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Proses Review

Setelah proses penyerahan selesai, artikel Anda akan masuk ke proses review JMM. Status
“Menunggu Penugasan” berarti artikel Anda belum masuk ke tahap review. Jika artikel
Anda sudah masuk ke tahap review, statusnya akan berubah menjadi “Dalam Review”, seperti
pada tampilan di bawah ini.

Apabila sudah ada keputusan dari Reviewer (Mitra Bestari), Editor akan mengirimkan email
konfirmasi terkait hasil review kepada Anda. Untuk melihat hasil review dari Reviewer, klik
“Dalam Review”, lalu akan muncul tampilan sebagai berikut.

Anda dapat melihat keputusan Editor atas artikel Anda di bagian “Keputusan Editor”. Ada
beberapa keputusan yang mungkin diberikan oleh Editor, yaitu “Terima Penyerahan” (artikel
diterima dan artikel tidak perlu direvisi), “Revisi Dibutuhkan” (artikel perlu direvisi, namun tidak
akan direview kembali), “Menyerahkan Ulang Untuk Review” (artikel perlu direvisi dan akan
direview kembali), atau “Menolak Penyerahan” (artikel ditolak).
Jika artikel Anda harus direvisi, dan Anda sudah selesai merevisinya, unggah file terbaru
dengan cara klik “Browse” pada bagian “Unggah Versi Penulis”, serta pastikan Anda klik
“Unggah”. Dalam mengirimkan file hasil revisi, Anda akan diminta untuk mengunggah file, yaitu
File Paper Hasil Revisi untuk Reviewer (mitra bestari) dan Editor. File hasil revisi juga
dilampirkan dalam email yang dikirimkan ke melalui pengiriman email via OJS atau secara
konvensional (login email penulis dan mengirim file pada alamat email Editor).

Jika Anda sudah berhasil mengunggah versi terbaru dari artikel Anda, tampilan akan menjadi
seperti di bawah ini.

Langkah-langkah di atas akan terus Anda ulangi jika Anda masih diminta untuk merevisi artikel
Anda, sampai pada akhirnya ada keputusan dari Editor apakah akan menerima atau menolak
artikel Anda.

Jika Anda ingin mengirimkan email kepada Editor, Anda dapat klik tanda kotak yang ada di
sebelah kiri “Rekam Email Editor/Penulis”. Fitur ini berfungsi untuk komunikasi Anda dengan
Editor, sehingga bisa dilakukan kapanpun. Setelah Anda klik tanda kotak tersebut, Anda akan
menuju ke tampilan seperti di bawah ini. Cara penulisan email sama seperti layaknya email
biasa.

Jika artikel Anda sudah mendapatkan keputusan “Terima Penyerahan” dari Editor, Anda akan
menerima email konfirmasi dari Editor. Status penyerahan artikel Anda akan berubah
menjadi “Dalam Proses Pengeditan”, seperti pada tampilan di bawah ini.

Jika sudah sampai tahap ini, Anda akan berkomunikasi langsung dengan Editor untuk hal
terkait penyeragaman format, proofreading, dan hal-hal lainnya yang terkait persiapan publikasi
artikel Anda.

Jika artikel Anda sudah dipublikasikan, maka artikel Anda akan hilang dari halaman
“Penyerahan Aktif”. Anda dapat melihat status publikasi artikel Anda dengan klik “Arsip” di
bawah “Penyerahan Aktif”. Volume dan Nomor JMM dimana artikel Anda dipublikasi dapat Anda
lihat pada bagian “Status”, seperti pada tampilan berikut.
Jika artikel Anda ditolak, maka artikel yang telah Anda unggah juga akan hilang dari halaman
“Penyerahan Aktif”. Anda dapat melihat artikel Anda dalam “Arsip”, dan akan muncul status
“Arsip” pada artikel Anda yang ditolak oleh JMM.

