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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menyusun panduan pengiriman artikel ke 
jurnal ilmiah. Meode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi 
literatur dan pengalaman dalam pengiriman artikel ke jurnal 
ilmiah. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi langkah-
langkah pengiriman artikel ke jurnal ilmiah. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa pelatihan kelas menulis dalam penulisan 
akademik belum disebut tuntas tanpa latihan pengiriman artikel 
ke jurnal ilmiah berbasis open journal system. Penelitian ini 
merekomendasikan agar dalam pelatihan penulisan akademik 
disampikan panduan pengiriman artikel ke jurnal ilmiah. 
 

Kata kunci: Academic writing, Article, Open access, Open journal system, 
Submission  
 
 
Pendahuluan 

Pelaksanaan submit (pengiriman) artikel ke jurnal ilmiah merupakan 
bagain dari materi kelas menulis. Setelah proses submit masih terdapat bagian 
lain yakni korespondensi (correspondence). Korespondensi adalah komunikasi 
digital antara pengirim artikel ilmiah dengan pihak editorial jurnal ilmiah 
melalui open journal system yang disingkat OJS (Darmalaksana & Suryana, 
2018). Kelas menulis lazim dilaksanakan di pendidikan tinggi dalam rangka 
penguatan skill akademik penulisan artikel ilmiah berikut pendampingan 
publikasi artikel tersebut di jurnal ilmiah (Darmalaksana, 2020b). Pelaksanaan 
submit artikel ilmiah merupakan subjek yang penting mendapat perhatian di 
kelas menulis. 

Seseorang bisa jadi dapat menghasilkan artikel ilmiah melalui pelatihan 
di kelas menulis tetapi boleh jadi dia tidak memiliki pengalaman submit 
artikel. Pelatihan penulisan akademik (academic writing) belum dipandang 
tuntas sebelum menempuh pelaksanaan submit artikel ke jurnal ilmiah. 
Penulisan akademik merupakan proses dimulai dari menulis artikel hingga 
pengiriman artikel tersebut ke jurnal ilmiah. Pengalaman submit artikel 
menjadi penting agar akademisi termotivasi untuk menyiapkan target hingga 
submit artikel ke jurnal ilmiah pada setiap latihan penulisan artikel ilmiah. 
Sebab, artikel ilmiah tidak akan pernah terbit tanpa dilakukan submit ke jurnal 
ilmiah berbasis OJS (Triyanto et al., 2020). Karena itu, kelas menulis harus 
menyertakan materi latihan submit artikel ke jurnal ilmiah.  
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Latihan submit artikel ke jurnal ilamih diarahkan untuk menghindari 
pengiriman artikel secara manual. Di antaranya pengiriman artikel secara 
manual adalah pengiriman artikel melalui email dari email penulis ke email 
jurnal. Pengiriman artikel ilmiah secara manual perlu dihindari karena tidak 
sesuai dengan prosedur pengiriman artikel dalam sistem OJS. Jika prosedur 
tidak dilaksanakan, maka hal tersebut berdampak terhadap performa jurnal 
ilmiah dalam penilaian akreditasi jurnal. Selain itu, pengirim artikel menjadi 
tidak terlatih dalam proses submit artikel ke jurnal ilmiah. Prosedur submit ke 
jurnal merupakan subjek yang mesti dijalankan dalam sistem OJS. Prosedur 

submit artikel ke jurnal merupakan perkara yang tidak dapat ditawar-tawar 
lagi dalam sistem OJS. Dukungan submit artikel sangat penting untuk 
peningkatan publikasi ilmiah di pendidikan tinggi (Sugilar et al., 2019). 

Penelitian ini bertujuan menyusun panduan pengiriman artikel ke jurnal 
ilmiah. Panduan ini diharpkan bermanfaat bagi kelas menulis dalam pelatihan 
penulisan akademik. Meode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi 
literatur dan pengalaman dalam pengiriman artikel ke jurnal ilmiah. 

 
Pembahasan 

Pengiriman artikel ke jurnal melalui sistem OJS memiliki prosedur yang 
dipastikan sama bagi seluruh jurnal. Pelaksanaan submit artikel ke jurnal 
ilmiah memiliki beberapa tahapan di bawah ini. 

 
Gambar 1. Login dan Pengisian Biodata 
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Gambar 1 merupakan proses login pada jurnal ilmiah berbasis OJS. 
Sebelumnya, tentukan jurnal sasaran melalui penelusuran alamat jurnal pada 
website. Misalnya, pada Gambar 1 login dan submission ke Jurnal Perspektif. 
Hal ini merupakan langkah untuk membuat akun pada jurnal ilmiah berbasis 
OJS. Jika pengunjung baru pada jurnal tersebut maka buatlah username dan 
password serta lakukan pengisian biodata secara lengkap. Gunakan email 
pribadi yang aktif dan lebih baik email afiliasi institusi. Jika sebelumnya telah 
register dan telah memiliki akun pada jurnal tersebut, maka lakukan login 
sesuai username dan password yang telah terdaftar. Ketika login biasanya ada 

tiga pilihan, yakni sebagai pembaca, sebagai penulis, dan sebagai reviewer 
atau editor. Pengunjung juranl akan mengisi biodata sesuai kebutuhan. Jika 
kepentingannya untuk pengiriman artikel, maka melakukan pengisian 
biodata sebagai penulis.      

