PANDUAN REVIEW MANUSKRIP MEDIAPSI
Panduan untuk Mitra Bestari (Reviewer)
I. AKSES
Untuk mengakses MEDIAPSI, maka mitra bestari harus terdaftar terlebih dahulu pada sistem
MEDIAPSI sesuai dengan peran masing-masing. Peran untuk mitra bestari pada sistem jurnal
online MEDIAPSI disebut REVIEWER.
II. PENDAFTARAN
a. Mitra bestari bisa mendaftar secara mandiri di sistem MEDIAPSI.
b. Mitra bestari bisa didaftarkan ke dalam sistem MEDIAPSI oleh pengelola journal (JOURNAL
MANAGER).
III. PENDAFTARAN MANDIRI
a. Buka laman MEDIAPSI (http://mediapsi.ub.ac.id/)
b. Pada menu utama pilih REGISTER

c. Setelah masuk ke halaman REGISTER, isi semua isian yang diperlukan dengan data yang
sesuai (terutama pada bagian yang bertanda bintang/wajib diisi).
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d. Setelah mengisi semua isian yang diperlukan, pada bagian akhir jangan lupa beri tanda
centang pada bagian CONFIRMATION: SEND ME A CONFIRMATION EMAIL INCLUDING
MY USERNAME AND PASSWORD, untuk mengirim username dan password secara otomatis
ke email yang telah didaftarkan.
e. Kemudian pada bagian REGISTERED AS, centang pilihan sebagai REVIEWER: WILLING TO
CONDUCT PEER REVIEW OF SUBMISSIONS TO THE SITE dan isi kolom IDENTIFY
REVIEWING INTERESTS (SUBSTANTIVE AREAS AND RESEARCH METHODS).
f. Klik REGISTER untuk memroses pendaftaran.
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g. Setelah proses pendaftaran selesai, maka mitra bestari dapat melakukan LOG IN ke dalam
jurnal MEDIAPSI.
IV. PROSES REVIEW
a. Mitra bestari yang diminta untuk melakukan review akan mendapatkan notifikasi pada email
yang didaftarkan yang berisi URL/tautan menuju halaman REVIEWER. Klik tautan tersebut.

b
a

b. Pada email tersebut juga terdapat informasi mengenai tenggat waktu/deadline proses review.
Diharapkan agar mitra bestari dapat menyelesaiakan proses review maksimal pada tanggal
tersebut.
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c. Setelah URL/tautan tersebut diklik, maka mitra bestari akan berada di halaman REVIEWER.

d

d. Terdapat LIMA langkah dalam melakukan proses review. Langkah PERTAMA adalah dengan
merespon permintaan untuk melakukan review dengan cara klik WILL DO THE REVIEW.
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e. Selanjutnya mitra bestari akan dibawa ke halaman email untuk memberitahu editor jurnal
bahwa Anda bersedia melakukan review. Tidak perlu mengisi apapun pada bagian ini, cukup
klik SEND pada bagian bawah.

e
f. Langkah KEDUA adalah mengunduh/download manuskrip yang perlu di-review. Berkas/file
yang berisi manuskrip baru bisa diunduh jika mitra bestari memilih opsi WILL DO THE
REVIEW pada langkah PERTAMA (lihat poin d).

f

g

i
g. Langkah KETIGA adalah mengisi REVIEW FORM dengan cara klik tautan REVIEW FORM
pada bagian nomor 3.
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h. Selajutnya, mitra bestari diminta untuk mengisi REVIEW FORM pada seluruh bagiannya
sesuai dengan penilaian Anda terhadap manuskrip yang sudah Anda review. Setelah
melengkapi semuanya, silahkan klik SAVE.

==================================================

h
i. Jika mitra bestari memberikan komentar atau catatan langsung pada berkas/file manuskrip
yang telah diunduh, mitra bestari dapat mengunggah/upload kembali berkas/file tersebut pada
bagian nomor 4 dengan cara BROWSE berkas yang dimaksud dan klik UPLOAD (lihat kembali
halaman 4). Ini merupakan langkah KEEMPAT.
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j. Langkah KELIMA, yang merupakan langkah terakhir dari proses review ini, dilakukan dengan
memberikan rekomendasi terhadap manuskrip yang sudah Anda review. Pada drop-down list,
pilih salah satu rekomendasi kemudian klik SUBMIT REVIEW TO EDITOR. Adapun
rekomendasi yang dapat diberikan reviewer pada editor adalah sebagai berikut:
1. Accept Submission (Artikel diterima tanpa syarat).
2. Revision Required (Artikel diterima dengan catatan harus dilakukan revisi).
3. Resubmit for Review (Artikel dikembalikan untuk dilakukan perbaikan besar/mayor).
4. Resubmit Elsewhere (Artikel tidak dapat diterima karena substansi artikel tidak sesuai
dengan bidang ilmu namun direkomendasikan untuk diterbitkan di jurnal lain).
5. Decline Submission (Artikel tidak layak diterbitkan).
6. See Comment (Untuk melihat komentar review kepada editor pada REVIEW FORM
sebelumnya).

j

k. Kemudian mitra bestari akan dialihkan menuju halaman notifikasi email kepada editor untuk
menginformasikan bahwa Anda telah selesai melakukan review. Tidak ada isian apapun yang
perlu dilengkapi pada bagian ini, cukup klik SEND pada bagian bawah.

k
l. Proses review selesai.
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