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Abstrak  

Mitra dalam program ini adalah Mahasiswa Teknik Mesin UM Metro Tingkat Akhir. Permasalahan mitra adalah 

tidak mengenali sistem OJS, tidak mengetahui cara submit artikel ilmiah melalui OJS, dan kurangnya kemampuan 

menulis artikel ilmiah. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan pengenalan tentang OJS dan tahapan OJS dalam 

proses penerbitan jurnal, memberikan pelatihan pembuatan akun author pada OJS, memberikan pelatihan submit 

artikel ilmiah melalui OJS, sosialisasi tentang cara penulisan artikel ilmiah, sertta pelatihan penulisan artikel ilmiah. 

Hasil kegiatan pengabdian adalah mitra dapat mengenali OJS serta tahapan OJS dalam proses penerbitan jurnal, 

mitra memiliki akun author dan dapat melakukan submit artikel ilmiah pada OJS, mitra dapat menulis artikel ilmiah 

dengan baik dan benar. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk keberlanjutan kegiatan selanjutnya demi 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan mitra. 

 

Kata Kunci: : Artikel ilmiah, pelatihan, OJS, sosialisasi, submit. 

 
 

PENDAHULUAN  

Open Journal System (OJS) adalah platform pengelolaan jurnal ilmiah secara online. 

OJS memungkinkan pengelola jurnal untuk migrasi dari sistem pengelolaan offline menjadi 

online. Mulai dari sebuah manuscript dikirim oleh penulis, proses reviewing, tracking, dan 

sebagainya hingga manuscript tersebut diterima untuk diterbitkan dalam sebuah jurnal, 

semuanya bisa dilakukan dengan OJS (Sari, 2020). Oleh karena itu, di samping hemat karena 

bersifat paperless, penggunaan OJS juga sangat cocok untuk kondisi di Indonesia yang secara 

geografis sangat luas (Yunus, 2019). 

Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas 

dan kuantitas publikasi ilmuwan Indonesia. Salah satu program untuk meningkatkan 

produktivitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia adalah peningkatan jumlah dan mutu terbitan 

berkala ilmiah yang terakreditasi nasional dan atau mendapatkan pengakuan dunia. Penerbitan 

berkala ilmiah sudah mulai beralih dari berbasis fisik (cetak) ke berbasis elektronik 

(online)(Astuti, 2019). Pengelolaan dan penerbitan terbitan berkala ilmiah berbasis elektronik 

memungkinkan semua proses pengelolaan, yaitu pengiriman, penyuntingan, penelaahan, dan 

penerbitan naskah karya ilmiah dilaksanakan secara elektronik dalam suatu sistem aplikasi yang 

dinamakan terbitan berkala ilmiah (jurnal) elektronik (e-journal) (Kurniawati, 2019). Dengan 

sistem tersebut proses pengindeksan dan dampak ilmiah atau sitasi suatu tulisan dapat diketahui 

dengan cepat, sehingga manfaat dari suatu karya tulis ilmiah dapat diketahui segera (Bakri, 

2019). 
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Surat edaran Dirjen DIKTI Nomor 152/E/T/2012 tertanggal 27 Januari 2012, 

mewajibkan publikasi karya ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan bagi program Sarjana, 

Magister, dan Doktor (Panduan Open Journal System, 2019)(Dirjen Risbang, 2016). Sedangkan 

menurut analisis tim pengusul, mahasiswa S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Metro 

masih belum memahami tentang penulisan artikel ilmiah meskipun telah lulus mata kuliah 

Metode Penelitian. Selain itu, mahasiswa juga belum mempunyai pengetahuan tentang sistem 

penerbitan jurnal yang saat ini hampir semua penerbitan jurnal yang diakui pemerintah adalah 

yang berbasis online atau lebih dikenal dengan sistem pengelolaan jurnal secara OJS (Shiddiq, 

2018).  

Atas dasar analisis situasi tersebut di atas, tim pengabdi menyelenggarakan ”Pelatihan 

Penulisan dan Submit Artikel Ilmiah Melalui Online Journal System Bagi Mahasiswa Tingkat 

Akhir”. Pelatihan ini ditujukan untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro tingkat 

akhir untuk dapat meningkatkan kemahiran dalam menulis dan submit artikel ilmiah untuk 

publikasi baik dalam jurnal nasional maupun internasional. 

 

METODE 

Pada kegiatan awal pelaksanaan pengabdian ini, ketua pelaksana melakukan sosialisasi 

dan koordinasi dengan mitra pengabdian tentang kegiatan Pengabdian. Sosialisasi program kerja 

dan langkah-langkah realisasi program kerja merupakan fokus utama dalam sosialisasi dan 

koordinasi. Kegiatan yang dilakukan adalah musyawarah tim serta identifikasi permasalahan. 

