PANDUAN PENGIRIMAN NASKAH MELALUI ONLINE SUBMISSION
1. http://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI
2. Masukan Nama User dan Password

3. Jika Belum Memiliki, Pada Menu Utama Klik Menu Register Untuk Mendaftar Sebagai Author.

4. Isikan Profil Anda Pada Halaman Profile Ini. Yang Diberi Tanda Bintang Wajib di Isi. Yang
Lainnya Bersifat Opsional, Boleh Diisi Boleh Tidak.







Pada kotak username isikan username yang akan digunakan saat login.
Pada kotak password isikan password yang akan digunakan saat login.
Pada kotak repeat password ketik ulang password pada langkah ulang sebelumnya.
Pada kotak validation, isikan tulisan sebagaimana yang tampil pada gambar.
Pada kotak first name isikan nama pertama anda.
Pada kotak last name isikan nama kedua anda. Bila nama anda hanya satu kata, ketik lagi
nama pertama anda di sini.




Pada kotak email, isikan alamat email anda.
Pada kotak confirm email, ketik lagi alamat email anda.







Pada kotak country, pilihlah Indonesia.
Beri tanda cek pada kotak “ Send me a confirmation…” agar OJS mengirimkan email
konfirmasi pendaftaran yang berisi username dan password.
Beri tanda cek pada kotak reader, bila anda ingin sebagai pembaca jurnal saja.
Beri tanda cek pada kotak author, bila ingin mengirimkan manuskrip atau naskah ilmiah.
Beri tanda cek pada kotak reviewer, bila anda berminat juga menjadi reviewer naskah. Bila
anda memilih jadi reviewer, tuliskan juga bidang kepakaran anda pada kotak dibawahnya.

5. Kotak yang Harus Diisi Adalah yang Diberi Tanda Bintang, Sedangkan yang Lain Bersifat
Opsional.
6. Bila Sudak, Klik Tombol Register.
7. Berikutnya Anda Akan Masuk ke Akun Anda.

8. Klik New Submission Untuk Mengisi Metadata dan Memasukan Manuskrip.





Konfirmasi pada setiap item dalam Submission Checklist dan pastikan sudah benar pada
setiap checkbox
Sebagai opsional, Anda dapat menambahkan komentar apapun yang akan dikirim ke editor.
Pilih “Save and Continue”. Pada bagian ini penting untuk diperhatikan , anda memiliki
kewenangan untuk mengatur kewenangan terhadap jurnal anda, mungkin diperlukan
pemberitahuan hak cipta atau ijin pengutipan.

9. Upload Submission.
 Klik Browse untuk membuka jendela upload, Pilih file file pada hard drive komputer Anda.
 Cari file yang ingin Anda kirimkan.




Klik Upload.
Setelah pengiriman diupload, klik "Save and Continue".

10. Masukkan Submission Metadata.
 Lengkapilah rincian author. Semua kolom yang ditandai dengan tanda bintang wajib untuk di
isi. Jika terdapat beberapa penulis, dapat menggunakan tombol "Add author" untuk
menampilkan kolom tambahan:



Tambahkan title dan abstract, sesuai dengan bahasa yang dipakai



Lengkapi pada form indexing



Masukan Nama pada any supporting agencies



Pilih “Save and Continue”

11. Mengupload File Tambahan.


Langkah ini adalah opsional. Jika Anda memiliki tambahan file, seperti instrumen penelitian,
data set, dll, Anda dapat menambahkannya di sini. Tambahan File dapat di-upload dalam
format file dan dapat dibaca oleh reader.




Cari file yang ingin Anda kirimkan.
Klik Upload pada halaman ini, yang upload file dari komputer ke jurnal situs web dan nama
itu mengikuti aturan jurnal.
Setelah pengiriman diupload, klik "Save and Continue".



12. Konfirmasi Submissioning.
Dengan empat langkah sebelumnya proses pengiriman sudah selesai, klik "Finish Submission"
untuk mengirimkan naskah Anda. Anda akan menerima pemberitahuan melalui email dan akan
dapat memantau kemajuan Submission selama proses editorial dengan cara masuk ke dalam
web jurnal.
13. Responding To Reviews.
Masuk ke account Anda dan klik pada link judul kiriman Anda. Dari halaman ‘Summary’, Anda
akan dapat melihat kolom Anda yang dimasukkan pada saat pengiriman. Dari sini Anda dapat
membaca versi Reviewer dan versi editor . Anda memiliki halk Baca atau ,mengirim komentar.
Gunakan file upload alat untuk mengirimkan perubahan apapun untuk artikel Anda.
14. Copyediting.
Ketika kiriman Anda telah diterima, salinan akan dikembalikan ke anda untuk dilakukan
copyediting. Masuk ke account Anda dan pilih Link "Queued for Editing". Baca pada versi yang
sudah diedit dan silakan dibuat perubahan tambahan yang diperlukan. Ini adalah kesempatan
terakhir untuk melakukan perubahan utama pada artikel anda sebelum di terbitkan. Copyedit
komentar dapat ditambahkan dengan menggunakan ikon di dekat bagian bawah ini.
Catatan ke "Copyedit Instruction" juga dapat dilakukan disini. Upload versi yang sudah direvisi
pada Section "Author Copyedit". Pilih ikon "Completed" bila sudah selesai.
15. Proofreading.
Setelah dokumen HTML dan PDF telah dibuat, Anda akan diminta untuk cetakan percobaan
mereka sebelum penerbitan. Petunjuk proofreading dihubungkan pada bagian bawah. Anda
juga dapat mengirimkan koreksi menggunakan ikon "Proofreading Corrections" . Bila Anda
sudah selesai, klik pada ikon "Complete" untuk pemberitahuan Proofreader. Ini adalah
kesempatan terakhir untuk melakukan perubahan ke artikel sebelum penerbitan.
16. Reader (Pembaca).
Pembaca yang Terdaftar menerima pemberitahuan untuk penerbitan masing-masing isu yang
meliputi Daftar Isi dari jurnal.
17. Reading Tools.
Reading Tools dimaksudkan untuk membantu pembaca yang ahli ataupun pemula untuk jurnal,
membangun konteks, interpretasi, evaluasi dan memanfaatkan penelitian mereka. Reading
Tools telah dikembangkan untuk berbagai disiplin keilmuan.

