
Panduan Submit Paper di Open Journal System

untuk Kolokium Mahasiswa

A) Registrasi Akun

1. Buka situs https://journal.uii.ac.id/AUTOMATA/, lalu klik “Register” untuk pendaftaran

2. Pada proses registrasi, isi semua kolom yang wajib diisi. Gunakan email UII pada kolom 

email yang akan digunakan (NIM@students.uii.ac.id)

3. Isi juga pada bagian “Affiliation”, “Phone”, “Country”, dan pastikan juga mencentang 

“Register as Author”.

https://journal.uii.ac.id/AUTOMATA/
mailto:NIM@students.uii.ac.id


B) Proses Submit

1. Setelah berhasil melakukan proses registrasi Anda akan masuk ke User Home Automata. 

Untuk melakukan pengiriman berkas, klik “New Submission”

2. Terdapat beberapa tahapan submission, pada tahap pertama Anda akan diminta untuk men-

checklist empat hal:

◦ Paper belum pernah dipublikasikan sebelumnya

◦ Paper dalam format PDF, Microsoft Word, atau OpenOffice. Kami sangat menyarankan 

format paper adalah PDF.

◦ Telah memiliki Similarity Report dari Turnitin (file terpisah dengan paper)

◦ Telah mengikuti instruksi format “Blind Review”, yakni tidak ada nama penulis beserta

institusinya pada paper utama ataupun pada Similarity Report.

Jika sudah memenuhi, centang keempat poin tersebut lalu klik “Save and Continue”



3. Pada tahapan kedua Anda akan diminta untuk mengunggah file Paper Anda. Pastikan setelah

mengunggah, klik “Upload” terlebih dahulu sebelum klik “Save and Continue”

4. Tahapan ketiga adalah pengisian data Penulis, Judul, Abstrak, dan Kata kunci.

5. Jika paper ditulis lebih dari satu orang klik “Add Author” untuk menambahkan data penulis



6. Pada tahap selanjutnya, Anda akan diminta melampirkan file tambahan jika ada. Pada 

tahapan ini lampirkan file PDF Similarity Report dari Turnitin. Jangan lupa untuk klik 

“Upload” sebelum klik “Save and Continue”

7. Anda akan dibawa ke jendela untuk melengkapi data dari lampiran yang baru saja 

ditambahkan. Cukup isi bagian “Title”, “Type”, dan centang bagian “Present file to 

reviewer”.



8. Tahap terakhir pada proses submission adalah mengkonfirmasi. Pastikan semua file yang 

diunggah sudah benar. Jika sudah yakin, klik “Finish Submission”

9. Pada halaman utama, Anda dapat mengecek status submission.


