Panduan Penulis Memasukan Naskah di JHLI

1. Silahkan kunjungi website jhli.icel.or.id
2. Setelah masuk, klik Login jika sebelumnya sudah pernah mendaftar dan/atau klik
Daftar apabila sebelumnya belum pernah membuat akun di jhli.icel.or.id

3. Bagi calon penulis wajib mendaftar dan mengisi form di jhli.or.id
Pada bagian isian terakhir silahkan beri tanda ceklis (✓) di kotak Penulis.

Setelah mengisi form pendaftaran jangan lupa klik tombol Daftar.

Pada tahap ini akun sudah terbuat dan siap memasukkan naskah. Selanjutnya Login
untuk memasukkan naskah

4. Login dengan akun yang telah dibuat sebelumnya dengan memasukkan nama
pengguna dan kata sandi.

5. Setelah login, maka anda bisa memasukan naskah baru. Caranya dengan klik
“Penyerahan Naskah Baru” seperti gambar di bawah ini.

Pada tahap selanjutnya terdapat 5 tahapan untuk mengunggah naskah ke sistem OJS
JHLI.

Tahap 1 Mulai/ Start
Pada tahap ini penulis akan memilih memasukan sebuah artikel/ ulasan. Pilih bagian artikel
jika akan memasukan sebuah artikel dan sebaliknya.
Jika sudah lanjut pada tahap berikutnya.

Tahap 2 Unggah Naskah/ Upload Submission
Pada tahap ini silahkan unggah/ upload naskah anda ke sistem. Dibagian ini penulis bisa
mengunggah abstak maupun naskah lengkapnya. Simpan dan lanjutkan jika sudah.

Tahap 3 Masukkan Metadata
Isi nama penulis naskah, sesuai dengan nama di identitas masing-masing. Apabila nama
penulis hanya terdiri dari 1 kata, maka penulisan nama adalah sama diletakkan pada
bagian Nama Depan dan Nama Belakang. Seperti contoh pada gambar di bawah (bubble
merah).
Form yang bertanda * wajib diisi oleh penulis. Setelah selesai Simpan dan lanjutkan ke
tahap berikutnya.

Tahap 4

Tahap 4 Unggah File Tambahan
Pada tahap ini apabila tidak ada file/dokumen tambahan yang mau diunggah maka lanjutkan
pada tahap berikutnya.

Tahap 5
Tahap ini adalah tahap terakhir penyerahan naskah. Apabila penulis sudah menggunggah
naskah/ dokumen di tahap selanjutnya klik “Penyerahan Selesai” untuk menyerahkan
naskah pada redaksi JHLI dan naskah sudah tersimpan di OJS JHLI.

--Selesai-Terima Kasih

