Online Submission: Petunjuk Penyerahan Naskah Melalui OJS
Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan

1. Penyerahan naskah dilakukan melalui open journal system pada laman Veritas di Submission.
2. Pertama-tama, penulis mendaftarkan diri dengan masuk ke Register. Penulis kemudian mengisi
data Profile dan Login yang diperlukan:
• Nama depan, nama tengah dan nama belakang
• Afiliasi: nama institusi di mana penulis bernaung
• Negara dari mana penulis berasal
• Email, Username dan Password
• Jika penulis ingin menjadi Reviewer dapat mengeklik pilihan tersebut
Setelah semua selesai diisi, klik Register

3. Setelah pendaftaran selesai, masuklah sebagai Author, lalu pilih New Submission. Ada lima
langkah penyerahan naskah : (1) Start, (2) Upload Submission, (3) Enter Metadata, (4)
Conformation, (5) Next steps.

4. Langkah pertama dalam kolom Start, bacalah copyright statement dan jika Anda setuju silakan
lanjutkan dengan klik “I agree to abide by the terms of the copyright statement.”

5. Selanjutnya, pilihlah Section sesuai dengan jenis naskah yang ingin diserahkan.

•
•
•

Articles: naskah berupa kajian konseptual, hasil penelitian, pemikiran interaksi berkaitan
dengan topik kekinian, bahan eksegesis/eksposisi, materi pengamatan, studi kasus dan bentuk
ekspresi pikiran lainnya dalam lingkup luas penelitian teologi.
Sermon: naskah khotbah atau orasi ilmiah
Book Reviews: ulasan buku, dianjurkan buku-buku terkini yang baru terbit.

6. Di bagian bawah Section, bacalah Submission Requirements dan klik semua persyaratan yang
harus dipenuhi.

7. Dalam kolom Upload Submission pilihlah komponen artikel yang sesuai dan pastikan naskah
yang dikirim sudah merahasiakan identitas penulis (bacalah Ensuring a Blind Review).
Selanjutnya Upload file anda dan setelah selesai klik Continue.

8. Dalam kolom Enter Metadata masukkan data-data yang diminta, sebagai berikut:
• Title: judul artikel
• Subtitle: subjudul (jika ada)
• Abstract: dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 100-250 kata
• Add Contributor: tambahkan nama penulis lainnya jika penulis lebih dari satu
• Language: bahasa yang digunakan
• Subject: subjek penelitian
• Keywords: semua kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris
• References: semua daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan
Setelah semua data selesai diisi, klik Save and continue.

9. Jika data yang anda masukkan sudah benar, lakukan konfirmasi dalam Kolom Confirmation
dengan klik Finisih Submission.

10. Langkah selanjutnya, melalui surat elektronik, anda akan dihubungi oleh editor terkait
penyerahan naskah anda.

11. Jika anda mengalami kesulitan dalam melakukan penyerahan secara daring, anda dapat
menghubungi editor di veritas@seabs.ac.id

