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Tulisan ini diperuntukkan bagi para pengelola jurnal di Open Journal Systems (OJS) agar dapat 

mengaktifkan menu Pengumuman (Announcement) di situs Open Journal Systems-nya, 

seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini.  

 

 
 

Secara default di OJS, menu ini tidak tampil. Berikut ini adalah langkah-langkahnya:   
 

 

Langkah-Langkah Mengaktifkan Menu Pengumuman 
Ikuti langkah di bawah ini untuk menampilkan menu Pengumuman:  

1. Jalankan browser dan ketik alamat OJS jurnal Anda.  

2. Lakukan login sebagai manager pada OJS jurnal Anda. 

3. Anda akan dihadapkan pada halaman Manajemen Jurnal. Klik menu Setup. 

4. Akan tampil halaman Setup Jurnal. Klik pada menu Manajemen yang ada di langkah 

4. 

5. Anda akan masuk ke Langkah 4. Mengatur Jurnal. Gulung halaman ke bawah, Anda 

akan jumpai pada bagian 4.4 Pengumuman.  

 

Lisensi Dokumen: 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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6. Beri tanda cek pada opsi “Memungkinkan manajer jurnal untuk menambahkan 

pengumuman jurnal”. 

7. Beri tanda cek juga pada opsi “Tampilan … pengumuman terkini di homepage 

jurnal”, dan beri pilihan angka sesuai yang diinginkan berapa banyak pengumuman 

ditampilkan.  

8. Gulung halaman ke bagian bawah, dan klik tombol Simpan dan Lanjutkan. 

 

Sekarang OJS jurnal Anda telah menampilkan menu Pengumuman pada deretan menu utama 

situs OJS, seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini.  

 

 
 

Untuk menambahkan pengumuman, masuklah ke halaman Manajemen Jurnal, sekarang telah 

ada menu Pengumuman di bagian atas. Klik menu tersebut.  
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Akan tampil halaman Pengumuman. Untuk membuat pengumuman, klik menu Buat 

Pengumuman Baru.  

 

 
 

 

Menu Pengumuman akan tampil pada bagian atas di deretan menu utama di OJS jurnal Anda. 

Bila diklik akan tampil halaman Pengumuman dengan beberapa pengumuman yang telah 

dibuat. 

 

 
 

Demikian, semoga bermanfaat.  
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