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Langkah submit artikel 

Akses : 
1. untuk mengakses jurnal online menggunakan

OJS (open journal system), maka penulis harus
terdaftar terlebih dahulu sebagai penulis. Pada
sistem OJS peran penulis disebut Author

2. Penulis terlebih dahulu masuk ke laman jurnal
https://journal.uwks.ac.id/index.php/jikw/

3. Lakukan registrasi pada laman e-journal, 
selanjutnya isikan profile termasuk username 
dan password yang mudah diingat

https://journal.uwks.ac.id/index.php/jikw/


1. Masuk ke website/ laman 
jurnal

2. Klik register untuk 
mendaftar sebaga user

3. Isi profile dan buat 
username serta password 
yang mudah diingat



• Article Submission

1. Untuk penyerahan naskah/ article submission
menggunakan sistem online, maka terlebih
dahulu penulis harus login dengan mengisikan
username dan password

2. Jika proses login berhasil, maka akan tampil
halaman “ACTIVE SUBMISSON”



3. Untuk memasukkan artikel yang baru, lakukan 
klik pada bagian “START A NEW 
SUBMISSON” klik menu “CLICK HERE”



4. Selanjutnya ikuti tiap langkah pada starting 
submission antara lain :
1) Start
2) Upload submission
3) Enter metadata
4) Upload supplementary files
5) Confirmation



Article submission :
langkah 1

1. Lakukan check list dan dengan memberi tanda 
centang/ check pada isian untuk syarat 
penyerahan artikel

2. Klik “SAVE AND CONTINUE” untuk 
menyimpan isian
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Article submission :
langkah 2

1. Pastikan artikel telah sesuai dengan pedoman
penulisan pada Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya
Kusuma (JIKW)

2. pada bagian submission file, terlebih dahulu upload 
submission file dengan mengklik “CHOOSE FILE”

3. Selanjutnya pilih artikel yang akan kita serahkan
dengan cara browse letak file artikel pada hardware 
komputer kita.

4. Klik “OPEN”
5. Jika sudah dilakukan, Klik “UPLOAD”
6. Lanjutkan dengan klik “SAVE AND CONTINUE”
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Article submission :
langkah 3

1. Langkah 3 adalah pengisian METADATA, penulis
mengisikan form yang tertera, isian denga tanda * 
merupakan isian yang wajib diisi
Penulis yang memiliki nama hanya satu kata (tanpa
nama tengah dan belakang), ketik nama depan pada 
kolom FIRST NAME dan LAST NAME
*) Jika penulis lebih dari 1 orang, makan klik “ADD 
AUTHOR”

2. Pada bagian TITLE AND ABSTRACT : ketik judul
artikel beserta abstrak (dapat dilakukan dengan cara
copy-paste

3. Pada bagian REFERENSI : ketik daftar pustaka pada 
artikel dengan penulisan daftar pustaka yang sudah 
sesuai dengan pedoman penulisan

4. Klik “SAVE AND CONTINUE”
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Article submission :
langkah 4

• Pada langkah 4 ini, penulis harus mengunggah file 
pendukung/ Supplementary file artikel yang akan
diunggahkan

• Untuk mengunggah file pendukung, sama dengan
mengunggah artikel pada langkah 2

• Fle pendukung berupa :
• Gambar bahan dan alat penelitian
• Data mentah
• Tabel dan gambar
• Sertifikat laik etik (jika ada)

• Lalu klik “SAVE AND CONTINUE” untuk
menyimpan isian dan melanjutkan langkah selanjutnya





Article submission :
langkah 5

• Pada langkah 5 merupakan konfirmasi akhir 
dari langkah-langkah pengisian sebeumnya

• Jika penulis telah memeriksa semua langkan 
sebelumnya dan isian benar, maka klik 
“FINISH SUBMISSION” untuk mengakhiri 
penyerahan artikel

• Artikel yang telah dikirim, akan tersimpan 
otomatis dan siap untuk dilanjutkan ke proses 
editorial





Submission status

• Untuk melihat status artikel yang telah diserahkan
melalui sistem, penulis dapat melakukan login 
sesuai dengan username dan password yang telah
terdaftar

• Setalah login, muncul tampilan “ACTIVE 
SUBMISSION” akan muncul 2 menu ;

• “ACTIVE” untuk melihat daftar artikel yang 
telah diunggah beserta statusnya

• “ARCHIVE” untuk melihat daftar artikel yang 
telah selesai diproses beserta status akhirnya






