Panduan Registrasi & Upload File Jurnal
E-Journal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (OJS 3)
Panduan ini dibuat dengan contoh simulasi registrasi, login, dan upload jurnal (Submission) dilakukan
pada Jurnal Mulawarman Law Review (MULREV) yang dikelola menggunakan Open Journal System 3
(OJS 3). Panduan ini dapat digunakan juga sebagai referensi/panduan upload/submit file jurnal
untuk Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang lain (Munel, Risalah Hukum, Beraja
Niti, dll).
1. Buka halaman utama E-Journal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (E-Journal FH UNMUL)
pada link : https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php

2. Pilih jurnal yang akan digunakan untuk upload jurnal. Catatan: Setiap jurnal yang ada pada EJournal FH UNMUL memiliki ciri khas konten. Konsultasikan dengan pengelola masing-masing
jurnal untuk memilih jurnal yang sesuai dengan isi tulisan Anda.

3. Setelah Anda memilih jurnal mana yang sesuai dengan tulisan Anda, silahkan lanjutkan dengan
mengunjungi halaman jurnal tersebut (Simulasi dengan menggunakan jurnal MULREV).

4. Cari tombol/link untuk melakukan register/pendaftaran akun yang terletak pada bagian kanan
atas halaman. Kemudian lanjut ke halaman registrasi.
5. Apabila Anda telah memiliki akun pada jurnal, silahkan langsung melanjutkan ke Panduan nomor:
10 (Sepuluh).

6. Pada halaman registrasi isi form registrasi dengan data yang benar. Tanda bintang * wajib diisi.
Kolom email diisi dengan alamat email yang valid agar bukti notifikasi pendaftaran dan upload
jurnal dapat diterima.

7. Pendaftaran akan tertunda/gagal apabila form registrasi tidak diisi secara lengkap. Perbaiki jika
ada data yang keliru. Jangan lupa klik semua kotak centang yang ada pada bagian bawah form
registrasi.
8. Setelah melengkapi form registrasi lanjutkan dengan klik tombol register yang ada pada bagian
bawah halaman.

9. Apabila semua data pada form registrasi telah diisi dengan lengkap dan benar, setelah klik tombol
register Anda akan masuk ke halaman selanjutnya yang menginformasikan bahwa pendaftaran
Anda berhasil (Registration complete).

10. Setelah berhasil membuat akun, silahkan melanjutkan dengan proses melengkapi data pada
halaman profile dengan akses link Edit My Profile. Link View Profile juga dapat diakses pada menu
yang terdapat dibagian kanan atas halaman setelah melakukan login.
11. Selain link menuju menu View Profile juga terdapat link menu Dashboard dan Logout pada bagian
kanan atas halaman.
12. Menu Dashboard berfungsi untuk akses ke halaman dashboard yang digunakan untuk
mengelola/upload konten jurnal melalui akun yang telah kita buat sebelumnya.
13. Menu Logout digunakan untuk keluar dari sistem apabila telah selesai melakukan kegiatan pada
halaman dashboard untuk menghindari data pada akun jurnal kita di salahgunakan oleh orang
lain.

14. Tampilan pada Halaman Login jurnal.

15. Tampilan pada Halaman Dashboard jurnal.

16. Tampilan Halaman Profile. Pada halaman ini terdapat beberapa menu penting yaitu Identify,
Contact, Roles, Public dan Password.

17. Pada menu Identify, Contact dan Public, Anda dapat melengkapi data Anda agar pembaca jurnal
dan pengelola jurnal dapat mengetahui data diri anda lebih detail.
18. Tampilan pada menu Public.

19. Tampilan pada menu Contact.

20. Pada menu Roles Anda dapat mengubah peran akun Anda. Terdapat 3 pilihan yaitu sebagai
Reader/pembaca, Author/penulis dan Reviewer/pengulas. Catatan: Pada saat awal mendaftar
akun, Anda hanya akan mendapatkan role sebagai Reader dan tidak dapat mengakses halaman
Submission untuk melakukan upload jurnal.
21. Untuk dapat melakukan upload jurnal Anda tinggal centang pilihan “Author” pada halaman
Roles, kemudian tekan tombol “Save” agar perubahan tersimpan.

22. Tampilan pada menu Password. Pada halaman ini Anda dapat mengubah password lama Anda
dengan password baru.

23. Selanjutnya masuk ke bagian panduan upload jurnal pada halaman Submission. Untuk akses ke
halaman Submission, klik pada menu nama jurnal yang ada di bagian kiri atas pada halaman
Dashboard.
24. Tampilan halaman Submisson. Klik tombol “New Submission” untuk mulai melakukan proses
upload file jurnal Anda.

