
 
 



 

1. Pendahuluan 

  Saat ini website resmi jurnal UMBY ada di http://ejurnal.mercubuana-

yogya.ac.id Menggunakan CMS Open Source OJS dari PKP. Modul ini bertujuan 

untuk membantu dalam penggunaan OJS untuk Penulis, Editor, dan Reviewer dalam 

penerbitan Jurnal oline Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Jurnal online ini 

bertujuan untuk mempublikasikan seluruh jurnal yang ada di UMBY. 

2.  Menggunakan Website 

2.1 Flowmap OJS 

Bagian ini akan menjelaskan alur penerbitan jurnal beserta fitur-fitur yang 

disediakan di dalam OJS.  Sebelum memulai sistem jurnal online, sebaiknya user 

mengetahui bagaimana alur penerbitan jurnal dari mulai upload jurnal di website 

yang dilakukan oleh penulis sampai jurnal tersebut di-publish oleh editor. Alur 

penerbitan jurnal dapat dilihat pada flowmap di bawah ini: 

 
Gambar 1. Flowmap Alur Penerbitan Jurnal 
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2.2 Uraian Alur Penerbitan Jurnal 

Bagian ini akan menguraikan alur penerbitan jurnal berdasarkan flowmap. Uraian 

akan dijelaskan beserta capture gambar berdasarkan fitur yang disediakan oleh 

sistem jurnal online ini. Uraian alur dari saat penulis mulai mengajukan jurnal 

melalui website sampai jurnal tersebut diterbitkan adalah sebagai berikut: 

2.2.1. Penulis dan Reviewer 

1. Langkah pertama adalah pendaftaran username. Penulis dan reviewer 

dapat mendaftarkan username melalui menu ‘REGISTER’. Gambar 2 

memperlihatkan proses pendaftaran username. 

 
Gambar 2. Alur Pendaftaran E-Jurnal 

2. Selanjutnya akan ada tampilan seperti gambar 3 kemudian silahkan pilih 

sesuai dengan bidang masing-masing 

 
Gambar 3. Proses Pemilihan Penerbitan Jurnal 
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3. Silahkan Mengisi sesuai dengan data diri anda yang bertanda bintang (*) 

wajib diisi dan beri tanda √  sesuai dengan tugas masing-masing. 

 
Gambar 4. Proses Pendaftaran Username 

 

4. Setelah melakukan pendaftaran, penulis dan reviewer dapat melakukan 

login. Halaman login dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Halaman Login Penulis dan Reviewer 
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5. Untuk membuat pengajuan jurnal, klik link ‘New Submission pada bagian 

yang di beri tanda merah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

6. 

 
Gambar 6. Membuat Pengajuan Jurnal 

 

6. Setelah link ‘New Submision diklik, maka penulis akan dihubungkan 

dengan halaman di mana penulis dapat memulai pengajuan jurnal. 

Gambar 7 menunjukkan tampilan halaman tersebut. 

 
Gambar 7. Langkah Pertama Memulai Pengajuan Jurnal 

Penjelasan Gambar 4 adalah sebagai berikut: 

a. Bagian 1 merupakan langkah-langkah yang harus diikuti oleh 

penulis dalam proses pengajuan jurnal. 

b. Bagian 2 merupakan indikator bahwa jurnal siap diajukan dan 

dipertimbangkan. Penulis wajib menceklis semua check box. 
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c. Terdapat text box, di mana penulis dapat menuliskan pesan untuk 

Editor kelak. 

d. Setelah semua langkah pada langkah pertama ini sudah diikuti, 

maka penulis dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dengan 

menekan tombol ‘Save and Continue’ 

7. Langkah berikutnya adalah upload file yang akan diajukan. Petunjuk dan 

langkah dalam meng-upload file sudah disediakan pada halaman ini. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Proses Upload File Jurnal 

Penjelasan Gambar 8 adalah sebagai berikut: 

a. Bagian 1 merupakan petunjuk proses upload file. 

b. Bagian 2 merupakan tempat upload file. 

c. Pada bagian 3, setelah file berhasil di-upload, penulis dapat 

melanjutkan ke langkah berikutnya dengan menekan tombol 

‘Save and Continue’. 

