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PERANAN USER YANG TERSEDIA 

DALAM OJS 

 

SITE ADMINISTRATOR 

Administrator bertanggung jawab untuk instalasi OJS secara keseluruhan, 

memastikan pengaturan server yang akurat, menambahkan file bahasa, 

dan menciptakan setiap jurnal baru pada instalasi. Administrator account 

Situs ini dibuat sebagai bagian dari proses instalasi. Tidak seperti semua 

peran OJS lainnya, hanya ada satu Administrator Situs. 

JOURNAL MANAGER 

Journal Manajer bertanggung jawab untuk menyiapkan situs web jurnal, 

mengkonfigurasi pilihan sistem, dan mengelola account pengguna. Ini 

tidak melibatkan keterampilan teknis lanjutan, tapi memerlukan mengisi 

formulir berbasis web dan file upload. Journal Manager juga mendaftar 

Editor, Editor Bagian, Copyeditors, Layout Editor, Proofreaders, Penulis, 

dan Reviewer. Bergantian, jika nama dan alamat email dari pengguna 

potensial sudah ada di database lain (misalnya, spreadsheet), mereka 

dapat diimpor ke dalam sistem. Journal Manager juga memiliki akses ke 

fitur manajemen lainnya jurnal, dan dapat menciptakan Bagian baru 

untuk jurnal, mengatur Ulasan Bentuk, mengedit Email default, 

mengelola Tools Reading, pandangan Statistik dan Laporan, dan banyak 

lagi. 

READER 

Peran Reader adalah peran paling sederhana dalam OJS, dan memiliki 

kemampuan paling sedikit. Pembaca mencakup pelanggan untuk jurnal 

yang akses berbasis langganan, dan pembaca yang memilih untuk 



 
 

mendaftar untuk jurnal akses terbuka (apakah akses langsung terbuka 

atau terbuka setelah jangka waktu). Pembaca terdaftar menerima email 

pemberitahuan dengan penerbitan setiap masalah, yang meliputi Daftar 

Isi untuk itu isu tertentu. 

AUTHOR 

Author dapat mengirimkan naskah ke jurnal langsung melalui situs jurnal. 

Author diminta untuk meng-upload file penyerahan dan untuk 

menyediakan metadata atau pengindeksan informasi. (Metadata 

meningkatkan kapasitas pencarian riset online dan jurnal.) Author dapat 

meng-upload Tambahan File, dalam bentuk set data, instrumen 

penelitian, atau teks sumber yang akan memperkaya item, serta 

kontribusi untuk lebih terbuka dan bentuk kuat dari penelitian dan 

beasiswa. Penulis dapat melacak pengiriman melalui review dan proses 

editorial - serta berpartisipasi dalam copyediting dan proofreading 

kiriman yang diterima untuk publikasi - dengan masuk ke situs jurnal. 

EDITOR 

Editor mengawasi review, editing dan penerbitan proses keseluruhan. 

Editor, bekerja dengan manajer Journal, biasanya menetapkan kebijakan 

dan prosedur untuk jurnal. Dalam proses editorial, Editor memberikan 

kiriman ke Section Editor untuk melihat melalui Submission Review dan 

Penyerahan Editing. Editor mengawasi kemajuan pengajuan dan 

membantu setiap kesulitan. Setelah tinjauan selesai, Editor biasanya 

melihat pengajuan melalui proses Editing (termasuk copyediting, tata 

letak mengedit, dan proofreading) meskipun dalam beberapa jurnal ini 

tetap menjadi tanggung jawab Section Editor yang bertanggung jawab 

atas proses review pengajuan itu. Editor juga menciptakan masalah 

jurnal, jadwal pengajuan untuk publikasi, mengatur Daftar Isi, dan 

menerbitkan masalah sebagai bagian dari Proses Penerbitan. Editor dapat 



 
 

mengembalikan kiriman diarsipkan dengan aktif Dalam Ulasan atau Dalam 

daftar Editing. 

SECTION EDITOR 

Section Editor mengelola review dan editing kiriman yang mereka telah 

ditetapkan. Dalam beberapa kasus, seorang Section Editor yang 

ditugaskan untuk melihat kiriman melalui proses Ulasan juga akan 

bertanggung jawab untuk melihat kiriman yang diterima melalui proses 

Editing (yaitu, melalui copyediting, tata letak mengedit, dan 

proofreading). Seringkali, bagaimanapun, Bagian Editor hanya bekerja 

dengan proses review, dan Editor, bertindak dalam peran Editor Bagian, 

melihat kiriman melalui proses Editing. Jurnal akan memiliki kebijakan 

tentang bagaimana tugas - tugas dibagi. 

