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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Jurnal terdiri dari sekumpulan paper ilmiah yang dipublikasikan secara berkala oleh suatu lembaga, instansi
pendidikan ataupun asosiasi profesi. Paper sebelum dapat dipublikasikan dalam suatu jurnal haruslah
diproses terlebih dahulu. Ada empat aktor yang berperan dalam pemrosesan suatu paper, yaitu Author
(orang yang menulis paper), Editorial Board (orang yang bertugas mengomentari, menilai dan memberikan
rekomendasi penerimaan paper), Chief Executive Editor (orang yang memimpin jurnal dan yang
menentukan apakah paper tersebut layak terbit atau tidak), dan yang terakhir adalah Journal Manager (orang
yang bertugas untuk mengatur penerbitan jurnal serta paper mana saja yang akan dimasukkan ke dalamnya).
Proses penilaian suatu paper tersebut berawal dari Author mengirimkan paper-nya kepada suatu lembaga
atau instansi yang biasa menerbitkan jurnal. Setelah itu, paper akan dininjau dan dikomentari oleh Editorial
Board. Jika telah mendapat komentar dan rekomendasi dari Editorial Board, barulah paper tersebut dapat
disetujui ataupun ditolak oleh Chief Executive Editor. Jika paper disetujui oleh Chief Executive Editor,
maka paper tersebut akan diterbitkan atau dipublikasikan melalui jurnal pada instansi yang bersangkutan. Di
Indonesia saat ini, jurnal sering diterbitkan oleh asosiasi dan instansi pendidikan, dimana pemrosesan suatu
paper masih dilakukan secara manual. Begitu pula pemrosesan jurnal pada acara konferensi. Semua proses
hanya menggunakan fasilitas e-mail. Pemrosesan paper secara manual ternyata menimbulkan banyak
masalah. Salah satu diantaranya adalah ketidakjelasan status paper yang dikumpulkan. Hal ini terjadi karena
terlalu banyak paper yang masuk ke dalam e-mail sehingga tidak semua paper dapat terbaca oleh Chief
Executive Editor. Kemungkinan paper terlewat ataupun terhapus sangat lah besar. Oleh karena itu dibuatlah
suatu sistem yang dapat memfasilitasi pemrosesan paper dan juga manajemen suatu jurnal. Proyek
mahasiswa ini bertujuan untuk merancang suatu sistem yang dapat menangani pemrosesan suatu paper dari
tahap pengumpulan hingga penerbitan dalam suatu jurnal. Sistem ini akan meningkatkan efektivitas dan
efisiensi dalam pengelolaan suatu jurnal. Sistem yang dikembangkan ini bernama Sistem Informasi
Manajemen Jurnal.

