Tawaran Penerbitan Artikel Ilmiah HIV/AIDS
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-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.
Saat ini, Jurnal Ruang Arus akan menerbitkan edisi perdana, yang direncanakan akan
terbit pada Maret 2012. Redaksi membuka kesempatan bagi para peneliti atau lembaga
yang berminat untuk menerbitkan hasil penelitian mereka di Jurnal Ruang Arus.
Dokumen yang diterbitkan adalah dokumen yang belum pernah diterbitkan dalam
bentuk publikasi yang lain. Untuk penerbitan perdana, dokumen harus sudah diterima
oleh Tim Editor paling lambat pada tanggal 15 Januari 2012. Waktu yang diperlukan
untuk mengkaji dokumen dan proses komunikasi sekitar 2-4 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 topik 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.
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. 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 Psychological 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 (blind review).
Untuk keterangan lebih lengkap, silakan membaca profil Jurnal Ruang Arus pada
http://www.arc-atmajaya.org atau http://www.aids-ina.org atau menghubungi Anindita
Gabriella
dengan
di
no
handphone
0816-1813273
atau
e-mail:
anindita.gabriella@gmail.com atau gabi@arc-atmajaya.org.
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