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ABSTRAK
Banyak lembaga pendidikan tinggi mengelola penerbitan ilmiah atau jurnal. Saat
ini dan ke masa depan, jurnal ilmiah membutuhkan pengelolaan online oleh para
penerbit. Salah satu sistem manajemen jurnal yang terkenal adalah Open Journal
System (OJS). OJS telah mengalami revolusi sistem, yakni versi 1, 2 dan 3.
Walaupun OJS versi 3 telah dikembangkan, saat ini OJS versi 2 masih banyak
digunakan oleh pengelola jurnal. Untuk hal tersebut, kertas kerja ini bertujuan
untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan jurnal online dengan
menggunakan open journal system (OJS) versi 2 khususnya mengenai: (1) journal
information details; (2) journal policy; (3) manuscript submission; (4) managing
journal; and (5) customizing the journal look.
Kata kunci: Pengelolaan jurnal, Open journal system, OJS.

ABSTRACT
Many higher education institutions manage scientific publications or journals. At
present and in the future, scientific journals need online management by
publishers. One of the well-known journal management systems is the Open
Journal System (OJS). OJS has experienced a system revolution, namely version 1,
2 and 3. Although OJS version 3 has been developed, currently OJS version 2 is still
widely used by journal managers. For this reason, this working paper aims to
provide an understanding of the management of online journals using the open
journal system (OJS) version 2 specifically regarding: (1) journal information
details; (2) journal policy; (3) manuscript submission; (4) managing journal; and (5)
customizing the journal look.
Keywords: Journal management, Open journal system, OJS.

1. DETAIL: PENGATURAN INFORMASI DETAIL JURNAL
PENDAHULUAN




Tujuan: Bagian ini berguna untuk mengisi informasi-informasi dasar yang terperinci tentang jurnal,
yakni:
1. General Information (informasi umum)
2. Principal Contact (kontak utama)
3. Technical Support Contact (kontrak pendukung teknis)
4. Email Identification (identifikasi email)
5. Publisher (penerbit)
6. Sponsoring Organizations (organisasi sponsor)
7. Sources of Support (sumber pendukung)
8. Search Engine Indexing (pengindeksan mesin pencari)
9. Journal History (sejarah jurnal)
Pihak pelaksana: Journal Manager (Manajer Jurnal)

LOGIN
Lakukan login terlebih dahulu dengan username dan password yang dimiliki oleh “journal manager”
(manajer jurnal).
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Pilih salah satu jurnal yang hendak disetting, misalnya “Zona Akuntansi”, klik “Journal Manager”.

Pada halaman Manajemen Jurnal (Journal Management), Manajer jurnal memungkinkan untuk
melakukan setup (pengaturan). Klik “Setup” untuk melakukan pengaturan.
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Bagian “details” berfungsi untuk mengatur nama jurnal, ISSN, kontak, dan sebagainya. Klik link “Details”

1.1. GENERAL INFORMATION (INFORMASI UMUM)
Ketikkan pada kolom-kolom yang diperlukan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi, terutama
pada bagian Journal title (nama jurnal), Journal initials (inisial), Journal Abbreviation (singkatan jurnal),
Pint ISSN, dan Online ISSN.
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1.2. PRINCIPAL CONTACT (KONTAK UTAMA)
Posisi ini dapat diisi dengan pengelola jurnal, misalnya journal manager, editor, atau staf administratif.
Jika ini diketikkan, maka nama akan terlihat di homepage jurnal di bawah menu Kontak.

