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ABSTRAK 

 

 

Penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Journal of Coastal Development 
Universitas Diponegoro” ini bertujan untuk mengetahui pengelolaan Journal of 
Coastal Development di Universitas Diponegoro. Metode yang digunakan ialah 
kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Subjek 
dalam penelitian ini merupakan dua orang pengelola Journal of Coastal 
Development. Informan dipilih dengan kriteria yaitu orang yang benar-benar tahu 
dan menjalankan pengelolaan Journal of Coastal Development. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 
Teknik analisis dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Journal of Coastal 
Development diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Undip bekerjasama dengan ISOI dan OMICs Group; cakupan 
informasi Journal of Coastal Development mengenai pesisir pantai dan laut; 
bentuk informasi berupa artikel hasil penelitian dan kajian ilmiah; tujuan 
penerbitan ialah sebagai identitas keilmuan Undip, media komunikasi universitas, 
indikator kegiatan penelitian di lingkungan universitas, dan wadah diseminasi 
hasil penelitian bidang pesisir pantai dan laut; pengelolaan artikel melalui 
beberapa tahap dari cara memperoleh artikel, pengiriman artikel kepada 
pengelola, alur perlakuan naskah dan kualitas informasi yang terkandung dalam 
artikel; proses review naskah menggunakan sistem blind review, struktur 
keredaksian dari Journal of Coastal Development terdiri dari Ketua Dewan 
Redaksi, Penyunting Pelaksana, Asisten Editor serta Dewan Editor; mitra bestari 
mempunyai tugas dan tanggung jawab sama dengan penelaah naskah dan berasal 
dari kalangan peneliti, dosen maupun organisasi non-pemerintah;  penyebarluasan 
Journal of Coastal Development telah memanfaatkan teknologi informasi, melalui 
sistem online dengan menganut open access policy. Simpulan dari penelitian ini 
ialah pengelolaan Journal of Coastal Development sudah cukup baik, namun 
masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu cakupan informasi, bentuk 
informasi yang dimuat, dan alur perlakuan naskah. Saran yang diajukan yaitu 
perlu adanya perbaikan pengelolaan khususnya terhadap cakupan informasi, 
bentuk informasi dan alur perlakuan naskah. 
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