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MENGAPA HARUS JURNAL ONLINE DAN OJS

 Jurnal online berguna untuk meningkatkan kualitas dan kuatitas 

publikasi ilmiah

 Jurnal online dalam segi manajemen pengelolaan lebih  efisien, hemat, 

murah, dan bisa dibaca oleh semua orang dari penjuru dunia

 Jurnal online mampu mencegah adanya plagiat pada artikel

 OJS membantu untuk setiap tahap proses penerbitan journal, dari 

pengajuan sampai publikasi online dan pengindeksan. Melalui sistem 

manajemen, pengindeksan yang berbau penelitian, dan konteks yang 

lengkap untuk penelitian, OJS berusaha untuk meningkatkan kualitas 

ilmiah dan penelitian dimaksud yang dikelola oleh OJS. 

OJS adalah perangkat lunak open source tersedia secara bebas untuk 

jurnal di seluruh dunia untuk tujuan membuat akses terbuka penerbitan 

pilihan yang layak untuk lebih jurnal, dengan akses terbuka dapat 

meningkatkan pembaca jurnal serta kontribusinya terhadap 

kepentingan publik pada skala global.



 OJS diinstal secara lokal dan dikendalikan secara lokal 
Oleh Pemilik atau penginstal OJS.

 Terdapat Editor untuk mengkonfigurasi persyaratan, 
bagian, proses review journal, dll

 Terdapat Fitur Pendaftaran online dan pengelolaan 
semua konten journal yang telah kita buat.

 Terdapat Modul Tambahan dengan Level akses 
terbuka.

 Pengindeksan konten yang Komprehensif pada sistem 
global.

 Terdapat Fitur Reading Tools untuk konten, 
berdasarkan bidang dan pilihan editor.

 Terdapat Email pemberitahuan dan komentar untuk 
pembaca.

 Konteks-sensitif Lengkap dengan dukungan Bantuan 
online.

ADAPUN FITUR-FITUR DALAM SISTEM OJS



JOURNAL MANAGER

• Journal Manager mengelola seluruh sistem publikasi. Tugas ini tidak
membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi, karena seorang Journal Manager
hanya mengisi formulir berbasis web, dan mengunggah file. Journal Manager
melakukan set up jurnal, dan melakukan pendaftaran untuk editor, section editor,
copy editor, layout editor, proof reader, dan reviewer. Journal Manager juga
mempunyai akses ke sistem manajemen jurnal yang lain, dan dapat membuat
edisi jurnal baru, mengubah email standar yang digunakan sistem, mengelola
Reading Tools yang disediakan dalam jurnal, dan melihat statistik jurnal yang
diproses oleh sistem.

• Halaman manajemen jurnal (Journal 
Managemenet) dapat dilihat pada Gambar Untuk 
masuk ke halaman ini, Anda harus log in sebagai 
Journal Manager. Jika proses log in berhasil, maka 
akan ada link Journal Manager pada jurnal 
tertentu. Misalnya, jika Anda seorang Journal 
Manager dari jurnal Wawasan, maka link Journal 
Manager akan ditemukan di bawah judul jurnal 
Wawasan. 





Pada halaman Journal 

Management terdapat 3 bagian 

utama yaitu, Management Pages, 

Users, Users, dan Roles, yang 

masing-masing bagian memiliki 

beberapa link. 



Mensetup Jurnal
Mensetup jurnal dapat dilakukan dengan cara 

mengklik link Setup pada blok Management 

Pages, sehingga muncul halaman Journal Setup 
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Terdapat 5 langkah untuk mensetup jurnal.

Langkah 1. Details 1.1 General Information,

Ini adalah form isian tentang informasi umum

jurnal. Informasi tersebut diantaranya nama

jurnal, singkatan, alamat, ISSNversi cetak atau

online, dan Digital Object Identifier (DOI)

jurnal. Field dengan tanda bintang (*) wajib

diisi.





1.2 Principal Contact ,Bagian ini dapat ditambahkan alamat kontak dari 

ketua editor. 



• 1.3 Technical Support Contact ,Di sini 
Anda dapat menambahkan alamat kontak 
dari tim pendukung teknis (technical 
support). Informasi kontak ini akan 
ditampilkan di halaman editor, author, dan 
reviewer. Tim pendukung teknis ini harus 
orang yang mempunyai pengalaman kerja 
dengan sistem jurnal, sehingga mampu 
memecahkan masalah ketika seorang 
editor, author, atau reviewer mempunyai 
kesulitan dalam memanfaatkan sistem 
jurnal. 





