DESKRIPSI
Jurnal Ruang Arus merupakan sebuah jurnal ilmiah interdisipliner tentang HIV & AIDS
yang memberikan perhatian pada penelitian dasar, klinis, epidemiologis dan
pencegahan. Jurnal ini diterbitkan atas kerja sama antara Pusat Penelitian HIV dan AIDS
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta dan Yayasan AIDSIna Jakarta. Jurnal ini
menerbitkan berbagai artikel yang berasal dari penelitian lapangan, kajian pustaka atau
kajian teoritik dan komentar. Artikel yang diterbitkan merupakan hasil kajian yang
berupaya untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan perawatan,
pengelolaan program dan pengembangan kebijakan yang mendukung, pengembangan
upaya baru di dalam pencegahan dan perawatan serta pengembangan metodologi
penelitian.
Dalam satu tahun, jurnal ini terbit secara rutin setiap enam bulan sekali. Tidak menutup
kemungkinan, Jurnal ini diterbitkan dalam bentuk Suplemen untuk setiap periode
penerbitan jika terdapat tema tertentu yang ingin diangkat. Jurnal ini bisa diakses oleh
semua orang (open access) secara online pada www.jurnalruangarus.org (dalam proses).
Selain itu, Jurnal ini juga akan diterbitkan dalam bentuk cetakan yang didistribusikan
oleh Pusat Penelitian HIV dan AIDS, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Dokumen yang diterbitkan adalah dokumen yang belum pernah diterbitkan dalam
bentuk publikasi yang lain. Untuk penerbitan perdana, dokumen sudah diterima oleh
Tim Editor pada tanggal 15 Januari 2012. Waktu yang diperlukan untuk mengkaji
dokumen dan proses komunikasi sekitar 4-6 minggu serta memberikan waktu sekitar
dua (2) minggu bagi finalisasi dokumen dan penerbitan.
Semua dokumen akan direview pertama kali oleh tim editor dan jika tidak sesuai dengan
persyaratan dalam pengertian topic dan format akan ditolak. Dokumen yang memenuhi
persyaratan akan dikirim ke dua orang pengkaji. Oleh karena jurnal ini terbit dua kali
setahun maka hanya beberapa dokumen saja yang bisa diterima untuk dipublikasikan
setiap nomor. Informasi tentang pengkaji dokumen tidak diberitahukan kepada pihak
lain kecuali dewan editor dan pengkaji itu sendiri.
Setelah artikel dinyatakan diterima, semua penulis akan memperoleh dokumen siap
cetak untuk memeriksa ketepatan dalam pengetikan. Dokumen bukti cetak harus di
periksa dengan cermat dan dikembalikan dalam satu minggu setelah dokumen diterima
oleh penulis.

Informasi mengenai jurnal ini dapat diakses di http://www.arc-atmajaya.org atau
http://www.aids-ina.org.
FORMAT ARTIKEL
Semua dokumen harus diketik berspasi ganda dan menggunakan Microsoft Word.
Dokumen lengkap termasuk tabel, grafik atau diagram harus dikirimkan secara
elektronik sebelum batas waktu yang ditentukan ke editor di ruangarus@arcatmajaya.org. Bila ada pertanyaan terkait informasi mengenai Jurnal Ruang Arus dapat
ditujukan ke penanggung jawab yaitu Anindita Gabriella, M.Psi dengan email
anindita.gabriella@gmail.com atau gabi@arc-atmajaya.org atau ruangarus@arcatmajaya.org.
Panjang halaman tidak boleh lebih dari 30 halaman, termasuk di dalamnya bagian
utama, tabel/grafik/diagram, dan daftar rujukan. Jumlah tabel dan/atau grafik/diagram
tidak lebih dari 4 buah. Gaya penulisan artikel perlu merujuk pada Manual Publication of
the American Pyschological Association (APA). Semua artikel yang dikirimkan harus
mempertimbangkan aspek etik penulisan (lihat bagian etik penulisan di bawah) dan
sensitif gender. Di dalam bagian utama artikel, tidak diperbolehkan untuk menuliskan
nama atau identitas dari penulis dimanapun untuk menjamin bahwa proses kajian bisa
dilakukan secara anonim (blinded).
KOMPONEN DOKUMEN
1. Surat Pengantar
Penulis utama bertanggung jawab untuk membuat surat pengantar artikel yang
mencakup tentang judul artikel dan penulis, pernyataan bahwa artikel ini belum
pernah dipublikasikan dimanapun atau tidak sedang dalam proses dikaji di
publikasi yang lain. Kontak rinci dari penanggungjawab artikel yang berisi
tentang nama, afiliasi, alamat, nomor telpon dan alamat email perlu juga
dimasukkan.
2. Halaman Judul
Halaman judul hanya berisi judul artikel beserta daftar penulisnya beserta
informasi lembaga yang menjadi afiliasi dari masing-masing penulis (nama
lembaga, alamat, nomor telpon dan alamat email). Penulisan nama penulis
disertai dengan gelar. Pada halaman ini penulis yang menjadi kontak bagi
korespondensi tentang artikel yang diajukan juga perlu dituliskan beserta nomor
telpon dan alamat emailnya. Perlu diperhatikan di dalam membuat judul karena
judul sering digunaan dalam sistem pencarian dokumen. Gunakan judl yang
singkat, informatif dan memastikan bahwa HIV/AIDS sebagai fokus dapat
tercermin di dalam judul.
3. Abstrak
Panjang abstrak diharapkan tidak lebih dari 300 kata, tidak termasuk judul,
penulis dan kata kunci. Abstrak berisi tentang permasalahan, metode penelitian

