh editor jurnal internasional dalam menangani berbagai operasi yang tepat dari 

penerimaan review karya, keputusan editorial dan sampai publikasi. Untuk 

memberikan gambaran tentang waktu yang terlibat dalam review jurnal LIS India, 

waktu yang dikeluarkan dalam publikasi untuk beberapa makalah yang dikirim 

oleh penulis untuk beberapa jurnal disediakan pada Tabel 5. 

 

Bharat Ratna Prof. CNR Rao (penulis 1.400 makalah penelitian dan 42 buku) 

berpendapat bahwa "Ini sering menyedihkan untuk menangani jurnal dan 

referensi. Beberapa jurnal telah menjadi begitu murni bahwa mereka menolak 

untuk mempertimbangkan makalah publikasi hanya berdasarkan pemeriksaan 

fisik. Beberapa dari perujuk menghina dan mengabaikan fakta bahwa para peneliti 

memiliki beberapa kemampuan dan pengalaman. Perujuk-kelelahan dan jurnal 

prakis menghalangi kaum muda, dalam beberapa kasus, cukup untuk membuat 
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mereka aktif dan sinis ... saya merasa bahwa yang terbaik adalah 

mempublikasikan dalam jurnal profesional yang baik tanpa khawatir tentang 

hirarki pembuatan jurnal (9). Dia juga secara terbuka menyatakan bahwa "Namun 

pekerjaannya mungkin baik, manajer muda berpengalaman dari negara maju 

cenderung menganggap bahwa pekerjaan yang keluar dari negara berkembang 

tidak bisa sebagus itu. Para ilmuwan dari India tampaknya masih menghadapi 

masalah ini, apalagi para ilmuwan dari negara-negara di Afrika. Setelah lebih dari 

lima dekade penerbitan, saya kadang-kadang mendapatkan laporan manajer 

dimana saya mengajar ilmu dasar, dengan pertanyaan yang diajukan tentang 

prosedur sederhana.  

 

Perubahan tren publikasi: p.LIS vs e.LIS 

 

P.LIS (print didominasi Library & Information Science / Sistem / Service) seperti 

namanya, perpustakaan didominasi oleh koleksi cetak. Media cetak membatasi 

pengguna untuk menggunakan koleksi di perpustakaan atau menerbitkan 

dokumen-dokumen yang tertarik untuk penggunaan di rumah atau tempat kerja 

dengan ketentuan mengambil salinan beberapa halaman untuk penggunaan 

pribadi. Perpustakaan juga mencetak berdasarkan koleksi yg baik adalah 

pengaturan di negara India jauh lebih dari rekan-rekan mereka di negara-negara 

maju. Oleh karena itu studi di era p.LIS sebagian besar terkonsentrasi pada isu-isu 

lokal dan tidak banyak karya jurnal internasional. 

 

e.LIS (informasi elektronik yang didominasi Ilmu Perpustakaan & Informasi / 

Sistem / Service) seperti namanya memiliki perpustakaan hibrida dengan kuantum 

signifikan konten elektronik dalam koleksi mereka untuk diakses. Tiap 

Perpustakaan di India yang memiliki e-koleksi diatur melalui konsorsium berbasis 

akses ke koleksi tersebut. Studi di era informasi e-LIS tentang isu-isu masalah 

infrastruktur dunia ketiga yang bersifat universal. Cetak ulang lebih dari buku LIS 

asing sekarang tersedia dalam edisi lokal. Melalui konsorsium berbasis akses, 

peneliti LIS membaca banyak jurnal internasional dan apa yang dipelajari di 
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negara-negara maju. Banyak sejumlah makalah oleh para peneliti LIS dari India 

tema sumber daya elektronik yang muncul di jurnal internasional. Tampaknya LIS 

India semakin mendunia. Semua titik ini sebuah pertanyaan. Apakah penulis India 

menyajikan makalah yang baik untuk jurnal internasional lebih lanjut 

meninggalkan jurnal India dengan karya berkualitas buruk? 