• 1.4 Email Identification ,Pada bagian ini,
terdapat field signature, biasanya diisikan
alamat kontak dari jurnal tersebut, atau
lainnya sesuai dengan kebijakan dari editor
jurnal. Informasi yang diisikan dalam field
siganture ini akan ditampilkan pada bagian
bawah isi email, setiap kali melakukan
pengiriman email. Selain itu, ada pula field
Bounce Addreess, yang digunakan untuk
pengalaman pesan email yang tidak berhasil
terkirim. Untuk mengaktifkan opsi ini, site
administrator harus mengaktifkan terlebih
dahulu opsi allow_envelope_sender pada file
config.inc.php.
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1.5 Publisher, Nama organisasi atau institusi yang penerbit 

jurnal dapat dimasukkan di sini. 



1.6 Sponsoring Organizations ,Bagian ini dapat Anda isi jika jurnal yang diterbitkan memiliki 

sponsor. Sponsor jurnal akan ditampilkan di halaman About the Journal. Jika ingin menambahkan 

sponsor lagi, klik tombol Add Sponsoring Organization atau klik tombol Delete untuk 

menghapusnya. 



1.7 Source Of Support ,Pada bagian ini diisi sumber pendukung yang lainnya. 

Jika ingin menambahkan sumber pendukung lagi, klik tombol Add Contributor. 



1.8 Search Engine Indexing ,Di sini Anda dapat memasukkan diskripsi 

tentang ruang lingkup jurnal dan kata kunci untuk memudahkan sebuah 

mesin pencari (search engine) melakukan pengindeksan terhadap isi jurnal. 

Gunakan tanda titik koma (;) jika kata kunci lebih dari satu. 



1.9 Journal History ,Pada bagian ini, Anda dapat menambahkan informasi tentang 

sejarah jurnal. 



• Jika sudah selesai melakukan 

perubahan, jangan lupa klik tombol 

Save and continue 



Langkah 2. Policies 2.1 Focus and Scope of Journal ,Form ini diisikan 

informasi tambahan tentang fokus dan ruang lingkup jurnal. 



2.2. Peer review ,tahap peer review dibagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu kebijakan penyuntingan (review policy),?? Panduan 

penyuntingan (review guidelines), proses penyuntingan (review 

process), dan opsi penyuntingan (review options). 

Kebijakan penyuntingan (review policy) ,form ini dapat diisikan 

kebijakan dalam penyuntingan naskah jurnal, baik reviewer (mitra 

bebestari) dari dalam maupun dari luar negeri.



Panduan penyuntingan (review guidelines) ,Form ini diisi dengan panduan 

penyuntingan bagi reviewer dan mitra bestari, tentang kriteria yang harus 

dipenuhi agar sebuah naskah layak untuk diterbitkan dalam jurnal.



Proses penyuntingan (review process) ,Bagian ini memungkinan Anda untuk memilih 

metode terbaik untuk peer review adalah Standard Review Process, tetapi Anda dapat 

memilih Email Attachment Review Process.
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Beberapa opsi penyuntingan (review options) ,Pada bagian ini, Anda dapat memilih 

beberapa opsi untuk proses penyuntingan meliputi pengesetan lamanya waktu 

penyuntingan (review time), opsi pengingat bagi Reviewer (reviewer reminders), 

pemeringkatan Reviewer (reviewer ratings), opsi akses sekali klik (reviewer access), 

dan opsi untuk mencegah seorang Author dan Reviewe tidak saling mengenali identitas 

satu sama lain untuk menjaga objektivitas penyuntingan melalui bind review.



2.3. Privacy Statement ,Pernyataan privasi ini akan muncul pada bagian About The Journal dari 

situs web Anda. Pernyataan tentang keprivasian ini penting karena Anda akan meminta orang 

mendaftarkan diri ke jurnal dan Anda juga mengumpulkan informasi pribadi mereka, sehingga 

perlu bagi mereka untuk mengetahui kebijakan jurnal Anda dalam hal ini. 
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2.4. Editor Decision ,Jika checkbox pada bagian ini dicentang maka setiap kali 

editor mengirim email ke author, semua co-author (penulis pendamping) juga 

akan mendapatkan pemberitahuan. 
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2.5. Add Item to Appear in “About the Journal” ,Jika Anda ingin 

menambahkan informasi tambahan yang akan ditampilkan di halaman About 

the Journal, Anda bisa menambahkannya di sini. 

Tambahan:

1. Plagiarism Check

2. Reference Management

3. dll
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2.6. Journal Archiving ,E-Journal mendukung LOCKSS (Lost of Copies Keep Stuff 