25. Anda juga bisa akses halaman submission melalui halaman depan jurnal pada menu submission
yang terdapat pada bagian atas halaman jurnal. Jangan lupa untuk login terlebih dahulu sebelum
klik pada menu submission. Karena hanya user yang telah memiliki akun yang dapat melakukan
proses upload file jurnal pada halaman Submission.

26. Kemudian pada halaman selanjutnya klik pada link “Make New Submission”.

27. Sebelum melanjutkan ke proses upload file jurnal, ada beberapa hal penting yang harus Anda
persiapkan yaitu:

-

Jurnal yang akan Anda upload harus diketik sesuai format yang ditentukan oleh pengelola
jurnal (Author Guidelines dan Template Manuscript).
- File jurnal yang akan diupload harus memiliki ekstensi atau jenis file .doc atau .docx dari
Microsoft Office Word atau aplikasi office lainnya.
- File jurnal yang akan diupload sudah disusun hanya menjadi 1 file saja.
28. Selanjutnya masuk ke halaman submission untuk proses upload file jurnal. Ada beberapa tahapan
yang harus anda lewati.
29. Tahap Pertama (Start). Pada tahap ini anda wajib melakukan centang pada semua kotak pilihan
yang ada pada bagian atas dan bagian bawah form. Setelah itu isi kolom “Comments for the
Editor” dengan Nama, NIM dan judul jurnal skripsi/tesis Anda. Apabila sudah lengkap lanjutkan
dengan klik tombol “Save and continue”.

30. Tahap Kedua (Upload Submission). Tahap ini terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama
yaitu “1. Upload File”. Pada form isian Article Component pilih Article Text. Selanjutnya klik
tombol “Upload file” untuk pilih file jurnal yang akan diupload. Kemudian tekan tombol
“Continue” yang ada pada bagian bawah. Catatan: Format file jurnal yang akan diupload wajib
menggunakan .doc atau .docx dari Microsoft office word.

31. Lanjut ke bagian kedua yaitu “2. Review Details”. Anda bisa langsung klik tombol “Continue”.

32. Selanjutnya ke bagian ketiga yaitu “3. Confirm”. Pada bagian ini anda bisa menambahkan file lain
tapi sangat tidak direkomendasi. Sangat dianjurkan file jurnal yang akan diupload sudah
dijadikan/digabung menjadi hanya 1 file saja. Selanjutnya Anda bisa tekan tombol “Complete”
untuk melanjutkan.

33. Setelah tiga tahapan Upload submission file selesai Anda akan kembali ke halaman pada tahap
kedua (Upload Submission). Pada halaman ini akan terlihat daftar file yang telah Anda upload
pada bagian “Submission Files”. Untuk melanjutkan klik tombol “Save and continue”.

34. Tahap Ketiga (Enter Metadata). Pada tahap ini lengkapi form isian yang ada. Isian dengan tanda
* wajib diisi. Untuk isian “Title” wajib diisi dengan judul jurnal skripsi/tesis Anda. Dan untuk isian
“Abstract” wajib diisi dengan abstrak jurnal skripsi/tesis Anda. Apabila sudah lengkap silahkan
melanjutkan dengan tekan tombol “ Save and continue” pada bagian bawah halaman.

35. Tahap Keempat (Confirmation). Pada halaman ini Anda bisa langsung klik tombol “Finish
Submission” untuk melanjutkan ke proses berikutnya.

36. Selanjutnya akan muncul kotak notifikasi untuk submit article Anda ke Journal. Lanjutkan dengan
klik tombol “OK”.

37. Tahap Kelima (Next Steps). Submission Complete. File jurnal skripsi/tesis Anda berhasil
diupload. Draft jurnal skripsi/tesis yang telah Anda submit selanjutnya akan di periksa oleh
pengelola jurnal.

38. Silahkan cek email yang Anda gunakan saat melakukan registrasi untuk melihat bukti email yang
dikirim secara otomatis dari pengelola jurnal bahwa Anda telah menyelesaikan proses upload file
jurnal skripsi/tesis Anda pada sistem E-Journal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
Catatan: Ada kemungkinan email notifikasi yang dikirim otomatis masuk ke folder spam.
Sehingga apabila email notifikasi tidak ditemukan pada inbox email, Anda dapat mencoba
melakukan pengecekan pada folder spam kemudian tandai bahwa email tersebut bukan spam
agar email masuk kembali ke inbox Anda.

39. Bukti submit jurnal yang dikirim via email.

40. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Anda dapat mencetak bukti submit
jurnal yang dikirim pada email Anda sebagai persyaratan mendapatkan Surat Keterangan Lulus
(SKL).

