
PANDUAN PENERBITAN 

JURNAL OJS UNISKA



ALUR PROSES 

PENERBITAN 

NASKAH



PENULIS



Login Sebagai Penulis

1. Login terlebih dahulu diwebsite https://ojs.uniska-bjm.ac.id/

setelah itu login sebagai penulis

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/


Tampilan awal sebagai penulis

Setelah itu klik pada lingkaran merah untuk penyerah naskah baru



Tampilan setelah melakukan instruksi pada slide nomor 4

Setelah itu checklist naskah , lalu buat komentar untuk editor (optional),

Setelah itu Simpan dan Lanjutkan



Tampilan setelah melakukan instruksi pada slide nomor 5

Setelah itu choose file , pilih naskah (format harus doc/word) yang diinginkan

untuk di upload, jangan lupa klik unggah, Setelah itu Simpan dan Lanjutkan

SETELAH 

DIUNGGAH



Langkah selanjutnya…..
Setelah itu masukan metadata naskah, pastikan

semua betul seperti nama, afiliasi dll. Klik tambah

penulis jika penulis naskah lebih dari satu orang,

Sari (abstrak), yang ada tanda bintang (*) adalah

wajib diisi oleh penulis

Setelah semua selesai diisi, Simpan dan Lanjutkan

Untuk
mempercepat/mempermudah
sitasi, bagian ini diisi dgn daftar
pustaka naskah



Apabila ada file tambahan (misalnya data penelitian yang terlalu banyak dan panjang

sedangkan di naskah hanya kesimpulan/intinya saja)  bisa di unggah file tersebut dengan

cara Choose file , cari filenya lalu Klik Unggah, 

lalu Simpan dan Lanjutkan



Langkah 5 adalah langkah terakhir submit naskah, lalu lakukan penyerahan selesai, 

apabila masih ada yang ragu atau kurang bisa di cek kembali datanya pada

bagian yang diberi tanda lingkaran merah, 

apabila sudah yakin, lalu lakukan penyerahan selesai

Proses submit selesai dan naskah telah masuk pada akun editor



Tampilan setelah selesai submit

Apabila penyerahan naskah sukses, maka klik penyerahan aktif,

Selanjutnya cek berkala pada bagian status naskah (penugasan, review, pengeditan dan 

diarsipkan pada volume… nomor…..tahun……) pada menu penyerahan aktif



EDITOR



Login Sebagai EDITOR

1. Login terlebih dahulu diwebsite https://ojs.uniska-bjm.ac.id/

setelah itu login sebagai editor

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/


Tampilan awal sebagai editor

Langkah:

1. Buat terbitan akan datang (volume, nomor dan tahun (edisi terbitan
berikutnya)

2. Setelah terbitan dibuat maka editor, klik pada naskah-belum ditugaskan
(ingkaran merah) untuk memproses naskah artikel yang disubmit penulis.



Langkah Selanjutnya

Setelah itu klik judul artikel yang diinginkan diproses,

Pada contoh slide dilingkari merah sebagai langkah awal

memproses naskah

List judul

naskah

penulis



Langkah Selanjutnya….

Menu Ringkasan

klik tambah editor bagian untuk

menyerahkan naskah penulis ke

editor bagian,

Klik tambahkan diri sendiri juga

diperbolehkan jika tidak mau

menggunakan editor bagian untuk

memproses naskah

Tolak naskah penulis jika tidak sesuai dengan regulasi ketentuan

jurnal, Misalnya:

1. Ditemukan plagiasi yg kemiripannya tinggi

2. Tidak memenuhi ruang lingkup/ bidang keilmuan jurnal

3. Tidak mengikuti tamplate/format serta regulasi lainnya

Mohon apabila menolak naskah menyertakan alasan



Tampilan memilih editor bagian

Setelah itu pilih editor bagian mana yang mau ditunjuk, kalau sudah selesai klik menugaskan pada 

opsi aksi, setelah itu beri notifikasi ke editor bagian dgn mengirim email 

Setelah itu kirim email 

ke editor bagian yang 

sudah dipilih

Maka naskah penulis

akan masuk pada 
akun editor bagian



EDITOR BAGIAN



Login Sebagai EDITOR BAGIAN

1. Login terlebih dahulu diwebsite https://ojs.uniska-bjm.ac.id/

setelah itu login sebagai editor bagian

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/


Tampilan awal sebagai editor bagian

klik pada judul naskah artikel utk diproses (lingkaran merah)



Tampilan setelah melakukan instruksi pada slide 

sebelumnya

Setelah itu klik pilih reviewer dibagian peer review untuk menugaskan reviewer 

melakukan review  naskah artikel penulis (semakin byk reviewer yang mereview

naskah penulis semakin baik naskah artikel tersebut)