Safe) untuk pengarsipan jurnal online secara permanen dan aman. LOCKSS adalah 

perangkat lunak open source yang dikembangkan oleh perpustakaan Universitas 

Stanford. 
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2.7. Potential Reviewer Database ,Anda dapat menambahkan link database 

reviewer eksternal di sini. Hal ini akan memudahkan bagi section editor dan 

editor untuk mencari seorang reviewer baru yang potensial untuk 

menyunting jurnal. 
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Jika sudah selesai melakukan perubahan, jangan lupa klik tombol Save and 

continue. Langkah 3. Submissions 3.1. Author Guidelines ,Pada bagian ini 

Anda dapat memasukan panduan atau aturan penulisan jurnal supaya author 

dapat mencari keterangan dengan baik sebelum mengirimkan naskah. 
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• Pada bagian ini pula, Anda dapat menambahkan 
dan menghapus daftar item aturan yang harus 
dipenuhi seorang Author dalam mengirimkan 
naskah jurnalnya pada bagian Submission 
Preparation Checklist Item. Bila ingin 
menambahkan item lebih banyak lagi klik tombol 
Add Checklist Item. Penambahan daftar item ini, 
mengharuskan seorang author yang akan 
mengirimkan naskah ke jurnal untuk mencentang 
semua item tersebut sebelum naskah yang 
dikirimnya diproses. 



• 3.2. Copyright Notice ,Anda dapat 
menambahkan pernyataan hak cipta disini. 
Pernyataan hak cipta ini akan muncul pada 
halaman About the Journal. Di sini Anda juga 
dapat memberikan opsi yang mengharuskan 
author menyetujui pernyataan hak cipta 
sebelum menyelesaikan proses pengiriman 
naskah, selain itu Anda dapat menambahkan 
lisensi Creative Commons pada situs web 
jurnal. 
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3.3 Competing Interest ,Pada bagian ini memungkinkan Anda untuk membuat 

opsi yang bagi penulis dan/atau peninjau untuk mengajukan pernyataan minat 

bersaing (Competing interest). 
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• 3.4. For Authors to Index Their Work ,Pada 
bagian ini Anda dapat memasukan disiplin 
ilmu yang paling sesuai, sistem klasifikasi, dan 
kata kunci untuk meningkatkan kemampuan 
mesin pencari dalam melakukan pengindeksan 
terhadap artikel Anda, sehingga artikel tersebut 
mudah ditemukan oleh orang lain. Di E-
Journal, indeks author dibuat sendiri oleh 
mereka, tetapi informasi ini dapat diperiksa 
lagi dan diubah oleh Editor setiap saat. Pada 
bagian ini pula, memungkinkan Anda untuk 
memilih sejumlah format pengindeksan, dan 
menambahkan contoh yang relevan untuk 
panduan author. 
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3.5. Register Journal for Indexing ,Disini, Anda dapat mendaftarkan isi jurnal 

pada Public Knowledge Project Metadata Harvester atau layanan 

OAIcompliant lainnya (misalnya, OAIster), yang dapat melakukan pencarian 

secara komprehensif antar situs melalui Protokol OAI untuk mendapatkan 

metadata. 
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3.6. Notification of Author Submission ,Disini Anda dapat menata agar email 

pemberitahuan dikirim ke kontak utama jurnal, atau alamat lain, setiap kali seorang 

Author telah menyelesaikan proses pengiriman. 
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• 3.7. Citation Markup Assistant ,Pada bagian ini terdapat 
check box Enable the Citation Markup Assistant. Untuk 
mengaktifkan kutipan dan mengedit referensi, Anda 
dapat memberi tanda centang pada checkbox tersebut. 
Hal ini memungkinkan author untuk menyertakan 
kutipan baku pada saat pengiriman artikel. Editor juga 
akan mengakses citation markup assistant yang dapat 
memeriksa kutipan baku pada database eksternal, 
seperti WorldCat, ISBNdb, PubMed dan lain-lain, 
untuk keakurasian. Kutipan yang disetujui dapat 
diekspor ke file galley terakhir. 
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• jika sudah selesai 

melakukan perubahan, 

jangan lupa klik tombol 

Save and Continue. 



• Langkah 4. Management 4.1 Access and Security 
Settings ,Bagian ini menyediakan sejumlah opsi 
untuk mengakses isi jurnal Anda. 

• Akses Isi Jurnal (Access to Journal Content) ,Disini 
Anda dapat memutuskan sistem pengaksesan isi 
jurnal bisa diakses secara terbuka bagi siapa saja, 
maupun menggunakan sistem berlangganan saja 
yang bisa mengaksesnya.

• Jika akses berlangganan yang dipilih, maka sistem 
akan membuatkan peran baru sebagai Subscription 
Manager, yang bertugas untuk mengatur sistem 
berlangganan, dan kebijakan berlanggannya. Peran 
ini biasanya dirangkap oleh Journal Manager. 
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• Pembatasan Akses Situs dan Artikel 

(Additional Site and Article Access Retriction), 

Jika anda ingin memberikan batasan akses 

terhadap situs dan artikel jurnal, di sinilah 

penyetingannya. Anda bisa memutuskan 

bahwa user harus log in terlebih dahulu 

sebelum dapat melihat situs jurnal dan 

mengakses isi jurnal secara terbuka.



• Keuntungan memilih opsi ini adalah seseorang 
yang ingin membaca isi jurnal harus 
mendaftarkan diri terlebih dahulu, hal ini akan 
membantu dalam memperoleh data statistik 
pembaca yang dapat diandalkan ( terutama jika 
Anda tidak menerapkan sistem berlangganan). 

