
Panduan Review Process di Open Journal System

untuk Kolokium Mahasiswa

Panduan ini menjelaskan tahapan review pada OJS. Pada tutorial ini diasumsikan Anda telah submit

makalah pada sistem, ditandai dengan Awaiting Assignment pada Status.

Status  akan  berubah  menjadi  In  Review dalam  beberapa  waktu  ketika  proses  review  mulai

dilakukan.

Ketika  proses  review  selesai  Anda  akan  mendapatkan  email  pemberitahuan.  Terdapat  empat

keputusan yang akan diperoleh setelah proses review terjadi:

1. Ditolak

2. Diterima dengan revisi 

3. Diterima tanpa revisi



A) Hasil Review: Ditolak

1. Penolakan akan diberitahukan melalui email, beserta alasan penolakan. Penolakan biasanya

terjadi  karena  kesalahan  yang  fatal,  seperti  belum  melampirkan  Similarity  Report,

menggunakan bahasa yang salah, atau mengunggah file yang salah.

2. Penolakan  akan  menyebabkan  Submission  hilang  dari  tabel  Active  Submission  dan

berpindah ke Archive.

3. Jika ini terjadi, Author diharuskan untuk melakukan perbaikan dan mengulangi submission.



B) Hasil Review: Diterima dengan revisi

1. Pemberitahuan diterima dengan revisi akan diberitahukan melalui email dengan pernyataan

Revision Required. Pada email tersebut juga disertai penilaian dan komentar reviewer.

2. Untuk melihat detail proses review, pada halaman utama, klik judul submission, lalu klik

Review

3. Pada bagian bawah, klik icon komentar untuk melihat hasil review (sama seperti yang di

email)



4. Anda  diharuskan  untuk  merevisi  submission  sebelum  batas  akhir  pengumpulan.  Revisi

berupa mengikuti saran dari reviewer dan perbaikan salah ketik atau format.

5. Pada file revisi juga cantumkan nama author.

6. Setelah selesai melakukan revisi,  upload ulang paper  Anda pada kolom  Upload Author

Version di bagian bawah Editor Decision. Klik Upload untuk mengunggah ke sistem.

7. Pengecekan  revisi  selanjutnya  hanya  dilakukan  oleh  editor,  dan  setelah  itu  paper  akan

dinyatakan diterima selama telah melakukan revisi. Anda akan mendapat email jika status

paper diterima. Jika ternyata masih ada yang perlu di revisi  pada paper,  akan ada email

pemberitahuan dan silakan upload ulang pada kolom Upload Author Version. 

8. Diterimanya paper akan mengubah status pada Active Submission menjadi In Editing.

9. Setelah tahap ini, Anda sebagai Author cukup menunggu hingga paper Anda dipublikasikan.

Saat paper telah dipublikasikan, paper Anda akan muncul pada Archive.



C) Hasil Review: Diterima tanpa revisi

1. Pemberitahuan diterima tanpa revisi akan diberitahukan melalui email dengan pernyataan

Accept submission. Pada email tersebut juga disertai penilaian dan komentar reviewer.

2. Tambahkan nama Author lalu upload ulang paper Anda pada kolom yang telah dijelaskan

pada poin B.6 diatas

3. Diterimanya paper akan mengubah status pada Active Submission menjadi In Editing.

4. Setelah tahap ini, Anda sebagai Author cukup menunggu hingga paper Anda dipublikasikan.

Saat  paper  telah dipublikasikan,  paper  Anda tidak lagi  muncul  pada Active Submission,

melainkan pada Archive.