 

Hanya Jurnal Elektronik 

Anil Singh dalam postingan untuk LIS-Forum, tercatat pada bulan Desember 

2009, ada 7.425 jurnal yang terdaftar di India di segala bidang sesuai ISSN 

sedangkan angka ini mencapai 16.161 pada tahun 2013, tentang menjamurnya 

jurnal di India untuk memberi peluang API dengan mengutip isu-isu lain seperti 

biaya penanganan, tidak ada badan untuk kelas standar jurnal, masalah dalam 

penilaian mereka sesuai judul dimulai dengan istilah 'international' (10). Pasokan 

selalu berusaha untuk memenuhi permintaan pasar. Kenyataan dasar adalah 

bahwa tanpa banyak infrastruktur dan ketajaman editorial, relatif mudah untuk 

menampung jurnal, dan itu juga merupakan e- jurnal akses terbuka hanya 

beberapa biaya dari penulis. Ada juga model lain seperti berlangganan untuk 

mendanai biaya dan keuntungan yang diperlukan. India memiliki pasar yang besar 

dari akademisi yang ingin menerbitkan dan mencari tempat yang mudah 

menjamin publikasi cepat. Beberapa jurnal ini dapat meminta pembayaran untuk 

publikasi. Guru dan peneliti di beberapa lembaga mungkin mendapatkan dana dari 

lembaga mereka untuk kegiatan tersebut, yang pustakawan mungkin tidak 

mendapatkan. Penerbit predator tersebut dan jurnal diragukan dapat mengirimkan 

spam mail di mana Anda menerima panggilan untuk tulisan dari jurnal dan 

konferensi yang bahkan tidak di daerah Anda. Menjaga kualitas konten adalah 

masalah yang sangat serius dalam hal jurnal tersebut. 

 

Kualitas Penelitian 

Daerah untuk penelitian dalam urutan popularitas: perpustakaan universitas, 

bibliometrics, menggunakan perpustakaan dan studi pengguna, mencari informasi 

perilaku, sistem informasi, klasifikasi dan pengindeksan, perpustakaan khusus, 
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sejarah perpustakaan, layanan sumber referensi, dan ilmu pendidikan 

perpustakaan (11) . Bibliometrics / scientometrics adalah topik yang paling sering 

bagi para peneliti di India karena ketersediaannya mudah pada database 

bibliografi, diikuti oleh topik lain seperti teknologi perpustakaan, perpustakaan 

dan kepustakawanan berikut sejarah, metode berbasis konseptual atau survey (12). 

Seleksi dan pengadaan bahan pustaka, katalogisasi, dan desain eksperimental 

dalam pengelolaan perpustakaan adalah topik paling tidak populer meskipun 

tampaknya praktis dan relevan untuk kebutuhan saat ini (11). LIS sastra dari India 

agak rendah yang tercermin oleh database1 LISA. Metode penelitian seperti kasus 

percobaan atau tindakan, sistem / perangkat lunak analisis atau desain yang sedikit 

digunakan (12). Penelitian perpustakaan dan ilmu informasi di India masih 

tertinggal jauh karena masih menggunakan metode pengajaran tradisional, dan 

kurangnya orientasi penelitian; kurangnya pengalaman penelitian oleh fakultas 

dan pustakawan; tidak adanya pengetahuan tentang metodologi penelitian; 

Dukungan yang tidak memadai dari fakultas, yang terbebani dengan melakukan 

pengajaran di kelas; tidak tersedia pengawas penelitian yang berkualitas; input 

sebelumnya tidak efisien, acuh tak acuh, dan orang tidak tertarik dengan profesi 

perpustakaan; dukungan keuangan yang tidak memadai; kurangnya fasilitas dan 

layanan perpustakaan yang baik; tidak adanya data penting; masuknya siswa 

mayoritas untuk penelitian di perpustakaan dan ilmu informasi dari latar belakang 

akademis yang tidak mempersiapkan mereka untuk kegiatan khusus ini; 

kurangnya insentif untuk doktor; dan tidak adanya identifikasi penelitian wilayah 

(13). Dari ini, banyak masalah lain selain insentif untuk doktor masih ditangani. 

