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Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengajukan makalah: 

1. Login ke OJS terlebih dahulu di alamat http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI. 

Apabila belum Register Akun OJS, silahkan Register terlebih dahulu di alamat 

http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI/user/register.  

2. Ada 5 langkah dalam melakukan proses submission, yaitu Start – Upload Submission – Enter 

Metadata – Upload Supplementary Files - Confirmation. Berikut penjelasan rinci. 

a. Langkah 1 : Starting the Submission. Pada bagian journal section pilih articles jika ini 

baru memulai submission, jika melakukan perbaikan setelah proses peer review pilih 

yang Review.  

 
Kemudian klik seluruh Submission Checklist, pastikan anda mengerti seluruh isi 

submission checklist tersebut. Isi comments for the Editor, jika anda ingin 

menyampaikan pesan kepada Editor. Jika tidak cukup kosongkan saja. Lalu klik save 

and continue. 

b. Langkah 2 : Uploading the Submission. Pada langkah ini, kita diminta untuk melakukan 

upload dokumen/artikel (untuk aturan terkait jenis file yang diupload tergantung dari 

pengelola jurnal). Klik Browse – lalu pilih file di storage, kemudian setelah yakin klik 

Upload.  

 

http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI
http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI/user/register


Jika sudah selesai proses upload akan ada resume pada Submission File, dan jika ingin 

mengganti file yang diupload tinggal melakukan Browse dan Upload seperti di awal. 

Jika telah selesai silahkan klik Save and Continue. 

c. Langkah 3 : Entering the Submission’s Metadata. Isikan seluruh informasi pada 

Metadata, hal ini menjadi penting karena dengan adanya metadata ini, anda dan 

artikel anda akan lebih mudah terindex oleh orang lain. Jika ada 

author/penulis/peneliti tambahan silahkan klik Add Author. 

 
Lengkapi seluruh isian metadata sampai dengan reference (gunakan software 

citation). Setelah lengkap klik Save and Continue. 

d. Langkah 4 : Uploading Supplementary Files. Yang dimaksud dengan supplementary 

files adalah file tambahan diluar artikel seperti pengolahan data, lampiran hasil 

lengkap, dan lain sebagainya yang menunjang artikel yang disubmit. Jika ada silahkan 

di Browse dan Upload, jika tidak langsung klik Save and Continue. 

 
e. Langkah 5 : Conforming the Submission. Langkah terakhir adalah melakukan 

konfirmasi atas submission yang dimasukkan. Jika sudah oke silahkan klik Finish 

Submission. 



 
f. Setelah selesai proses submission, maka anda akan memiliki yang disebut Active 

Submission (artikel submit yang sudah aktif dan akan diproses oleh pengelola jurnal). 

 