 

8. Langkah berikutnya adalah memasukkan metadata sebagai informasi 

suatu jurnal. Penulis hanya tinggal input data-data pada setiap field. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Proses memasukan metadata 
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9. Langkah berikutnya adalah upload file-file tambahan yang mendukung 

pembuatan jurnal, jika tidak ada file tambahan maka bisa langsung lanjut 

ke tahap selanjutnya. Gambar 10 menunjukkan tampilan halaman tersebut. 

Setelah penulis menekan tombol ‘Upload’, maka penulis akan 

dihubungkan pada halaman untuk membuat metadata file-file tambahan 

tersebut. Gambar 11 menunjukkan halaman pengisian metadata. 

 
Gambar 10. Proses untuk upload file tambahan 

 
Gambar 11. Halaman Pengisian Metadata file tambahan 

 Setelah semua langkah pada langkah ini diikuti, maka penulis akan 

dihubungkan ke langkah selanjutnya dengan menekan tombol ‘Save and 

Continue’. 

 

10. Langkah terakhir adalah konfirmasi. Gambar 12 menunjukkan tampilan 

halaman konfirmasi  

 
Gambar 12. Tampilan Halaman Konfirmasi 
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Jika penulis sudah selesai mengikuti semua langkah, selanjutnya penulis 

menekan tombol ‘Finish Submission’ untuk mengirimkan file-file tersebut 

ke editor. File yang sudah berhasil di-submit akan ada pada halaman 

‘Active Submissions’. Pada halaman ini, penulis dapat melihat status 

jurnal tersebut dari mulai awaiting assignment, in review, in editing, 

sampai akhirnya di-publish. Tampilan yang menunjukkan halaman ini 

dapat dilihat pada Gambar 13. 

 
Gambar 13. Tampilan Halaman active submission 

 

2.2.2. Editor 

1. Editor login dengan menggunakan username yang sudah didaftarkan. 

2. Begitu login, editor langsung diarahkan pada halaman ‘Editor Home’. 

Terdapat beberapa menu pada halaman ini. Gambar 14 menunjukkan menu-

menu yang disediakan pada halaman ini. 

 
Gambar 14. Tampilan Menu-menu Editor Home 
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Penjelasan Gambar 14 adalah sebagai berikut: 

a. Bagian 1 merupakan bagian menu-menu beserta notifikasi jurnal 

berada. 

• Unassigned : Jurnal yang baru di-upload oleh penulis akan 

masuk ke dalam menu ini. 

• In Review : Jurnal yang sedang di-review oleh editor dan 

reviewer akan berada pada menu ini. 

• In Editing : Jurnal yang sedang dalam proses edit berada pada 

menu ini. 

• Archives : Jurnal yang sudah siap di-publish berada pada 

menu ini. 

b. Bagian 2 merupakan bagian pencarian jurnal yang mencakup 

tanggal submit, penulis, judul, dan status jurnal. 

c. Bagian 3 merupakan bagian untuk membuat Issue dan melihat 

Issue-Issue yang ada. Pada bagian ini, Issue yang baru dibuat dapat 

diberitahukan kepada para penulis yang sudah memiliki akun. 

 

3.  Di dalam alur penerbitan jurnal, jurnal yang baru saja di-upload oleh penulis 

akan masuk pada notifikasi menu ‘Unassigned’. Gambar 15 memperlihatkan 

tampilan halaman menu ‘Unassigned 

 
Gambar 15. Tampilan halaman menu ‘Unassigned’ 

 

Penjelasan Gambar 15 adalah sebagai berikut: 

a. Pada bagian 1, editor dapat memilih editor lain untuk ditugaskan dan 

memilih bagian apakah jurnal tersebut (article, section title) 
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b. Bagian 2 merupakan bagian pencarian jurnal. Pencarian dapat 

dilakukan berdasarkan judul, penulis, editor, tanggal upload, dan lain-

lain. 

c. Bagian 3 merupakan link untuk menuju proses selanjutnya, yaitu 

proses pre-review. 

