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Seorang journal manager dalam OJS 3 perlu membuat akun-akun yang lain untuk kebutuhan 

jurnal di OJS yang dia kelola. Untuk itu manager jurnal perlu membuat akun author, editor, 

reviewer, copyeditor, dll. Secara ringkas untuk membuat akun di OJS 3 memerlukan dua 

langkah, yang pertama memasukkan detil informasi pengguna yang akan dibuatkan akunnya, 

dan yang kedua memberikan peran atas akun tersebut. Berikut ini dijelaskan cara manager 

jurnal membuat akun lain di OJS 3.  

 

Ikuti langkah-langkah di bawah ini: 

1. Lakukan login sebagai manger pada aplikasi OJS 3 yang Anda kelola.  

2. Setelah login, klik tombol Users & Roles > Users. 

 

 
 

3. Anda akan masuk ke halaman Users & Roles. Klik menu Add User.  
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4. Akan tampil jendela Add User. Pada tahap pertama ini Anda diminta memasukkan detil 

informasi pengguna yang akan dibuatkan akunnya. Isikan nama pengguna pada kotak 

Name.  

Bila nama pengguna hanya terdiri dari satu kata, isikan secara berulang kata tersebut pada 

kotak First Name dan Last Name.  

Bila nama pengguna terdiri dari dua kata, isikan nama pertama pada kotak First Name, dan 

nama kedua pada kotak Last Name. 

Bila nama pengguna terdiri dari tiga kata atau lebih, masukkan nama pertama pada kotak 

First Name, dan nama terakhir pada kotak Last Name, dan selebihnya ditempatkan pada 

kotak Middle Name.  

 

 
 

5. Isikan pada kotak Username dengan nama yang akan digunakan sebagai login di OJS 3.  

6. Pada bagian Contact isikan alamat email yang aktif yang akan digunakan untuk 

korespondensi dalam OJS 3.  

7. Pada bagian Password, isikan kata yang akan digunakan sebagai kata sandi saat login ke 

OJS 3 nantinya.  

8. Selanjutnya beri tanda cek pada opsi Change Password. Artinya user nantinya diminta 

untuk mengubah kata sandi di OJS 3 saat pertama kali login ke OJS 3.  
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9. Pada bagian Country pilih Indonesia atau negara asal pengguna yang dibuatkan loginnya.  

10. Beri tanda cek pada opsi Notify User, sehingga OJS 3 akan mengirimkan email selamat 

datang ke pengguna yang sedang dibuatkan loginnya.  

11. Klik tombol OK untuk masuk ke tahap kedua.  

12. Pada tahap kedua, Anda sebagai manager harus memberikan peran ke akun yang sedang 

Anda buat. Ada banyak pilihan peran dalam OJS 3. Bisa dipilih satu atau beberapa peran 

sekaligus dalam satu akun. Misalnya di sini dipilih peran sebagai penulis, beri tanda cek 

pada opsi Author. Demikian juga yang lain.  

 

 
 

13. Klik tombol Save yang ada di bagian bawah.  

14. Sekarang pada halaman Users & Roles akan tampil akun yang telah Anda buat tersebut.  
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Demikian penjelasan cara manager jurnal membuat akun pada OJS versi 3. Semoga bermanfaat. 

Semoga Allah Yang Bersemayam Di Atas Arsy bersimpati pada upaya ini. Amin.   

 

 

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. Mengelola OJS versi 2 

dan versi 3. Informasi tentang penulis dapat dilihat di http://thecakrabirawa.wordpress.com dan 

dapat dihubungi via email hchandraleka@gmail.com.  
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