Selanjutnya

Pilih reviewer yang diinginkan untuk melakukan

review naskah penulis,

lalu klik menugaskan pada lingkaran merah



Tampilan setelah melakukan instruksi pada slide sebelumnya

Untuk mengubah
jatuh tempo bisa
klik dilingkaran
tersebut

Tenggat waktu proses review 

dilaksanakan dan diselesaikan

oleh reviewer, waktu bisa

disesuaikan sesuai target editor 

bagian, 



Tampilan setelah melakukan instruksi pada slide sebelumnya

Setelah selesai pemilihan reviewer dan tanggal jatuh tempo (deadline review) 

maka pada menu permintaan, diklik dan akan muncul tampilan kirim email 

(notifikasi ke reviewer)

Maka naskah artikel penulis telah masuk ke akun reviewer



REVIEWER



Login Sebagai Reviewer

1. Login terlebih dahulu diwebsite https://ojs.uniska-bjm.ac.id/

setelah itu login sebagai reviewer

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/


Tampilan awal sebagai reviewer setelah berhasil login 

Ada list judul naskah yang harus diproses untuk direview

klik pada lingkaran merah (judul naskah artikel) untuk memulai

mereview naskah artikel tersebut



Tampilan setelah melakukan instruksi pada slide sebelumnya

Pada menu tampilan langkah-langkah

review

1. Pilih Respon akan melaksanakan proses 
review naskah artikel penulis atau tidak

mau melaksanakan review, klik disalah

satu opsinya, selanjutnya ikuti instruksinya

(mengirim email notifikasi ke editor)



Tampilan setelah melakukan instruksi pada slide sebelumnya

Untuk langkah nomor 2 
reviewer mendownload
naskah artikel penulis, 
setelah itu buka file 
tersebut, di word (doc) 
diberikan komentar
sebagai bentuk review

Untuk langkah nomor 3 
reviewer bisa
memberikan komentar
jika mau selain yg ada
pada komentar pada 
doc/word file pada hasil
review naskah,

Untuk langkah nomor 4 

unggah naskah penulis

yang telah direview

dengan komentar hasil

review

Untuk langkah nomor 5 sebagai
tahap akhir proses review

Pilih menu rekomendasi (misalnya
perlu revisi dll sesuai opsi yg ada) 
dan klik review ke editor

(email notifikasi)

Proses review selesai

Maka Naskah yg telah direview dan diupload oleh reviewer beserta dengan komentar dan 

rekomendasi akan masuk pada akun editor bagian untuk diproses pada tahap selanjutnya



EDITOR BAGIAN



Login Sebagai EDITOR BAGIAN

1. Login terlebih dahulu diwebsite https://ojs.uniska-bjm.ac.id/

setelah itu login sebagai editor bagian

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/


Tampilan awal sebagai editor bagian

klik pada lingkaran merah untuk melihat hasil review naskah penulis dari reviewer



Selanjutnya…

Editor bagian bisa meliat komentar

dan file hasil review oleh reviewer

Checklist pada kolom izinkan

penulis melihat file, selanjutnya klik

rekam

Maka komentar dan file hasil review 

reviewer akan masuk dan dapat

diakses oeh penulis di akunnya

penulis

Selanjutnya , infokan ke penulis

untuk merevisi draft naskahnya

Dgn meminta penulis login dan

buka menu tinjauan



Penulis



Login Sebagai Penulis

1. Login terlebih dahulu diwebsite https://ojs.uniska-bjm.ac.id/

setelah itu login sebagai penulis

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/


Setelah login, klik pada judul artikel, akan muncul

tampilan berikut, setelah itu klik pada tulisan tinjauan



Pada menu Peer Review

Klik pada file versi review dan file yang 

diunggah reviewer A

Maka akan terdownload file tersebut.

Buka file tersebut dan perbaiki/revisi

sesuai komen atau arahan yang 

tercantum yang telah diberikan oleh 

reviewer

Setelah selesai semua revisinya, maka

unggah hasil revisi pada menu 

keputusan editor (unggah versi penulis

version)



Maka muncul hasil unggahan

naskah hasil revisi pada versi

penulis

Maka naskah revisi penulis

tersebut masuk pada akun editor 

bagian



EDITOR BAGIAN 

LOGIN



Editor mendownload naskah versi

review dan versi penulis

Jika  hasil revisi naskah masih

banyak kesalahan atau masih ada

yg perlu diperbaiki/direvisi maka

pilih keputusan revisi dan rekam

keputusan

Maka naskah akan diminta untuk

diperbaiki Kembali (review ulang)

Jika sudah benar, tidak ada

perbaikan atau kesalahan maka

1. Unggah naskah versi editor 

yang telah final tersebut



Selanjutnya…

Setelah file naskah versi

editor berhasil diunggah

maka muncul versi editor 

pada keputusan editor

Selanjutnya, pilih

keputusan setujui/terima

langganan dan klik

rekam keputusan

Maka naskah penulis

telah selesai proses 

review dan masuk pada 

tahap pengeditan



Selanjutnya pilih menu pengeditan

Klik menu pengeditan

Menu ini selain editor 

bagian juga dapat

diakses dan dikerjakan

oleh editor



Menu pengeditan

Menu ini diperuntukkan untuk editing 
metadata naskah, seperti nama penulis, 
afiliasi penulis, email koresponding dst, 
untuk memulai maka

Langkah 1. 

unggah file naskah setelah itu klik pada
menu permintaan dan klik tulisan selesai

Langkah 2. 

