
Petunjuk Registrasi, Login, dan
Pengiriman Naskah ke IJSED

OJS 3.2.1-1
Petunjuk ini dibuat dengan menggunakan sistem operasi Windows 10. Tampilan situs web mungkin akan
berbeda pada sistem operasi berbeda. Panduan ini juga berlaku bagi pengguna perangkat seluler.



Petunjuk pendaftaran pengguna
baru ke situs web IJSED



Pada tampilan halaman utama IJSED di atas (http://ijsed.ap3si.org/) klik tombol “Daftar” 

http://ijsed.ap3si.org/


Halaman pendaftaran akan muncul di layar peramban web Anda, tampilannya kurang lebih seperti
citra tangkapan layar di atas.



Isikan dengan nama depan Anda.
Jika nama Anda lebih dari 3 kata, isikan semua kata
pada nama Anda kecuali nama belakang pada kotak ini

Isikan dengan nama belakang Anda.
Jika nama Anda terdiri dari satu kata, isikan dengan tanda strip (-).

Isikan institusi atau lembaga yang berafiliasi
dengan Anda.

Isikan dengan negara Anda.



Isikan alamat email Anda. Alamat email harus aktif dan rutin dibuka untuk
keperluan korespondensi dan pemberitahuan terkait artikel.

Isikan nama pengguna yang akan Anda gunakan untuk masuk ke situs web.

Buat kata sandi yang akan Anda gunakan untuk masuk ke situs web.

Ulangi kata sandi yang telah Anda buat.

Ceklis kotak ini. Anda juga boleh meninjau ketentuan
privasi IJSED dengan mengklik tautan berwarna biru.

Ceklis kotak ini jika Anda ingin dikirimi email saat ada terbitan
dan pengumuman baru dari website IJSED.Klik daftar jika

sudah selesai.



Jika sudah selesai, pada bagian kanan atas situs web (dilingkari biru) nama pengguna Anda akan tampil.



Petunjuk cara masuk (login) ke
situs web IJSED



Pada tampilan halaman utama web IJSED, klik tombol Login (yang dilingkari warna biru).



Halaman seperti tampilan di atas akan tampil pada peramban web Anda.



Ketik nama pengguna yang Anda masukkan ketika mendaftar.

Ketik kata sandi yang Anda masukkan ketika mendaftar.

Klik tautan ini jika Anda lupa kata sandi Anda. Anda akan dipandu untuk
menyetel ulang kata sandi Anda. Pastikan email Anda aktif.

Klik tombol login. Jika tidak ada masalah, proses login selesai.



Jika sudah selesai, pada bagian kanan atas situs web (dilingkari biru) nama pengguna Anda akan tampil.



Petunjuk cara mengirimkan artikel
(submit) ke IJSED

Pastikan Anda sudah terlebih dahulu daftar/login ke situs web IJSED sebelum mengirimkan artikel.



Klik nama pengguna Anda (yang dilingkari warna biru) lalu klik Dashboard.



Anda akan diarahkan ke halaman dasbor. Pastikan profil Anda sudah lengkap sebelum melanjutkan
pengiriman naskah (klik pada Identitas, Narahubung, Peran, Publik, Kata Sandi, Pemberitahuan dan
lengkapi informasi yang dibutuhkan)

Klik pada
Kirim Naskah
Baru jika
Anda ingin
mengirimkan
naskah.



Tampilan seperti pada contoh di atas akan tampil pada peramban web Anda.



Kaji satu per satu persyaratan yang diminta dan berikan tanda ceklis satu per satu sesuai dengan poin
yang terpenuhi. Seluruh poin harus terpenuhi jika ingin mengirimkan artikel. 



Jika Anda memiliki pesan-pesan khusus untuk tim editor terkait artikel yang Anda akan kirim,
ketikkan di sini.

Berikan tanda ceklis karena Anda akan dihubungi terkait naskah ini.

Berikan tanda ceklis tanda Anda setuju atas ketentuan
hak cipta yang berlaku di IJSED.

Berikan tanda ceklis tanda Anda setuju data Anda dikumpulkan
dan disimpan berdasarkan pernyataan privasi IJSED.

Klik simpan dan lanjutkan



Pilih komponen artikel yang akan Anda unggah.