• Kekurangan memilih opsi ini adalah bisa saja 
orang memilih meninggalkan situs jurnal Anda 
daripada membuat akun lagi. 
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Pendaftaran User (User Registration), Dengan memilih opsi ini, 

memungkinkan pengunjung bisa mendaftarkan diri sebagai 

author,reviewer, atau reader.
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• Logging and Auditing ,Jika Anda ingin 

menyimpan catatan (log) dari semua aktivitas 

pada saat pengiriman artikel di halaman 

history, dan catatan tentang email yang telah 

terkirim yang berhubungan dengan proses 

pengiriman artikel,opsi ini dapat diaktifkan. 

Namun dengan mengaktifkan opsi ini, Anda 

harus menyediakan server dengan kapasitas 

memori yang besar, untuk menyimpan catatan 

tersebut.
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4.2. Publication Scheduling ,Pengaturan jadwal 

penerbitan jurnal dapat Anda setting di sini.
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• 4.3. Identification of Journal Content ,Bagian ini 
digunakan untuk pengaturan Digital Object Identifier 
System (DOI). DOI merupakan hal yang sangat penting 
untuk jurnal online. Jika Anda ingin menggunakan 
DOI, maka Anda tidak hanya memilih slah satu opsi 
pada bagian ini, tetapi juga dalam Setup langkah 1.1 
(lihat sebelumnya). Anda dapat mengunjungi 
http:doi.org/ untuk mempelajari lebih lanjut cara 
memperoleh DOI untuk jurnal Anda. Opsi nomor 
halaman untuk jurnal juga tersedia. Hal ini berguna 
untuk jurnal versi cetak yang akan dibuat menjadi versi 
online. 
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4.4. Announcements ,Pada bagian ini, memungkinkan Anda untuk membuat halaman 

pengumuman pada situs jurnal, dan mengirimkan pesan pengumuman tersebut ke para bembaca. 

Jika bagian ini diaktifkan, maka sebuah link Announcement akan ditampilkan pada menu bar 

jurnal, dan sebuah lagi akan ditambahkan pada menu Management Pages dari akun Journal 

Manager. 
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• 4.5. Copyeditors ,Dibagian ini digunakan untuk 
pengaturan peran dari copyeditor. Jika Anda 
sebagai individu bertindak sebagai copy editor 
pilih opsi pertama. Jika editor Anda yang 
bertindak sebagai copy editor, pilih opsi kedua. 
Instruksi untuk proses copy edit secara default 
sudah tersedia baik untuk copy editor, author, 
maupun section editor. Namun instruksi tersebut 
dapat dimodifikasi atau diubah oleh Journal 
Manager. 
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• 4.6. Layout Editors ,Layout Editors mengubah versi 
copy edit tadi ke galley dalam format HTML, PDF, PS, 
dan lainnya untuk file jurnal yang telah terpilih untuk 
diterbitkan. Dibagian ininlah pengaturan peran layout 
editor. Jika Anda sebagai individu bertindak sebagai 
layout editor pilihopsi pertama. Jika Editor Anda 
bertindak sebagai layout editor pilih opsi kedua. Pada 
Bagian ini pula Anda juga bisa menambahkan instruksi 
untuk melayout jurnal yang diperuntukan bagi layout 
editor dan section editor. Serta memberikan template 
dalam berbagai format (misalnya Ms. Word) dan 
digunakan bagi layout editor untuk mempertahankan 
desain jurnalnya. 



http://ugos.ugm.ac.id/wiki/_detail/panduan:panduan_instalasi_dan_penggunaan_open_journal_system:gambar2.37.png?id=panduan:panduan_instalasi_dan_penggunaan_open_journal_system:panduan_pengelolaan_jurnal_terbitan_berkala_ilmiah_elektronik


• 4.7 Proofreaders ,Proofreaders adalah orang yang 
pertama kali membaca sebuah artikel dan diminta 
memberikan komentar atau pemeriksaannya. 
Proofreader (dan author) memeriksa format 
penulisan dan kesalahan penulisan untuk layout 
editor. Pada bagian inilah pengaturan peran proof 
reader. Jika Anda sebagai individu bertindak 
sebagai proof reader maka pilih opsi pertama. Jika 
editor Anda bertindak sebagai proof reader pilih 
opsi kedua. 
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• Langkah 5. The Look 5.1 Journal Homepage 
Header ,Pada bagian ini, Anda bisa membuat 
header situs jurnal. Header bisa berupa teks 
maupun gambar. Format gambar yang 
diperbolehkan adalah gif, jpg, atau png, 
dengan ukuran 800 x 150 piksel, tetapi bisa 
lebih besar atau kecil. Anda juga dapat 
menambahkan gambar logo yang akan 
mdimunculkan di pojok kiri atas dari 
halaman depan situs jurnal. Ukuran untuk 
logo adalah 125 x 125 piksel. 







