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Proses review di Open Journal Systems (OJS) minimalnya berlangsung satu putaran, tetapi 

dalam kondisi tertentu diperlukan pula dua putaran atau bahkan tiga putaran, semua tergantung 

kebutuhan. Pada tulisan ini dijelaskan cara melakukan review untuk putaran kedua, dst.  

 

Inilah langkah-langkahnya: 

 

1. Pertama kali, Editor akan memberikan keputusan Resubmit for Review (review ronde 

berikutnya) atas naskah dengan memilih opsi Resubmit for Review pada bagian Select 

Decision. Pilihan keputusan ini tentunya berdasarkan masukan rekomendasi dari para 

reviewer. 

2. Klik Record Decision untuk menyimpan keputusan ini.  

3. Klik ikon email untuk melakukan pemberitahuan ke penulis atas keputusan naskah. 

Akan tampil halaman pengiriman email dan Anda cukup mengklik tombol Send.  

 

 

 

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. 

1 2 

3 



 
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 

2 

 

 

4. Proses selanjutnya penulis akan mendapatkan pemberitahuan melalui email untuk 

memperbaiki naskahnya. 

5. Setelah naskah diperbaiki oleh penulis, dia akan mengunggahnya melalui OJS.  

6. Bila penulis telah mengunggah naskahnya melalui OJS, pada tampilan Editor / Section 

Editor akan terlihat tautan naskah yang telah diunggah. Perhatikan pada bagian Author 

Version. Pada gambar di atas bagian Author Version tertera “none”, sekarang telah ada 

link file naskah.  

7. Bila file ini sudah cukup layak untuk diteruskan, maka berilah tanda cek pada file 

Author Version. 

8. Klik tombol Resubmit.  

 

 
 

9. Akan masuk ke halaman review untuk ronde 2. Tentukan reviewer-nya. 

10. Pilih juga form review-nya.  

11. Tentukan juga tanggal batas tempo melakukan telaah pada bagian due date. 

12. Jangan lupa klik ikon email untuk mengirim request ke reviewer.  
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13. Sekarang pada sisi reviewer akan mendapatkan email untuk melakukan review, seperti 

gambar di bawah ini.   
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14. Setelah reviewer melakukan login akan tampil halaman seperti di bawah ini.  

 

 
 

 
 

Hal-hal yang dilakukan oleh reviewer untuk menelaah artikel pada ronde kedua ini dan juga 

ronde-ronde berikutnya, sama dengan yang dilakukannya pada ronde pertama, silahkan merujuk 

ke tulisan yang sudah saya buat dengan judul “Cara Reviewer Melakukan Telaah atas Naskah di 

Open Journal Systems”.  

 

15. Bila seorang reviewer selesai melakukan review ronde kedua ini, maka tampilannya 

akan seperti di bawah ini.  
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Demikian proses review ronde kedua di OJS. Semoga bermanfaat. 

 

 

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

Universitas Diponegoro. Saat ini mengelola portal Open Journal Systems dengan 22 jurnal milik 

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, Sya’ban 1438 H / Mei 2017 M) 
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