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Pendahuluan

Jurnal Ilmiah adalah kumpulan ide dan tulisan tentang disiplin ilmu tertentu yang
dituangkan dalam bentuk dokumen baik yang ditulis secara cetak maupun
elektronik. Jurnal Ilmiah bagi seorang penulis memiliki bobot kelilmuan yang
dipertanggung jawabkan secara akademik dengan objek penelitian dari berbagai
disiplin ilmu.

Seperti yang kita ketahui Jurnal Ilmiah bisa dimuat dalam bentuk baik cetak
maupun elektronik (online). Jurnal Ilmiah Pesantren (JIP) adalah media keilmuan
yang diterbitkan oleh Yayasan MPI saat ini sudah tersedia versi cetak. Seiring
dengan perkembangan Teknologi dan Informasi yang demikian pesat, Jurnal
Ilmiah Pesantren turut merespon dan mengantisipasinya dengan menghadirkan
jurnal berbasis online. Dengan kehadiran JIP secara online diharapkan dokumen
atau naskah ilmiah dari penulis (author) dapat diakses di dunia maya dimana dan
kapanpun berada.

Sehubungan dengan hal tersebut keberadaan jurnal online yang di kelola oleh tim
redaksi, diharapkan para penulis (author) dapat memaksimalkan penggunaan,
pengiriman naskah ilmiahnya melalui mekasnime yang ada di jurnal online
tersebut, diharapkan kedepanya pola pengiriman naskah jurnal tidak dilakukan
secara manual via email dan lain sebagainya.

Untuk memudahkan penulis (author) dalam mengirimkan naskah jurnal secara
online, kami memberikan panduan dalam pengiriman dokumen ke JIP online.
Berikut ini langkah-langkah pengiriman jurnal secara online :



PENDAFTARAN USER

1. Klik Register di halaman Website

2. Isilah data berikut ini dengan benar
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1. Klik Register di halaman Website

2. Isilah data berikut ini dengan benar



3. Pastikan Centang --- > Yes, request the Reviewer role. Dan isikan
Minat Bidang Penelitian

4. Selanjutnya Klik REGISTER
5. Setelah selai Register muncul halaman SUKSES seperti berikut ini



MULAI PENGIRIMAN NASKAH
6. Klik MAKE NEW SUBMISSION untuk mulai pengiriman dokumen

7. Klik Artikel untuk memilih Section



8. Centang seluruh ketentuan yang ada

8. Selanjutnya isilah komentar untuk Editor dan terakhir klik SAVE



9. Setelah SAVE and Continue akan muncul halaman Upload dokumen. Klik
Pilih Artikel Text dan Upload (cari dokumen dari Pc anda)

10.Dokumen terpilih akan tampil selanjutnya Klik CONTINUE sampai selesai
dan klik COMPLETE



11.Selanjutnya klik SAVE AND CONTINUE dan isilah data jurnal (judul, Abstrak,
Keyword)

12.Selanjutnya klik SAVE AND CONTINUE dan Klik FINISH SUBMISSON



13.Terakhir Klik OK untuk konfirmasi Pengiriman Jurnal

14. SELESAI dan dokumen sudah masuk ke Redaksi