4. Tahap berikutnya adalah tahap pre-review. Namun sebelumnya, editor 

dihubungkan pada halaman ‘Summary’ untuk melihat informasi jurnal yang 

di-upload oleh penulis. Gambar 16 memperlihatkan tampilan halaman 

‘Summary’.  

 
Gambar 16. Tampilan halaman ‘Summary’ 

Penjelasan Gambar 16 adalah sebagai berikut: 

a. Bagian 1 merupakan bagian informasi pengajuan jurnal yang di-

upload oleh penulis. 

b. Pada bagian 2, editor harus mendaftarkan editor lain ataupun 

dirinya sendiri untuk memeriksa jurnal. Ketika editor klik link 

‘ADD EDITOR’, editor dihubungkan pada halaman yang 

ditunjukkan oleh Gambar 1. 
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Gambar 17: Halaman untuk menambah editor 

Ketika editor klik link ‘ASSIGN’ maka secara otomatis akan 

masuk pada notifikasi akun editor yang bersangkutan. Dan pada 

saat itulah status jurnal berubah menjadi ‘In Review’. 

c. Bagian 3 memperlihatkan status jurnal. Ketika status jurnal 

berubah, secara otomatis status yang ada pada akun penulis ikut 

berubah 

Untuk memudahkan editor, notifikasi juga dapat dilihat pada menu sidebar 

yang ada di sebelah kanan halaman. Gambar 18  memperlihatkan menu 

sidebar. 

 

Gambar 18: Menu sidebar 
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Editor dapat melihat notifikasi di mana jurnal sedang diproses pada bagian 

yang diberi kotak merah. Pada Gambar 18 dapat dilihat bahwa jurnal sedang 

dalam proses ‘In Review’. 

5. Tahap selanjutnya adalah tahap review. Halaman yang menunjukkan tahap ini 

ditunjukkan oleh Gambar 19. 

 
Gambar 19: Tampilan halaman tahap review 

Penjelasan Gambar 19 adalah sebagai berikut: 

a. Pada bagian 1, editor dapat memilih editor lain untuk 

ditugaskan dan memilih bagian apakah jurnal tersebut (article, 

section title) 

b. Bagian 2 merupakan bagian pencarian jurnal. Pencarian dapat 

dilakukan berdasarkan judul, penulis, editor, tanggal upload, 

dan lain-lain. 

c. Bagian 3 merupakan link untuk menuju proses selanjutnya, 

yaitu proses review. 

6. Menu review yang lebih detil ditunjukkan oleh Gambar 20. Pada menu ini 

editor dapat memilih reviewer dan dapat menentukan keputusan. 

 
Gambar 20 : Tampilan halaman ‘Review’ yang lebih detil 
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Penjelasan Gambar 20 adalah sebagai berikut: 

a.  Bagian 1 merupakan bagian submission jurnal. Jika jurnal tersebut telah 

di-review dan membutuhkan revisi, maka editor dapat upload jurnal 

tersebut pada field ‘Upload  revised Review Version’. 

b. Bagian 2 merupakan tempat untuk memilih reviewer. Pada bagian ini juga 

file jurnal dikirimkan ke akun reviewer. 

 
Gambar 21. Mengirim Permintaan Revie Jurnal Melalui email 

Pada Gambar 21, bagian yang dilingkari merupakan bagian untuk mengirim 

perminttan review jurnal melalui email. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 22. 