• 5.3 Journal Page Header ,Bagian ini digunakan 
untuk pengaturan header halaman jurnal. Sama 
seperti header halaman depan jurnal, untuk 
header halaman jurnal yang lainnya dapat di-
setting sendiri, bisa berupa teks atau gambar. 
Jika menggunakan gambar, maka terlebih 
dahulu harus gambar tersebut harus diunggah 
ke sistem. Di bagian ini pula, Anda juga bisa 
menambahkan favicon yang akan tampil di 
bagian atas browser. 
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5.4 Journal Page Footer ,Footer juga dapat ditambahkan di setiap halaman 

jurnal. Penambahan footer dapat dilakukan pada bagian ini. * 
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• 5.5 Navigation Bar ,Anda dapat menambahkan 
menu link navigasi dapat ditambahkan di sini, 
dengan memasukkan nama label dan URL-nya 
pada kotak yang tersedia. Menu navigasi yang 
ditambahkan akan ditampilkan di bagian atas 
halaman jurnal. Jika ingin menambahkan lebih 
dari satu menu link baru klik tombol Add Item. 
Pastikan untuk memberi tanda centang pada 
check box jika Anda mengetikkannya dalam 
teks biasa (plain text) dan URL lengkap. 
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5.6 Journal Layout ,Di bagian Journal Layout ini, Anda dapat memilih tema 

jurnal. Anda juga dapat memindahkan isi blok dari sidebar kiri ke sidebar 

kanan. 
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5.7 Information ,Anda bisa menambahkan informasi singkat jurnal 

untuk pustakawan, penulis, dan pembaca pada bagian ini. 
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5.8 Lists ,Bagian ini digunakan untuk menentukan jumlah item yang akan ditampilkan 

dalam daftar. Misalnya dari 100 item akan ditampilkan sebanyak 25 per halaman. Selain 

itu, Anda juga dapat menentukan jumlah link nomor halaman yang ditampilkan di bagian 

bawah daftar. 
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• Mengelola Pengumuman

• Jika Anda telah mengaktifkan opsi 

Announcements, link untuk pengelolaan 

pengumuman akan ditampilkan di bagian 

Management Pages. 
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Membuat Pengumuman Langkah membuat pengumuman adalah sebagai berikut. 

Klik link Announcements di Management Pages, maka kaan ditampilkan halaman 

Announcements di bawah ini
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• Klik link ANNOUNCEMENTS TYPES, kemudian 
pilih CREATE NEW ANNOUNCEMENTS.

• Isikan nama tipe pengumuman yang akan dibuat lalu 
simpan dengan mengklik tombol Save. Jika Anda ingin 
menyimpan kemudian ingin membuat nama tipe yang 
lain klik tombol Save and Create Another, dan jika 
ingin membatalkan klik tombol Cancel.

• Setelah membuat nama tipe pengumumannya, 
selanjutnya Anda dapat membuat isi pengumumannya 
dengan mengklik link ANNOUNCEMENTS lalu pilih 
CREATE NEW ANNOUNCEMENTS.
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• Pilih tipe dari pengumuman yang telah Anda buat 
sebelumnya di listbox.

• Ketikkan judul pengumuman pada kotak Title.

• Masukkan deskripsi singkat dari pengumuman tersebut pada 
kotak Short Description..

• Isikan pengumuman di kotak Description.

• Aturlah tanggal kadaluarsa untuk pengumuman yang Anda 
buat.

• Semua kotak bertanda (*) wajib di isi.

• Klik tombol Save untuk menyimpan, atau klik tombol Save 
and Create Another jika Anda ingin membuat pengumuman 
yang lainnya, atau klik tombol Cancel untuk membatalkan.



• Files Browser

• Files Browser merupakan fitur yang digunakan 

untuk melihat isi file dan direktori yang ada 

pada situs web jurnal Anda. Selain direktori 

articles dan issues Anda juga dapat melihat 

layout template yang telah Anda unggah pada 

saat melakukan setup jurnal. 



http://ugos.ugm.ac.id/wiki/_detail/panduan:panduan_instalasi_dan_penggunaan_open_journal_system:gambar2.52.png?id=panduan:panduan_instalasi_dan_penggunaan_open_journal_system:panduan_pengelolaan_jurnal_terbitan_berkala_ilmiah_elektronik


• Journal Sections

• Jurnal mungkin memiliki sejumlah kategori 
(sections) misalnya artikel, review, atau 
penelitian. Anda minimal membuat satu kategori 
untuk jurnal Anda. Secara default jurnal akan 
dikategorikan sebagai artikel. 

• Membuat Section langkah membuat kategori 
adalah sebagai berikut. 

