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Revisi Makalah

• Revisi makalah dilakukan apabila hasil review dari
jurnal yang dikirimkan setelah dilakkan review oleh
reviewer terdapat kekurangan yang harus diperbaiki
oleh author.

• Kegiatan revisi makalah dilakukan pengerjaanya
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh
penerbit jurnal.

• Pengiriman hasil revisi author bisanya dilakukan
melalui sistem OJS pada alamat website masing-
masing penerbit, tetapi terdapat juga yang dilakukan
secara manual dengan cara mengirimkan hasil revisi
ke email yang sudah ditentukan penerbit



Bagaimana mekanisme di JPIT ?

• Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT) menggunakan
sistem OJS dalam penyampaian hasil revisi makalah yang telah
diperbaiki.

• Pengiriman makalah hasil revisi pada JPIT dilakukan melalui sistem
OJS di: http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/informatika

• Author melakukan upload makalah hasil revisi harus sesuai
dengan hasil review reviewer dan arahan review editor.

• Sistem OJS yang digunakan JPITadalah OJS versi 2.0

http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/informatika


Dokumen

• Ditujukan untuk penulis yang hendak mengirimkan revisi
artikelnya ke jurnal online: revisi dari hasil review dan dari
hasil proof-reading / layout

• Upload file revisi artikel bukan berarti mensubmit ulang
dan mengupload file artikel baru



Tata cara Unggah Dokumen

Setelah melakukan
Login dengan
menggunakan
username dan
password author, maka
tampilan akan berada
pada halaman utama
author:



Setelah itu, Klik “ 1 Archive” untuk melihat
artikel yang sudah di submit oleh author dan
akan masuk kepada halaman berikut:



Pada halaman active 
submission akan
menampilkan identitas
artikel yang kita submit 
beserta status dari hasil
review artikel tersebut.  
Untuk melihat hasil
review, kemudian klik
hasil review tersebut dan
akan masuk kepada
halaman detail review 
artikel author.



Perlu diperhatikan..!

Untuk Upload hasil revisi artikel yang telah direvisi oleh
author, dapat di upload melalui bagian “ Upload Author 
Version”, dengan cara klik Browse dan Upload.



Kesulitan Meng-Unggah..?

Jika terdapat kesulitan dalam upload revisi artikel yang 
telah diperbaiki, silahkan menghubungi email kami: 

informatika.ejournal@poltektegal.ac.id

Atau

oman.somantri@poltektegal.ac.id
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