Kebijakan kesetaraan PhD-NET tidak hanya mendorong yang biasa-biasa saja dan 

yang kurang baik untuk bergabung ke dalam akademis tetapi juga membuat 

masalah dengan lembaga penelitian karena sebagian besar calon tersebut adalah 

manipulator dan kewajiban seumur hidup pada profesi dan institusi tersebut (11).  

 

Penulis ini menghabiskan dua tahun sebagai peneliti dalam ilmu pengetahuan dan 

juga bekerja di lembaga-lembaga penelitian dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Terlihat pada mereka disiplin adalah bahwa panduan penelitian 
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memiliki beberapa spesialisasi bidang minat dan para ilmuwan yang melekat pada 

panduan untuk penelitian di daerah tersebut. Ada juga karya penelitian 

interdisipliner di mana satu sarjana penelitian ditugaskan untuk dua guru dalam 

spesialisasi yang berbeda di departemen yang sama atau dari departemen yang 

berbeda. Setelah menangani subjek pendidikan pascasarjana yang bertujuan untuk 

dukungan dan layanan perpustakaan & informasi, seperti spesialisasi penelitian 

agresif tidak terlihat di antara para peneliti ilmu perpustakaan, beberapa praktisi 

penelitian terkendala bibliometrics. Dalam banyak kasus, topik penelitian yang 

dipilih sesuai keinginan siswa dan penelitian yang dilakukan berakhir dengan 

siswa mendapatkan Gelar PhD -nya. Baik siswa maupun pembimbing mencoba 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik itu. Ini semacam intervensi 

dalam penelitian mengarah pada rendahnya kualitas penelitian yang akhirnya 

menghasilkan publikasi berkualitas rendah. Ada juga banyak makalah terbuang 

dalam proses konferensi dan volume kumpulan artikel dan bunga Editor menjadi 

bab buku. Publikasi seperti tidak pernah memiliki jangkauan yang lebih luas dan 

luput dari kontrol bibliografi.  

 

Banyak sekali daftar tema diumumkan oleh penyelenggara konferensi memaksa 

seorang penulis untuk menulis makalah. Penulis umumnya tidak mencoba untuk 

melakukan studi lebih lanjut untuk mengembangkan karya untuk publikasi 

kemudian dalam jurnal yang baik untuk visibilitas yang lebih luas. Ini juga 

mungkin salah satu alasan untuk jurnal dalam jumlah yang lebih kecil jurnal dan 

makalah dalam disiplin ilmu yang sama meskipun memiliki jumlah praktisi yang 

banyak dan jumlah lulusan ilmu perpustakaan dan informasi yang sangat besar. 

 

Jumlah jurnal LIS India 

Jumlah jurnal LIS di India tidak hanya kurang dalam segi kualitas tetapi juga pada 