Mengenali dan mempunyai pemahaman tentang OJS, memiliki pengetahuan dan dapat 

melakukan submit artikel ilmiah melalui OJS, serta memiliki ketrampilan dalam menulis artikel 

ilmiah adalah upaya yang ingin dicapai. Hal ini didasari karena melihat kondisi mitra yang 

masih awam tentang sistem OJS dan kurangnya kemampuan dalam menulis artikel ilmiah yang 

baik dan benar. Analisa situasi yang mendasari kegiatan pengabdian ini adalah dampak yang 

akan timbul apabila hal ini dibiarkan maka akan menghambat kelulusan penyelesaian studi 

Mahasiswa UM Metro. Tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah upaya melalui 

program pengabdian ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mitra dalam hal ini 

adalah Mahasiswa UM Metro tingkat akhir. 

Adapun uraian tahapan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan ialah: 

1. Diskusi 

Diskusi mitra adalah tahap awal untuk memulai kegiatan. Diskusi ini dilakukan oleh tim 

pengabdi bersama mitra pengabdian. Dari diskusi ini, tersusun jadwal kegiatan untuk 

pengenalan sistem OJS, pelatihan submit artikel ilmiah melalui OJS, dan sosialisasi serta 

pelatihan penulisan artikel ilmiah. 

2. Identifikasi Permasalahan 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi 

mitra. Pada kegiatan ini tim pengabdi akan menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang 

permasalahan yang dirasakan oleh mitra.  

3. Memperkenalkan sistem OJS 

Tahapan ini adalah merupakan tahapan ketiga setelah identifikasi permasalahan, yaitu dengan 

memberikan pengenalan tentang sistem OJS dalam melakukan proses penerbitan jurnal yang 

dilalui dengan beberpa tahapan-tahapan dari submit terbit jurnal.  

4. Pelatihan submit artikel ilmiah melalui OJS 

Selain pengenalan sistem OJS, tahapan kegiatan selanjutnya adalah pelatihan submit artikel 

ilmiah melalui OJS. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan serta ketrampilan 

bagi mitra pengabdian dalam melakukan submit artikel ilmiah melaui OJS.  
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5. Sosialisasi dan pelatihan penulisan artikel ilmiah 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan penulisan artikel ilmiah. Ini 

adalah tahapan yang terakhir. Kegiatan ini sekaligus penyempurna dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya. Dengan kemampuan menulis artikel ilmiah yang baik, maka akan memudahkan 

bagi mitra sebagai calon author untuk dapat dengan mudah diterima naskahnya oleh jurnal 

yang dituju untuk dipublikasikan.  

Berikut disajikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan 

mitra yang telah disepakati bersama. 

Tabel 1. Metode pendekatan yang ditawarkan 

 

No Tahapan Kegiatan 
Metode 

Pendekatan 
Target Luaran (output) 

1 Diskusi Mitra 

✓ Mengumpulkan calon mitra 

pengabdian 

✓ Pembentukan kelompok 

✓ Musyawarah kelompok 

Mahasiswa 

UM Metro 

Tingkat 

Akhir 

Tersusun jadwal 

kegiatan 

2 
Identifikasi 

permasalahan 

✓ Diskusi tentang berbagai 

permasalahan yang dihadapi 
Mitra 

Mitra memahami 

permasalahan 

3 
Memperkenalkan 

sistem OJS 

✓ Pengenalan OJS  

✓ Pengenalan tahapan OJS 

dalam proses penerbitan 

jurnal 

Mitra 

Mitra dapat mengenali 

OJS serta tahapan OJS 

dalam proses penerbitan 

jurnal 

4 

Pelatihan submit 

artikel ilmiah melalui 

OJS 

✓ Pelatihan pembuatan akun 

author pada OJS  

✓ Pelatihan submit artikel 

ilmiah melalui OJS 

Mitra 

Mitra memiliki akun 

author dan dapat 

melakukan submit 

artikel ilmiah pada OJS 

5 

Sosialisasi dan 

pelatihan penulisan 

artikel ilmiah 

✓ Sosialisasi tentang cara 

penulisan artikel ilmiah 

✓ pelatihan penulisan artikel 

ilmiah 

Mitra 

Mitra dapat menulis 

artikel ilmiah dengan 

baik dan benar 

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut : 

1. Mitra berperan aktif baik dalam sosialisasi rencana kerja dan penetapan realisasi program 

kerja yang telah disusun oleh tim pengabdi. Hal ini dilakukan demi keberhasilan 

program pengabdian yang telah disepakati bersama 

2. Mitra terlibat langsung dalam setiap tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan solusi 

atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. 