 
Gambar 22. Permintaan Review jurnal melalui Email 

Setelah editor menekan tombol ‘Send Email’ maka notifikasi akan muncul 

pada email reviewer. 
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Gambar 23. Mengirim File ke Reviewer 

Pada Gambar 23, klik link ‘Will Do The Review’ untuk mengirimkan file ke 

halaman akun reviewer. Pada bagian 3 editor dapat membuat keputusan 

berdasarkan hasil review dari reviewer. Jika jurnal membutuhkan revisi, 

penjelasannya akan dibahas pada bagian ‘Reviewer’. 

7. Tahap selanjutnya adalah tahap editing. Untuk melanjutkan ke tahap 

selanjutnya. Pada Gambar 24, ubah decision menjadi ‘Accept submission’ lalu 

tekan tombol ‘Record Decision’. Maka status akan berubah menjadi ‘In 

Editing’. 

 
Gambar 24. Mengirim file ke halaman Editing 

Setelah itu tekan tombol ‘Send to Copyediting’ untuk mengirim file ke 

halaman Editing. Tampilan awal halaman editing dapat dilihat pada Gambar 

24. 
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Gambar 25: Tampilan awal halaman editing 

Penjelasan Gambar 25  adalah sebagai berikut: 

a. Pada bagian 1, editor dapat memilih editor lain untuk ditugaskan dan 

memilih termasuk bagian apakah jurnal tersebut (article, section title) 

b. Bagian 2 merupakan bagian pencarian jurnal. Pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan judul, penulis, editor, tanggal upload, dan lain-lain. 

c. Bagian 3 merupakan link untuk menuju proses selanjutnya, yaitu proses 

editing. 

1. Halaman Detail Editing 
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Gambar 26: Tampilan detil halaman editing 

Penjelasan Gambar 26 adalah sebagai berikut: 

a. Pada halaman ini editor dapat melakukan copyediting. Jika memang jurnal 

tersebut sudah benar-benar selesai maka editor hanya tinggal klik link 

‘COMPLETE’. Setelah itu, upload file yang sudah siap tersebut pada field upload. 

Untuk melakukan copyediting dapat dilihat pada ‘COPYEDIT INSTRUCTIONS’. 

b.  Bagian scheduling merupakan bagian penjadwalan kapan jurnal ini diterbitkan, 

dan di bagian issue mana jurnal ini disimpan. 

c. Bagian layout merupakan bagian untuk upload file yang telah selesai di-layout. 

Layout version merupakan bagian untuk menyimpan file jurnal yang telah selesai 

di-layout. Galley format merupakan bagian untuk menentukan format file yang 

akan diterbitkan nantinya. Supplementary files merupakan bagian untuk 

menyimpan file-file tambahan. 

d. Bagian proofreading dapat dilihat lebih jelas pada ‘PROOFING 

INSTRUCTIONS’. 

Bagian paling penting di sini adalah pada bagian scheduling. Tahap akhir dalam penerbitan 

jurnal. Pada bagian ini, editor dapat memilih jadwal publikasi, termasuk menentukan issue 

dan tanggal publikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 27 
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. 

Gambar 27: Bagian publish 

2. Tekan tombol ‘Record’ pada Gambar 24 untuk menyimpan jadwal publikasi jurnal. 

Klik link ‘Table of Content’, ketika masuk pada halaman Table of Content, pastikan 

jurnal yang akan dipublish terdaftar pada halaman tersebut. Tekan tombol ’Save’, 

maka jurnal sudah berada pada halaman Archives. Jurnal yang baru saja diterbitkan 

dapat dilihat pada menu ‘Archives’. Gambar 28 memperlihatkan tampilan halaman 

menu ‘Archives’. 
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Gambar 28: Tampilan halaman ‘Archives’ 

3. Jika tanpa melakukan login, maka akan terlihat seperti Gambar 29. 

 

Gambar 29: Tampilan halaman ‘Archives’ tanpa melakukan login 

Pada Gambar 29 dapat dilihat terdapat link ‘PDF’. Para pengunjung website dapat 

mengunduh file jurnal pada link tersebut. 

