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Proses elektronik di Open Journal Systems berjalan dari satu tahap ke tahap berikutnya yang
cukup panjang, dari mulai submission naskah, review, kemudian editing. Masing-masing tahap
tersebut ada sub tahap di dalamnya. Tahapan-tahapan yang panjang itu semuanya tercatat dan
direkapitulasi di tabel pada Open Journal Systems.
Seorang redaksi atau editor pada sebuah jurnal perlu memahami cara membaca tabel
rekapitulasi itu, agar dapat dengan mudah dan cepat mengetahui atau melacak posisi tahapan
artikel yang sedang berproses.
Pada tulisan ini jelaskan cara memahami tabel pada Submissions in Review di Open Journal
Systems. Anda dapat melakukan login sebagai editor pada aplikasi Open Journal Systems (OJS)
Anda, kemudian klik pada menu In Review.
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Akan tampil halaman Submissions in Review seperti gambar di bawah ini.
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Kemudian, inilah arti notasi pada tabel tersebut yang penulis tunjukkan dengan angka.
1. ID. Menunjukkan nomor ID artikel yang sedang diproses di OJS. Setiap artikel yang
masuk ke OJS akan mendapatkan nomor ID yang unik. ID artikel akan tetap melekat
sampai artikel diterbitkan atau ditolak.
2. SUBMITTED. Menunjukkan kapan dikirimkannya artikel dalam format MM-DD, yaitu
dalam bulan-tanggal.
3. SEC. Menunjukkan Jurnal Section yang dipilih. Jurnal Section dapat dibuat dengan
masuk menggunakan login sebagai Manager dan memilih menu Journal Sections.

4. AUTHORS. Menunjukkan last name dari penulis pertama yang mengirimkan artikel
ini.
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5. TITLE. Menunjukkan judul dari artikel yang sedang diproses.
6. PEER REVIEW ASK. Menunjukkan tanggal dikirimkannya email yang meminta
kesediaan peer review untuk menelaah artikel ini. Pada bagian ini akan ada satu, dua
atau lebih slot (baris) yang menunjukkan jumlah peer review yang dimintai
kesediaannya untuk melakukan telaah artikel. Disertai dengan tanggal dimintai
kesediaan menelaah dalam format MM-DD (bulan-tanggal).
7. PEER REVIEW DUE. Menunjukkan batas tempo melakukan telaah. Slot di sini
sejumlah sama dengan peer review ask. Bagian ini terisi bila reviewer telah menyatakan
kesediaan untuk melakukan telaah naskah. Bila terisi angka positif, misalnya terisi ‘2’,
berarti masih ada dua minggu sebelum tenggat waktu untuk menyelesaikan dan
mengirimkan hasil review. Bila terisi angka negatif, misalnya ‘-2’ berarti sudah dua
minggu dari tenggat waktu alias molor menyelesaikan dan mengirimkan hasil telaah.
8. PEER REVIEW DONE. Menunjukkan tanggal peer review menyelesaikan hasil
telaahnya dalam format MM-DD, bulan-tanggal. Slot di sini sejumlah sama dengan peer
review ask dan peer review due. Bila semua slot pada bagian ini telah terisi, berarti
proses sedang berada di penulis untuk memperbaiki naskah.
9. RULING. Menunjukkan kapan seorang editor atau redaksi memberikan keputusan atas
naskah (tentunya berdasar masukan dan setelah para peer review memberikan
keputusan naskah). Bisa dilihat pula pada bagian Editor Decision.

10. SE. Menunjukkan siapa yang berperan sebagai Section Editor pada artikel yang
bersangkutan. Section editor merupakan pihak yang bertugas melakukan pengawalan
perjalanan suatu artikel dari mulai submit sampai selesai.
Demikian cara memahami tabel Submissions in Review di Open Journal Systems. Semoga
bermanfaat.
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