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Tahap yang paling menentukan dalam proses pengelolaan e-journal adalah penerbitan jurnal, mencakup: proses
pengiriman naskah oleh penulis (Author), penerimaan naskah oleh Editor, pendistribusion naskah ke Editor
Bagian, hingga naskah terbit dalam sebuah jurnal. Meskipun pengelolaan e-journal sudah tersusun sesuai
prosedur, namun jika prakteknya terjadi kesalahan penangangan yang dilakukan oleh User maka tidak akan
terbentuk jurnal yang diinginkan. Begitu pentingnya alur proses penerbitan e-journal, sehingga perlu ketelitian
dan kecermatan dalam menjalan tugas sesuai fungsi User masing-masing.

 PENGIRIMAN NASKAH
Pengiriman naskah secara online tidak berbeda jauh dengan cara konvensional. Jika mengirimkan naskah
melalui jurnal elektronik, pengguna harus memiliki Akun terlebih dulu dengan cara mendaftar (Regisrasi).
Jika sudah memiliki akun, pengguna cukup memasukkan username dan password untuk dapat mengakses
halaman Pengguna. Ketika pengguna ingin mengirimkan naskah, terlebih dulu harus memastikan jurnal yang
dinginkan agar tidak salah kirim. Sebagai contoh, jika pengguna ingin mengirimkan naskah dengan tema
Teknoogi Informasi maka harus memilih jurnal sesuai bidang tersebut.
1. Untuk mengakses ke dalam sistem , pilih menu Login. Kemudian masukkan nama pengguna (username)
dan katasandi (password). Jika ingin menyimpan informasi pengguna dan kata kunci, beri tanda centang pada
bagian Ingat username dan katasandi. Klik tombol Login untuk melanjutkan.
2. Setelah berhasil Login, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Jika sudah pernah mengirimkan

naskah, maka akan muncul dalam daftar penyerahan Aktif.

3. Jika belum pernah menerbitkan naskah maka klik link bertuliskan click this pada bagian bawah user home
4. Langkah 1, beri tanda centang semua checklist yang disediakan.

5. Jika ingin menambahkan komentar atau informasi untuk Editor, silakan memasukan komentar pada kolom

yang telah disediakan atau dikosongkan juga tidak ada masalah. Apabila sudah mengisi komentar, klik tombol
Simpan dan Lanjutkan.
6. Langkah 2, terdapat panduan untuk mengunggah naskah yang akan dikirimkan. Apabila ada kendala atau

kesulitan mengunggah naskah,kik nama kontak untuk bantuan.

7. Klik tombol Browse untuk memulai proses pengunggahan naskah. Perlu diketahui, bahwa dokumen yang

dianjurkan harus dalam format berekstensi DOC, DOCX, maupun ODT agar dapat diedit pengguna lain.
Sangat tidak dianjurkan mengirimkan naskah dalam format PDF.
8. Tentukan file yang akan diunggah, lalu tekan tombol Open.
9. Nama file akan dibuat secara otomatis oleh sistem, namun file asli juga masih tersimpan dalam sistem. Jika

ingin mengganti file, klik tombol Browse dan ulangi lagi seperti pada tahap 8. Selanjutnya klik tombol Simpan
dan Lanjutkan apabila tidak ada perubahan. 10. Langkah 3, memasukkan metadata Biodata Penulis untuk
naskah yang akan dikirim, dan sebaiknya diisi secara benar. Semua kolom yang diberi tanda bintang harus diisi
secara lengkap.
10. Adakalanya sebuah naskah ditulis oleh beberapa penulis. Klik tombol Tambah Penulis jika ingin

menambahkan biodata penulis lain.
11. Masukkan judul naskah dan abstrak/sari pada kolom yang telah disediakan.

12. Masukkan kode bahasa yang digunakan, jika menggunakan bahasa Indonesia gunakan kode id, dan bahasa

Inggris gunakan kode en. Jika terdapat lembaga yang mensponsori, masukkan pada kolom Nama Agen. Klik
tombol Simpan dan Lanjutkan untuk ke tahap berikutnya.

13. Langkah 4, mengunggah file tambahan (jika ada). Dalam keterangan tersebut sangat jelas tentang fungsi

file tambahan yang akan diunggah. Apabila tidak ada file tambahan, tekan tombol Simpan dan Lanjutkan
untuk proses selanjutnya.
14. Langkah 5, proses konfirmasi untuk menyerahkan naskah. Jika sudah yakin dengan naskah yang akan

dikirimkan, tekan tombol Penyerahan Selesai.
15. Penyerahan naskah telah sukes, untuk melihat naskah yang telah dikirimkan klik menu Penyerahan Aktif.
16. Dari daftar Penyerahan Aktif nampak informasi mengenai naskah yang telah dikirimkan. Tanggal

pengajuan, kategori (bagian) artikel,nama penulis dan judul naskah ditampilkan.
17. Jika tidak ada lagi naskah yang dikirimkan, tekan tombol Logout untuk keluar dari sistem.

