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Pendahuluan
Di Indonesia sudah banyak jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi
maupun lembaga-lembaga riset lainnya. Sebagian jurnal tersebut telah mendapat
status terakreditasi dan sebagian besar lainnya belum terakreditasi. Namun, meskipun
telah terakreditasi, seringkali jurnal tersebut hanya dikenal dalam lingkungan yang
sangat terbatas seperti hanya dikenal di lingkungan perguruan tinggi atau institusi
pengelolanya. Masyarakat luas di Indonesia, apalagi internasional, sama sekali tidak
mengetahui keberadaan jurnal tersebut. Jika diidentifikasi, beberapa penyebab
masalah ini adalah:

a. Jurnal-jurnal tersebut kebanyakan terbit hanya dalam versi cetak dengan jumlah
terbatas. Hanya pihak yang mendapatkan versi cetak yang sadar akan keberadaan
jurnal-jurnal tersebut.

b. Jurnal-jurnal tersebut tidak terbit secara online, baik sebagian maupun lengkap,
sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet.

Untuk memperluas jangkauan jurnal ilmiah sehingga dapat dikenal dan dibaca oleh
pembaca dari dalam maupun dari luar negeri maka tidak ada pilihan lain kecuali mengonline-kan jurnal tersebut.

Peng-online-an jurnal memberi manfaat besar bagi pengelola jurnal maupun penulis.
Manfaat bagi pengelola jurnal di antaranya adalah jurnal tersebut makin dikenal
peneliti dari kalangan luas yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Karena
dikenal luas maka jumlah makalah yang disubmit akan meningkat (pengelola akan
terhindar dari kesulitan mendapatkan naskah). Manfaat bagi penulis adalah kepakaran
penulis tersebut makin dikenal dalam masyarakat ilmiah yang lebih luas baik dari
dalam maupun dari luar negeri.
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Aplikasi e-Journal

Walaupun keinginan untuk meng-online-kan jurnal ada pada diri pengelola jurnal-jurnal
ilmiah, namun bagaimana merealisasikan langkah tersebut tidak semua pengelola
jurnal memahaminya. Lebih khusus lagi, software apa yang harus digunakan,
bagaimana menginstall software tersebut, dan bagaimana menjalankan proses editorial
setelah proses install berlangsung.

Kami memiliki pengalaman yang lama dalam mengelola jurnal online. Jurnal-jurnal
yang kami kelola telah di-online-kan dengan menggunakan software Open Journal
System. Berkat peng-online-nan tersebut, jurnal-jurnal yang kami kelola telah dikenal
masyarakat internasional, dan berimbas pula pada makin banyaknya makalah yang
disubmit

penulis,

sebagai

contoh

adalah

http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id

merupakan e-journal resmi milik Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

Peng-online-nan jurnal memberikan banyak keuntungan bagi pengelola jurnal itu
sendiri. Beberapa di antaranya adalah:

a) Proses submisi, review, revisi, editing, and publikasi berjalan dengan mudah dan
otomatis.

b) Tidak diperlukan lagi proses pengiriman naskah ke reviewer atau penulis
(permintaan revisi) menggunakan jasa pos. Ini berimplikasi pada penghematan
biaya.

c) Proses

komunikasi antara redaksi (editor) dengan reviewer dan penulis

berlangsung sangat cepat (timeless) karena menggunakan jaringan internet.

d) Proses publikasi online untuk suatu nomor dapat dilakukan secara bertahap.
Meskipun makalah hasil editing akhir belum terkumpul semuanya, makalah yang
telah selesai diedit dapat langsung dipublikasikan, sambil menunggu hasil editing
makalah lain. Ini berimplikasi pada kekonsistenan waktu penerbitan dan bagi
penulis sendiri, hasil karyanya dapat segera dikenal masyarakat luas.
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e) Makalah yang sudah diterima untuk publikasi tetapi belum diputuskan nomor
maupun halamannya dapat juga dipublikasikan dengan memberikan status
accepted papers.

f) Dalam kondisi dana terbatas untuk biaya cetak, jurnal tetap dapat terbit tepat
waktu secara online.

g) Untuk menekan biaya produksi, biaya cetak dapat dibuat dalam tiras terbatas
sesuai dengan ketersediaan dana dan sesuai dengan pemesanan.

h) Dapat meningkatkan ranking Webometric institusi pengelola jurnal karena
bertambahnya akses ke situs-situs yang dimiliki.

