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Materi Manajemen OJS:

https://bit.ly/ManajemenOJS

Materi OJS Lengkap:

https://bit.ly/MateriManajemenOJS

https://bit.ly/ManajemenOJS
https://bit.ly/MateriManajemenOJS


E-JOURNAL

Electronic Journal (e-Journal) atau Jurnal 

Elektronik adalah versi elektronik dari 

suatu jurnal. E-journal berisi informasi-

informasi digital yang dapat berupa teks 

atau gambar. Dengan adanya e-journal, 

maka penerbitan jurnal ilmiah sudah 

melalui proses elektronik. Artinya, proses 

pengiriman, penerimaan, review, editing, 

sampai terbit dilakukan secara online 

sehingga memudahkan akses dan 

menekan biaya penerbitan.



OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS)

❑ OJS adalah suatu program open source

untuk pengaturan dan pempublikasian 

jurnal ilmiah online. OJS adalah sebuah 

jurnal manajemen dan sistem publikasi 

dengan pengoperasian yang sangat fleksibel  

yang dapat diunduh gratis dan bisa dipasang 

di web server lokal.

❑ OJS didesain untuk mengurangi waktu dan 

energi untuk tugas administrasi dan 

manajerial yang berkaitan dengan 

pengeditan jurnal, dengan tetap memelihara 

catatan dan efisiensi proses editorial. OJS 

meningkatkan kualitas ilmiah dan publik 

dengan melakukan beberapa inovasi, 

dimulai dari membuat kebijakan jurnal yang 

lebih transparan.



ALUR MANAJEMEN OJS



ALUR MANAJEMEN OJS

❑ Ada lima tahap: penerimaan naskah, 

distribusi naskah, pemeriksaan naskah, 

penyuntingan naskah, penerbitan naskah.

❑ Ada sekitar 46 langkah: mulai penulis 

submit naskah sampai naskah 

diterbitkan dan pembaca membaca serta 

mengunduh naskah dalam bentuk PDF.

❑ Ada delapan pihak yang terlibat: mulai 

Penulis, Editor, Section Editor, Reviewer, 

Copy Editor, Layout Editor, Proofreader, 

sampe Pembaca. 



ALUR MANAJEMEN OJS

•Penulis: melengkapi 
persyaratan, mengunggah 
naskah, mengisi metadata, 
konfirmasi pengiriman.
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Penerimaan 
Naskah

•Editor: menerima naskah, 
memeriksa kelengkapan dan 
kelayakan naskah, menunjuk 
Section Editor. 

•Section Editor: mengunggah 
naskah yang telah 
dihilangkan nama penulisnya, 
menunjuk Reviewer, memilih 
formulir Reviewer yang sesuai 
dengan naskah.
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Distribusi 
Naskah



ALUR MANAJEMEN OJS

• Reviewer: menyetujui atau tidak 
untuk mereview, mengunduh naskah, 
mereview naskah, memasukkan data 
hasil review di formulir, mengunggah 
naskah hasil review, mengirim 
rekomendasi hasil review.

• Section Editor: melihat data hasil 
review dan rekomendasi reviewer, 
memilih keputusan editor, mengirim 
hasil dan keputusan kepada penulis, 
mengunggah naskah yang perlu 
direvisi.

• Penulis: mengunduh naskah yang 
perlu direvisi, mengunggah naskah 
yang telah direvisi.

• Section Editor: mengunggah naskah 
untuk diedit, menunjuk Copy Editor. 
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Pemeriksaan 

Naskah



ALUR MANAJEMEN OJS

•Copy Editor: mengunduh naskah dari 
Section Editor, mengunggah hasil 
editing awal, memberitahu penulis hasil 
editing awal.

•Penulis: mengunduh hasil editing awal 
Copy Editor, mengunggah hasil editing 
Penulis.

•Copy Editor: mengunduh hasil editing 
Penulis, mengunggah hasil editing 
akhir.

•Section Editor: mengatur jadwal 
penerbitan naskah, menunjuk Layout 
Editor.

•Layout Editor: menguduh hasil 
editing, mengunggah hasil layout 
dengan format galley yang ditentukan. 

•Section Editor: menugaskan Penulis, 
Proofreader, dan Layout Editor untuk 
melakukan Proofreading.
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Penyuntingan

Naskah



ALUR MANAJEMEN OJS

•Editor: memilih edisi yang 
akan diterbitkan, melengkapi 
metadata dan Table of Content, 
mengarsipkan naskah yang 
tidak diterbitkan. 

•Penulis: melihat naskah yang 
telah diterbitkan di menu 
Current atau Archive.

•Pembaca: melihat naskah di 
menu Current atau Archive, 
membaca abstrak, mengunduh 
fulltext (PDF).

5

Penerbitan

Naskah
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