Catatan: Gambar sebagai ilustrasi saja.

Panduan Mengirimkan Artikel
1.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh penulis adalah melakukan pendaftaran
melalui menu “REGISTER”.
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2.

Lengkapi form isian pendaftaran, pengguna baru akan didaftarkan sebagai “Reader”
dan “Author”. Meskipun tidak diwajibkan oleh sistem, kami mewajibkan
“Affiliation” dan “Country” untuk diisi oleh pengguna baru. Setelah form
pendaftaran diisi, klik tombol “Register”.
Setelah melakukan pendaftaran, pengguna dapat melakukan login dengan
memasukkan username dan password yang terdapat pada form Login.
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3.

Klik menu “Online Submission” untuk membuka submission form.

1

3

2

3

Penjelasan :
a. Bagian 1 adalah langkah-langkah yang harus diikuti oleh penulis dalam proses
mengirimkan naskah jurnal.
b. Bagian 2 merupakan checklist yang harus diperhatikan oleh penulis berkaitan
dengan naskah yang akan dikirim.
c. Bagian 3 adalah pernyataan bahwa penulis menyetujui semua syarat dan ketentuan
hak cipta yang ditetapkan oleh Refleksi Hukum
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4.

d. Centang semua checkbox pada bagian 2 dan 3 seperti pada gambar di atas. Setelah
itu klik tombol “Save and Continue”.
Selanjutnya, penulis wajib mengunggah naskah yang akan diajukan. Petunjuk dan
langkah mengunggah naskah telah disediakan pada halaman ini.
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Penjelasan :
a. Bagian 1 adalah petunjuk untuk mengunggah berkas naskah
b. Bagian 2 adalah form untuk menggunggah naskah. Setelah memilih berkas yang
akan diunggah, penulis harus menekan tombol “Upload”.
c. Pastikan berkas yang diunggah telah diproses untuk memenuhi ketentuan “Blind
Review”. Klik tautan “Ensuring a Blind Review” untuk melihat langkah-langkah
memproses berkas untuk “Blind Review”.
d. Setelah berkas terunggah, penulis dapat melanjutkan ke proses berikutnya dengan
menekan tombol “Save and Continue”
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5.

Selanjutnya penulis diminta untuk memasukkan informasi metadata naskah.

Jika terdapat lebih dari 1 penulis naskah, tekan tombol “Add Author” untuk
menampilkan form isian author berikutnya. Klik tombol panah untuk mengatur uruturutan penulis.
Catatan :
a. Nama depan, nama tengah dan nama belakang harus ditulis dengan format
“Sentence Case”
b. Apabila nama penulis hanya terdiri dari 1 kata, maka First Name dan Last Name
diisi dengan nama penulis tersebut.
Contoh : Jika nama lengkap penulis adalah “Ismanto”, maka First Name dan Last
Name harus diisi dengan kata “Ismanto”.
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6.

Masukkan Judul, Abstrak, Kata Kunci, Referensi pada kolom yang disediakan.

Keterangan :
a. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing dalam
1 (satu) paragraf. Untuk abstrak berbahasa Inggris, ditulis dalam format Italic.
b. Kata kunci dipisahkan dengan tanda titik koma (;)
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c. Penulisan Referensi mengacu pada format OSCOLA seperti yang telah ditentukan
oleh Refleksi Hukum.
7.

Selanjutnya adalah mengunggah berkas-berkas tambahan yang mendukung naskah
jurnal. Berkas-berkas tambahan ini dapat berupa research instrument, Kumpulan data,
yang sesuai dengan persyaratan tinjauan etika penelitian, Sumber yang nantinya tidak
tersedia bagi pembaca, gambar dan tabel yang tidak bisa diintegrasikan ke dalam teks
itu sendiri, atau bahan lain yang menambah kontribusi bagi pekerjaan.

Pilih berkas tambahan yang akan diunggah, lalu klik tombol upload. Pastikan berkasberkas tambahan ini telah memenuhi syarat untuk proses “Blind Review”.
Selanjutnya silahkan mengisi metadata untuk berkas tambahan yang telah diunggah
tersebut, lalu klik “Save and Continue” untuk kembali ke halaman “Supplementary
File”.
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Klik tombol “Save and Continue” untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.
Keterangan: Langkah ini tidak wajib untuk dilakukan.
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8.

Langkah terakhir adalah konfirmasi.

Klik tombol “Finish Submission” untuk menyelesaikan proses pengiriman naskah.
Naskah yang sudah berhasil dikirim akan tampil pada halaman “Active Submission”.
Pada halaman ini, penulis dapat melihat status naskah berupa “Awaiting assignment”,
“In review”, “In Editing” atau “Published”.
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