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EDITORIAL

L E M B A R B A R U J UR N AL I N K L US I
Redaksi bersyukur bahwa pada akhirnya Jurnal Inklusi dapat melakukan migrasi
dari versi cetak ke versi online yang berbasis pada OJS (Open Journal System).
Sebagaimana yang dialami oleh mayoritas pengelola jurnal, migrasi dari cetak ke
OJS tak pernah mudah. Kami, apalagi, baru berusia dua tahun dalam menjalani
versi cetak. Ketika tuntutan untuk migrasi ke OJS datang, kami pun harus belajar
banyak, memulai dari nol dan sedikit demi sedikit mengakrabi sistem yang baru.
Sebagaimana juga dialami oleh jurnal-jurnal lainnya, kesulitan migrasi dari versi
cetak ke OJS juga terjadi karena migrasi ini tidak hanya menuntut pengelola untuk
belajar hal baru, tetapi juga para penulis dan reviewer. Terus terang, kebutuhan untuk
melakukan edukasi terhadap penulis dan reviewer agar dapat menggunakan OJS
berada di luar kemampuan kami untuk memenuhinya. Sejauh yang dapat kita
lakukan adalah membantu sedapat mungkin agar penulis dan reviewer bersedia
secara aktif terlibat dalam menggunakan OJS dalam proses publikasi. Maka, jika
ada kekurangan di sana-sini, ada kekeliruan di sana-sana, mohon kami dimaklumi.
Kekeliruan itu berangkat dari niat baik untuk menjadi jurnal yang profesional dan
bagian dari proses dalam kami terus belajar menjadi lebih baik.
Dalam proses migrasi ini, perubahan dari versi cetak ke versi OJS terjadi di
berbagai aspek jurnal, mulai dari pengelola hingga ke tata letak. Misalnya, kami
hilangkan mitra bebestari dari daftar yang terpublikasi untuk memastikan proses
double blind review, hingga hal teknis untuk memenuhi standar akrestasi jurnal semisal
migrasi ukuran kertas dari A5 ke A4, perubahan tipografi, dan tata letak. Demikian
juga terjadi pengurangan jumlah halaman karena perubahan kertas dari A5 dan A4.
Kami, namun demikian, masih akan mempertahankan desain sampul sebagai
karakter brand Jurnal Inklusi.

Untuk edisi perdana versi OJS ini, ada enam artikel dan 1 book review yang kami
sajikan. Dengan struktur itu, Jurnal Inklusi menyajikan dua seksi per terbit. Seksi
artikel yang peer-reviewed; dan seksi book review adalah seksi tidak peer-reviewed.
Meskipun berbeda, kami dengan senang hati akan menerima kontribusi dari para
penulis di kedua sesksi tersebut.
Semoga perubahan-perubahan dan migrasi ke OJS ini dapat diterima dengan
baik oleh pembaca dan dapat membuat kami semakin professional dalam
menerbitkan jurnal.
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