
PROSEDUR REGISTRASI DAN SUBMIT ARTIKEL 

KE JURNAL MITRA MANAJEMEN ONLINE 

 

1. Masuk ke halaman website : www.e-jurnalmitramanajemen.com. 

2. Klik menu Register. 

3. Isi data pribadi Anda sesuai dengan form yang ditampilkan. Harap isi dengan benar. 

 

- First Name : Isi dengan nama depan Anda. 

- Middle Name : Isi dengan nama tengah Anda. 

- Last Name : Isi dengan nama akhir Anda. 

- Affiliation : Isi dengan nama institusi Anda. 

- Country : Isi dengan Negara tempat tinggal Anda. 

Setelah mengisi kolom Profile, Anda diminta untuk mengisi data yang akan digunakan untuk Login. 

http://www.e-jurnalmitramanajemen.com/


 

- Email : Isi dengan email yang Anda miliki untuk mendapatkan informasi dari e-Jurnal Mitra 

Manajemen 

- Username : Isi dengan username yang Anda inginkan. Username ini akan digunakan pada saat 

login. 

- Password : Isi dengan password yang Anda inginkan. Harap diingat baik-baik, karena password ini 

akan digunakan pada saat login. 

- Repeat Password : Isi dengan password yang Anda isikan di kolom sebelumnya untuk verifikasi. 

- Centang checkbox jika Anda ingin mendapatkan hak akses sebagai Reviewer juga. Tanpa di 

centang, maka secara otomatis Anda akan menjadi Author (Penulis) dan Reader (Pembaca). 

 

4. Lalu klik Register. Jika berhasil, maka akan ada pemberitahuan yang muncul pada web jika registrasi 

Anda berhasil. 

 
 

5. Masuk ke halaman Make a New Submission untuk melakukan submit file. Maka, Anda akan diarahkan 

ke halaman seperti berikut. 



 
Lalu klik New Submission. 

 

6. Lalu akan diarahkan ke halaman seperti berikut. 

Ada 5 langkah yang harus diselesaikan oleh Author (Penulis). 

 

a. Start 

- Memilih Articles pada kolom Section. 

- Memberikan centang pada semua checkbox di kolom Submission Requirements. Intinya untuk 

memastikan apakah artikel tersebut belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 

- Kolom Comment for Editor diisi apabila ada yang disampaikan kepada Editor. 

 

 
- Lalu klik Save and Continue untuk melanjutkan ke langkah kedua. 

 



b. Pada langkah kedua, adalah tahap Upload Submission. Pilih Article Text pada kolom Article 

Component, lalu upload file artikel Anda dalam bentuk file MS. Word yang sudah sesuai dengan 

gaya selingkung kami.  

 
Lalu klik Continue untuk ke tahap selanjutnya, yaitu Review Details untuk memastikan file yang 

diupload sudah benar. 

 

Lalu klik Continue untuk ke tahap Confirm. 

 
Jika Anda ingin menambahkan file lain, klik Add Another File. Tahapannya sama seperti saat upload 

file pertama. Lalu klik Complete. 

 

Lalu akan tampil halaman Upload Submission yang sudah berisi file yang Anda upload. Lalu klik Save 

and Continue unutk masuk ke tahap Enter Metadata. 

Nama File 



 
 

c. Pada tahap Enter Metadata ini, Author (Penulis) diminta untuk mengisi judul artikel, dan abstrak. 

Pada kolom judul ada 3 elemen, yaitu Prefix untuk kata awal dari judul, Title untuk judul utama 

artikel, dan Subtitle untuk sub judul setelah tanda baca : (titik dua). Lalu isikan abstrak dari artikel 

Anda di kolom Abstract. 

 

Lalu untuk kolom Submission Metadata, Author (Penulis) diminta untuk mengisikan kata kunci dan 

referensi. Dua elemen ini bersifat optional. 

Nama File 

Nama File 



 
Untuk kata kunci atau keyword, penulisannya dipisahkan dengan tanda baca koma. Lalu klik Save and 

Continue untuk masuk ke tahap selanjutnya. 

 

d. Pada tahap Confirmation, klik Finish Submission. 

 
e. Setelah berhasil, maka akan tampil pesan di tahap next Steps seperti gambar di bawah ini. 

 

Maka file Anda telah berhasil diupload. Anda bisa memantau proses yang sedang dilakukan oleh 

Editor di dashboard Anda dengan klik Return to your dashboard. Dan akan muncul tampilan seperti 

gambar di bawah ini. 



 

Gambar di atas adalah contoh hasil saat setelah melakukan submit file 

Proses yang dilakukan oleh Editor akan muncul di kolom Stage, dari proses editting hingga 

disetujui dan di publish di edisi jurnal yang akan terbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLOWCHART UPLOAD FILE PADA JURNAL MITRA MANAJEMEN ONLINE 

 

 

 

 


