
 
 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2016 IlmuKomputer.Com 
1 

EEmmppaatt  LLaannggkkaahh  SSiinnggkkaatt  RReeggiisstteerr  

SSeebbaaggaaii  AAuutthhoorr  ddii  OOJJSS  BBaaddaann  

LLiittbbaannggkkeess    
 

 

Nama Penulis 
febaryanto@gmail.com 

http://febnotes.wordpress.com 

http://masfebjalanjalan.blogspot.com  

ORCID iD: 0000-0002-8384-7471 
 

 

 

 

Antara bulan Januari hingga Agustus di tahun 2017, saya mendapatkan banyak pesan melalui 

Whatsapp yang menanyakan: bagaimana cara menjadi author di Open Journal System (OJS) 

Badan Litbang Kesehatan? Pertanyaan tersebut datang dan setiap bulannya ada saja yang 

bertanya demikian. Oleh karenanya untuk mempermudah para calon submitter OJS Badan 

Litbang Kesehatan, melalui artikel ini saya akan menuliskan panduan singkat langkah demi 

langkah bagaimana mendaftar (register) sebagai author di OJS. 

 

Badan Litbang Kesehatan memiliki beberapa jurnal elektronik yang jumlahnya ada sekitar 22 

jurnal yang masing-masing jurnalnya dikelola oleh satuan kerja dan sekretariat yang 

kesemuanya berada dibawah naungan Badan Litbang Kesehatan. Bagi para calon author, 

hendaknya perhatikan dengan seksama tema dari artikel yang akan disubmit dengan “focus & 

scope” dari jurnal yang ada di Badan Litbangkes. Karena kita sebagai author hanya bisa 

mendaftar 1 author untuk 1 jurnal. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam mencegah artikel 

dengan judul yang sama di-submit ke jurnal yang berbeda.  
 

Langkah-langkah Mendaftar Sebagai Author 
Langkah-langkah untuk mendaftar sebagai author di OJS Badan Litbangkes adalah sebagai 

berikut: 

 

Langkah 1: Buka browser kemudian akses alamat OJS Badan Litbangkes di 

http://ejournal.litbang.kemkes.go.id . Agar tidak lupa, bookmark URL Badan Litbangkes 

sehingga kita cukup mengakses melalui bookmark yang sudah kita buat.  

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2016 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. 

Gambar 1. Laman Utama OJS Badan Litbangkes (2017) 
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Langkah 2: Klik menu “Register” sehingga akan tampil laman baru dimana kita diharuskan 

untuk memilih salah satu jurnal yang akan kita pilih sesuai dengan focus & scope dari artikel 

yang nantinya akan kita submit.  

PENTING!: Untuk detil focus & scope dari masing-masing jurnal, kita bisa mengakses menu 

“About” melalui deretan menu OJS Badan Litbangkes.  

 
Gambar 2. Laman List Jurnal yang Dimiliki Badan Litbangkes 

 

Langkah 3: Klik pada nama jurnal dimana kita akan mendaftar. Kemudian isi formulir yang 

disediakan pada laman web OJS berikutnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3. Setelah 

selesai, klik tombol “Register” di bagian paling akhir dari formulir.  

PENTING!: Lengkapi seluruh isian yang ada dan jangan lupa untuk mencentang “Register as 

Author”.  

 
Gambar 3. Lengkapi Seluruh Isian Formulir 



 
 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2016 IlmuKomputer.Com 
3 

 
Gambar 4. Jangan Lupa Untuk Mencentang Register As Author 

 

 

Langkah 4: Saat kita berhasil, akan ditampilkan halaman utama “User Home”. Pada halaman 

inilah kita bisa men-submit artikel ilmiah kita kepada sekretariat jurnal yang sudah kita pilih.   

 
Gambar 5. Laman User Home Setelah Berhasil Register 

 

Demikian empat langkah singkat untuk mendaftar sebagai author di OJS Badan Litbangkes. 

Semoga dapat membantu Anda dan selamat mencoba.  
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