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Pada aplikasi Open Journal Systems (OJS) seorang user dapat mendaftarkan diri melalui menu 

Register yang ada di deretan menu utama. Yaitu bila user tersebut ingin mengirimkan naskah 

artikel ilmiahnya melalui Online Submission dan selanjutnya artikel tersebut akan mengalami 

proses editorial yang biasa ada dalam proses bisnis penerbitan jurnal. Ini bila jurnal pada OJS 

tersebut telah siap untuk menerima artikel dengan online submission dan melakukan proses 

elektronik.  

 

Bagaimana bila jurnal yang telah ‘terpampang’ tersebut belum siap menerima pengiriman 

naskah secara online? Seorang manager jurnal di OJS dapat mengubah settingan pada OJS-nya 

sedemikian rupa sehingga dapat memblok user untuk melakukan registrasi online. Sehingga 

siapa saja tidak dapat mendaftarkan diri sekaligus tidak dapat mengirimkan naskahnya secara 

online. Tetapi user tersebut dapat mendaftarkan dirinya dengan meminta manager jurnal di OJS 

untuk membuatkan akun untuk dirinya.  

 

Berikut ini dijelaskan cara menonaktifkan fitur Register pada OJS.  

 

Cara Menonaktifkan Fitur Register pada OJS  
1. Lakukan login sebagai manager. 

2. Pada halaman Journal Management klik menu Setup. 

3. Anda akan masuk ke halaman Journal Setup. 
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4. Klik pada menu Management.  

5. Anda akan dibawa ke halaman Managing the Journal. Perhatikan pada langkah 4.1 

Access and Security Settings. Pada bagian User Registration, pilih opsi Journal 

Manager registers all users ... . 

 

 
 

6. Klik tombol Save and continue yang ada di bagian paling bawah.  

7. Lakukan logout.  

 

Perhatikan bahwa sekarang menu Register tidak ada alias nonaktif. Secara default menu ini ada 

setelah menu Log In sebelum menu Search.   

 

Demikian, semoga bermanfaat.  
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