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1. PENULIS
1.1 Mendaftar di Website
a. Bagi yang ingin mengirimkan tulisan untuk Jurnal Perempuan (JP) harus memiliki
akun di website OJS (Open Journal System) JP, www.indonesianfeministjournal.org
Pilih menu Login, kemudian mendaftar dengan klik Register with this site.

b. Selanjutnya, penulis harus mengisi formulir kolom (data diri) untuk mendapatkan
akun pada website JP. Penulis mengisi username dan password yang nantinya akan
digunakan seterusnya untuk submit tulisan maupun mengakses artikel JP yang telah
diterbitkan.
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c. Setelah mengisi keseluruhan formulir kolom/data diri penulis klik register. Kemudian
penulis yang sudah terdaftar telah memiliki akun di website JP.
1.2 Mengirim Tulisan
a. Penulis yang telah terdaftar akan memiliki username dan password untuk log in ke
website. Penulis dapat melakukan pengiriman artikel setelah berhasil log in ke
dalam sistem. DI bawah ini adalah tampilan user home setelah berhasil log in.
Penulis akan mengirimkan tulisan baru dengan klik new submission.

b. Kemudian penulis memilih kategori tulisan yang akan dikirim, setelah itu checklist
keterangan teknis mengenai kiriman file dan copyright notice. Lalu klik next.
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c. Langkan selanjutnya adalah mengunggah tulisan ke dalam sistem website. Pilih
Choose File kemudian Upload.

d. Setelah file berhasil mengunggah file maka pilih save and continue. Selanjutnya
penulis harus mengisi data lengkap penulis,judul tulisan, abstrak, kata kucni, serta
daftar pustaka. Jika lebih dari 1 penulis, maka bisa ditambahkan dengan klik Add
Author. Kolom bertanda (*) wajib diisi.

4

5

e. Tahap selanjutnya adalah mengunggah data tambahan/penunjang tulisan berupa
(tabel, gambar, grafik dsb.)

f. Setelah Step 1-4 sudah terisi lengkap maka selanjutnya adalah tahap konfirmsai
atau memastikan bahwa file yang telah diunggah sudah siap dikirim dari penulis ke
editor Jurnal Perempuan via online. Pilih finish submission. Tulisan anda telah
terkirim dan akan dilihat oleh editor apakah layak & sesuai dengan tema untuk
masuk pada edisi Jurnal Perempuan.
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