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Pendahuluan 
 

Pengelolaan paper yang disampaikan oleh para penulis dalam Simposium Nasional 
Keuangan Negara (SNKN) dilakukan melalui Open Journal System. Sistem ini akan 
memfasilitasi seluruh proses pengelolaan paper, mulai dari pengiriman paper (submission) 
oleh penulis, review, penyuntingan (editing) hingga penerbitan prosiding. Oleh sebab itu, 
para pihak yang terkait (penyelenggara, penulis, editor, serta reviewer) akan berinteraksi 
pada setiap tahapan melalui sistem ini secara online. Penggunaan sistem ini diharapkan dapat 
membuat proses pengelolaan paper dalam SNKN ini menjadi lebih mudah, cepat, dan 
akuntabel. 

Bagi penulis, penggunaan sistem ini dimulai pada saat proses registrasi untuk 
pembuatan account pada sistem OJS yang dipergunakan dalam kegiatan SNKN. Proses 
registrasi sendiri dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengakes halaman muka SNKN 
pada tautan http://jurnal.kemenkeu.go.id/snkn/. Setelah penulis melakukan registrasi dan 
memperoleh account, penulis dapat melakukan pengiriman (submission) ke dalam sistem 
melalui mekanisme yang telah disediakan. Selanjutnya, penulis akan mendapatkan notifikasi 
mengenai segala keputusan yang dikeluarkan oleh tim editor dan reviewer terkait paper yang 
telah dikirimkan. Ketika dibutuhkan penyempurnaan terhadap paper yang telah dikirimkan, 
penulis juga dapat menyampaikan paper yang telah disempurnakan melalui sistem ini. 

 

Gambar 1 
Tampilan Halaman Muka Simposium Nasional Keuangan Negara 
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Registrasi 
 

1. Untuk melakukan registrasi, silakan menuju ke halaman muka SNKN pada alamat 
http://jurnal.kemenkeu.go.id/snkn.   

2. Klik Menu [Register] yang berada di sudut kanan atas halaman muka untuk memulai 
proses registrasi. Anda juga dapat mengakses menu registrasi ini dengan mengunjungi 
tautan https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/user/register. 

 

Gambar 2 
Melakukan Registrasi Dengan Mengklik Tombol Register 

 
3. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mlengkapi informasi yang dibutuhkan pada form 

registrasi. Silakan lengkapi informasi yang dibutuhkan tersebut. Setelah seluruh 
informasi yang dibutuhkan terisi, silakan klik tombol [Register]. 

 

Gambar 3 
Informasi Yang Dibutuhkan Pada Saat Registrasi 
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Pengiriman (Submission) Paper 
 

1. Setelah proses registrasi selesai, Anda akan menerima email konfirmasi registrasi yang 
menyatakan bahwa Anda telah teregister sebagai penulis (author) dalam SNKN. Silakan 
Anda login menggunakan username dan password yang telah Anda daftarkan pada saat 
registrasi. 

2. Selanjutnya, untuk memulai proses pengiriman paper, silakan meng-klik menu [Make A 
Submission] yang terdapat pada halaman muka. 

 

Gambar 4 
Memulai Proses Pengiriman Paper 

 

3. Setelah Anda memilih menu [Make a Submission], sistem akan menampilan Submission 
Preparation Checklist. Silakan Anda baca dengan seksama serta pastikan Anda telah 
memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan dalam Submission Preparation 
Checklist tersebut. 
Untuk memulai proses pengunggahan paper Anda, silakan klik menu [Make a new 
submission]. 
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Gambar 5 
Memulai Pengiriman Paper 

 

