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Menjadi Reviewer Jurnal Nasional 

Terkareditasi dan Tidak Terakreditasi



REVIEW ARTIKEL JURNAL

Review dalam bahasa Indonesia berarti “tinjauan atau meninjau”.

Review juga dapat berarti ulasan atau mengulas.

Kegiatan review jurnal dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan

menulis untuk memberikan ulasan/tinjauan pada sebuah artikel

jurnal agar diketahui kelebihan, kekurangan, dan kualitasnya.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi,

gambaran, ide/gagasan tentang artikel jurnal yang telah dibuat.

Cara review jurnal biasanya dilakukan oleh orang yang

menguasai bidang dari bahasan jurnal tersebut.



Berpendidikan/memiliki gelar minimal Magister atau Doktor

Memiliki jabatan di perguruan tinggi atau organisasi akademik dalam

pengajaran atau penelitian

Memiliki jabatan fungsional minimal tertentu, misal Lektor

Memiliki publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional

Memiliki keilmuan atau keahlian sesuai focus & scope jurnal

Memahami Open Journal System (OJS)

Memiliki minat yang tinggi pada jurnal dan publikasi ilmiah

Memiliki sitasi publikasi ilmiah dengan ketentuan minimal tertentu

Memahami agreement missal: bekerja secara part time, voluntary job,

no payment, internet-based working style

Memilki akun ID Google Scholar, ID Sinta, ResearchGate, Scopus (jika

ada) dan akun peneliti lainnya

SYARAT “Call for Reviewer”



SOCIAL MEDIA “DOSEN”





MANFAAT Menjadi REVIEWER

 Gratis Biaya Publikasi ke Jurnal

 Mendapatkan SK sebagai Reviewer

 Mendapatkan surat tugas untuk mereview artikel

 Mendapatkan sertifikat sebagai Reviewer setiap edisi 

terbit atau tahunan

 Tertulis sebagai reviewer di Editorial Board web jurnal

 Mendapatkan honor sebagai reviewer



Bagaimana

Mereview Jurnal?



1. Membaca Naskah Secara Aktif
a. Memahami panduan gaya publikasinya, format dan

pedoman gaya jurnal yang dituju tersebut (TEMPLATE).

b. Membaca artikel untuk mengetahui organisasinya, dan

logikanya. Membaca judul & abstrak untuk mengetahui

bagaimana susunan artikelya, bisa dengan skimming

(membaca sekilas), untuk mengidentifikasi pertanyaan atau

permasalahan yang dibahas di dalam artikel.

c. Membaca artikel secara keseluruhan untuk membangun

kesan keseluruhan, identifikasi tesis artikel, argumen utama,

dan garis bawahi di posisi yang dinyatakan dalam

pendahuluan dan kesimpulan.



d. Meneliti kembali bagian artikel tiap bagian demi bagian.

Gunakan margin tepi naskah untuk menulis catatan dan

komentar. Ketika proses membaca secara mendalam,

analisis seberapa baik artikel tersebut menyelesaikan

masalah utamanya.

Jika perlu, tanyakan kepada diri kamu sendiri mengenai isi

artikel, misalnya “apakah penelitian ini penting? Apakah

penelitian ini memberikan konstribusi pada bidang yang

diteliti?”. Di tahap ini, berikan catatan terkait setiap

inkonsistensi terminologis, masalah organisasi, saltik, dan

masalah format.



2. Mengevaluasi Artikel

a. Memutuskan seberapa baik abstrak dan pengantar

memetakan artikel.

Tentukan seberapa baik abstrak merangkum artikel, masalah

yang dibahas, teknik, hasil dan signifikansinya, pastikan

pendahuluan memetakan struktur artikel, apakah artikel itu

menggunakan dasar yang jelas atau tidak.

pendahuluan yang baik memberikan gagasan yang jelas

mengenai apa yang diharapkan di bagian selanjutnya. Bisa jadi

menyatakan masalah dan hipotesis. Jelaskan metode

penelitian secara singkat, lalu tentukan apakah percobaan

membuktikan atau membantah hipotesis penelitian.



b. Evaluasi referensi/tinjauan pustaka yang digunakan di

dalam artikel.