 

Reviewer 

 

Reviewer yang dipilih oleh Editor Bagian untuk meninjau kiriman a. 

Reviewer diminta untuk mengirimkan ulasan untuk situs web jurnal 

(meskipun beberapa jurnal memilih untuk email peninjauan kebijakan) 

dan mampu meng-upload lampiran untuk penggunaan Editor dan Penulis. 

Reviewer dapat dinilai oleh Editor Bagian, sekali lagi tergantung pada 

kebijakan untuk jurnal ini. 

SUBSCRIPTION MANAGER 

Subscription Manager mengelola Langganan jurnal dan Jenis 

Berlangganan, dan juga dapat mengkonfigurasi mana dan bagaimana 

pembayaran akan ditangani dalam sistem. 

Subscription Manager tidak memiliki halaman mereka sendiri di buku ini; 

karena mereka hanya melihat sebagian kecil dari halaman Journal 

Manajer, yaitu Langganan dan halaman Pembayaran 

 



 
 

 

COPYEDITOR 

Copyeditor suntingan kiriman untuk meningkatkan tata bahasa dan 

kejelasan, bekerja dengan penulis untuk memastikan semuanya di 

tempat, memastikan kepatuhan yang ketat untuk gaya bibliografi dan 

tekstual jurnal, dan menghasilkan bersih, diedit copy untuk Layout Editor 

untuk berubah menjadi galley yang akan dalam format yang diterbitkan 

jurnal. 

LAYOUT EDITOR 

Layout Editor mengubah versi copyedited pengajuan ke galley di HTML, 

PDF, PS, dll - file yang jurnal telah memilih untuk menggunakan untuk 

publikasi elektronik. Sistem ini tidak menyediakan perangkat lunak untuk 

mengkonversi dokumen pengolah kata ke format dapur, sehingga Layout 

Editor harus memiliki akses ke dan dapat menggunakan paket perangkat 

lunak pihak ketiga untuk membuat galley menyajikan artikel pada layar 

dengan tata letak yang diformat dan dapat dibaca , dalam cara jurnal 

ilmiah, dan dengan mata untuk media ini penerbitan baru (dengan 

konsultasi tata letak yang digunakan oleh penerbit lain dari jurnal online, 

seperti Highwire Press, misalnya, di bidang ilmu pengetahuan atau Proyek 

Muse di humaniora). Dalam beberapa kasus, Editor atau Editor Bagian 

juga akan berfungsi sebagai Layout Editor. 

PROOFREADER 

Proofreader (Pengarang) mencatat kesalahan tipografi dan format untuk 

Layout Editor untuk memperbaiki. Dalam kasus beberapa jurnal, Editor 

atau Editor Bagian juga akan berfungsi sebagai Proofreader. 

Sumber: pkp 

http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.1/basicsRoles.html


 
 

 

 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga buku Petunjuk 

Penggunaan Open Journal System SEAJoM “Penulis” dapat terealisasi dengan baik. buku 

Petunjuk ini memuat petunjuk menggunakan Open Journal System SEAJoM yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi “penulis” dalam pengaplikasian OJS terhadap artikelnya. 

Kami selaku “penulis” sangat berharap bahwa diterbitkannya buku petunjuk ini dapat 

menambah referensi bagi “penulis” dalam penerapan di Open Journal System SEAJoM. Pada 

kesempatan ini, kami selaku tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu penyusunan buku ini. Kami 

menunggu saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan buku Petunjuk Penggunaan 

Open Journal System SEAJoM “Penulis” ini.  
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DAFTAR ISI 
 

PERANAN USER DALAM OJS 

ALUR PENERBITAN JURNAL            

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

 

1. Petunjuk Penulis.................................................................................... 1  

2. Lampiran – Lampiran 

a. Gaya Selingkung SEAJoM................................................................ a 

b. LembarPernyataan Keaslian Naskah Penelitian.............................b 

c. Curiculum Vitae................................................................................. c 

d. Surat Pernyataan Etik....................................................................... d 

e. Formulir Copyright Transfer............................................................ e 
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PENULIS 