4. Setelah itu, akan muncul langkah-langkah (wizard) pengiriman paper yang harus Anda 
lengkapi. Langkah pertama adalah langkah untuk memulai proses pengiriman paper 
dimana Anda mengisikan bahasa yang digunakan dalam penulisan paper serta wajib 
menyetujui setiap pernyataan Submission Requirements yang ditampilkan.  
Caranya, silakan bubuhkan tanda centang pada setiap pernyataan. Jika Anda ingin 
menyampaikan komentar kepada editor terkait dengan paper yang Anda kirimkan, 
silakan memasukkan komentar Anda pada bagian yang telah disediakan. 
Kemudian, klik [Save and Continue] 
 

 

Gambar 6 
Langkah 1 – Menyetujui Submission Requirements 
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5. Langkah berikutnya adalah mengunggah file paper Anda ke dalam sistem. Untuk 
melakukannya, silakan masukkan jenis paper Anda pada jendela Upload Submission File. 
Selanjutnya, silakan unggah paper Anda dengan meng-klik tombol [Upload] dilanjutkan 
dengan memilih file paper yang akan Anda unggah. Harap pastikan bahwa file yang 
Anda pilih berekstensi .doc atau docx. 
 

 

Gambar 7 
Mengunggah Paper 

 

6. Selanjutnya akan muncul username dan judul paper Anda disertai tanda ceklis berwarna 
hijau. Untuk melanjutkan, silakan klik [Continue]. 
 

 

Gambar 8 
Unggah Paper Berhasil 

 



 6 

7. Setelah itu, akan ditampilkan jendela Reviw Details. Anda dapat melakukan 
penyuntingan terhadap nama file yang telah diunggah dengan cara meng-klik tombol 
[Edit ]. Setelah Anda yakin dengan nama file yang telah Anda unggah, silakan klik 
[Continue] untuk melanjutkan. 

 

Gambar 9 
Jendela Review Details 

 
8. Apabila proses pengunggahan paper telah berhasil akan muncul pesan bahwa file paper 

Anda telah diterima dan ditambahkan ke dalam sistem. Untuk melanjutkan, klik 
[Complete]. 

 

Gambar 10 
Notifikasi Unggah Paper Berhasil 

 
9. Setelah proses pengunggahan paper berhasil, Anda akan kembali ke wizard pengiriman 

paper. Pada tab Upload Submission, akan ditampilkan kembali judul paper yang telah 
Anda unggah sebelumnya. Jika tidak ada kesalahan, klik [Save and Continue] untuk 
melanjutkan; 
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Gambar 11 
Upload Submission Berhasil 

 

10. Langkah selanjutnya adalah memasukkan metadata paper Anda pada tab [Enter 
Metadata]. Isikanlah beberapa informasi tentang paper Anda yang diperlukan, seperti 
judul paper, subjudul, abstrak. 
 

 

Gambar 12 
Memasukkan Judul, Subjudul dan Abstrak Paper 

 
11. Anda juga dapat memasukkan informasi tentang penulis kedua. Silakan klik [Add 

Contributor] pada kotak List of Contributors untuk menambahkan informasi tentang 
penulis kedua; 

 

Gambar 13 
Menambahkan Penulis Kedua 
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12. Isikan informasi tentang penulis kedua pada jendela Add Contributor yang ditampilkan. 
Informasi yang dibutuhkan antara lain: nama, alamat email, negara, serta peran penulis 
kedua dalam penulisan paper tersebut. Apabila seluruh pengisian telah selesai, silakan 
klik [Save] untuk melanjutkan; 
 

 

Gambar 14 
Menambahkan Informasi Tentang Penulis Kedua 

 

13. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan kata-kata kunci terkait dengan paper Anda 
untuk memudahkan proses indexing serta pencarian. Isikan kata-kata kunci tersebut pada 
kotak Keywords yang tersedia. Pisahkan masing-masing kata kunci tersebut dengan 
menekan tombol Tab pada keyboard Anda. 
Setelah seluruh informasi tentang paper yang dikirimkan telah selesai diisi, klik [Save 
and Continue] untuk menyimpan dan melanjutkan; 
 

 

Gambar 15 
Memasukkan Keywords 

 