Pastikan sumber rujukan yang digunakan berwibawa, seberapa

baiik tinjauan pustaka meringkas sumber, dan apakah sumber

menempatkan artikel di bidang penelitian atau hanya

menyebutkan nama-nama terkenal.

c. Periksa metode penelitian yang digunakan.

Pastikan metode yang digunakan merupakan metode yang

tepat dan masuk akal untuk menyelesaikan masalah.

Bandingkan dengan cara lain yang mungkin dapat digunakan

untuk melakukan percobaan atau menyusun penyelidikan, catat

setiap perbaikan yang dilakukan penulis.



d. Menilai bagaimana artikel menyajikan data dan hasil.

Tentukan apakah tabel, gambar, diagram, dan alat bantu visual

lainnya secara efektif mengatur informasi. Pastikan bagian

hasil dan diskusi data dengan jelas merangkum dan

menginterpretasikan data. Pastikan tabel dan gambar yang

dicantumkan sesuai dan tidak berlebihan.

e. Mengevaluasi bukti dan analisis non-ilmiah.

Khusus untuk artikel non-ilmiah, tentukan seberapa baik artikel

menyajikan bukti yang mendukung argumennya. Pastikan

bukti yang digunakan relevan dan secara meyakinkkan

menganalisis dan menafsirkan bukti.



e. Nilai gaya tulisan artikel.

Gaya penulisan artikel haruslah singkat, padat, dan benar.

Tanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai upaya

mengevaluasi gaya penulisan artikelyang direview:

 Apakah bahasanya jelas dan tidak ambigu?

 Apakah jargon yang berlebihan mengganggu kemampuannya

untuk membuat argumen?

 Apakah ada tulisan yang terlalu bertele-tele?

 Bisakah ada ide yang dinyatakan dengan cara yang lebih

sederhana?

 Apakah tata bahasa, tanda baca, dan terminologi yang

digunakan sudah benar?



3. Menulis Ulasan

a. Membuat garis besar ulasan.

Ambil kembali catatan dalam evaluasi bagian demi bagian.

Buatlah semacam tesis, lau uraikan bagaimana kamu

bemaksud mendukung tesis dalam isi ulasan kita.

Ungkapkan contoh spesifik yang merujuk pada kekuatan dan

kelemahan yang ada dalam catatan evaluasi. Tesis dan bukti

haruslah konstruktif dan bijaksana. Tunjukkan kekuatan

maupun kelemahan, dan usulkan solusi alternatif lain alih-alih

hanya berfokus pada kelemahan.



b. Tulis draft pertama ulasan.

Setelah melakukan tahap pertama selanjutnya tulis

ulasan kita. Tulislah ulasan berdasarkan pedoman

publikasi, jika belum ada biasanya bisa ditulis dengan

mengikuti panduan umum: pendahuluan merangkum

artikel dan menyatakan tesis, badan memberikan

contoh spesifik dari teks yang mendukung tesis, dan

kesimpulan yang merangkum ulasan kita dengan

menyatakan kembali tesis dan menawarkan saran

untuk penelitian selanjutnya.



c. Perbaiki draft ulasan sebelum mengirimkannya.

Sebelum mengirimkan naskah ulasan periksa kembali

naskah ulasan artikel. Pastikan tidak ada kesalahan

pengetikan, tata bahasa, dan tanda baca. Baca

kembali ulasan kita dan posisikan kamu sebagai orang

lain yang sedang membaca. Nilailah sendiri, naskah

ulasan kamu, apakan kritiknya adil dan seimbang?

Pastikan tulisan logis, ringkas, dan jelas. Hindari

penulisan yang bertele—tele, jika perlu minta

teman/rekan lainyya untuk membaca naskah ulasan

artikel dan memberi penilaian.