Unggah file yg kan dikirim ke penulis untuk
koreksi metada naskah, kirim permintaan ke
penulis untuk memvalidasi apakah
metadata sudah oke betul atau tidak
(penulis login dan lihat pada menu 
pengeditan juga)

Langkah 1 dan 2 boleh di skip jika memang
tidak ada yang dirasakan salah dan tidak
perlu konfirmasi ke penulis terkait metadata

Langkah 3. 

unggah file yang sudah oke dan klik selesai



Menu pengeditan

Selanjutnya pada menu 

penjadwalan,

Pilih jadwal

1. volume dan nomor

serta tahun yang telah

ada (jika editor telah

membuat edisi akan

akan datang)

2. Pilih terbitan akan

datang jika editor belum

membuat vol. no. tahun

terbitan akan datang



Tahap Selanjutnya

Untuk layout ini memastikan format dst pada 

naskah telah sesuai apa belum,

1. Unggah versi layout

2. Unggah versi galley (dapat juga

melakukan editing setelah unggah versi

galley, seperti label, bahasa, atau mau

menggantikan file.



1. Kirim ke penulis naskah artikel yg telah final yang siap untuk dipublikasikan dengan
mengkilik menu pada permintaan, maka akan mengirim info ke penulis dgn
lampirkan naskah final, apakah ada typo/salah penulisan, salah format, angka yg
salah atau posisi gambar & tabel yang tumpang tindih n tidak indah dilihat dst. 

Setelah dikirim maka Penulis mendapatkan email, download naskah tersebut, dibaca
detail, jika sudah maka balas email tersebut, dgn disertai tanggapan/komentar bagian
mana yg salah yg perlu diperbaiki dan kirim email tersebut (balas email editor bagian). 

Selain hal tersebut, Penulis perlu membuat komentar sesuai contoh instruksi proofing 
pada akun penulis (menu pengeditan-proofread) 

Selanjutnya



Selanjutnya setelah dapat email dr penulis serta ada komentar sesuai instruksi proofing 
maka Klik mulai pada opsi nomor kedua dan opsi ketiga

Jika penulis menyatakan tdk ada komentar atau tidak ada yg perlu diperbaiki maka
pengeditan selesai tetapi jika penulis merasa ada yg perlu diperbaiki maka unggah file 
hasil proofread ke layout-format galley-editing-menggantikan file (file lama diganti file 
hasil proofread)

Tahapan Pengeditan telah selesai, maka editor bagian telah
selesai bekerja, selanjutnya editor mengeksekusi dgn login 
untuk proses tahap penerbitan (arsip)

Selanjutnya



LOGIN EDITOR 



Pada menu terbitan, 

 Klik terbitan akan datang

 Jika editor belum membuat edisi terbitan akan datang

maka Klik pada buat terbitan baru jika belum membuat

edisi vol. no. tahun yg akan dipublikasikan



Selanjutnya setelah klik terbitan akan datang

Edisi terbitan akan datang muncul sesuai tampilan,

Dengan jumlah artikel yg akan diterbitkan terlihat

pada menu item (pastikan item tersebut minimal 5)

Selanjutnya klik pada terbitan (lingkaran merah)



Selanjutnya

Selanjutnya cek ricek kembali

Apakah semua sudah betul, jika ada opsi semisal memberikan nomor halaman, atau ada yg membuat (front 
matter/ editor issue galley, sebagai wadah tempat cover+kata pengantar+daftar isi dari terbitan tersebut, 
silahkan dikerjakan). 

Selanjutnya klik simpan dan klik terbitan umum-oke

Maka edisi terbitan tersebut telah diterbitkan secara online, dan masuk pada menu arsip terbitan jurnal



Setelah diterbitkan online



Kirim XML dari edisi terbitan yang baru saja

diterbitkan tersebut ( Volume x Nomor x tahun xxxx)

ke UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal (PPJ)

Untuk Aktivasi DOI (Digital Object Identifier) 

Crossref dari terbitan tersebut

Syarat dan ketentuan berlaku tentang pembiayaan

DOI, Info lebih lanjut hubungi UPT PPJ 

EDITOR JURNAL



Status naskah telah diterbitkan pada

Volume ……. Nomor …… tahun ……

Penulis selalu mengetahui status naskahnya

(penugasan/review/pengeditan/terbit pad arsip ……..) 

Jika penulis mau mempublikasikan kembali penyerahan naskah baru, klik

pada tulisan klik disini….

Jika Penulis login, maka penulis dapat melihat status naskah artikelnya



TERIMA KASIH


