
PANDUAN REVIEW ARTIKEL JURNAL DI PORTAL JURNAL UNIMOR (PJU) 

 

 

Reviewer disarankan untuk membaca Publication ethics (Etika Publikasi) bagian Duties for 

reviewer (Kewajiban reviewer) yang ada pada laman jurnal di sini. Proses review dalam Open 

Journal System terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 

1. Reviewer menerima dan membaca email pemberitahuan tentang permintaan review artikel 

beserta abstrak artikel. 

2. Reviewer masuk ke akun jurnal untuk melakukan konfirmasi menerima atau menolak 

melakukan review, (Jika reviewer menerima maka proses review dilanjutkan).  

3. Reviewer melihat panduan review. 

4. Reviewer mengunduh file yang akan direview. 

5. Reviewer melakukan review artikel menggunakan fasilitas Rewiew pada MS Word. 

6. Reviewer mengisi form review (Apabila ada). 

7. Reviewer menggunggah file word yang telah direview. 

8. Reviewer memberikan rekomendasi kepada Editor 

9. Reviewer melakukan submit hasil review. 

 

 

Reviewer menerima dan membaca email pemberitahuan tentang permintaan review 

artikel beserta abstrak artikel. 

 

1. Buka email pemberitahuan tentang permintaan review, akan muncul tampilan seperti gambar 

berikut: 

 
 

http://savana-cendana.id/index.php/SC/navigationMenu/view/EP


2. Jika digulir ke bawah maka akan muncul abstrak dari artikel yang akan direview sebagai bahan 

awal untuk menentukan permintaan review akan diterima atau ditolak. 

 
 

3. Selanjutnya Reviewer harus masuk ke akun jurnal untuk melakukan konfirmasi menolak atau 

menerima untuk melakukan review artikel. Reviewer dapat masuk ke akun jurnal melalui 

URL https://savana-cendana.id atau langsung membuka atau klik alamat URL artikel yang 

ada dalam email seperti pada gambar di berikut (Panah Merah).  

 
 

4. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Isi Username dan Password pada 

kolom yang tersedia, kemudian klik perintah Login. 

 

https://savana-cendana.id/


5. Akan muncul tampilan seperti gambar berikut yang berisi permintaan review, judul artikel 

dan abtrak. Selanjutnya gulir ke bawah. 

 
 

6. Akan muncul tampilan yang berisi file artikel lengkap, jadwal review & menu untuk 

menerima atau menolak. Jika Reviewer ingin membaca artikel secara lengkap sebelum 

memutuskan menerima atau menolak melakukan review maka download file artikel dengan 

cara klik pada nama file (Panah Kuning). Jika Reviewer setuju dan menerima untuk 

melakukan review maka klik pada perintah Accept Review (Panah Biru) sedangkan jika 

menolak maka klik pada perintah Decline Review (Panah Merah). 

 



7. Jika Reviewer menolak melakukan review maka selanjutnya Reviewer dapat melakukan 

Logout. Jika Reviewer menerima untuk melakukan review maka selanjutnya akan muncul 

tampilan seperti gambar berikut yang berisi panduan review. Selanjutnya klik pada perintah 

Continue (Panah Biru). 

 
 

8. Selanjutnya muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik pada nama file (Panah Biru) untuk 

menunduh file yang akan direview (Jika belum diunduh pada bagian sebelumnya) untuk 

melakukan review. 

 



 

9. Buka file word yang telah diunduh untuk melakukan review. Gunakan fasilitas review untuk 

memberikan komentar pada bagian artikel yang ingin dikomentari. Bagian proses review ini 

yang perlu dilakukan secara detail karena file yang direview yang akan diserahkan 

kembali kepada penulis sebagai bahan perbaikan. Proses review pada file word dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Blok pada bagian kata atau kalimat atau paragraf yang akan dikomentari seperti gambar 

berikut. 

 
 

b. Klik pada menu Review (Panah Merah) dan selanjutnya pilih perintah New Comment 

(Panah Biru). 

 
 

c. Akan muncul tempat berkomentar pada bagian kanan. Ketik komentar pada bagian 

tersebut. 

 



d. Selanjutnya untuk membuat komentar baru di bagian lain maka ulangi langkah huruf a, 

b, dan c hingga selesai melakukan review. Jika ada komentar yang ingin dibatalkan atau 

dihapus maka klik pada komentar yang ingin dihapus kemudian klik perintah Delete 

(Panah Merah) seperti pada gambar berikut. 

 
 

e. Setelah selesai memberikan komentar, maka simpan file tersebut untuk selanjutnya akan 

diunggah sebagai bahan bagi Author melakukan revisi. Jika pada bagian yang 

dikomentari muncul nama Reviewer maka nama tersebut akan dihilangkan oleh Editor 

sehingga penulis tidak akan mengetahui identitas Reviewer. 

 

10. Proses selanjutnya adalah, Reviewer mengisi form review yang telah disiapkan seperti pada 

gambar berikut. Bagian ini hanya akan dibaca oleh Editor sebagai bahan untuk mengambil 

keputusan tentang status artikel. (Bagian penilaian Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik wajib 

diisi sedangkan, komentar pada bagian ini bersifat opsional sehingga dapat diisi ataupun 

tidak). 

 
 



11. Selanjutnya Reviewer mengupload file yang telah direview. Gulir ke bagian bawah kemudian 

klik pada perintah Upload File (Panah Merah). 

 
 

12. Selanjutnya muncul tampilan seperti gambar berikut. Pada bagian Upload this file in my role 

as pilih sebagai Reviewer (Paneh Merah), kemudian klik perintah Upload File (Panah Biru). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Muncul tampilan seperti gambar berikut, pilih file yang akan diunggah kemudian klik open 

(Panah Merah). 

 
 

14. Selanjutnya muncul tampilan berikut, klik Continue (Panah Merah). 

 
 



 

15. Selanjutnya muncul tampilan berikut, klik Continue (Panah Merah). 

 
 

16. Selanjutnya muncul tampilan berikut, klik Complete (Panah Merah). 

 
 

17. Selanjutnya Reviewer menentukan rekomendasi untuk diberikan kepada Editor. Klik pada 

tilisan Choose  One (Panah Merah), kemudian pilih salah satu pilihan rekomendasi yang akan 

diberikan. Rekomendasi yang tersedia adalah: 

 

• Accept Submission: Artikel diterima. 

• Revisions Required: Artikel direvisi sebelum diterima. 

• Resubmit for Review: Artikel direvisi dan direview ulang. 

• Resubmit Elsewhere: Artikel dikirim ke jurnal lain. 

• Decline Submission: Artikel ditolak. 

• See Comments: Rekomendasi dapat dilihat dalam komentar. 

 



 
 

18. Selanjutnya Reviewer melakukan Submit Review. Klik pada perintah Submit Review (Panah 

Merah). 

 
 

19. Muncul tampilan konfirmasi, klik OK. 

 
 



20. Selanjutnya muncul tampilan berikut seperti pada gambar di bawah ini sebagai tanda bahwa 

proses review telah selesai, Reviewer dapat melakukan Logout. 

 
 


