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Dalam aplikasi Open Journal Systems (OJS) versi 3 banyak fitur tambahan yang memudahkan 

pengguna yang terlibat di dalamnya. Salah satunya yang penting adalah fitur diskusi. Fitur 

diskusi dapat digunakan untuk berdiskusi antara editor dengan penulis. Dalam proses elektronik 

naskah di OJS 3 terdapat empat tahap yaitu Submission, Review, Copyediting, dan 

Production. Seorang editor dapat berdiskusi dengan penulis di setiap tahap tersebut tanpa perlu 

mengganggu proses naskah yang sedang berlangsung.  

 

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 melakukan diskusi dengan penulis pada tahap 

proses elektronik Submission. Inilah langkah-langkahnya: 

1. Lakukan login sebagai editor ke aplikasi OJS 3 yang Anda kelola. 

2. Klik Submission dan pilih salah satu artikel yang sedang dalam proses. 

3. Akan tampil naskah yang sedang diproses. Sekarang klik pada tahap Submission. 

 

 

 

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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4. Untuk memulai melakukan diskusi, klik pada menu Add discussion. Akan tampil jendela 

Add discussion.  

 

 
 

5. Pada bagian Participants pastikan ada tanda cek pada Author, karena Anda sebagai editor 

akan berdiskusi dengan penulis. Isi juga subyek diskusi pada kotak Subject, dan ketik 

pesan pada bagian Message.  

6. Bila ada file yang perlu dilampirkan, Anda sebagai editor bisa menyertakannya dengan 

mengklik tombol Upload File yang ada di bagian Attached Files. File yang dilampirkan 

akan tampil di bagian ini.  

 

 
 

7. Klik tombol OK untuk menutup jendela ini.  

8. Topik diskusi akan tampak pada bagian Discussion.  
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9. Anda sebagai editor bisa juga membalas pesan yang disampaikan oleh penulis dalam 

diskusi ini. Klik saja pada pesan yang telah masuk. Akan tampil jendela dari pesan tersebut. 

Anda bisa membaca pesan yang masuk yang tampil pada bagian Messages.  

 

 
 

10. Untuk memberikan respon atas pesan tersebut, klik tombol Add Message. 

11. Akan tampil bidang seperti di bawah ini. Anda sebagai editor dapat mengetikkan pesan 

yang akan disampaikan pada bidang Message.   
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12. Untuk melampirkan file, Anda dapat mengklik menu Upload File.  

13. Klik tombol OK untuk menutup jendela ini.  

14. Untuk menutup diskusi yang telah berlangsung, cukup beri tanda cek pada bagian Closed.  

 

 
 

Demikian cara editor berdiskusi dengan penulis pada tahap Submission, untuk tahap Review, 

Copyediting, dan Production dapat dilakukan hal yang sama. 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, siang hari, Dzulqoidah 1439 H/Juli 2018 M) 