• Klik link Jurnal Sections pada Management 
Pages, sehingga tampil halaman Jurnal Sections 
seperti pada Gambar 2.52.
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Klik link CREATESECTION, sehingga muncul halaman Section 

seperti Gambar di bawah ini
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• Lengkapi form Section dan beri tanda centang 

pada opsi yang sesuai.

• Pilih user sebagai section editor. Jika 

sebelumnya belum ada akun user yang dubuat, 

maka Anda harus membuatnya terlebih dahulu.

• Klik tombol Save untuk menyimpan atau klik 

tombol Cancel untuk membatalkan.



Membuat FormReview

Seorang reviewer akan mempunyai form teks untuk menambahkan komentar pada 

naskah jurnal. Untuk membuat formreview dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

Klik Link Review Forms pada menu Management Pages, sehingga akan muncul halaman 

seperti pada Gambar
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Klik link CREATE REVIEW FORM, sehingga muncul tampilan seperti pada 

Gambar
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• Ketikkan judul form yang akan dibuat pada 

kotak Title.

• Tambahkan deskripsi dan instruksi pada kotak 

Description and Instructions.

• Klik tombol Save untuk menyimpan, atau klik 

tombol Cancel untuk membatalkan

• Kotak dengan tanda bintang (*) wajib di isi



• Masthead

• Di bagian Masthead ini, Anda dapat membuat 
sususan dari redaksi jurnal mulai dari 
pimpinan redaksi, tim editor, mitra bestari dan 
sebagainya. Untuk membuat sususan redaksi 
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

• Klik link Masthead pada menu Management 
Pages, sehingga akan muncul halaman seperti 
pada Gambar
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Selanjutnya, klik link CREATE POSITION TITLE, 

sehingga akan tampil halaman seperti pada Gambar 
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• Ketikkan judul yang sesuai pada kotak Title (misalnya untuk perorangan: 

Ketua Dewan Penyunting, atau kelompok: Dewan Penyunying).

• Pilihan Publish member email addresses digunakan untuk menampilkan 

alamat email

• Pilih salah satu pilihan tipe yang sesuai. Pilihan pertama dipilih juka judul 

akan di tampilkan di bawah Editorial Team dan pilihan kedua dipilih jika 

judul akan ditampilkan sejarar dengan Editorial Team. Sebagai contoh lihat 

gambar 2.57. Pada Gambar 2.57, Ketua Penyunting dibuat di bawah 

Editorial Team, sedangkan Anggota dibuat sejajar dengan Editorial Team.

• Selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpannya. Biasanya dalam 

susunan redaksi terdiri dari beberapa tugas, jabatan, dan bidang keahlian, 

maka untuk membuat judul dari tiap-tiap jabatan tersebut lakukan seperti 

langkah 2 - 5.

• Langkah berikutnya adalah menambahkan anggota untuk masing-masing 

posisi, dengan mengklik link MEMBERSHIP, kemudian klik link ADD 

MEMBER sehingga muncul halamanyang berisi sejumlah nama orang yang 

terdaftar pada jurnal tersebut, pilih nama-nama orang yang akan 

dimasukkan dalam posisi tertentu dengan mengklik link ADD MEMBER 

yang berada di samping kanan nama orang tersebut.

• Untuk melakukan perubahan, klik link EDIT, dan untuk menghapus data 

klik link DELETE.



• Statistik dan Laporan

• Di dalam E-Journal Unnes juga terdapat fitur 

untuk melihat statistik dan laporan dari 

aktivitas jurnal. Untuk mengaksesnya dapat 

dilakukan dengan mengklik link Stats & 

Reports pada menu MANAGEMENT PAGES, 

sehingga akan tampil halaman Jurnal Statistics 

dan Report Generator
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• Statistik pada bagian Journal Statistics, menyajikan 
ringkasan statistik penggunaan jurnal. Untuk menampilkan 
data statistik ini dapat dilakukan dengan cara memberi tanda 
centang pada check box yang bersesuaian. 

• Laporan Pada bagian Report Generator terdiri dari beberapa 
bagian: 

• Articles Report yang berisi ringkasan semua artikel yang 
masuk dalam jurnal.

• View Report yang berisi laporan jumlah pengunjung yang 
mengakses abstrak, maupun galley untuk tiap-tiap artikel.

• Subscription Report berisi daftar para pelanggan jurnal baik 
pelanggan individual maupun atas nama institusi. Menu ini 
akan tampil jika sebelumnya Anda telah mengaktifkan sistem 
berlangganan.

• Review Report berisi laporan aktivitas penyuntingan 
meliputi nama penyunting/mitra bestari, komentar, keputusan 
dan lain-lain.

• Semua laporan di atas berbentuk spreadsheet. 