14. Selanjutnya, Anda akan dihadapkan pada tab Confirmation untuk memastikan kembali 
bahwa paper Anda telah diterima. Untuk menyelesaikan proses pengiriman paper, 
silakan klik [Finish Submission]. 
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Gambar 16 
Konfirmasi Untuk Menyelesaikan Pengiriman Paper 

 

15. Sampai titik ini, Anda telah selesai melakukan pengiriman paper. Sebuah email 
konfirmasi akan dikirimkan ke alamat email Anda yang menyatakan bahwa paper Anda 
telah diterima oleh penyelenggara. Anda juga dapat melacak status paper Anda melalui 
tautan yang dikirim via email tersebut. 
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Mengetahui Status Review 
 

Penulis dapat mengetahui status paper yang sedang direview oleh editor dan reviewer 
melalui dashboard yang tersedia di OJS atau melalui email notifikasi yang dikirimkan secara 
otomatis oleh sistem. 

Dalam OJS sendiri, ada beberapa hasil atau keputusan yang diberikan oleh editor dan 
reviewer terhadap suatu paper, yaitu: 

a. Accept Submission. Keputusan ini berarti reviewer memberikan rekomendasi bahwa 
paper yang disampaikan layak diterima tanpa adanya perbaikan; 

b. Revision Required. Status ini berarti reviewer mensyaratkan adanya perbaikan yang 
sifatnya minor (kecil) tanpa harus melalui proses review ulang; 

c. Resubmit for Review. Status ini berarti reviewer menghendaki adanya perbaikan 
terhadap paper untuk kemudian melalui proses review ulang; 

d. Decline Submission. Keputusan ini merupakan merupakan rekomendasi reviewer 
untuk menolak suatu paper. 

 

1. Untuk mengetahui status papernya, penulis (Author) harus terlebih dahulu login ke 
dalam sistem. Setelah login, sistem akan langsung menampilkan status paper yang telah 
dikirimkan. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa status paper penulis tersebut 
sedang dalam proses review oleh editor dan reviewer. Hal ini ditandai dengan adanya 
status Review pada paper tersebut. Untuk mengetahui tahapan review yang sedang 
dilakukan, silakan klik nama penulis (author). 

 

Gambar 17 
Status Paper Yang Sedang Direview 

 

2. Selanjutnya sistem akan menampilkan tab Review  yang berisi tahapan proses review yang 
sedang dilakukan terhadap paper tersebut. Gambar 18 menunjukkan adanya perbaikan 
(revisions) yang dipersyaratkan terhadap sebuah paper. 
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Gambar 18 
Status Review Paper – Revisions Required 

 

3. Penulis selanjutnya akan melakukan perbaikan terhadap papernya sesuai dengan 
rekomendasi yang disampaikan oleh editor dan reviewer. Kemudian, penulis 
mengunggah kembali hasil perbaikan tersebut ke dalam sistem. Pengiriman paper yang 
telah diperbaiki dilakukan dengan meng-klik tombol [Upload File] pada bagian Revisions. 

 

 

Gambar 19 
Mengirimkan Hasil Perbaikan 

 
4. Setelah itu, penulis dapat memasukkan informasi terkait dengan hasil perbaikan yang 

akan di-unggah kembali seperti yang ditampilkan pada Gambar 20. Langkah selanjutnya, 
adalah mengunggah hasil perbaikan tersebut melalui tombol Upload File kemudian pilih 
file hasil perbaikannya. Proses selanjutnya akan sama seperti saat mengunggah paper 
untuk pertama kalinya. 
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Gambar 20 
Mengunggah Hasil Perbaikan 

 

5. Setelah file hasil perbaikan dikirim, penulis hanya perlu menunggu hasil keputusan 
editor dan reviewer. Apabila proses review telah selesai dilakukan, penulis akan 
mendapatkan notifikasi mengenai keputusan terhadap papernya seperti yang 
ditampilkan pada  

 

Gambar 21 
Paper Telah Selesai Direview dan Diterima 

 