 
Gambar 2. Pengisian New Submission 

 

 
 
Gambar 2 merupakan langkah pengiriman artikel ke jurnal ilmiah 

berbasis OJS. Setelah melakukan login kemudian klik new submission. Jika 
sebelumnya pernah melakukan pengiriman article, maka pasti terdapat jejak 
terdahulu dari pengiriman artikel tersebut. Langkah untuk pengiriman artikel 
berikutnya yaitu dengan melakukan klik new submission. Siapkan terlebih 
dahulu artikel yang akan dikirim biasanya dalam bentuk PDF sesuai dengan 
ketentuan dari jurnal. Artikel yang dikirim pada suatu jurnal juga harus sesuai 
dengan template (selingkung) yang telah ditentukan oleh pengelola jurnal 
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ilmiah. Karena itu, penting untuk download template pada jurnal sasaran 
untuk membuat artikel sesuai dengan template jurnal tersebut. Jika artikel 
tidak sesuai dengan template jurnal sasaran, maka editor sering kali langsung 
menolak artikel yang dikirimkan. Jika tidak melakukan penolakan karena 
topik artikel sesuai dengan lingkup (scope) penerbitan jurnal dan subtansi 
artikel relative diminati, maka editor jurnal ilmiah biasanya memberitahu 
pengirim artikel untuk mengubah artikel tersebut sesuai dengan template 
jurnal yang bersangkutan. Bagi pengelola jurnal, template merupakan subjek 
yang sangat penting sebagai konsistensi gaya (style) penerbitan jurnal ilmiah. 

Baru setelah semua hal tersebut diperhatikan maka pengirim artikel dapat 
melakukan klik new submission. 

    
Gambar 3. Step Submission 

 
Gambar 3 di atas merupakan langkah-langkah teknis dan praktis untuk 

pengiriman artikel ke jurnal ilmiah. Hal ini biasanya terdapat beberapa 
langkah (steps), yaitu starting the submission, upload submission, enter metadata, 
upload supplementary file, dan confirmation. Pengirim artikel ilmiah mesti 
memperhatikan petunjuk berkenaan dengan langkah-langkah pengiriman 
artikel secara cermat. Jangan sampai ada langkah yang terlewat dan biasanya 
sistem menginformasikan bila terdapat langkah yang terlewat. Pada tiap 
langkah terdapat item-item yang harus diisi. Semua item harus dipastikan 
diisi secara lengkap. Sistem biasanya memberitahu bagian item mana yang 
wajib diisi dan bagian item mana yang boleh diabaikan dalam arti tidak wajib 
diisi. Hal paling penting diperhatikan adalah bagian-bagian yang wajib 
dilakukan pengisian.   
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Gambar 4. Submission Metadata 
 

 
Gambar 4 merupakan submission metadata untuk memastikan seluruh 

langkah pengiriman artikel telah dilaksanakan. Submission metadata ini sangat 
penting untuk tinjauan editorial jurnal yang menentukan apakah artikel 
diterima atau ditolak bagi penerbitan. Editor jurnal akan mengirim artikel ke 
mitra bestari (reviewer) untuk dilakukan telaah substansi artikel. Editor akan 
mendapat pertimbangan dari reviewer bagi penerimaan dan penolakan artikel. 
Jika diterima maka tidak jarang reviewer memerintahkan untuk melakukan 
revisi, baik minor (revisi kecil) maupun major (revisi besar). Editor jurnal akan 
menginformasikan hasil telaah dari reviewer artikel ke penulis (author). 

Ada beberapa hal berkenaan dengan submission artikel ke jurnal ilmiah. 
Akademisi akan menjaga email pribadi tetap aktif sebagai sarana yang resmi 
dalam pelaksanaan aktivitas ilmiah (Torgerson et al., 2005). Jumlah karya 
ilmiah yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa tidak akan berarti apa-apa 
ketika tidak dipublikasikan dalam jurnal yang menggunakan sistem jurnal 
terbuka. Penekanan ini terletak pada sistem jurnal terbuka, di mana maknanya 
akan jauh berbeda dari jurnal online (Triyanto et al., 2020). Pelatihan penulisan 
akademik dalam kelas menulis harus sampai pada latihan teknis login dan 
submission artikel (Darmalaksana, 2020a), hal ini menjadi tantangan yang 
mesti dihadapi pendidian tinggi era global (Darmalaksana, 2019). Pelatihan 
login dan submission artikel dalam pelaksanaan kelas menulis dipahami 
sebagai salah satu strategi pendidikan tinggi untuk meningkatkan publikasi 
di jurnal ilmiah (Sugilar et al., 2019). 
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Kesimpulan 

Pelatihan penulisan akademik dalam kelas menulis dipandang tuntas 
bila menyertakan latihan teknis pengiriman artikel ke jurnal ilmiah berbasis 
open journal system. Penelitian ini terbatas membahas login dan submission 
sehingga masih diperlukan pembahasan berkenaan dengan korespondesi 
penulis dan pengelola jurnal ilmiah. Penelitian ini merekomendasikan agar 
dalam pelatihan penulisan akademik disampikan panduan pengiriman artikel 
ke jurnal ilmiah. 
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