A. REGISTER / PENDAFTARAN PENGGUNA 

1. Langkah pertama adalah pendaftaran username. Penulis dapat mendaftarkan username melalui menu ‘REGISTER’.  
 

 

REGISTER 
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2. Isi form registrasi dengan memperhatikan field/isian yang ditandai dengan simbol *  Wajib di isi 
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3. Pastikan Anda memilih salah satu peran  

 

 
 
- Untuk penugasan sebagai jurnal manager, Anda akan ditempatkan oleh site administrator sesuai dengan nama jurnal yang akan dikelola. 
- Pilih “REGISTER” untuk menyelesaikan pendaftaran 

 

 
 

Pilih peran dengan 

mencentang(√) checkbox 

pada pilihan peran Reader 

dan Author 
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B. PROSES PEMASUKAN NASKAH 
 
Sebelum memberikan naskah penulis diharuskan membaca petunjuk untuk penulis dengan memilih “Author Guidelines” pada menu 
utama. 

 
 
- Naskah atau artikel jurnal dapat dikirim atau diupload langsung oleh author/penulisnya setelah terlebih dahulu mendaftar pada suatu jurnal 

dan memilih setidaknya peran sebagai author.  
- Naskah atau artikel jurrnal harus sesuai dengan “Gaya Selingkung” jurnal. Gaya selingkung jurnal dapat di “Download” di bagian bawah 

halaman Author Guidelines 

 
 

 
Bagian Bawah Author Guidelines 1 

 
Pada bagian bawah halaman Author Guidelines juga terdapat 4 file tambahan yang harus dilengkapi penulis dan dilampirkan sebagai 
file tambahan pada Step 4 proses New Submission 

Gaya Selingkung 

Jurnal 
File Tambahan/Suplementary Files 

Jurnal 
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Proses submission atau pemasukan jurnal dapat dilakukan dengan memilih menu new submission setelah masuk pada jurnal yang diinginkan, 
kemudian melakukan 5 tahap sebagai berikut: 

 
1. Start Submission 

- (Centang setiap list untuk memastikan penulis memenuhi syarat-syarat penerbitan jurnal pada jurnal yang bersangkutan)  
- Isi komentar untuk editor jika diperlukan 

 

klik “New Submission” 

untuk memasukan naskah 
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2. Upload Submission 
Untuk melakukan upload naskah, lakukan langkah berikut : 
 

 Klik pilih telusuri atau choose file, yang akan mengarahkan pada pencarian file yang akan diupload pada folder atau direktori dalam 

Submission checklist untuk 

memastikan penulis memenuhi 

syarat- syarat  

Isi Pesan Untuk Editor Disini 
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komputer.  

 Pilih file yang akan diupload  

 Klik upload yang berarti file dicopy dari komputer ke website jurnal dengan penamaan sesuai dengan pola yang telah ditentukan.  

 Klik save and continue. 
 

 
3. Memasukan Metadata 

Setelah melakukan upload file, lengkapi isian metadata terutama berupa nama, email, judul dan abstrak  
 

Klik “telusuri” untuk memilih naskah 

yang ingin dan klik “upload” untuk 

mengirim naskah diupload 
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 Isikan form “keyword” dengan keyword naskah pada menu indexing sebagai keyword untuk pencarian naskah 
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 Form “References” diisi jika ada referensi dari  naskah 

 Klik “save and continue” untuk ke langkah selanjutnya 
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4. Uploading Suplementary Files 
Suplementary file adalah file pendukung naskah utama, misalnya data, instrumen penelitian, dan lain-lain. Upload file ini jika ada dan dianggap 
perlu. Caranya sama seperti upload naskah utama. 
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5. Confirming the Submission 
Langkah terakhir, klik Finish submission 
 

 
 
Setelah Klik Finish submission. Konfirmasi complete submission akan ditandai dengan tampilan halaman seperti di bawah ini 
 

 
Klik “active submission” untuk melihat naskah aktif dan diproses lebih lanjut 
Active submission akan menujukkan satu atau beberapa status aktif naskah yang telah dikirim 
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Pengiriman naskah berikutnya dapat dilanjutkan dengan klik pada click here di bawah tulisan Start a New Submission. 