jumlah publikasi penelitian. Selama periode 1999-2013 sesuai data Indeks Sitasi 

Ilmu Sosial (SSCI), India peringkat 13 dengan 140 publikasi (1,11%) di belakang 

Amerika Serikat dengan 5.921 judul (46,79%), Inggris dengan 1.501 judul 

(11.87%), Kanada dengan 700 makalah (5,54%), Australia dengan 619 makalah 



Teguh Yudi C. Pustakawan Universitas Negeri Malang Page 13 
 

(4,89%) dan 8 negara lainnya 14. Mungkin ada banyak tulisan hampir lenyap 

dalam prosiding konferensi, volume kumpulan artikel yang memiliki sedikit 

kontrol bibliografi, terlepas dari kurangnya distribusi saluran untuk berniat 

menjangkau para peneliti. Tabel 6 menyajikan panjang halaman dan jumlah 

artikel di beberapa jurnal internasional dengan beberapa jurnal terkemuka dari 

India. Hal ini tidak lupa bahwa jurnal internasional menerima surat dari seluruh 

dunia sedangkan jurnal India didominasi dokumen-dokumen dari India diikuti 

oleh beberapa negara Afrika, Asia dan Amerika Latin atau negara berkembang 

dari benua lain. Penulis dan peneliti perlu untuk melestarikan hasil penelitian 

mereka dengan memilih penyebaran yang lebih luas dan visibilitas yang lebih 

baik dengan memilih untuk mempublikasikan jurnal kualitas dan mereka dapat 

memperkuat jurnal India hanya dengan menerbitkan makalah terbaik mereka 

dalam jurnal-jurnal. Mereka juga dapat memutuskan untuk mendokumentasikan 

dan mempublikasikan apa pun profesional / pekerjaan penelitian mereka tidak 

hanya untuk kemajuan karir mereka sendiri tetapi untuk kemajuan profesi. 

 
Penulis Pemula dan Isu Bahasa 

Kami bergerak melalui fase di mana mendapatkan naskah berkualitas sama 

pentingnya dengan penerbit dan editor karena untuk kepentingan penulis juga. 

Sumber daya elektronik dan konsorsium dunia telah terintegrasi tidak seperti 

produk teknologi lainnya yang lebih awal atau kolaborasinya. Penerbit 

internasional secara agresif melakukan lokakarya penulis di berbagai lembaga di 

berbagai negara untuk menargetkan penulis India memproduksi karya berkualitas 

yang tidak diragukan lagi akan muncul sebagai situasi baik bagi keduanya. India 

yang muncul sebagai salah satu pasar utama untuk produk informasi internasional 

di dunia ketiga dan penulis dari India telah merasakan kebaikan penerbitan di 

jurnal internasional. Pustakawan dan siswa harus menuai manfaat dari program 

pelatihan ini dan bereksperimen dengan publikasi internasional. Ada komponen 

disertasi sebagai bagian dari program MLIS untuk melatih siswa dalam penelitian. 

Mereka dapat dilatih dalam publikasi dan didorong untuk mendapatkan publikasi 

dari karya disertasi. Siswa MLIS juga harus mempunyai keterampilan komunikasi 
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lisan, tertulis dan penulisan ilmiah sebagai bagian dari kurikulum untuk 

meningkatkan keterampilan dan membuat mereka lebih professional di masa 

depan. 

 

Telah disadari bahwa bagi banyak profesional dan lulusan LIS, kemampuan 

bahasa Inggris adalah masalah utama. Jurnal full bahasa India mungkin terhenti. 

Tapi konten bilingual dapat didukung oleh jurnal Inggris yang ada. Jika seorang 

peneliti tidak dapat menulis dalam bahasa Inggris, ia dapat termotivasi untuk 

melakukannya dalam bahasa induk. Riset profesional harus mendapatkan 

kemampuan bahasa dan ini lebih lanjut dapat meningkatkan output penelitian 

profesional dan visibilitas penelitian LIS di negara ini. 

 

Perubahan Penting 

Tren terbaru dalam penerbitan jurnal LIS di negara tersebut sangat positif dan 

dinamis yang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Beberapa jurnal berbasis 

cetak mematuhi akses terbuka seperti dalam kasus ALIS melalui CSIR online 

Repositori Berkala (nopr.niscair.res.in/) dan DESIDOC Jurnal Perpustakaan & 

Informasi Teknologi (DJLIT ) melalui Portal publikasi DRDO 

(publications.drdo.gov.in/- OJS / index.php / djlitý). Kedua jurnal ini 

menggunakan Open Journal System (OJS) yang memungkinkan penulis untuk 

meng-upload makalah untuk publikasi dan melakukan review dan revisi interaktif 

dengan penulis, dan editor pengulas. INFLIBNET Centre mempromosikan Portal 

OJS nya, Open Journal Access System (OJAS) (http://www.inflibnet.ac.in/ojs/) 