Cara Memberikan

Ulasan (komentar) 

dalam Artikel di Word



Langkah untuk menambahkan catatan atau memberi komentar pada 

Microsoft Word  adalah sebagai berikut :

Pilih atau blok kata/kalimat yang akan diberi komentar (catatan)

Setelah itu klik menu Review

Pilih “New Comment”

Lalu ketikkan catatan atau komentar yang ingin diberikan

Setelah selesai silahkan simpan file tersebut

Untuk menampakkan atau pun menyembunyikan komentar silahkan pilih 

“show Markup” lalu klik “Comments” 



1. Menambahkan catatan, pesan atau komentar.

 Jalankan aplikasi Microsoft Word dan kemudian

buka dokumen yang akan diberi catatan, pesan

atau komentar.

 Seleksi atau sorot terlebih dahulu kata, frase atau

kalimat yang akan diberi catatan, pesan atau

komentar.

 Klik tab Review dan kemudian klik tombol New

Comment.





Di kotak komentar (kotak warna merah di sebelah kanan

dokumen) yang muncul, ketikkan catatan, pesan atau

komentar Anda. Untuk memberi catatan, pesan atau

komentar pada kata, frase atau kalimat yang lain, Anda dapat

mengulangi langkah di atas.





Untuk menambahkan catatan, pesan atau komentar pada

kata, frase atau kalimat yang sama, sorot area komentar yang

sudah ada, pastikan Anda masih berada di tab Review dan

kemudian klik tombol New Comment kembali.

Untuk dokumen yang dikerjakan secara tim, cara ini dapat

digunakan oleh anggota tim lain untuk menambahkan catatan,

membalas komentar atau menanggapi.

Kotak komentar akan ditambahkan di bawah kotak komentar

yang sudah ada sebelumnya.

Anda dapat menuliskan catatan, pesan atau komentar di kotak

komentar tambahan.





2. Meninjau komentar.

Komentar yang ditambahkan di dokumen Microsoft

Word dapat ditinjau (review). Ada dua pilihan tinjauan

yaitu secara vertikal dan horisontal. Berikut ini adalah

cara meninjau komentar yang ada di dokumen secara

vertikal.

Pastikan Anda masih berada di tab Review, klik tanda

panah ke bawah dari tombol Reviewing Pane dan

kemudian pilih Reviewing Pane Vertical.







3. Menghapus komentar.
Catatan, pesan atau komentar yang ditambahkan di dokumen Microsoft Word melalui kotak komentar dapat dihapus. Anda 
dapat menghapus catatan, pesan atau kometar tertentu, sebagian atau keseluruhan. Sebagai contoh, untuk menghapus 
semua catatan, pesan atau komentar yang ada di dokumen word, pastikan Anda berada di tab Review (1), klik tombol Delete 
(2) dan kemudian pilih Delete All Comment in Document (3).





Membalas komentar di Word



Cara Memberikan

Ulasan (komentar) 

dalam Artikel di Word dengan

“Fast Track”



Berikut tata cara menggunakan Track Changes di Word: Buka Review di menu bar

bagian atas tampilan Word Cari dan temukan Track Changes, lalu klik Kemudian

blok tulisan atau teks yang ingin diberi catatan atau saran Masukkan catatan atau

saran di kolom Comments yang muncul

Berikut cara meninjau perubahan dalam dokumen: Buka Review pada menu bar

Pilih Tracking, lalu klik Display for Review Untuk meninjau perubahan, ditunjukkan

oleh garis merah di margin, pilih Simple Markup Untuk tampilan detail perubahan,

pilih All Markup Untuk pratinjau tentang bagaimana dokumen akan terlihat jika Anda

membuat semua perubahan yang disarankan permanen, pilih No Markup Untuk

melihat dokumen asli seolah-olah semua perubahan yang disarankan telah

dihapus, pilih Original







Meninjau perubahan
Tracked changes hanyalah penyaranan perubahan. Untuk menjadikannya permanen, mereka harus diterima. 
Di sisi lain, penulis asli mungkin tidak setuju dengan beberapa pelacakan perubahan dan memilih untuk 
menolaknya.
Ingat bahwa menyembunyikan Track Changes ini tidak sama dengan reviewing changes. Anda harus 
menerima atau menolak perubahan sebelum mengirim versi final dari dokumen Anda.





INFORMASI JURNAL NASIONAL

https://jurnal.stie-aas.ac.id/
http://jurnal.lenterah.tech/index.php

https://jurnal.stie-aas.ac.id/
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