3. Dalam proses identifikasi permasalahan, mitra memberikan informasi yang benar tentang 

permasalahan-permasalahan dan kendala yang dihadapi saat akan menulis artikel ilmiah. 

Hal ini akan mempermudah tim pengabdi dalam mengidentifikasi permasalahan yang 

sedang dihadapi. 

4. Pengenalan sistem OJS dan pelatihan submit artikel ilmiah melalui OJS melibatkan 

langsung mitra, mitra dikenalkan dengan sistem OJS dan diajak menyaksikan serta 

mempraktekkan secara langsung submit artikel ilmiah melalui OJS. Dengan melihat dan 

mempraktekkan secara langsung, pengetahuan, pemahaman, serta keterampilam lebih 

meningkat. 

5. Dalam sosialisasi dan pelatihan penulisan artikel ilmiah mitra sudah menyiapkan bahan 

untuk pembuatan artikel ilmiah. Sehingga dapat langsung mempraktekkan langsung cara 

menulis artikel ilmiah.  
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Langkah evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah 

kegiatan OPR-Pengabdian selesai dilaksanakan : 

1. Pendampingan rutin setiap satu bulan sekali selama satu tahun. Hal ini dilakukan untuk 

mengecek apakah mahasiswa benar-benar telah dapat/sudah melakukan submit artikel 

ilmiah melalui OJS. 

2. Peninjauan secara berkala setiap tiga bulan sekali selama satu tahun. Ini dilakukan untuk 

membagikan pengetahuan dan wawasan ke mahasiswa bahwasanya penulisan artikel 

ilmiah masih banyak tingkatan yang perlu dipahami. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang sedang mewabah dan pertimbangan 

keamanan serta peraturan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan 

berkumpulnya orang dalam jumlah banyak, maka metode sosialisasi dan pelatihan pada 

pengabdian ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi ZOOM. Kegiatan sosialisasi dan 

pelatihan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2020 dari jam 10.00 sampai dengan 12.00 WIB. 

Pada kegiatan pengabdian ini peserta yang dapat mengikuti berjumlah 24 mahasiswa dari 

beberapa Universitas, mayoritas peserta dari Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah 

Metro. Undangan seminar didistribusikan melalui aplikasi WhatsApp. Pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat Program OPR-Pengabdian dengan judul: Pelatihan Penulisan 

dan Submit Artikel Ilmiah Melalui Online Journal System Bagi Mahasiswa Tingkat Akhir, hasil 

yang telah dicapai dalam kegiatan ini: 

1. Melalui kegiatan ini, mitra yakni mahasiswa tingkat akhir memliliki pengetahuan 

tentang sistem Online Journal System (OJS) dalam melakukan proses penerbitan 

jurnal yang dilalui dengan beberapa tahapan dari submit hingga terbit jurnal, 

2. Pelatihan submit artikel ilmiah melalui OJS, setiap mitra memiliki akun author dan 

juga memberikan hasil kepada mahasiswa tingkat akhir berupa pengetahuan serta 

keterampilan dalam melakukan submit artikel ilmiah melaui OJS.  

3. Sosialisasi dan pelatihan penulisan artikel ilmiah adalah penyempurna dari kegiatan-

kegiatan sebelumnya. Hasilnya, mahasiswa tingkat akhir dapat menulis artikel 

ilmiah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah 

serta mampu memahami strategi-strategi agar artikel mereka dapat diterbitkan pada 

jurnal OJS yang dituju. Dengan kemampuan menulis artikel ilmiah yang baik, maka 

akan memudahkan bagi mitra sebagai calon author untuk dapat dengan mudah 

diterima naskahnya oleh jurnal yang dituju untuk diterbitkan. 
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Gambar 1. Dokumentasi kegiatan pengabdian 

 

KESIMPULAN  

Adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: Pelatihan Penulisan dan 

Submit Artikel Ilmiah Melalui Online Journal System Bagi Mahasiswa Tingkat Akhir, masalah 

yang dihadapai mitra dapat terselesaikan. Dalam kegiatan ini yang dapat disimpulkan adalah: 

1. Mitra memliliki pengetahuan tentang sistem Online Journal System (OJS) dalam 

melakukan proses penerbitan jurnal yang dilalui dengan beberapa tahapan dari submit 

hingga terbit jurnal, 

2. Mitra memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan submit artikel ilmiah 

melaui OJS, 

3. Mitra dapat menulis artikel ilmiah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah serta mampu memahami strategi-strategi agar artikel mereka 

dapat diterbitkan pada jurnal OJS yang dituju. 
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