untuk arsip jurnal dari Perguruan Tinggi. TRIM sebuah jurnal dua tahunan dari 

Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Universitas Kashmir tersedia saat 

ini. Beberapa jurnal cetak menyediakan akses elektronik melalui kolaborasi 

seperti Perpustakaan Herald tersedia melalui Indian Journals 

(http://www.indianjournals.com/) dan SRELS Jurnal Manajemen Informasi 

(SJIM) melalui portal jurnal dipromosikan oleh Informatika India (http: / /www.i-

scholar.in/index.php/sjim). Ada peningkatan frekuensi SJIM dari 4 isu setahun 

menjadi 6 isu setahun dari Vol. 47 tahun 2010. Ada peningkatan terlihat dalam 
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jumlah halaman dan jumlah artikel yang dipublikasikan dalam ALIS dan DJLIT. 

Demikian pula ada perubahan penting dalam karya dan kualitas cetak dalam kasus 

ALIS, DJLIT dan International Journal of Diseminasi dan Teknologi Informasi 

(IJIDT). Versi cetak dari IJIDT dan versi elektronik dari SJIM saat ini tersedia 

dalam warna. Banyak jurnal LIS India lainnya saat ini mengalami perubahan 

untuk mencerminkan aspirasi penulis. 

 

Kesimpulan 

The Great Gatsby Penulis, F. Scott Fitzgerald mengatakan "Anda tidak menulis 

karena ingin mengatakan sesuatu; Anda menulis karena Anda punya sesuatu 

untuk dikatakan. "Setiap profesional yang terlibat dalam penelitian dan 

penerbitan, meninjau dan berbagi pemikiran ini ketika mereka terlibat dalam 

kegiatan akademik. Kriteria yang paling diterima diberikan oleh editor jurnal 

untuk mengevaluasi kualitas jurnal yang orisinal dan inovatif, implikasi teoritis, 

membangun dan relevansi dengan pengetahuan, kejelasan tulisan, desain 

penelitian dan struktur penulisan (15). Jurnal LIS India mungkin dimuat dalam 

jurnal kualitatif dan kuantitatif pada jurnal International ketika semua pemangku 

kepentingan (penulis, editor, dan penerbit) memberikan pemikiran serius dan 

didukung rencana aksi yang disusun dengan baik. Penulis profesional tidak 

dilahirkan seperti penulis fiksi tapi dilatih. Setiap siswa LIS harus dilengkapi 

dengan keterampilan komunikasi lisan, tertulis dan ilmiah untuk mendekati 

masalah dan isu-isu dalam profesi dan melakukan penelitian standar yang tinggi. 

Penulis harus mengambil keuntungan dari literatur terbaik yang tersedia melalui 

konsorsium untuk memperkaya karya mereka dan membuat menarik bagi 

pembaca internasional ada saat yang sama untuk mempublikasikan makalahnya 

dalam jurnal LIS India. Membuat sebuah titik untuk mempublikasikan penelitian 

lebih lanjut dan mempelajari versi lengkap dari karya yang dikirim ke konferensi 

dan buku pada tahap berikutnya dalam jurnal untuk memberi mereka visibilitas 

yang diinginkan. Setiap inisiatif penting untuk memberikan kontribusi sebagai 

bagian dari pekerjaan profesional yaitu mendapat dokumentasi dan beberapa 

publikasi. Editor harus belajar banyak dari para editor internasional dan mereka 
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harus lebih interaktif dan komunikatif dengan penulis dan pengulas. Harus ada 

waktu untuk keputusan tentang artikel dan publikasi. Reviewer dapat 

dikompensasikan melalui titik API sehingga mereka mengambil aktivitas serius 

dan melakukan tinjauan secara efektif dalam waktu singkat. Adopsi praktek 

terbaik oleh editor, dan penulis bisa ke depan dalam meningkatkan kualitas dan 

meningkatkan kuantitas jurnal LIS India. 
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