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Open Journal Systems????? 

OJS (Open Journal Systems) adalah 
sistem manajeman konten berbasis 

web yang dibuat khusus untuk 
menangani keseluruhan proses 

manajemen publikasi ilmiah. Mulai dari 
proses call for paper, peer review, 

hingga penerbitan dalam bentuk online. 
OJS merupakan produk open source 
dari PKP (Public Knowlegde Project) 

yang khusus digunakan untuk 
mengelola jurnal online dengan lisensi 

GPL (General Public License) 



Open Journal Systems????? 

Kenapa pengelola jurnal harus 
menggunakan OJS???????? 



Open Journal Systems????? 

1. OJS membantu dalam setiap tahap proses penerbitan 
naskah (artikel ilmiah) secara online dan pengindeksan 

2. Fitur OJS yang cukup lengkap untuk melakukan 
manajemen publikasi jurnal 

3. Terbitan jurnal dituntut mempunyai E ISSN (ONLINE) 

4. Terbitan Jurnal diharuskan mempunyai DOI 

5. Terbitan jurnal diharuskan terindex baik nasional atau 
internasional 

 

 

 

 



Alur Pengelola Jurnal OJS 



Daftar Tunggu Terbit  

Contents 

Register 

Pengiriman Naskah 

Mengirim Hasil Revisi Artikel(Proses review) 

Review Hasil Copyediting & Proofreading 



Register 

• Buka halaman website Jurnal. 

• Klik menu Register (daftar) 

• Isi form yang telah ditentukan, 
terutama yang bertanda 
bintang (wajib diisi). Jangan 
lupa untuk memilih Register as 
Author pada isian terakhir dan 
klik tombol Register. 

• Setelah register penulis akan 
langsung diarahkan masuk ke 
sistem dan sudah di perankan 
sebagai author/penulis 

Contoh : 
http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/index.php  
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Register 

1. Username, diisi  dengan nama yang akan digunakan  
untuk login 

2. Password,  diisi  dengan kata sandi  yang unik dan 
mudah  diingat   minimal  6 karakter 

3. Repeat password, diisi  dengan kata sandi yang sama 

4. Salutation,  dapat diisi  dengan Mr.  atau Mrs. 

5. First Name,  wajib diisi  dengan nama depan 

6. Middle Name, dapat diisi  dengan nama tengah  

7. Last Name, wajib diisi dengan nama belakang, 
misalnya. 

8. Initials,  dapat diisi dengan inisial nama 

9. Gender, dapat dipilih  sesuai dengan jenis kelamin,  
male atau female  (lelaki atau perempuan) 

10. Affiliation, dapat diisi  dengan institusi  tempat  
bekerja atau menuntut ilmu. 

11. Signature, dapat diisi  dengan tanda tangan 
elektronik. 



Register 
11. Email, wajib diisi  dengan alamat email yang masih aktif 

12. ORCID iD, dapat diisi  dengan nomor  identit as  digital  peneliti 
jika ada 

13. URL,  dapat diisi  dengan  alama profil  google  scholar  atau 
alamt  blog  kita yang masih aktif. 

14. Phone,  diisi  dengan no telepon yang dapat dihubungi 

15. Fax, diisi  dengan no fax yang dapat dihubungi 

16. Mailing Address, diisi  dengan alamat surat menyurat. 

17. Country, diisi  dengan nama Negara sesuai dengan 
kewarganegaraan. 

18. Bio statement, dapat diisi  dengan biodata ringkas 

19. Confirmation,  opsi  agar  sistem  mengirimkan  Username  dan  
Password  ke email. 

20. Working  languages,  kita  dapat  mementukan  bahas a  yang  
digunakan  oleh sistem pada interface aplikasi  OJS. 

21. Register as, secara default hanya  Reader atau pembaca yang 
terchecklist, agar dapat  mengirimkan  artikel  dapat  
memberikan  check  list  juga  pada  bagian Author 

22. Klik tombol REGISTER untuk mendaftar. 



Register 

• Melakukan register jika belum mempunyai akun 
dijurnal yang akan kita tuju. 

• Tidak perlu melakukan register kembali jika sudah 
pernah menulis dijurnal tersebut 

• Jika ingin melakukan register tetapi masih dalam 
wadah yang sama, tidak perlu membuat akun 
kembali. Satu akun untuk semua jurnal yang tersedia 
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• Contoh : http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/  

http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/
http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/
http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/
http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/
http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/
http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/
http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/
http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/
http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/
http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/


Submit Artikel 
1. Setelah  login,  maka  akan  masuk  ke  

halaman  dasboard  Author  seperti  pada 
gambar disamping 

2. Setelah  link  New  Submission  di  klik,  ada  
lima  langkah  yang harus  di  lalui  agar artikel 
yang kita kirimkan dapat terkirim kedalam 
sistem OJS. 



Submit Artikel 
1. Pada  langkah pertama STARTING THE SUBMISSION,  

pastikan artikel yang akan diunggah  sudah 
memenuhi persyaratan  Submission Checklist  yang 
telah ditentukan oleh pengelola  jurnal masing- 
masing. 

2. Jika  ada  komentar untuk editor,  dapat diisikan  
pada  kotak isian  COMMENTS FOR THE EDITOR, dan 
selanjutnya klik tombol  SAVE AND CONTINUE. 



Submit Artikel 

1. UPLOADING  THE  SUBMISSION,  klik  tombol 
Pilih  File/Choose  File dan arahkan ke direktori 
dimana file artikel berada dan kemudian klik 
Upload  atau Unggah 

ENTERING THE SUBMISSION’S  METADATA , di  sini  penulis  
diminta  untuk melengkapi  metadata atau  informasi  yang 
terkait  dengan artikel yang di upload,  yaitu informasi 
penulis 



Submit Artikel 

UPLOADING  SUPPLEMENTARY  FILES,  Penulis dapat  
menambahkan  file  tambahan  seperti  instrumen  
penelitian  atau gambar/tabel 

CONFIRMING  THE  SUBMISSION,  untuk  

mengkonfirmasi  pengiriman  artikel 



Proses Review 

Setelah Penulis berhasil  mengirimkan  artikel 
melalui  sistem Open Journal  Sistem,  maka langkah  
berikutnya Penulis  dapat  memantau  proses review 
dan penyuntingan oleh tim editor. 



Proses Review 
Selanjutnya  setelah  proses  review  oleh  Reviewer  
selesai  dan  rekomendasi  

Jika artikelnya diterima dengan revisi,  maka maka 
penulis perlu melakukan revisi sesuai komentar dari 
reviewer dan kemudian diunggah kembali pada 
upload author version, dan biasanya editor sekalian 
mengirim hasil cek plagiasi  



Copyedit 

Editor melakukan koreksi terhadap keabsahan tata bahasa, 
kesesuaian format, penulisan rujukan daftar pustaka dan 
rujukan dan dikirimkan lagi kepada penulis untuk mendapat 
persetujuan (koreksi lebih lanjut) 

Penulis upload hasil copyedit yang sudah 
dikoreksi 



Copyedit 

Tim editor /layout editor/profreading  
melakukan koreksi terhadap  artikel yang akan 
diterbitkan 

 

Begitu juga penulis juga melakukan 
pengkoreksian dan kemudian jika sudah 
lengkap klik COMPLETE 



DAFTAR TUNGGU TERBIT 

Penulis tinggal menunggu artikel ilmiah yang 
akan diterbitkan 

Contoh status OJS jika artikel sudah terbit 
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