
Langkah-langkah melihat hasil review dari Reviewer dan 
submit ulang hasil perbaikan 

 
1. Login ke https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba 
2. Setelah Login penulis akan masuk ke Beranda Pengguna. Pada Beranda Pengguna dibagian 

Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara klik 1 Aktif (lihat gambar). 
 

 
 

3. Setelah 1 Aktif diklik maka akan muncul beranda Penyerahan Aktif, pada beranda 
Penyerahan Aktif akan terdapat daftar artikel Penulis. Langkah selanjutnya Klik pada Judul 
artikel. 
 

 
 
 
 

https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba


4. Setelah Judul artikel diklik akan muncul beranda #ID Ringkasan (contoh: #931 Ringkasan). 
Langkah selanjutnya klik pada TINJAUAN. 
 

 
 

5. Setelah TINJAUAN diklik akan muncul Beranda Review. Pada beranda ini ada 3 bagian yaitu 
bagian Naskah, Peer Review dan Keputusan Editor. Keterangan ketiga bagian tersebut akan 
dijelaskan setelah gambar dibawah 
 

 



Keterangan: 
a. Naskah 

Bagian naskah merupak keterangan nama penulis, judul artikel dan Editor Bagian (editor 
distribusi antara Penulis dan Reviewer) 
 

b. Peer Review 
Bagian Peer Review merupakan tahapan proses review, Tahapan review bisa terdiri dari 
beberapa tahap tergantung keputusan Reviewer A dan B (Tahapan 1, Tahapan 2, …dst.) 
Tahapan review terdiri dari , ,  dan Versi Review Dimulai Terakhir Dimodifikasi File yang 

. diunggah
- merupakan versi awal artikel yang belum direview Versi Review 
- menunjukkan tanggal artikel direview Dimulai 
- menunjukkan tanggal artikel hasil review diunggah oleh Terakhir Dimadifikasi 

Reviewer 
- merupakan artikel yang telah diunggah oleh Reviewer, File yang diunggah 

tercantum Reviewer, artikel dan tanggal unggah (contoh: Reviewer A 931-2817-1-
RV.DOCX 2018-07-31). Pada bagian ini artikel hasil review untuk diunduh oleh 
penulis. 

Catatan: Pengunduhan artikel agar dicek Reviewer A atau B dan tanggal unggah sesuai 
dengan e-mail pemberitahuan. 
 

c. Keputusan Editor 
Bagian Keputusan Editor merupakan keputusan yang telah editor ambil sesuai dengan 
saran Reviewer apakah artikel perlu direvisi atau artikel ditolak. Pada bagian ini terdiri 
dari , , , dan . Keputusan Beritahu Editor Versi Editor Versi Penulis Unggah versi penulis
-  merupakan keputusan yang diambil sesuai saran Reviewer: Keputusan
- merupakan bagian pengiriman email  pemberitahuan (Beritahu Editor gambar 

) kepada Editor Bagian oleh penulis jika artikel perbaikan sudah amplop surat
diunggah oleh penulis dan catatan email ( ) pemberitahuan antara ikon obrolan
Editor Bagian dan Penulis. 

- merupakan artikel yang sudah disetting oleh Editor Bagian untuk proses Versi Editor 
review dengan menghilangkan nama penulis dan alamat penulis (blind review 
process) 

- merupakan artikel yang diunggah oleh penulis (jika proses unggah Versi Penulis 
perbaikan penulis berhasil maka akan muncul file artikel (penamaan artikel sudah 
otomatis dirubah oleh sistem). 

- merupakan bagian untuk mengunggah artikel perbaikan Unggah versi penulis 
penulis. 

 
6. Untuk mengirimkan file perbaikan, pada bagian Keputusan Editor klik Choose File 

atau Browse lalu cari artikel yang akan diunggah, setelah itu jangan lupa menekan tombol 
Unggah. Lihat gambar pada bagian 5. 
Jika unggahan berhasil makan akan muncul pada Versi Penulis yang pada awal tercatat Tidak 
Ada menjadi nama file artikel (penamaan artikel dirubah otomatis oleh sistem). 

 


