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SSoolluussii  EErrrroorr  CCaallll  ttoo  aa  mmeemmbbeerr  

ffuunnccttiioonn  ggeettDDiissaabblleeCCoommmmeennttss(())  oonn  aa  

nnoonn--oobbjjeecctt  ddii  OOppeenn  JJoouurrnnaall  SSyysstteemmss    
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Suatu kali penulis sebagai administrator Open Journal Systems (OJS) Badan Litbangkes 

mendapatkan pesan error dari salah satu jurnal. Pesan error tersebut adalah  

 
Call to a member function getDisableComments() on a non-object in 

C:\xampp\htdocs\jurnalkes\classes\article\Article.inc.php on line 

445 

 

 
 

Ini terjadi saat penulis ingin menampilkan abstrak atau teks penuh PDF dari suatu artikel di Open 

Journal Systems. Alhamdulillah solusi bisa didapatkan setelah berkelana ke sudut-sudut Internet. 

Semua ini berkat rahmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa ‘Ala, kemudian berkat tulisan buah 

pena Eko Didik Widianto. Patutlah saya berterima kasih kepadanya. Dari Abu Hurairah, Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ياْشُكُرَالنهاسَاَلاَ ْنَلَا ما َا ياْشُكُرََّللاه  

“Tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih pada 

manusia.” (HR. Abu Daud no. 4811 dan Tirmidzi no. 1954. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa 

hadits ini shahih).  

 

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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Dalam tulisan ini, merujuk pada tulisan Eko Didik Widianto, penulis menjelaskan langkah per 

langkah solusi permasalahan ini agar dapat dipahami oleh masyarakat secara lebih mudah.  

Solusi Permasalahan ini 

Ikutilah langkah-langkah di bawah ini: 

1. Jalankan browser dan arahkan pada alamat OJS yang Anda kelola.  

2. Lakukan login sebagai Editor.  

 

 
 

3. Masuklah ke bagian BACK ISSUES dan tentukan artikel yang terdapat error saat 

penampilan teks penuh PDF-nya.  

 

 
 

4. Tentukan saja salah satu artikel yang terdapat error tersebut.   
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5. Akan tampil halaman SUMMARY. Perhatikan pada bagian Section masih kosong.  

6. Pada bagian Change to, pilih saja Article. Kemudian klik tombol Record. 

7. Akibatnya akan tampil Section dari artikel tersebut.  

 

 
 

8. Sekarang bila Anda mengklik abstrak atau teks penuh PDF dari artikel tersebut tidak 

tampil lagi pesan error-nya. Dengan demikian solusi terselesaikan.  

 

 
 

 

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 dilihat di http://thecakrabirawa.wordpress.com dan dapat dihubungi via email 

hchandraleka@gmail.com.  

 
(ditulis di Percetakan Negara 29, Jakarta, 8 Jumadats Tsani 1437 H/17 Maret 2016 M) 
 

 

 