 



 
 

Judul Artikel, Dalam Huruf Kapital 
 

Penulis pertama
1*

, Penulis kedua
2
, Penulis ketiga

3
 

1Afiliasi institusi asal penulis pertama, Alamat, Kota dan Kode Pos, Negara 
2 Afiliasi institusi asal penulis kedua, Alamat, Kota dan Kode Pos, Negara 
3 Afiliasi institusi asal penulis kedua, Alamat, Kota dan Kode Pos, Negara 

 

INFORMASI ARTIKEL:  A B S T R A K 

Riwayat Artikel: 

Tanggal diterima 

Tanggal di revisi 

Tanggal di Publikasi 
 

Kata kunci: Terdiri dari 4-6 kata kunci 

Kata kunci 1 

Kata kunci 2 

 

 
 

Abstrak di tulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak berisi ringkasan 

pokok bahasan keseluruhan  naskah yang  memuat latar belakang, tujuan, metode, 

hasil, dan Kesimpulan tanpa harus memberikan keterangan terlalu rinci dari  setiap 

bab, dan maksimal terdiri dari 300 kata.  Abstrak ditulis dengan times new roman 

ukuran 9  

 

 

 

PENDAHULUAN

 

Pendahuluan harus memberikan latar 

belakang singkat tentang pokok bahasan yang 

ditulis, yang berisi tentang permasalahan penelitian, 

tujuan penelitian, dan rangkuman kajian teoritik 

yang relevan, sehingga pembaca dapat memahami 

dan mengevaluasi hasil dari penelitian lain yang 

sudah dilakukan tanpa harus membaca sendiri 

publikasi sebelumnya tersebut.  Untuk itu, naskah 

yang akan dikirim harus menggunakan pustaka yang 

benar-benar mendukung.  

 

METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi informasi yang terstruktur 

tentang metode dan pendekatan, lokasi penelitian, 

waktu penelitian,populasi dan sampel, pengumpulan 

data, dan analisis data. Bagian-bagian lainnya bisa 

ditambahkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, 

seperti prosedur penelitian, prosedur pengambilan 

data, dan prosedur analisis data.   

HASIL DAEDITOR N PEMBAHASAN 

Bagian hasil hanya berisi hasil-hasil 

penelitian, baik yang disajikan dalam bentuk tulisan 

wawancara, tabel, maupun gambar. Gambar dan 

tabel harus diberi judul dan, jika bersumber dari 

                                                           
 Korespondensi penulis. 

   Alamat E-mail: tulis alamat email disini 

publikasi terdahulu, harus mendapat persetujuan 

dari penulisnya.  Penggunaan foto diperbolehkan 

jika foto tersebut benar-benar mewakili hasil 

penemuan. Semua tulisan wawancara, tabel, dan 

gambar harus dinarasikan dengan jelas. 

Bagian pembahasan berisi interpretasi dan 

analisis yang komprehensif dari hasil penelitian 

yang diperoleh dan dikaitkan dengan hasil-hasil 

yang pernah dilaporkan. Pengulangan penyajian 

metode dan hasil penelitian serta hal-hal yang telah 

diungkapkan di Bab Pendahuluan harus 

dihindarkan. 

Contoh Tabel 1 

Judul Tabel 

Variabel F p 

Variabel Bebas   

Legalitas 1,57 0,21 

Kovarian   

Intensi Bertingkahlaku 2,09 0,15 

Kepribadian Prososial 2,51 0,11 

Jenis Kelamin 2,77 0,10 

Keterangan tabel (jika ada) 

 

Gambar 1. Judul gambar 

A. Gaya Selingkung SEAJoM      



 
 

 

KESIMPULAN 

Bagian ini adalah Bagian ini adalah 

simpulan dari hasil penelitian dan saran 

rekomendasi. Penulis dilarang menulis ulang (copy 

paste) bagian hasil, tetapi harus memparafrasakan 

isi hasil penelitian yang sudah ditulis dan 

dinarasikan. Isi kesimpulan juga harus 

mempertimbangkan semua aspek yang terkait 

dengan hipotesis dan tujuan penelitian. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Bab ini dapat ditambahkan jika diperlukan, 

yang digunakan untuk menyebutkan sumber dana 

penelitian yang hasilnya dilaporkan pada jurnal ini 

dan memberikan penghargaan kepada beberapa 

institusi atau orang yang membantu pelaksanaan 

penelitian dan/atau penulisan laporan. Ucapan 

terima kasih khusus seperti pengambilan data dari 

instansi yang khusus/penelitian berdasar pendanaan 

dari hibah dapat disertakan. Khusus pendanaan dari 

hibah, penulis disarankan menuliskan asal hibah dan 

nomer proyek hibah.  
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LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH PENELITIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : ______________________________________________________________ 

