Petunjuk Memasukan Artikel Jurnal ke OJS
1. Buka ejurnal poliban di alamat http://ejurnal.poliban.ac.id

2. Apabila anda belum memiliki akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu, apabila sudah
memiliki akun maka anda dapat melanjutkan ke tahap login, yang dapat anda lihat pada
tahap nomor 3.
Pendaftaran user baru :
a. Klik Register

b. Pilih Jurnal yang akan anda kirim artikel

c. Apabila anda sudah memiliki akun dan anda ingin mendaftar ke jurnal yang lain, maka
anda dapat memilih link
d. Apabila anda belum memiliki akun, maka silahkan mengisi data pada formulir.
 Pilih bahasa yang akan digunakan, kemudian tekan tombol Submit
 Isi username yang akan anda pergunakan
 Isi password yang akan anda pergunakan (minimal 6 karakter)
 Isi nama depan
 Isi nama belakang
 Isi gender (jenis kelamin)
 Isi affiliation (Institusi) anda
 Isi email yang akan anda pergunakan pada jurnal
 Pilih Negara anda
 Centang pilihan

 Tekan tombol Register

3. Lakukan proses Login menggunakan username dan password anda

4. Setelah anda masuk maka akan tampil halaman User Home

5. Untuk mengirimkan / memasukan artikel ke jurnal anda dapat melakukannya dengan
memilih tombol
6. Langkah ke 1 : pilih bahasa dan checklist semua pilihan, kemudian tekan tombol

7. Langkah ke 2 : Pilih file yang akan di upload dengan format yang dapat di edit, kemudian
tekan tombol Upload

8. Setelah file berhasil di upload, maka akan muncul Keterangan bahwa file sudah di upload

9. Selanjutnya tekan tombol

10. Langkah ke 3 : Memasukan data artikel.
- Memasukan data penulis (Authors) : Nama depan dan nama belakang
- Memasukan email penulis
- Memasukan institusi (Affiliation) penulis
- Memilih Negara penulis

11. Apabila artikel ditulis oleh lebih dari satu orang, anda dapat menambahkan data penulis
kedua, ketiga, dst dengan menekan tombol
12. Berikutnya anda dapat menambahkan Judul dan abstrak dari artikel anda

13. Berikutnya anda diminta untuk memasukan kata kunci yang dapat mendeskripsikan artikel
anda

14. Berikutnya anda dapat memasukan organisasi, pelayanan atau orang yang berkontribusi
dalam artikel anda (bila ada), atau di kosongkan saja

15. Berikutnya anda diminta untuk memasukan referensi / daftar pustaka yang dipergunakan
pada artikel anda.

16. Apabila data sudah anda isi, anda dapat menyimpannya dengan menekan tombol

17. Langkah ke 4 : mengunggah file artikel jurnal
Pada tahap ini anda diminta untuk menggunggah file artikel jurnal dengan format yang
dapat diedit. Untuk melakukan pengunggahan file anda dapat menekan tombol

18. Untuk menggunggah file dapat dilakukan dengan menekan tombol
19. Kemudian pilih file yang akan anda unggah, setelah itu tekan tombol
20. Setelah proses pengunggahan selesai, maka dapat anda lihat ringkasan file yang diunggah
seperti contoh pada gambar dibawah ini.

21. Apabila tidak ada perubahan maka anda dapat menyelesaikan proses dengan menekan
tombol
22. Setelah selesai akan ditampilkan pesan seperti gambar dibawah ini.

23. Apabila anda ingin kembali ke halaman depan jurnal, anda dapat menekan link

24. Apabila anda ingin kembali ke halaman depan user, anda dapat menekan link

