
SETUP
Login Username dan Password sebagai Jurnal Manager



Klik Setup



Klik Details



1. Details



1.2 Principal Contact, Bagian ini dapat ditambahkan alamat kontak dari ketua editor 



1.3 Technical Support Contact, dapat diisi alamat kontak staf jurnal
1.4 Email Identification, dapat diisi kontak jurnal atau lainnya sesuai kebijakan 
editor



1.5 Publisher, dapat diisi nama 
publishernya

1.6 Sponsoring Organization, dapat diisi 
nama sumber pendukung



1.7 Sources Of Support, dapat diisi sumber pendukung yang lainnya jika ada



1.8 Search Engine Indexing, dapat diisi deskripsi ruang lingkup jurnal dan kata kunci 
untuk mempermudahkan search engine melakukan pengindeksan isi jurnal
1.9 Journal History, dapat diisi sejarah jurnal



Kemudian klik ‘save and continue’ 

Masuk ke ‘Policies’

Klik Policies



2.1 Focus And Scope Of Journal, berisi fokus dan ruang lingkung jurnal



2.2 Peer Review
 Review Policy: kebijakan penyuntingan
 Review Guidelines: panduan penyuntingan



 Review Process: proses 
penyuntingan

 Review Options: opsi 
penyuntingan



2.3 Privacy Statement (default)
2.4 Editor Decision, dicentang jika pemberitahuan akan disebarkan ke co-
authors



2.5 Add Item, diisi tentang 
informasi tambahan, misalnya 
Plagiarism Screening, Article 
Processing Charge, copyright 
(Klik ‘Add About Item’ untuk 
menambahkan)



2.6 Journal Archiving, centang kotak ‘enable’ untuk 
pengarsipan jurnal online secara permanent di 
LOCKSS



2.7 Potential Reviewer Database, dapat ditambahkan link review eksternal

Klik ‘Save and Continue’



Kemudian klik ‘save and continue’ 

Masuk ke ‘Submissions’

Klik Submissions



3. Submissions

3.1 Author Guidelines, diisi tentang Gaya Selingkung jurnal



Pada bagian ‘Submission 
Preparation Checklist Item’, 
dapat ditambahkan/dihapus 
(klik ‘Add Checklist Item’) 
daftar item aturan yang 
harus dipenuhi Author dalam 
mengirimkan naskah jurnal



3.2 Permissions
Copyright Notice, diisi tentang 
pernyataan hak cipta, dan 
memberikan opsi yang 
mengharuskan author 
menyetujui  pernyataan tsb, 
selain itu dapat ditambahkan 
lisensi Creative Commons



3.3 Competing Interest
untuk membuat opsi bagi penulis/peninjau mengajukan pernytaan minat bersaing



3.4 For Authors to Index Their Work

- Diisi disiplin ilmu yang paling sesuai, 
sistem klasifikasi, dan kata kunci 
untuk meningkatkan kemampuan 
mesin pencari dalam melakukan 
pengindeksan sehingga mudah 
ditemukan oleh orang lain

- Pada menu ini juga, memungkinkan 
untuk memilih sejumlah format 
pengideksan dan menambahkan 
contoh yang relevan untuk panduan 
author



3.5 Register Journal for Indexing
mendaftarkan isi jurnal pada OAI yang dapat melakukan pencarian komprehensif 
antar situs melalui Protokol OAI untuk mendapatkan metadata

3.6 Notification of Author Submission
 dapat dicentang agar email pemberitahuan dikirim ke kontak utama jurnal setelah 
author selesai submit



3.7 Citation Markup Assistant

- Dapat dicentang enable agar 
memungkinkan author untuk 
menyertakan kutipan baku pada 
saat submit

- Editor juga akan mengakses 
citation markup assistant yang 
dapat memeriksa kutipan baku 
pada database eksternal untuk 
keakurasian.

- Kutipan yang disetujui dapat 
diekspor ke file galley terakhir



Kemudian klik ‘save and continue’ 

Masuk ke ‘Management’

Klik Management



4.1 Access and Security Settings, 
bagian ini ada sejumlah opsi

 Access To Journal Content 
(akses isi jurnal), isi jurnal dapat 
diakses secara terbuka bagi siapa 
saja



 Additional Site and Article (Pembatasan Akses Situs dan Artikel), jika ingin 
memberikan batas akses terhadap situs dan artikel jurnal

 User Registration (Pendaftaran User), memungkinkan pengunjung dapat 
mendaftarkan diri sebagai author, reviewer, atau reader



4.2 Publication Scheduling, 
pengaturan jadwal penerbitan 
jurnal dapat setting di sini



4.3 Identification of Journal 
Content, diisi pengaturan Digitan 
Object Identifier System (DOI)

4.4 Announcements, untuk 
membuat halaman 
pengumumam pada situs jurnal 
dan mengirimkan pesan 
pengumuman tersebut kepada 
pembaca



4.5 Copyeditors, membuat pengaturan peran copyeditor



4.6 Layout Editors, 
untuk mengubah 
versi copy edit ke 
galley dalam format 
HTML, PDF, PS, dan 
lainnya untuk file 
yang terpilih untuk 
diterbitkan



Lanjutan..



4.7 Proofreaders, orang yang pertama kali membaca sebuah artikel dan diminta 
memberikan komentar atau pemeriksaannya



Kemudian klik ‘save and continue’ 

Masuk ke ‘The Look’

Klik The Look



5.1 Journal Homepage Header, untuk 
membuat header situs jurnal

Contoh bentuk 
thumbnail



5.2 Journal Homepage Content, 
digunakan untuk pengaturan 
tampilan halaman depan situs 
jurnal, temasuk deskripsi, gambar, 
daftar isi jurnal terakhir, dan 
tambahan isi yang lain.



5.3 Journal Page Header, digunakan 
untuk header halaman jurnal 



5.4 Journal Page Footer, memberikan footer untuk setiap halaman

5.5 Navigation Bar, menambahkan menu link navigaasi dengan memasukkan nama 
label dan URL-nya pada kotak yang tersedia



5.6 Journal Layout, dapat memilih tema jurnal dan memindahkan isi blok dari sidebar kiri ke 
sidebar kanan



5.7 Information, dapat 
menambahkan informasi singkat 
jurnal untuk pustakawan, penulis, 
dan pembaca



5.8 Lists, dapat diisi untuk menentukan jumah item yang akan ditampilkan dalam daftar

Jangan lupa!! klik ‘save and continue’ 



Terima kasih