1.3. TECHNICAL SUPPORT (PENDUKUNG TEKNIS)

1.4. EMAIL IDENTIFICATION (IDENTIFIKASI EMAIL)
OJS menggunakan ekstensif bentuk email internal. Tanda tangan ini akan muncul di bagian bawah
semua email yang dikirim oleh sistem. Abaikan bagian ini.
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1.5. PUBLISHER (PENERBIT)
Pada bagian ini, berikan informasi mengenai penerbit. Pada bagian “Note”, ketikkan “Jurnal online ini
dipublikasikan oleh:”. Ketikan pula nama lembaga pada bagian “Institution”, dan alamat web penerbit
pada bagian “URL”

1.6. SPONSORING ORGANIZATION (ORGANISASI SPONSOR)
Ketikkan nama lembaga sponsor atau yang mendanai penerbitan jurnal. Pada bagian “Note” ketikan
“Jurnal online ini disponsori oleh:”. Ketikan pula nama lembaga pada bagian “Institution”, dan alamat
web penerbit pada bagian “URL”.

1.7. SOURCES OF SUPPORT (SUMBER PENDUKUNG)
Lembaga atau organisasi tambahan yang menyediakan dukungan keuangan atau dukungan lain untuk
jurnal. Informasi ini akan muncul di menu “About the Journal” (Tentang Jurnal).
Pada bagian “Note” ketikan “Kami mengucapkan terima kasih kepada organisasi berikut atas dukungan
mereka:”. Ketikan pula nama lembaga pada bagian “Institution”, dan alamat web penerbit pada bagian
“URL”.
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1.8. SEARCH ENGINE INDEXING (PENGINDEKSAN MESIN PENCARI)
Untuk membantu para pengguna mesin pencari dalam menemukan jurnal ini, berikan deskripsi singkat
jurnal dan kata kunci yang relevan (dipisahkan oleh titik koma).
Pada bagian “Description”, ketikan informasi tentang jurnal, misalnya “Zona Akuntansi adalah media
publikasi karya ilmiah untuk bidang ilmu akuntansi”. Pada bagian “Keywords” ketikan kata kunci,
misalnya “Akuntansi; Keuangan”.

1.9. JOURNAL HISTORY (SEJARAH JURNAL)
Teks ini akan muncul di bagian "About” (Tentang) di situs web jurnal dan dapat digunakan untuk
menggambarkan perubahan dalam judul, dewan editorial, dan item lain yang relevan dengan sejarah
publikasi jurnal.
Pada bagian “Journal History” ketikan tentang sejarah jurnal, misalnya “Jurnal Zona Akuntansi dimulai
dengan menerbitkan edisi cetak pada tahun 2010. Pada tahun 2018, publikasi jurnal Zona Akuntansi
diperluas dengan publikasi online agar dapat diakses lebih luas untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan”.
Jika telah selesai melakukan pengaturan pada bagian ini, klik “Save and Continue”.
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Selanjutnya akan ditampilkan pemberitahuan “Your journal setup has been updated” yang berati bahwa
update jurnal telah sukses dilakukan. Jika ingin memperbaiki langkah pada bagian sebelumnya, klik
“previous step” atau pada “1.Details”. Jika ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, klik “Next Step” .
.

1.10.

PENUTUP

Jika setup (pengaturan) informasi detail jurnal telah selesai dilakukan, maka pada halaman jurnal akan
dapat dilihat hasilnya seperti contoh gambar di bawah ini.
Klik menu “About”. Hasil setup (pengaturan) yang telah Anda lakukan akan menampilkan informasi
tentang: Contact, Journal Sponsorship, Journal History, dan ISSN.
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2. POLICY: PENGATURAN KEBIJAKAN JURNAL
PENDAHULUAN




Tujuan: Bagian ini berguna untuk mengisi informasi-informasi mengenai jurnal, yakni:
1. Focus and Scope of Journal (fokus dan lingkup jurnal)
2. Peer Review (penilaian sejawat)
3. Privacy Statement (pernyataan privasi)
4. Editor Decision (keputusan editor)
5. Add Item to Appear in "About the Journal" (tambahan item untuk terlihat dalam “tentang
jurnal”
6. Journal Archiving (pengarsipan jurnal)
7. Potential Reviewer Database (database reviewer potensial)
Pihak yang dapat mengakses: Journal Manager (Manajer Jurnal)

LOGIN
Loginlah terlebih dahulu jika Anda belum pernah login. Login wajib menggunakan username dan
password journal manager (manajer jurnal).

