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Dalam proses elektronik di Open Journals Systems, seorang reviewer dapat melakukan 

pemeriksaan atas naskah yang dikirimkan kepadanya. Setelah melakukan pemeriksaan, reviewer 

tersebut dapat memberikan penilaian atau rekomendasi atas naskah tersebut. Ada beberapa 

rekomendasi dalam aplikasi Open Journal Systems yang dapat dipilih oleh reviewer. Seorang 

reviewer harus memilih salah satu dari rekomendasi yang ada. Rekomendasi tersebut adalah  

 

1. Accept Submission 

2. Revisions Required 

3. Resubmit for Review 

4. Resubmit Elsewhere 

5. Decline Submission 

6. See Comments 

 

 
 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Jenis-Jenis Rekomendasi dari Reviewer 

Inilah jenis-jenis rekomendasi yang dapat diberikan oleh seorang reviewer atas naskah yang telah 

di-review-nya: 

 

 
 

1. Accept Submission 

Seorang reviewer memilih opsi ini bila naskah yang di-review-nya diterima tanpa 

perbaikan sama sekali.  

 

2. Revisions Required 

Seorang reviewer memilih opsi ini bila naskah yang di-review-nya diterima setelah 

penulis melakukan perbaikan kecil yang tidak pokok.  

 

3. Resubmit for Review 

Seorang reviewer memilih opsi ini bila naskah yang di-review-nya perlu dilakukan 

perubahan-perubahan yang pokok. Dengan demikian perlu dilakukan review untuk yang 

kedua kalinya setelah penulis melakukan perbaikan-perbaikan tersebut. 

 

4. Resubmit Elsewhere 

Seorang reviewer memilih opsi ini bila naskah yang di-review-nya tidak sesuai dengan 

ruang lingkup atau visi dan misi jurnal (journal focus and scope). Dengan kalimat yang 
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tegas, naskah tersebut ditolak untuk jurnal ini dan disarankan dimasukkan ke jurnal yang 

lain.  

  

5. Decline Submission 

Seorang reviewer memilih opsi ini bila naskah yang di-review-nya ditolak.  

 

6. See Comments 

Seorang reviewer memilih opsi ini untuk naskah yang di-review-nya bila reviewer 

tersebut tidak mampu memberikan keputusan apa-apa atas naskah yang di-review-nya 

dan menyerahkan kepada editor atau dewan editor untuk melihat dan membaca komentar 

yang telah dibuatnya. 

 

Demikian jenis-jenis rekomendasi dalam Open Journal Systems yang dapat diberikan oleh 

seorang reviewer.  

 

 

Biografi Penulis 
Happy Chandraleka. Seorang penulis TI independen. Menyelesaikan S1 di Teknik Elektro 

Universitas Diponegoro. Saat ini mengelola Open Journal Systems Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Informasi tentang 

penulis dapat dilihat di http://thecakrabirawa.wordpress.com dan dapat dihubungi via email 

hchandraleka@gmail.com.  

 
(ditulis di Percetakan Negara 29, Jakarta, 07 Shafar 1437 H / 20 November 2015 M) 