Proses Pekerjaan

a) Install software jurnal online pada server pengelola jurnal
b) Pengaturan tata letak tampilan jurnal (tampilan standard)
c) Training pada pengelola jurnal tentang proses submisi, review, editing, dan
publikasi hingga makalah tersebut tampil dalam format akhir )telah memiliki
volume, nomor, dan halaman) dan dapat dikses oleh masyarakat luas melalu
jarigan internet.
d) Pendaftaran jurnal tersebut ke beberapa indexing/abstracting internasional
seperti Google, Scholar Google, Directory of Open Access Journal (DOAJ), dan
Open Journal System sehingga jurnal tersebut dikenal masyarakat internasional.
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Pembiayaan
Untuk pembiayaan membangun aplikasi e-Journal ini kami membuat table pembiayaan
seperti dibawah ini
No
1.

iTem
Membangun Aplikasi e-Journal
- Instalasi di server atau Hosting

Harga

Keterangan

negotiable Sangat Bisa
dirundingkan

- Pengaturan Tata Letak dan
Konfigurasi lain yang dibutuhkan
- Mendesain ulang template standar
Open Journal System
- Mendaftarkan e-Journal ke beberapa
indexing/abstracting

2.

Training pengelola jurnal tentang
proses submisi, review, editing, dan
publikasi hingga makalah tersebut
tampil dalam format akhir ) telah
memiliki volume, nomor, dan halaman)
dan dapat dikses oleh masyarakat luas
melalui jaringan internet.
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Rp. 2.000.000 1 sd 2 Hari
Tergantung Klien

Project Kami




















Sistem Penjualan Rumah Online Property Indonesia.net
Sistem MLM Pulsareward.com
Penerimaan Siswa Baru (PSB ) Online Balikpapan
Sistem Aplikasi Perjalanan dinas Balitbang Kemdikbud
Sistem Aplikasi Perjalanan dinas Kementerian Pertanian
Sistem Sertifikasi Penyuluh Kementerian Pertanian
Sistem Akademik Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor
Sistem Hasil Lab dan Medis Berbasis Web Cayalab Depok
Sistem Informasi Rumah Sakit Marzuki Mahdi
Sistem Pemesanan Paket Wisata Kampung Sindang Barang
Sistem Database Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
e-Journal Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud
Sistem Akademik Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor
Sistem Informasi Akademik STIE GICI (NIBA)
Sistem Database Badan Akreditasi Nasional
Sistem Informasi Akademik STIE MBI
Sistem Absensi PT Patrakom (Anak Perusahaan Telkom)
Sistem Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang
dan puluhan Website dan Aplikasi serta Sistem Perusahaan, Organisasi,
Sekolah dan Lembaga lainnya.

Klien Perusahaan
Care IPB, Balitbang Kemdikbud, BPPSDM Kemtan, Dinas Balikpapan, STPP Bogor,
CAYALAB, Klinik Purimedica, Lab Medikagroup, RS. Marzuki Mahdi, Kampung Sindang
Barang, BSNP, SMK 1 Balikpapan, SMA N 1 Subang, SMA N 2 Sekayu Palembang,
STTIF, Kab. Bogor, MataMaki, Sewa Bis Wisata, SMK 1 Bogor, SMK Permata, SMK AlAzhar Bogor, UIN Bandung, UHAMKA, BSI Cengkareng, AMIK Bogor, KENT Academy,
RS Citra Insani, SMK 11, 18, 6 Jakarta, YPPSB Kutai Timur, GICI Business School, RSIA
Juliana Bogor, BSNP, Badan Akreditasi Nasional S/M, PT. PATRAKOM. Disperindag Kab
Tangerang, STIE MBI, PT. Patrakom
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