
PROSEDUR MELAKUKAN REVIEW PADA ARTIKEL SEBAGAI REVIEWER URECOL 7: 

1. Lakukan registrasi melalui website: urecol.org 

 

 

2. Anda akan diberikan informasi terkait dengan kewajiban sebagai peserta. Lewati kebawah dan 

lakukan “ Klik “ pada Klik Untuk Registrasi di bagian bawah 

 

 



3. Jika pada Urecol sebelumnya anda sudah pernah ikut maka anda akan dapat langsung masuk dalam 

system melalui user terdaftar dan tuliskan nama user atau alamat e-mail dalam kotak yang tersedia 

dan menuliskan sandi. Jika anda lupa sandi, silahkan “klik” pada lupa sandi anda. Tetapi jika anda 

belum pernah mendaftar dan ikut kegiatan maka anda diminta untuk “klik” pada Buat akun dan 

mendaftar seminar sebagai berikut: 

 

 

4. Setelah mendaftar baru, anda akan menerima notifikasi telah terdaftar memalui email yang 

didaftarkan dan melakukan “klik” pada link yang terdapat dalam email. Berikutnya anda dapat login 

sewaktu-waktu dalam system Urecol.org  

5. Untuk menjadi reviewer, anda akan diverifikasi oleh editor dan diberikan hak akses masuk sebagai 

reviewer dan akan diberitahu oleh tim editor bahwa anda sudah bisa menjadi reviewer. 

6. Setelah di berikan kewenangan sebagai reviewer, maka anda berkewajiban untuk melengkapi data 

anda terutama bidang kajian spesifikasi dari keahlian anda sehingga anda hanya akan diberikan 

naskah sesuai dengan keahlian anda. Melengkapi data tersebut melalui login ke website dan akan 

menemui tampilan website sebagai berikut: 

 



7. Lakukan “klik” pada Anda adalah reviewer atau anggota dari komite program dan “klik” Pilih Topik 

Prioritas kemudain aktifkan bidang keahlian dengan melakukan “klik”pada kotak dan akan muncul 

tanda centang lalu lakukan “klik”pada Simpan pilihan 

 

  

8. Setelah itu, anda akan kembali pada layar sebelumnya dan sudah siap melakukan review pada artikel 

yang dikirimkan dari editor ke system anda melalui  “klik” Edit Review: 

 

 



9. Setelah anda masuk ke dalam edit review, anda akan dihadapkan banyak artikel dengan contoh 

sebagai berikut: 

 

Artikel yang dikirimkan akan mempunya tanda berupa angka yang berwarna merah. Jika anda sudah 

melalukan review dan mengirimkan hasil review pada editor maka angka merah berubah menjadi 

warna hijau sampai akhirnya anda tidak lagi mendapat tugas untuk mereview artikel lagi.  

 

10. Langkah untuk mereview adalah: Lakukan “kllik”pada tampilkan abstrak yang ada dibawah kotak 

angka dan judul artikel, maka akan tampil abstrak sebagai contoh berikut ini: 

 

Kemudian lakukan “klik” pada Kontribusi19.docx dibagian atas tulisan abstrak, maka anda 

medapatkan download dari abstrak bahkan mungkin dengan full textnya. 

11. Lakukan review meliputi: Sistematika penulisan dan tatacara sesuai dengan panduan URECOL 7 



yang dapat didownload pada website urecol.org dibagian kanan atas. Pelajarilah dan berikan 

komentar terutama pada sistematika artikel yang direview dan konten naskah artikel. 

 

 



12. Buatlah catatan yang baku untuk diisikan dalam form review setelah anda selesai melakukan review 

dengan melakukan “klik”pada Edit Review yang berada samping tulisan ikstisar atau  dibagian 

bawah icon URECOL 

 

 

13. Berikan komentar dengan melakukan “klik” pada Masukan Review yang berwarna kuning: 

 



14. Komentar dapat diberikan untuk editor, penulis dan kesimpulan dari keseluruhan hasil review dengan 

memberi tulisan pada kotak tersedia dan melakukan “klik”pada bulatan setiap form penilaian hingga 

terisi semua terutama yang bertanda bintang adalah wajib disii dan terakhir lakukan “klik”pada Kirim 

Review dibagian bawah kanan. 

 

 

15. Jika anda melawati dari form penilaian yang wajib diisi, maka pada saat anda mengirimkan review akan 

mendapatkan tanda sebagai berikut: 

 

Maka anda berkewajiban untuk mengulang mengisi komentar maupun menilai form penilaian hingga 

terisi semua dan lakukan ulang “klik” pada Kirim Review seperti sebelumnya. 



 

16. Jika sudah berhasil maka angka maupun judul artikel akan berubah menjadi warna hijau yang berarti 

naskah sudah direview dan dikembalikan pada editor 

17. Anda dapat keluar dari sitem atau langsung menutup website sehingga sewaktu-waktu dapat 

berkunjung ke website tanpa harus login lagi. 

 

 

 

   

 

 