Pilih salah satu jurnal yang hendak disetting, misalnya “Zona Akuntansi”, klik “Journal Manager”.
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Pada halaman Manajemen Jurnal (Journal Management), Manajer jurnal memungkinkan untuk
melakukan setup (pengaturan). Klik “Setup” untuk melakukan pengaturan.

Klik pada link “2. Policies”.

Azuar Juliandi-2018

OJS V.2

2.1. FOCUS AND SCOPE OF JOURNAL (FOKUS DAN LINGKUP JURNAL)
Ketikkan fokus dan ruang lingkup jurnal.

2.2. PEER REVIEW (PENILAIAN SEJAWAT)
Isi dan ceklislah kebijakan penilaian (review) pada bagian yang diperlukan.
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2.3. PRIVACY STATEMENT (PERNYATAAN PRIVASI)
Isilah pernyataan privasi.
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2.4. EDITOR DECISION (KEPUTUSAN EDITOR)
Ceklislah pada bagian “When using the Notify ...”

2.5. ADD ITEM TO APPEAR IN "ABOUT THE JOURNAL" (TAMBAHAN ITEM UNTUK TERLIHAT DALAM
“TENTANG JURNAL”
Isi bagian tambahan tentang jurnal jika diperlukan. Jika tidak, abaikan.

2.6. JOURNAL ARCHIVING (PENGARSIPAN JURNAL)
Ceklis pada bagian “Enable LOCKSS to store…”
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2.7. POTENTIAL REVIEWER DATABASE (DATABASE REVIEWER)
Isi bagian ini jika diperlukan, jika tidak abaikan, dan klik “Save and continue”.

Selanjutnya akan ditampilkan pemberitahuan “Your journal setup has been updated” yang berati update
pengaturan telah sukses dilakukan. Jika ingin memperbaiki langkah pada bagian sebelumnya, klik
“previous step”. Jika ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, klik “Next Step” .

PENUTUP
Jika setup (pengaturan) informasi kebijakan jurnal telah selesai dilakukan, maka pada halaman jurnal
akan dapat dilihat hasilnya seperti contoh gambar di bawah ini.
Klik menu “About”. Lalu klik pada bagian link: Focus and Scope, Section Policies, Peer Review Process,
Open Access Policy, dan Archiving.
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3. SUBMISSION: PENGATURAN PENYERAHAN NASKAH
PENDAHULUAN




Tujuan: Bagian ini berguna untuk mengisi informasi-informasi mengenai penyerahan naskah, yakni:
1. Author Guidelines
2. Permissions
3. Competing Interests
4. For Authors to Index Their Work
5. Register Journal for Indexing (Metadata Harvesting)
6. Notification of Author Submission
7. Citation Markup Assistant
Pihak yang dapat mengakses: Journal Manager (Manajer Jurnal)

LOGIN
Loginlah terlebih dahulu jika Anda belum pernah login. Login wajib menggunakan username dan
password journal manager (manajer jurnal).

Pilih salah satu jurnal yang hendak disetting, misalnya “Zona Akuntansi”, klik “Journal Manager”.

Azuar Juliandi-2018

OJS V.2

Pada halaman Manajemen Jurnal (Journal Management), Manajer jurnal memungkinkan untuk
melakukan setup (pengaturan). Klik “Setup” untuk melakukan pengaturan.

Klik pada link “3. Submissions”.
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3.1. AUTHOR GUIDELINES (PANDUAN PENULIS)
Ketikkan beberapa petunjuk untuk penulis.
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3.2. PERMISSIONS (IZIN)
Ketikkan beberapa informasi tentang izin karya.

3.3. COMPETING INTERESTS (MINAT BERSAING)
Isi pada bagian ini jika diperlukan, jika tidak abaikan.
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3.4. FOR AUTHORS TO INDEX THEIR WORK (BAGI PENULIS UNTUK MENGINDEKS KARYA MEREKA)
Isi bagian ini jika diperlukan, jika tidak abaikan.