dan analisis dan hasil pokok serta rekomendasi utama. Penulis perlu
menghindari penggunaan singkatan di dalam menulis abstrak. Penulis juga
diminta untuk menentukan hingga 5 kata kunci.
4. Bagian Utama Artikel
Bagian ini dimulai dengan judul artikel tanpa nama penulis sehingga
memungkinkan untuk dilakukan kajian yang anonim. Bagian utama artikel terdiri
dari: pendahuluan, metode, hasil, diskusi dan kesimpulan dan implikasi studi
atau rekomendasi.
5. Rujukan
Rujukan di dalam teks yang berisi nama dan tahun ditulis di dalam kurung. Jika
jumlah penulis tiga orang atau kurang maka semua nama penulis disebutkan,
tetapi jika lebih dari tiga orang maka yang ditulis hanya penulis pertama yang
diikuti oleh “et.al”. Daftar rujukan ditempatkan di halaman paling belakang
secara berurutan. Penulis bertanggung jawab terhadap keakuratan dan
kelengkapan dari sumber yang dirujuknya.
6. Tabel/Grafik
Untuk memudahkan penyusunan dan penempatan tabel di dalam dokumen,
sebaiknya tabel dalam format Microsoft Word. Hindari membuat tabel dengan
menggunakan fungsi tabulasi atau spasi. Tabel bisa dikirimkan dalam file terpisah
dalam format Microsoft Excel. Sementara untuk grafik/diagram, bisa langsung
dimasukkan ke dalam dokumen atau dikirim dalam file yang terpisah. Format
grafik/diagram adalah dalam format grafik (.jpg, .gif, dll).
7. Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih dikirimkan terpisah dari bagian utama artikel. Ucapan
terima kasih ini perlu diberikan kepada pihak-pihak yang tidak secara langsung
terlibat di dalam penyusunan karya tulis. Demikian pula, ucapan terima kasih
bisa juga diberikan kepada karya-karya sebelumnya yang memberikan inspirasi
bagi tersusunnya karya tulis ini.
ETIK PENULISAN
 Penulis artikel yang bersumber dari penelitian harus menyajikan keakuratan data
atau analisis yang dilakukannya. Demikian juga diskusi yang obyektif tentang isu
tertentu harus diutamakan. Diharapkan penulis bisa menggambarkan tentang
karya yang dibuat termasuk referensi yang digunakan sehingga memungkinkan
pihak lain untuk mereplikasi karya tersebut. Data yang tidak akurat dan
pernyataan yang tidak bersumber merupakan bentuk pelanggaran etik dan tidak
tidak bisa diterima.
 Pada situasi tertentu penulis akan diminta untuk menyediakan data mentah dari
data yang disajikan di dalam artikel jika ada pihak-pihak lain yang membutuhkan
data tersebut.






Karya yang dihasilkan harus merupakan karya asli secara keseluruhan dari
penulis, dan jika penulis memanfaatkan sebagaian hasil karya pihak lain harus
merujuknya sesuai dengan ketentuan.
Penulis seharusnya tidak menerbitkan hasil karya yang secara substantif sama di
publikasi yang lain. Mengirimkan sebuah karya ke beberapa publikasi merupakan
tindakan yang tidak bisa diterima.
Penulis karya tulis hendaknya terbatas hanya bagi orang-orang yang secara
langsung terlibat di dalam penyusunan karya tulis itu seperti di dalam merancang
ide, pelaksanaan atau analisis. Jika sejumlah orang telah membantu secara tidak
langsung di dalam penyusunan karya tulis tersebut hendaknya disebut di dalam
bagian ucapan terima kasih sebagai kontributor.
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