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Happy Chandraleka 
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http://thecakrabirawa.wordpress.com 
 

 

 

Berikut ini dijelaskan cara seorang reviewer melakukan review di Open Journal Systems (OJS) 

versi 3. Semoga Allah Yang Bersemayam Di Atas Arsy bersimpati pada upaya ini. Bila Anda 

membutuhkan tutorial mengenai OJS versi 2 dan versi 3 dapat mengunjungi blog penulis di 

https://thecakrabirawa.wordpress.com/unduh-berkas/. Inilah langkah-langkahnya:   

 

1. Lakukan login sebagai reviewer pada aplikasi OJS 3.  

2. Setelah login berhasil klik My Queue. Artikel-artikel yang perlu Anda respon ada pada 

bagian My Assigned.  

 

 
 

3. Respon Anda ditunggu sampai tanggal yang ditunjukkan pada bagian Response Due, 

apakah Anda bersedia melakukan review atau tidak. 

4. Bila Anda bersedia melakukan review, hasil review Anda ditunggu sampai tanggal yang 

ditunjukkan pada bagian Review Due.  

5. Lakukan klik pada judul artikel.  

6. Akan tampil halaman Review Step #1 (Request). Pada, bagian Request for Review akan 

ada penjelasan bahwa Anda telah ditunjuk untuk melakukan review. Anda dapat juga 

membaca judul naskah dan abstrak.  

 

 

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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7. Agak ke bawah, Anda dapat juga mengunduh teks penuh naskah pada bagian Review Files.  

 

 
 

8. Kapan editor mengirimkan permintaan Anda untuk melakukan review ditunjukkan oleh 

tanggal Editor’s Request. 

9. Response Due Date dan Review Due Date telah dijelaskan di atas.  

10. Dari judul, abstrak dan teks penuh seorang reviewer dapat mengukur diri apakah naskah 

tersebut masuk ke dalam kepakaran yang bersangkutan atau tidak.  

11. Dari tanggal-tanggal pada Review Schedule, seorang reviewer dapat mengukur diri apakah 

mampu memenuhi tenggat yang diberikan oleh editor atau tidak.  

12. Dari dua hal tersebut, seorang reviewer dapat menentukan apakah akan bersedia atau 

menolak melakukan review atas naskah ini.  

13. Bila bersedia, klik tombol Accept Review, Continue to Step #2.  

14. Pada Step #2, hanya berisi panduan untuk melakukan review.  
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15. Gulung halaman ke bawah dan klik tombol Continue to Step #3.  

 

 
 

16. Anda akan masuk ke Step #3. Pada tahapan ini seorang reviewer dapat mengunduh file teks 

penuh naskah yang ada di bagian Review Files.  

 

 
 

17. Panduan melakukan review dapat Anda baca dengan mengklik tombol Review Guidelines.  
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18. Selanjutnya seorang reviewer dapat melakukan telaah atas naskah yang telah dia unduh. 

Reviewer dapat memberikan masukan pada file Word naskah dengan menggunakan fitur 

Track Changes atau Comment dalam Microsoft Word. File ini nantinya akan diunggah 

oleh reviewer pada bagian lain di Step #3.  

19. Reviewer dapat juga memberikan masukan atas naskah melalui formulir telaah (review 

form) yang telah disediakan oleh pengelola jurnal pada OJS. Review form bisa 

berbeda-beda pada tiap jurnal. Berikan catatan atas naskah pada review form yang telah 

disediakan.  

 

 
 

20. Bila seorang reviewer telah selesai memberikan masukan pada file naskah Word, lanjutkan 

dengan mengunggah file Word tersebut. Gulung halaman agak ke bawah dan klik menu 

Upload File. 

 

 
 

21. Akan tampil jendela Upload File. Klik tombol Upload File dan carilah file Word yang 

telah Anda review. Klik tombol Continue beberapa kali dan akhiri dengan mengklik 

tombol Complete.  

 

 
 

22. Anda akan kembali ke halaman sebelumnya. File hasil review sudah ada pada bagian 

Reviewer Files.  
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23. Kemudian seorang reviewer perlu memberikan rekomendasi atas naskah. Ada beberapa 

pilihan rekomendasi, pilihlah salah satunya.  

Pilih Accept Submission, bila naskah yang Anda telaah tidak ada masukan sama sekali dan 

layak langsung diterima.  

Pilih Revisions Required, bila naskah yang Anda telaah memerlukan perbaikan minor 

yang tidak perlu kembali dikoreksi oleh reviewer lagi.  

Pilih Resubmit for Review, bila naskah yang Anda telaah memerlukan perbaikan besar 

(mayor) yang mengharuskan naskah tersebut untuk dilihat dan dikoreksi kembali oleh 

reviewer (artinya harus ada review ronde kedua). 

Pilih Resubmit Elsewhere, bila naskah yang Anda telaah tidak memenuhi ruang lingkup 

jurnal meski artikel tersebut bagus. 

Pilih Decline Submission, bila naskah yang Anda telaah tidak layak diterima di jurnal 

Anda. 

Pilih See Comments, bila Anda telah memberikan masukan pada naskah tetapi Anda 

sendiri tidak mampu memberikan keputusan atas naskah, dan menyerahkan keputusannya 

ke pengelola jurnal untuk melihat dan mempertimbangkan komentar-komentar yang telah 

Anda berikan. Bisa jadi ini membutuhkan pembicaraan di rapat dewan redaksi.  

 

 
 

24. Setelah memilih salah satu keputusan, klik tombol Submit Review. Akan tampil kotak 

konfirmasi. 
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25. Klik OK. Anda akan masuk ke tahap Completion bahwa Review Submitted, dengan 

demikian tugas Anda dalam melakukan review atas naskah telah selesai.  

 

 
 

Demikian penjelasan cara seorang reviewer melakukan review atas naskah di aplikasi yang 

menggunakan Open Journal Systems versi 3. 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 Citayam, Bogor, Syawwal 1439 H/Juni 2018 M, jelang pukul 08 pagi) 
     