• Pembayaran (Payments)

• Biasanya setiap naskah yang lolos akan dikenakan biaya. 
Pengaturan sistem pembayaran dapat diatur di bagian 
Payments. Pengaturan yang dimaksud antara lain biaya untuk 
penulis (termasuk biaya pengiriman artikel, penyuntingan, 
dan publikasi artikel); biaya pengaksesan artikel (termasuk 
pilihan berlangganan dan pay-per-view); dan biaya 
donasi/sumbangan serta iuran keanggotaan. 

• Untuk pengaturanpembayaran dapatdilakukan dengan 
langkah sebagai berikut. 

• Klik link payments pada menu Management Pages, sehingga 
muncul halaman FeePayment Options.

• Langkah pertama adalah aktifkan modul pembayaran dengan 
mencentang checkbox pada bagian General Otions (lihat 
Gambar 2.61).

• Pilih mata uang yang sesuai. Jika menerima biaya untuk 
berlangganan jurnal maka settingan jenis mata uang yang 
dipilih harus sama dengan jenis mata uang yang dipilih pada 
saat melakukan pengaturan sistem berlangganan.
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• Selanjutnya untuk pengaturan sistem pembayaran 
bagi penulis aktifkan beberapa modul yang ada di 
bagian Author Fees (lihat Gambar 2.62).

• Sedangkan untuk pengaturan sistem pembayaran 
bagi pembaca, aktifkan beberapa modul yang ada 
di bagian Reader Fees (lihat Gambar 2.63).

• Untuk pengaturan sistem pembayaran umu seperti 
iuran keanggotaan, pemberian donasi dapat 
dilakukan dengan mengaktifkan modul yang ada 
di bagian General Fees (lihat Gambar 2.64).



Klik tombol Save untuk menyimpan hasil perubahan setting
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• Manajemen User

• Sebagai tambahan untuk mengelola situs web 

jurnal, Journal Manager bertanggungjawab 

terhadap semua akun di dalam sistem. Dari 

halaman depan Journal Manager Anda akan 

menemukan menu Users, yang terdiri dari 

beberapa link
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• Melihat user yang telah terdaftar di jurnal 

Untuk melihat daftar user yang telah terdaftar 

pilih link Users Enrolled in this Journal, 

sehingga akan muncul halaman Enrollment 

seperti pada gambar
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• Pada halaman Enrollment ini, seorang Journal Manager 
dapat mengubah akun seorang user, selain itu Journal 
Manager juga dapat log in dengan akun user yang ada untuk 
melakukan serangkaian pekerjaan mereka atau 
menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, bahkan 
Journal Manager juga dapat menghapus user yang telah 
terdaftar maupun menonaktifkan user tersebut. 

• Mendftarkan user yang telah ada ke dalam jurnal dengan 
peran tertentu ,seorang Journal Manager dapat 
mendaftarkan seorang user yang telah terdaftar pada jurnal 
dengan memberikan tambahan peran tertentu misalnya 
sebagai editor, atau reviewer, dan lain sebagainya. Caranya 
adalah dengan mengklik link Enroll a User from this Site in 
this Journal. Sehingga muncul tampilan 
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• Untuk menambahkan user dengan peran tertentu maka 
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

• Pilih peran yang akan diberikan terhadap user tersebut 
dengan memilih salah satu peran yang ada pada list box 
Enroll user as.

• Pilih user yang akan diberikan peran, dengan memberi 
tanda centang pada check box yang bersesuaian atau 
klik tombol Select All untuk memilih seluruh user yang 
ditampilkan pada satu halaman tersebut.

• Akhiri dengan mengklik tombol Enroll Selected Users.



• Menampilkan user tanpa peran ,User tanpa peran yang dimaksudkan di sini 
adalah user yang dihapus oleh Journal Manager. Efer dari aksi penghapusan ini 
adalah peran dari user tersebut hilang, namun akun user tersebut masih ada di 
dalam sistem. Untuk menampilkan user tanpa peran ini dapat dilakukan dengan 
mengklik link Show users with no role. Di sini, seorang Journal Manager dapat 
mendaftarkan kembali user tersebut ke dalam jurnal. 

• Membuat akun Untuk membuat user baru ke dalam jurnal, Anda dapat mengklik 
Create New User, sehingga muncul form pendaftaran user baru seperti pada 
Gambar 2.68. Lengkapi form pendaftaran dengan data yang benar. Kotak dengan 
tanda bintang (*) wajib diisi. AKhiri dengan mengklik tombol Save untuk 
menyimpan data yang telah diisikan. Atau klik tombol Save and Create Another 
untuk menyimpan data dan melanjutkan dengan akun user yang lain. 

• Menggabungkan user (merge user) ,Kadang-kadang seorang user membuat dua 
akun berbeda dengan menggunakan alamat email yang berbeda juga, atau Anda 
sendiri dihadapkan pada situasi dimana satu atau lebih user harus dihapus sistem. 
Untuk melakukan tugas ini Anda harus menggunakan fitur Merge Users. 



