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Sebuah lembaga penelitian tidak lepas dari yang namanya jurnal. Jurnal yang dihasilkan bisa jadi banyak 

sejalan dengan waktu dan edisi-edisi yang telah diterbitkan. Selain memenuhi rak-rak perpustakaan, 

arsip-arsip yang berupa file pun semakin banyak di dalam komputer pengelola. Oleh karena itu 

diperlukan suatu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola jurnal-jurnal tersebut salah 

satunya adalah perangkat yang namanya Open Journal System.  

 

Dengan Open Journal System (OJS) ini kita dapat mengambil banyak manfaat. Manfaatnya yaitu untuk 

mengelola jurnal-jurnal yang telah diterbitkan sehingga terarsipkan dengan baik. Selain itu dengan OJS 

dapat mengotomatisasikan proses pengiriman artikel (submission), editing, review dan lain-lain yang 

terkait dengan pengelolaan journal. Diharapkan kedepannya, proses pengelolaan jurnal yang masih 

manual bisa diotomatisasikan dengan OJS ini.   

 

Open Journal System ini adalah perangkat lunak yang bersifat open source yang dibuat oleh Public 

Knowledge Project. Perangkat lunak ini gunanya untuk melakukan sistem penerbitan dan manajemen 

jurnal. Perangkat yang mendukung lebih dari 30 bahasa di dunia ini dapat diunduh di alamat 

http://pkp.sfu.ca/download.  

 

Untuk Open Journal Sistem milik Badan Litbangkes dapat dilihat pada alamat 

http://ejournal.litbang.depkes.go.id. Mari kita mengenal tampilan dari OJS Badan Litbangkes ini.  
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1. Alamat OJS Badan Litbangkes yaitu http://ejournal.litbang.depkes.go.id.  

2. Header OJS Badan Litbangkes. 

3. Deretan menu utama. 

4. Jurnal-jurnal Badan Litbangkes yang ada di OJS ini. 

5. Menu Lihat Jurnal untuk melihat situs jurnal OJS. 

6. Menu Terbitan Sekarang untuk melihat terbitan terakhir dari jurnal yang bersangkutan.  

7. Fitur untuk pencarian jurnal. 

8. Fitur untuk memperbesar huruf di situs.  

 

Sekarang mari kita coba salah satu fitur yang penting untuk diketahui di OJS ini. Yaitu fitur pencarian 

jurnal. Mula-mula klik menu Lihat Jurnal yang sudah dijelaskan pada gambar di atas. Atau bisa juga 

dengan mengetikkan alamat http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/HSJI di browser kita. Di 

bawah ini tampilan dari OJS untuk Jurnal Health Science Journal of Indonesia.  
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1. Header Jurnal Health Science Journal of Indonesia. 

2. Ketik kata kunci untuk pencarian. Misal ‘influenza’.  Jangan lupa tekan tombol Cari.  

3. Hasil pencarian. 

4. Untuk melihat terbitan jurnal yang dicari, klik volume jurnalnya.  

5. Untuk melihat abstrak klik SARI. Untuk melihat full text klik PDF.  

 

Misalnya klik link PDF, akan tampil halaman sebagai berikut.  
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1. Artikel jurnal tampil dalam bentuk full text. 

2. Klik ini untuk menggulung halaman ke bawah. 

3. Klik link ini untuk mengunduh file PDF. 

4. Klik gambar disket untuk menyimpan file PDF ke komputer. 

5. Klik link ini untuk melihat dalam bentuk layar penuh. 

 

Yup, itulah Open Journal System milik Badan Litbangkes. Dengan OJS ini diharapkan proses pengelolaan 

dan sistem penerbitan jurnal menjadi lebih baik. Selain itu tentunya akan memperluas cakupan 

diseminasi karena siapa saja dapat melihat jurnal-jurnal yang ada sepanjang terdapat akses Internet.  

 

--- 
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