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Untuk kebutuhan tertentu, terkadang diperlukan bagi seorang pengelola situs jurnal berbasis 

Open Journal Systems untuk mengedit atau memodifikasi file block.tpl. Pada file block.tpl 

seorang pengelola dapat mengedit dan menambahkan tulisan atau tautan ke situs yang lain. 

Pengubahan file ini akan berimbas pada tulisan atau tautan yang ada di bagian kanan situs Open 

Journal Systems (OJS), seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini.   

 

 
 

 

Berikut ini dijelaskan cara memodifikasi file block.tpl.   

 

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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Memodifikasi File Block.tpl pada OJS  
1. Anda diharuskan masuk ke dalam server tempat menyimpan aplikasi OJS Anda.  

2. Masuklah ke path folder aplikasi Xampp Anda. 

3. Penulis masuk ke path C:/xampp/htdocs/jurnalkes/plugins/blocks/developedBy. Untuk 

folder jurnalkes, sesuaikan dengan nama folder pada aplikasi OJS Anda.  

4. Buka file block.tpl dengan WordPad atau Notepad++. Akan tampil kode program yang 

dapat Anda ubah dan tambahkan.  

 

 
 

5. Perhatikan pada blok program sidebarDevelopedBy. Pada blok ini penulis 

menambahkan tiga tautan, yaitu tautan ke situs Badan Litbangkes Kemenkes RI, tautan 

ke PKP sebagai pihak yang membuat aplikasi OJS dan tautan ke halaman download 

aplikasi Mendeley.  

6. Tambahkan tautan sesuai kebutuhan Anda.  

7. Simpan perubahan yang telah Anda buat. 

8. Panggillah aplikasi OJS Anda dengan browser. Pada aplikasi OJS yang telah penulis 

ubah akan terlihat tampilan seperti di bawah ini. 
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Demikian, semoga bermanfaat.  

 

Biografi Penulis 
Happy Chandraleka. Seorang penulis TI independen. Menyelesaikan S1 di Teknik Elektro 

Universitas Diponegoro. Saat ini mengelola Open Journal Systems Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Informasi tentang 

penulis dapat dihubungi via email hchandraleka@gmail.com. 


