
MENGENAL	PERAN	DAN	TUGAS	DALAM	OJS		

(DARI	SISI	PENGELOLA	JURNAL)

NOVRIDA	QUDSI	LUTFILLAH	
PENELITI	SENIOR	PENELEH	RESEARCH	INSTITUTE	(PRI)	

CHIEF	IN	EDITOR	IMANENSI:	JURNAL	EKONOMI,	MANAJEMEN,	DAN	AKUNTANSI	ISLAM	

UNIVERSITAS	JAMBI,	23	NOVEMBER	2020

PELATIHAN PENGELOLAAN JURNAL BERBASIS OJS



OJS (Open Journal System) 

merupakan salah satu 
produk open source PKP 

(Public Knowlegde 
Project) yang digunakan 
untuk mengelola jurnal 

secara online.



https://pkp.sfu.ca/ojs/



Setiap peran memiliki tugasnya masing-masing dalam mengelola sebuah artikel pada jurnal online 
mulai dari proses submission (artikel masuk) hingga artikel tersebut terbit.  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PERAN TUGAS
Administrator Admin seluruh Jurnal dalam PT, dll (IT PT)
Journal Manager Memanage OJS satu Jurnal
Journal Editor Menerima manuskrip untuk dikirim ke section editor sesuai keahlian

Section Editor Memeriksa kelengkapan manuskrip, mengirim ke peer reviewer

Reviewer Mereview manuskrip, memberikan rekomendasi
Copy Editor Mengunduh hasil revisi author, melakukan copyediting, memastikan metadata
Proofreader Mengecek kebenaran bahasa dan plagiarisme

Layout Editor Mengunduh hasil copyedit disesuaikan dengan layout jurnal, memastikan 
halaman,  membuat galley, mengatur jadwal terbit

Author Menyusun manuskrip sesuai guideline dan template
Reader Pembaca secara umum

Role dalam Penerbitan Naskah Melalui OJS



TAMPILAN VERSI OJS 2 DAN OJS 3

OJS 3 OJS 2



Assignment  #1
Journal Manajer atau Journal Editor wajib mengecek kelayakan artikel 
- kesesuaian dengan focus and scope

Journal Editor (JE) menugaskan Section Editor (SE) sesuai bidang 
keahliannya.

SE harus mengecek: tidak ada identitas author, kesesuaian dengan 
template, kemuthakhiran referensi (>80% dari sumber primer terbaru, 
sesuaikan dengan author guideline).

Jika sudah sesuai maka masuk “Round 1” untuk tahap Review.

Jika belum sesuai maka “dikembalikan” ke author untuk diperbaiki dahulu.



Journal Manager/Editor
“Tasks” menandakan ada artikel baru yang masuk 

Klik tanda panah Biru selanjutnya 
pilih “view submission”



JE menugaskan SE sebagai participant 
dalam tiap-tiap artikel

Gambar Assign di OJS, Klik submission.



Klik Add➔ Pilih Section Editor➔ Search➔ Klik Salah Satu Nama SE yang sesuai 
dengan bidang artikel➔ OK



REVIEW #2
Hasil peer review menjadi pertimbangan (consideration) layak tidaknya manuskrip untuk 
diterbitkan.

SE mengirim manuskrip ke reviewer melalui OJS (yang terhubung email).

Klik tombol “send to review”

SE memilih reviewer berdasarkan kepakaran mereka 

SE juga merupakan peer reviewer sehingga sebelum dikirim ke reviewer harus dibaca dengan seksama.

Pastikan reviewer benar-benar sudah menerima manuskrip dalam keadaan blind beserta panduan 
mereview.



Gambar mengirim ke Stage Review di OJS

Gambar memilih reviewer





Penugasan Reviewer selesai, tinggal menunggu konfirmasi reviewer melalui akses 
login reviewer



Hasil dari peer review 
diunduh kemudian dikirim 
ke “author” untuk direvisi.

Jangan lupa untuk mengingatkan hal-hal yang perlu untuk direvisi 
sesuai masukkan dari reviewer

Jika hasil dari peer-review menyatakan 
bahwa manuskrip harus “direview 
kembali” maka setelah direvisi harus 
dikembalikan

Jika manuskrip dirasa tidak perlu review lagi maka  
“send to copy-edit”.

REVISION #3



Meminta Author untuk Merevisi Naskah via OJS



Setelah reviewer menerima penugasan, dan melakukan review, tahap selanjutnya adalah “Copy Editing”, 
dimana pada tahap ini naskah telah dinyatakan diterima, namun masih memerlukan perbaikan sesuai 

masukan mitra bestari 



Copy-Edit #4

• SE	mengirim	hasil	revisi	dari	author	dikirim	ke	stage	“copy-edit”,	dan	
menunjuk	Copy	Editor		(CE)	
• CE	melengkapi	seluruh	identitas	author	pada	artikel	yang	akan	diterbitkan.	
• CE	melakukan	copy-editing,	mengecek	typo,	penggunaan	reference	manager	
“Mendeley”,	dan	gramatikal	
• CE	mengirim	kembali	pada	SE.	
• SE	memastikan	abstrak	berbahasa	Inggris	telah	melalui	proof-reading.	
• SE	mengecek	plagiarisme	dengan	plagiarime	Tools:	Turnitin,	Ithenticate.



Tampilan  “Send to Copyediting”



PRODUCTION #5
• Setiap artikel yang selesai di copy-edit, maka dikirim ke stage 

“production” 
• Layout Editor (LE) selanjutnya menyesuaikan dengan 

template, memastikan halaman artikel, menyusun galley, 
mengisi lengkap metadata. 

• Membuat jadwal kapan artikel terbit dengan cara klik 
publish➔ pilih jadwal artikel akan diterbitkan.



Membuat Jadwal Edisi Terbit di OJS.
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