Contoh kasus: seorang user dengan nama Vincent Oldman memiliki dua akun (vince dan 

voldman)). Dia ingin menggunakan akun vince dan menggabungkan akun voldman ke akun 

tersebut. Oleh karena itu, klik link MERGE USER pada akun voldman. Dengan demikian akun 

voldman akan terhapus dari sistem. 
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• PENULIS JURNAL

• Pada bab ini akan membahas petunjuk bagi penulis jurnal (author) 
mulai dari proses pengiriman naskah sampai pada proses tracking 
untuk melacak perkembangan proses review dan editing. 

• Halaman Depan Situs Jurnal Untuk Penulis Jurnal

• Setelah mengklik link Author pada halaman User Home, Anda akan 
langsung diarahkan ke halaman depan untuk penulis jurnal, yang 
memuat informasi tentang pengajuan naskah jurnal yang aktif untuk 
diproses (Active Submission), dan informasi tentang link eksternal 
situs wen seperti blog, situs berita, atau artikel lainnya yang 
terhubung secara langsung pada artikel pada bagian RefBacks. 

• Active Submissions ,Pada halaman Active Submissions ditampilkan 
daftar artikel yang diajukan ke jurnal yang masih dalam proses 
(seperti proses tunggu untuk dikerjakan oleh seorang editor, sedang 
dalam proses penyuntingan, dan sedang dalam proses pengeditan) 
atau proses pengajuan artikel yang masih belum lengkap. 
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• Setiap usulan artikel jurnal yang telah lengkap akan masuk ke salah satu kategori 
berikut. 

• Awaiting Assignment: artikel yang Anda ajukan menunggu untuk diperiksa oleh 
editor atau section editor. Jika artikel yang Anda usulkan memiliki kategori ini, 
maka Anda sudah tidak bisa menghapus usulan ini dari sistem.

• Queued for Review: artikel sedang dalam proses review. Anda akan menerima 
pemberitahuan tentang hasil keputusan review.

• Queued for Editing: proses review telah selesai dan artikel Anda diterima untuk 
dipublikasikan.

• Pada contoh di Gambar 3.1, jurnal mengenakan biaya untuk setiap publikasi artikel, 
dan Anda harus membayarnya (menggunakan link Pay Submission Fee) sebelum 
usulan Anda diproses. Jika jurnal tidak mengenakan biaya untuk setiap usulan maka 
lin Pay Submission Fee tidak akan ditampilkan. Hal yang sama pada contoh ini, 
jurnal juga mengenakan biaya untuk publikasi. Penulis harus menggunakan link 
Pay to Publish untuk melakukan pembayaran agar proses publikasi dapat dilakukan. 
Link Pay to Publish juga tidak akan tampil jika jurnal tidak mengenakan biaya 
untuk publikasi. 



• Sebagai penulis, Anda dapat mengklik hiperlink judul artikel 
yang berada dalam daftar pengajuan. Dengan mengklik judul 
tersebut Anda akan diarahkan halaman Summary. Di 
halaman ini, Anda dapat merevisi judul atau abstrak (dengan 
mengklik link Edit Metadata). Jika editor meminta untuk 
merevisi, Anda juga dapat melakukannya dengan cara yang 
sama. RefBacks ,Pada bagian RefBacks menampilkan 
beberapa tautan dari situs web seperti blog, situs berita, atau 
artikel-artikel yang terhubung langsung dengan artikel Anda. 
Setiap RefBack dapat diedit; dapat diabaikan, dihapus, atau 
dipublikasikan. Jika dipublikasikan maka akan ditampilkan 
diakhiri dari artikel Anda pada situs web.

• Arsip ,Halaman arsip akan berisi semua usulan yang telah 
ditolak, maupun usulan yang dipublikasikan bersama-sama 
dengan informasi edisi jurnalnya dimana artikel tersebut 
masuk.



• Proses Pengusulan Artikel

• Untuk mengusulkan artikel ke jurnal, klik link CLICK HERE (di 
bawah Start a New Submission) untuk menuju ke proses langkah 
pertama dari proses pengusulan artikel. 

• Langkah 1: Memulai Pengusulan Langkah pertama, penulis harus 
paham terhadap aturan untuk mengusulkan sebuah artikel. Penulis 
akan memilih bagian yang tepat untuk mengajukan usulan artikel 
dan akan memerikan informasi tentang pernyataan privasi jurnal 
(journal's privacy statement), pembertitahuan tentang copyright 
(copyright notice), pernyataan minat bersaing (competing interest 
statement), dan/biaya yang dikenakan bagi penulis (author fees), jika 
diberlakukan. Jika Anda membutuhkan bantuan, alamat kontak tim 
pendukung teknis disediakan di bagian atas dari halaman ini. 



• Jika jurnal mengijinkan isi artikel yang 
diusulkan terdiri dari berbagai bahasa, 
Anda dapat memilih bahasa yang 
spesifik untuk melengkapi proses 
pengusulan
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