3.5. REGISTER JOURNAL FOR INDEXING (METADATA HARVESTING) (MENDAFTARKAN JURNAL UNTUK
PENGINDEKS-AN (METADATA HARVESTING)
Abaikan bagian ini.
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3.6. NOTIFICATION OF AUTHOR SUBMISSION (PEMBERITAHUAN TENTANG PENYERAHAN NASKAH
PENULIS)
Ceklis pada bagian yang diperlukan.

3.7. CITATION MARKUP ASSISTANT (BANTUAN MARKUP PENGUTIPAN)
Pilih APA pada bagian Citation Output. Klik “Save and continue”.
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Selanjutnya akan ditampilkan pemberitahuan “Your journal setup has been updated” yang berati update
pengaturan telah sukses dilakukan. Jika ingin memperbaiki langkah pada bagian sebelumnya, klik
“previous step”. Jika ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, klik “Next Step” .

PENUTUP
Jika setup (pengaturan) telah selesai dilakukan, maka pada halaman jurnal akan dapat dilihat hasilnya
seperti contoh gambar di bawah ini.
Klik menu “About”. Lalu klik pada bagian link: Online Submissions, Author Guidelines, Copyright Notice,
dan Privacy Statement.
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4. MANAGEMENT: PENGATURAN PENGELOLAAN JURNAL
PENDAHULUAN




Tujuan: Bagian ini berguna untuk mengisi informasi-informasi mengenai pengelolan (manajemen
jurnal), yakni:
1. Access and Security Settings
2. Publication Scheduling
3. Identification of Journal Content
4. Announcements
5. Copyeditors
6. Layout Editors
7. Proofreaders
Pihak yang dapat mengakses: Journal Manager (Manajer Jurnal)

LOGIN
Loginlah terlebih dahulu jika Anda belum pernah login. Login wajib menggunakan username dan
password journal manager (manajer jurnal).

Pilih salah satu jurnal yang hendak disetting, misalnya “Zona Akuntansi”, klik “Journal Manager”.
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Pada halaman Manajemen Jurnal (Journal Management), Manajer jurnal memungkinkan untuk
melakukan setup (pengaturan). Klik “Setup” untuk melakukan pengaturan.

Klik pada link “3. Management”.
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4.1. ACCESS AND SECURITY SETTINGS (PENGATURAN KEAMANAN DAN AKSES)
Ketikkan dan ceklis bagian yang diperlukan.
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4.2. PUBLICATION SCHEDULING (PENJADWALAN PUBLIKASI)
Ketikkan dan ceklis bagian yang diperlukan

4.3. IDENTIFICATION OF JOURNAL CONTENT (IDENTIFIKASI ISI JURNAL)
Ceklis bagian yang diperlukan.
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4.4. ANNOUNCEMENTS (PENGUMUMAN)
Ketikkan dan ceklis bagian yang diperlukan. Jika tidak ada, abaikan bagian ini.

4.5. COPYEDITORS (EDITOR NASKAH)
Ketikkan dan ceklis bagian yang diperlukan. Jika tidak ada, abaikan bagian ini.
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4.6. LAYOUT EDITORS (EDITOR TATA LETAK)
Ketikkan dan ceklis bagian yang diperlukan. Jika tidak ada, abaikan bagian ini.
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4.7. PROOFREADERS (KOREKTOR)
Ceklis bagian yang diperlukan. Klik “Save and continue”.

