
Prosedur Uploud Jurnal Prestasi Olahraga 
 
Langkah 1 masuk pada akun author 

 
Langkah ke 2 klik view site  

 



Lanjutan KLIK “JOURNAL TEMPLATE” 

 
JOURNAL TEMPLATE adalah format bagi author dalam Menyusun format artikel sesuai dengan 
template jurnal prestasi olahraga. Kesesuaian template artikel merupakan persyaratan yang 
wajib dipatuhi oleh author apabila ingin artikel yang di upload bisa dipublish pada jurnal prestasi 
olahraga 
 
Langkah ke 3. Masuk kembali pada akun jurnal 
Klik name author pada pojok kanan atas + Dashboard. Maka anda akan kembali masuk menu 
submission seperti pada gambar langkah pertama 
Langkah uploud artikel 
Klik New submissions + isi semua pertanyaan yang ada 



 
Klik menu “Section” dan pilih article yang pertama 

 
 
 
 



Selanjutnya klik semua pilihan yang ada pada “Submission requirements” dimana artikel anda 
sudah memenuhi segala kebutuhan dalam upload artikel pada jurnal prestasi olahraga 

 
Setelah semua terpenuhi silakan klik “save and Continue” 

 
  



Langkah Upload Jurnal 

 
Pilih “Article Text” 

 
 
 



Drag artikel anda + klik continue 

 
“review Details” pada menu ini anda bisa edit judul dan artikel anda bila tidak perlu ada 
perubahan maka silakan klik Continue 

 
 



Bila ada tambahan file yang mau di upload bila tidak ada klik Complete 

 
Klik “save and continue” 

 
 
 



Langkah pada menu “Meta Data” 
Pada menu ini anda akan mengisi data “judul artikel pada kolom “title” dan “abstrak dalam 
Bahasa Indonesia plus kata kuncinya” selanjutnya anda bisa menambahkan anggota dengan 
klik “ADD CONTRIBUTOR” 

 
Pengisian menu “Add Contributor 

 
 



LAnjutan + save 

 
Bila sudah terisi semua silakan klik Save and Continue 

 
 
 



Langkah Konfirmasi Uploud Jurnal + klik Finish Submission 

 
Confirmasi + OK 

 
  



Tampilan jurnal sudah masuk pada editor jurnal prestasi olahraga 

 
Hasil Review Klik Notifications untuk melihat masukan dari reviewer selanjutnya silakan 
uploud kembali file hasil revisi ke menu REVISIONS 

 



Pada upload file, artikel yang di upload lebih baik di rubah judul file misal “revisi 1 + judul 
Jurnal) 

 
Proses dalam publikasi artikel pada Jurnal Prestasi olahraga akan selalu diinformasikan 
langsung melalui akun author dan email yang sudah terdaftar 

 

Keterangan pada menu ini 
1. Submission 
2. Review 
3. Copyediting 
4. Production 
5. published 



Jurnal Terpublish 
 
Bagaimana mengetahui jurnal terpublish atau tidak. 
1. Informasi jurnal anda sudah terpublish terkirim pada alamat email yang anda gunakan pada 

saat upload jurnal. Ketika anda sudah mengetahui itu maka cek pada akun jurnal prestasi 
olahraga anda. 

2. Apabila dalam akun anda terdapat notivikasi (Published) seperti pada gambar di bawah itu 
artunya jurnal anda telah berhasil terpublis pada e-journal Prestasi Olahraga. 

 
3. Cek jurnal anda pada web e-journal prestasi olahraga 

(https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-prestasi-olahraga/issue/archive) klik menu 
“archive”. Lihat pada sub menu di masing-masing edisi jurnal temukan nama kalian. Jurnal 
yang baru terpublish pasti berada pada sub menu atau edisi terbaru.  

 
  

“Published” Jurnal anda 
telah terpublish pada e-

journal prestasi 
olahraga 

Klik sub menu ini dan 
temukan nama kalian 



4. Tampilan pada sub menu pada edisi publish 

 
Identitas Jurnal 

 
  

Klik judul artikel 
tersebut untuk 

mengetahu segala 
informasi tentang jurnal 

anda 

Identitas nomor edisi 
journal publish pada 
saat ini adalah edisi 1 

Tanggal dimana jurnal 
anada dipublish 

Lokasi dimana anda akan 
mendapatkan file PDF 

Volume 4, ini adalah 
volume jurnal anda 

Tab area ini, nanti akan muncul link, 
maka salin link tersebut dan nanti bisa 

digunakan untuk pengisian data di 
google form dan di sim yudisium 



Langkah Selanjutnya setelah anda mengetahui artikel sudah terpublish 
1. Download file jurnal yang sudah di publish 
2. Buka web PKO (pko.fio.unesa.ac.id) dan masuk pada menu jurnal 
3. Klik menu jurnal à klik LoA jurnal prestasi olahraga 
4. Ketika sudah klik anda akan diarahkan pada pengisian google form 
5. Isilah semua isian data artikel anda pada google form untuk mendapatkan LoA. 

Tampilan google form 

 
6. Anda wajib mengisi data pribadi anda secara benar, nama, no. tlp., alamat rumah, email 

dll karena LoA akan dikirimkan pada alamat tersebut khususnya pada pada alamat email. 

 
Contoh LoA yang akan anda terima 



7. Selanjutnya download LoA yang terkirim pada email anda (10 menit) kemudian gabung 
dengan file PDF jurnal yang anda download dan upload pada Simyudisium anda. 

8. Isi juga di bagian sim yudisium anda dengan link artikel jurnal anda. 
9. Proses selesai anda menunggu proses validasi artikel anda. 

 
 


