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CCaarraa  EEddiittoorr  MMeennuuggaasskkaann  RReevviieewweerr  

ddaarrii  JJuurrnnaall  LLaaiinn  ddii  OOJJSS  33  ddeennggaann  

TTiippee  MMuullttiippllee  JJoouurrnnaall    
 

 

Happy Chandraleka 
hchandraleka@gmail.com 

http://thecakrabirawa.wordpress.com 
 

 

 

Dalam sebuah portal Open Journal Systems (OJS) dengan tipe multiple journal, membutuhkan 

tantangan tersendiri yang berbeda dengan tipe single journal. Misalnya saja untuk meng-assign 

seorang reviewer yang dia telah terdaftar pada jurnal lain. Ini membutuhkan cara tersendiri.  

 

Bila  Anda membutuhkan  tutorial  mengenai  OJS  versi  2  dan  versi  3  dapat  

mengunjungi  blog  penulis  https://thecakrabirawa.wordpress.com/unduh-berkas/. Semoga  

Allah  Yang  Bersemayam  Di Atas  Arsy  bersimpati  pada  upaya  ini. 

 

Tulisan ini menjelaskan cara seorang editor menugaskan seorang reviewer yang telah terdaftar 

pada jurnal lain dalam satu portal OJS versi 3. Inilah langkah-langkahnya: 

 

1. Lakukan login sebagai editor pada OJS dari jurnal yang Anda kelola. 

2. Klik menu Users & Roles > Users. Akan tampil bidang Users & Roles. Pada tahap ini kita 

akan memastikan bahwa user “abu-ibraheem” belum terdaftar pada satu jurnal (dalam hal 

ini Buletin Penelitian Kesehatan) tetapi telah terdaftar pada jurnal lain dan masih dalam 

satu portal OJS versi 3. Ketik nama reviewer tersebut pada kotak search dan pilih opsi All 

Roles. Nonaktifkan opsi Include users with no roles in this journal. Kemudian klik 

tombol Search. Tidak ada hasil pencarian. Ini artinya user dengan nama ‘abu-ibraheem’ 

tidak terdaftar pada jurnal Buletin Penelitian Kesehatan.  

 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2018 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. 

https://thecakrabirawa.wordpress.com/unduh-berkas/
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3. Sekarang bila opsi Include users with no roles in this journal diaktifkan (diberi tanda 

cek) maka akan tampil hasil pencariannya. Dari sini kita mengetahui bahwa user dengan 

nama ‘abu-ibraheem’ telah terdaftar di portal OJS, yaitu terdaftar di suatu jurnal lain tetapi 

tidak terdaftar di jurnal yang Anda kelola.  

 

 
 

4. Untuk mendaftarkan user tersebut (dalam hal ini ‘abu-ibraheem’) sebagai reviewer di 

jurnal Anda, caranya cukup sederhana. Sekarang pilihlah naskah yang akan ditelaah oleh 

reviewer (yang reviewer tersebut tidak terdaftar di jurnal Anda, tetapi terdaftar di jurnal 

lain). Saya memilih artikel no 86 seperti diperlihatkan di gambar di bawah ini.  
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5. Anda akan masuk ke tahap review. Klik tombol Add Reviewer. Pada jendela Add 

Reviewer yang tampil klik tombol Enroll Existing User.  

 

 
 

6. Pada bidang Enroll an Existing User as Reviewer, ketik nama reviewer yang akan 

ditugaskan, yaitu pada kotak Search by Name.  
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7. Untuk settingan atau isian yang lain bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lihat tulisan saya 

yang lain dengan judul “Cara Editor Mengirimkan Naskah Submission dari Penulis ke 

Reviewer di OJS 3”.  

8. Akhiri proses ini dengan mengklik tombol Add Revewer.  

 

 
 

 

Selesai. Dengan demikian Anda telah menugaskan reviewer yang telah terdaftar di jurnal lain 

untuk melakukan review di jurnal yang Anda kelola.  

 

Bila reviewer tersebut melakukan login, maka yang bersangkutan akan tampil notifikasi dan 

bisa langsung melanjutkan review atas naskah tersebut.  

 

 
 

Demikian semoga bermanfaat.  

  

 

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. Mengelola OJS versi 2 

dan versi 3. Informasi tentang penulis dapat dilihat di http://thecakrabirawa.wordpress.com dan 

dapat dihubungi via email hchandraleka@gmail.com.  

 
(ditulis di Jakarta, Jum’at 29 Syawwal 1439 H/Juli 2018 M) 
     