Selanjutnya akan ditampilkan pemberitahuan “Your journal setup has been updated” yang berati update
pengaturan telah sukses dilakukan. Jika ingin memperbaiki langkah pada bagian sebelumnya, klik
“previous step”. Jika ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, klik “Next Step” .
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PENUTUP
Jika setup (pengaturan) telah selesai dilakukan, maka pada halaman jurnal akan dapat dilihat hasilnya
seperti contoh gambar di bawah ini.
Klik menu “About”. Lalu klik pada bagian link: Publication Frequency.
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5. CUSTOMIZING THE LOOK: PENYESUAIAN TAMPILAN
PENDAHULUAN




Tujuan: Bagian ini berguna untuk menyesuaikan tampilan jurnal, yakni:
1. Journal Homepage Header
2. Journal Homepage Content
3. Journal Page Header
4. Journal Page Footer
5. Navigation Bar
6. Journal Layout
7. Information
8. Lists
Pihak yang dapat mengakses: Journal Manager (Manajer Jurnal)

LOGIN
Loginlah terlebih dahulu jika Anda belum pernah login. Login wajib menggunakan username dan
password journal manager (manajer jurnal).

Pilih salah satu jurnal yang hendak disetting, misalnya “Zona Akuntansi”, klik “Journal Manager”.
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Pada halaman Manajemen Jurnal (Journal Management), Manajer jurnal memungkinkan untuk
melakukan setup (pengaturan). Klik “Setup” untuk melakukan pengaturan.

Klik pada link “3. Management”.
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5.1. JOURNAL HOMEPAGE HEADER (BAGIAN ATAS/TAJUK HOMEPAGE JURNAL)
Ceklis pada bagian “Title text“, lalu ketikan nama jurnal. Pilihan lainnya, jika Anda ingin membuat nama
jurnal dalam bentuk gambar, ceklis pada bagian “Title image”, lalu upload gambar yang akan menjadi
header pada bagian atas jurnal. Jika tidak, abaikan pilihan “Title image”.
Pilihan lainnya adalah “journal logo” dan “journal thumbnail”. Jika tidak diinginkan, abaikan bagian ini.

5.2. JOURNAL HOMEPAGE CONTENT (ISI HALAMAN JURNAL)
Pada bagian “Journal Description” ketikan deskripsi jurnal.
Pada ceklis “Current issue” yakni pada bagian “Add the table of contents for the current issue (if
available).”
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5.3. JOURNAL PAGE HEADER (HEADER/TAJUK HALAMAN JURNAL)
Ketikkan nama jurnal pada bagian “Title text”. Abaikan bagian lainnya jika tidak diinginkan.

5.4. JOURNAL PAGE FOOTER (FOOTER/KAKI HALAMAN JURNAL)
Ketikkan suatu informasi yang akan diletakkan pada bagian bawah setiap halaman jurnal. Jika tidak,
abaikan bagian ini.
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5.5. NAVIGATION BAR (BAR NAVIGASI)
Ketikkan sebuah nama bar yang diperlukan dan akan muncul di bagian atas halaman. Jika tidak
diperlukan, abaikan bagian ini.

5.6. JOURNAL LAYOUT (TATA LETAK JURNAL)
Pilihlah tema jurnal dan pilih komponen tata letak. Jika tidak diperlukan, abaikan bagian ini.
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5.7. INFORMATION (INFORMASI)
Deskripsi singkat jurnal untuk pustakawan, penulis dan pembaca. Informasi akan tersedia di bagian
"Information" pada bagian sisi halaman jurnal. Abaikan bagian ini jika tidak memerlukan pengaturan.

5.8. LISTS (DAFTAR-DAFTAR)
Ketikan jumlah item maksimum (misalnya, pengiriman, pengguna, atau tugas mengedit) yang muncul di
setiap halaman dari suatu daftar, dan jumlah link halaman untuk ditampilkan pada setiap halaman. Jika
tidak diperlukan, abaikan bagian ini.
Klik “Save and continue”.
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Selanjutnya akan ditampilkan pemberitahuan “Your journal setup has been updated” yang berati update
pengaturan telah sukses dilakukan. Jika ingin memperbaiki langkah pada bagian sebelumnya, klik
“previous step”.

PENUTUP
Jika setup (pengaturan) telah selesai dilakukan, maka pada halaman jurnal akan dapat dilihat hasilnya
seperti contoh gambar di bawah ini.
Klik menu “About”. Lalu klik pada bagian link: Publication Frequency.
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