Asal Institusi  :  ______________________________________________________________ 

Alamat surat menyurat  : ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

HP / Email  : _____________________________  / _______________________________ 

Judul Naskah  : ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

 

Menyatakan : 

1. Sesungguhnya bahwa naskah yang saya ajukan kepada redaktur SEAJoM, telah 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh redaktur 

2. Naskah yang saya ajukan dipublish dalam publikasi ilmiah yang lain 

3. Naskah yang saya ajukan tidak mengandung unsur penjiplakan karya ilmiah 

(plagiarisme), apabila dikemudian hari ditemukan bahwa naskah tersebut terbukti 

mengandung unsur penjiplakan (plagiarism) maka saya bersedia menerima konsekuensi 

hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku 

 

…………………………,……………………………… 

Yang menyatakan  

 

(…………………………………………………..) 

 

 

 

 

 

B. LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH 

PENELITIAN 



 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
1 Nama Lengkap (dengan gelar)  

2 Laki – laki / Perempuan  

3 NIP/NIK/NIDN   

4 Tempat dan Tanggal Lahir  

5 Alamat Rumah  

6 Nomor Telepon/Faks  

7 Nomor HP  

8 Alamat Kantor  

9 Nomor Telepon/Faks  

10 Alamat e-mail  

 

 
PENGALAMAN PENELITIAN 

Urutkan judul penelitian yang pernah dilakukan(sebagai ketua) selama 5  tahun terakhir dimulai dari 

penelitian yang paling diunggulkan  menurut Saudara sampai penelitian yang tidak diunggulkan. 

 

PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL  

Urutkan judul artikel ilmiah  yang pernah diterbitkan selama 5  tahun terakhir, sebutkan pula status 

jurnal. 

 

PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA 

Urutkan judul rumusan kebijakan/rekayasa sosial lainnya  yang pernah dbuat/ditemukan, tempat 

penerapan, dan respon masyarakat, selama 5  tahun terakhir 

 

PENGALAMAN MENULIS BUKU 

Urutkan tahun terbit,  judul buku, dan penerbit (selama 5  tahun terakhir) 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian 

dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.   

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

pengajuan penerbitanjurnal di SEAJoM 

 

……………….., …………………… 

Pengusul, 

 

 

 

 

(___________________________) 

MeteraiRp6000 

C. CURRICULUM VITAE 



 
 

Surat Pernyataan Etik 

Ethical Statement 

 

Judul Artikel:  ……………………………………………………………………………………... 

Article Title:       ………………………………………………………………………………………………… 

             ……………………………………………………………………………………… 

Nama Seluruh Penulis: …………………………………………………………………………….. 

Names of All Authors            ……………………………………………………………………………. 

Dengan ini kami menyatakan bahwa: 

We hereby confirm that: 

1. Artikel yang kami kirimkan adalah asli yang ditulis oleh nama-nama penulis yang 

tercantum di atas dan belum pernah dipublikasi pada media manapun; 

The article we have submitted to the journal for review is original, has been written by the stated 

authors and has not been published elsewhere; 

2. Artikel tidak sedang dalam proses atau pertimbangan publikasi oleh jurnal lain dan tidak 

akan dikirimkan ke jurnal lain selama proses penelaahan oleh jurnal ini berlangsung; 

The article is not currently being considered for publication by any other journal and will not be 

submitted for such review while under review by this journal; 

3. Artikel tidak mengandung pernyataan-pernyataan yang berbahaya, menentang hukum, 

dan mengancam individu atau hak-hak individu dan kelompok lain;  

The article contains no libellous or other unlawful statements and does not contain any materials 

that violate any personal or proprietary rigths of any other person or entity; 

4. Kami telah memperolah izin tertulis dari pemilik hak cipta setiap pernyataan atau 

dokumen yang diperoleh dari produk ber-hak cipta, serta telah menyebutkan sumber 

referensi yang digunakan dalam artikel ini. 
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