 

2.2.3. Reviewer 

1. Setelah melakukan login, reviewer akan langsung diarahkan pada halaman ‘Reviewer 

Home’. Seperti halnya editor, untuk menuju halaman yang lebih detil, reviewer hanya 

tinggal klik link judul jurnal yang tersedia. 

2. Tampilan halaman detil reviewer dapat dilihat pada Gambar 30. 
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Gambar 30: Tampilan halaman detil reviewer 

Penjelasan Gambar 30  adalah sebagai berikut: 

a. Pada bagian 1, reviewer dapat menuliskan hasil review terhadap jurnal yang sedang 

di-review. Gambar 28 memperlihatkan halaman hasil review. 
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Gambar 31: Tampilan halaman hasil review 

b. Bagian 2 merupakan tempat untuk upload file yang sudah di-review oleh reviewer. 

c. Pada bagian 3, reviewer memberikan rekomendasi atas hasil review. Apabila 

membutuhkan revisi, maka pilihan jatuh pada ‘Revisions Required’. Setelah tombol 

‘Submit Review To Editor’ ditekan, maka pada halaman editor bagian ‘Peer Review’ 

akan ada status ‘Revisions Required’ beserta file yang telah di-upload oleh reviewer. 

Gambar 32 memperlihatkan status tersebut. 
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Gambar 32: Status permintaan dari reviewer 

Setelah mendapat pesan dari reviewer, editor mengubah keputusan menjadi ‘Revisions 

Required’ yang dapat dilihat pada Gambar 33 

. 

Gambar 33: Mengubah status pada bagian ‘Editor Decision’ 
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Pada Gambar 33, terlihat bagian yang dilingkari, untuk menuliskan pesan-pesan perbaikan 

dari reviewer untuk disampaikan pada penulis. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 34. 

 

Gambar 34: Pesan perbaikan dari Editor untuk penulis 

Ketika tombol ‘Record Decision’ ditekan, maka penulis akan menerima pesan dari editor. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 35 

. 

Gambar 35: Status ‘Revisions Requierd’ pada halaman home penulis 

Setelah bagian yang diberi tanda merah ditekan, maka penulis akan menuju pada halaman 

revisi yang ditunjukkan oleh Gambar 36. 
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Gambar 36: Halaman revisi penulis dan pesan editor untuk revisi penulis 

Pesan dari editor dapat dibuka oleh penulis pada bagian yang dilingkari di Gambar 36 Seperti 

yang sudah dijelaskan, bahwa penulis tidak harus mengikuti semua langkah-langkah dalam 

meng-upload file jurnal dari awal. Penulis hanya tinggal upload file pada bagian yang 

dilingkari di Gambar 37. 
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Gambar 37: Tempat upload file yang telah direvisi 

d. Setelah penulis meng-upload, maka secara otomatis akan muncul pada bagian ‘Editor 

Decision >> Author Version’ dan terdapat notifikasi pada account email editor. 

Langkah tersebut dapat dilihat pada Gambar 38. 

 
Gambar 38: Hasil upload ulang penulis setelah melakukan revisi 

Jika hasil revisi sudah muncul pada halaman editor, maka langkah untuk review ulang 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada bagian ‘Select decision’ pilih ‘Resubmit for Review’. Lihat pada Gambar 

.  

Gambar 39: Submit ulang file revisi untuk di-review ulang oleh reviewer 
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2. Akan terlihat radio button di sebelah kanan link file jurnal. Pilih radio button pada 

bagian ‘Author Version’. Lihat pada Gambar 40. 

 
Gambar 40: Mengirim file revisi pada reviewer 

3.  Pastikan pada bagian ‘Select decision’ pilih ‘Resubmit for Review’. 

4. Tekan tombol ‘Record Decision’. 

5. Notifikasi terkirim ke account email reviewer, file hasil revisi pun terkirim ke 

account. 

6. Proses selanjutnya sama seperti pada Gambar 27 dan seterusnya. 

 

 

24 
 