File Utama Naskah adalah naskah artikel yang Anda
buat berdasarkan Template Penulisan Artikel IJSED.

Halaman Meta adalah halaman khusus yang berisikan
informasi meta artikel. Halaman meta wajib diisi mengikuti
Template Halaman Meta IJSED dan diunggah bersama
dengan artikel. Halaman meta menjadi bagian tidak
terpisahkan dari artikel.

Lampiran berisi segala lampiran artikel Anda. Lampiran
boleh dikompres ke dalam zip, rar, 7z, tar.gz.



Klik Unggah File lalu pilih berkas yang akan Anda unggah.



Unggah berkas selesai saat nama berkas Anda muncul
di samping tanda ceklis seperti contoh gambar ini.

Klik Lanjutkan.



Periksa kembali berkas yang Anda unggah.
Pastikan ukuran berkas (dilingkari warna biru) dan
jenis berkas (dilingkari warna hijau) sudah tepat.
Klik Lanjutkan jika sudah tepat.



Untuk setiap kali pengunggahan, ada dua berkas yang
wajib diunggah:
1. Halaman Meta
2. File Utama Naskah
Lampiran tidak wajib diunggah.
Klik Tambah File Lain untuk mengunggah file lain.

Klik Selesai jika semua
berkas yang dibutuhkan
sudah selesai diunggah.



Klik Simpan dan Lanjutkan setelah semua berkas yang dibutuhkan
sudah selesai diunggah.

PERHATIAN Jika Anda tidak mengunggah halaman meta, atau file utama naskah dibuat tidak sesuai
template, ada kemungkinan naskah Anda akan dikembalikan untuk direvisi, atau Anda akan dihubungi
untuk dimintai mengisi halaman meta melalui surel.



Judul artikel diketik di sini.

Abstrak artikel (dalam Bahasa Indonesia) diketik di sini.



Masing-masing penulis harus didaftarkan sebagai
kontributor dengan mengklik Tambahkan Kontributor.

Isikan Nama Depan dan Nama Belakang.
Nama Belakang boleh dikosongkan apabila nama penulis
hanya satu kata.

Isikan email penulis tersebut. Email harus email aktif dan rutin diakses.

Isikan negara asal penulis tersebut.



Isikan institusi atau organisasi yang terafiliasi dengan
penulis yang bersangkutan.

Isikan biografi singkat penulis (maksimal 300 kata).

Pilih apakah penulis ini adalah penulis atau penerjemah artikel.

Ceklis apabila penulis ini adalah narahubung utama yang akan
dihubungi untuk korespondensi editorial.

Klik Simpan apabila semua isian yang diperlukan
sudah diisi lengkap.



Isikan subjek artikel. Subjek adalah cabang ilmu yang
dipelajari atau diajarkan. Tekan enter per satu subjek.
Maksimal 5 subjek.

Isikan disiplin ilmu artikel. Disiplin ilmu mengacu pada
cabang studi akademik tertentu. Tekan enter per satu
disiplin ilmu.

Masukkan kata kunci artikel Anda. Tekan enter per satu
kata kunci. Maksimal 5 kata kunci.

Isikan daftar pustaka/referensi/bibliografi artikel Anda.

Klik Simpan dan Lanjutkan setelah
semua isian yang diminta lengkap.
Pastikan tidak ada kontributor yang terlewat.



Anda dapat mengklik 2. Unggah Naskah untuk memeriksa kembali segala berkas yang diunggah.
Pastikan tidak ada berkas yang terlewat.

Anda dapat mengklik 3. Masukkan Metadata untuk memeriksa kembali informasi meta artikel dan
kontributor artikel. Pastikan tidak ada isian yang terlewat dan seluruh kontributor sudah diinput.

Jika semuanya sudah lengkap, klik Selesaikan Kirim Naskah.



Jika tampilan ini muncul, selamat! Anda telah berhasil mengunggah
artikel ke IJSED.

Selanjutnya Anda akan dihubungi melalui surel dan WhatsApp terkait
proses editorial artikel Anda. Pastikan alamat email dan nomor WhatsApp
yang Anda masukkan pada 3. Masukkan Metadata dan Halaman Meta
selalu aktif dan dapat dihubungi.
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