
I. Tahapan   REGISTRASI

1. Masuk situs jurnal.unmer.ac.id

2. Pilih jurnal Keuangan dan Perbankan.

3. Klik Register.

4. Isi Form Profile dengan data pribadi anda :

a. Kolom bertanda ( * ) wajib di isi.

b. Kolom Password, harus minimal 6 karakter.

c. Kolom Affiliation isi dengan nama tempat anda belajar atau bekerja saat ini.

d. Kolom Phone dan Mailing address ( alamat surat-menyurat ) wajib di isi, untuk Fax

bila ada boleh di isikan.

e. Kolom Country isi dengan negara tempat tinggal anda saat ini.

f. Kolom Bio Statement isi dengan jenjang pendidikan atau pekerjaan anda saat ini,

serta hal lain yang dianggap perlu.

g. Kolom Confirmation beri tanda ( centang ).

h. Kolom Register as, beri tanda ( centang ), hanya pada Author.

i. Periksa kembali apakah data yang telah anda isikan sudah benar semua. 

j. Selanjutnya, Klik tanda Register dan tunggu sampai proses registrasi selesai.

k. Jika proses registrasi telah selesai dengan BENAR, maka akan tampil USER HOME

(Jurnal Keuangan dan Perbankan ) pada layar monitor.

l. Klik tanda Log Out.

m.Masuk kembali (  Log In ) dengan username dan password yang telah anda buat,

untuk  melakukan proses selanjutnya ( upload data - new submission ).

n. Jika proses registrasi telah selesai tapi BELUM BENAR, maka lakukan pembetulan

sesuai  dengan  petunjuk  yang  tertulis  (  warna  Merah  )  diatas.  Kalau  sudah

dilakukan  pembetulan  klik  kembali  tanda  Register  dan  tunggu  sampai  proses

selesai dengan BENAR.

o. Klik tanda Log Out.

p. Masuk kembali (  Log In ) dengan username dan password yang telah anda buat,

untuk  melakukan proses selanjutnya ( upload data - new submission ).



q. Catat  dan  simpan  Username dan  password anda  di  tempat  yang  aman  untuk

keperluan selama proses OJS . karena  LUPA username atau password sering kali

menjadi kendala saat anda menjalani atau memantau proses OJS.

r. Jika masih mengalami masalah bisa menghubungi Contact Person, 

Nama         : Nurzulma Mardiana
Phone        : (0341) 568 395 Ext.544
SMS/WA   : +6285755907038
E-mail        : jkp@unmer.ac.id

s. Jangan lupa untuk selalu  Log Out,  jika  telah selesai melakukan aktifitas di  OJS.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.

II.  Tahapan   New Submission.

A.   Log In dengan User name dan Password

mailto:jkp@unmer.ac.id


B.   Pada kolom Start a New Submission, klik pada ( Click Here ).

C.   Memulai Upload Artikel :

1. Tahap Start.

a. Journal Section :

- Klik ( tanda panah ) dan pilih katagori artikel anda.

b. Submission Checklist :

- Pastikan 6 persyaratan telah terpenuhi pada artikel yang akan upload dan beri

( tanda centang ) semua.

- Untuk  melihat  persyaratannya  anda  dapat  meng-Klik  Author  Guidelines  (

persyaratan ke-5 ).

c. Journal’s Privacy Statement.

d. Comments for the Editor :

- Di isi jika Author/Penulis memiliki catatan penting untuk diketahui oleh Editor,

berkaitan dengan isi naskah. Jika tidak ada kosongkan saja.

e. Jika sudah selesai klik save and continue.

2. Tahap Upload Submission.

a. Submission File :

- Klik tanda ( Upload ), lalu pilih dan upload artikel anda.

b. Jika sudah selesai klik save and continue.

3. Tahap Enter Metadata.

a. Author :

- Kolom tanda ( * ) wajib di isi.

- Data  disesuaikan  dengan  data  saat  anda  melakukan  Registrasi  (Tahapan

Register).

- Klik  Add  Author,   jika penulis  lebih  dari  1  orang,  dan  Wajib di  isi  lengkap

datanya. 

b. Title and Abstract :



- Kolom  Title isi  dengan Judul Artikel  anda (ditulis dengan huruf kapital/besar

semua).

- Kolom Abstract isi dengan abstract artikel anda ( bisa dilakukan dengan copy-

paste).

c. Indexing :

- Kolom keywords isi dengan max 5 kata dari Index artikel anda.

- Kolom Language isi dengan id (indonesia) atau en (inggris).

d. Contributors and Supporting Agencies :

- Kolom ini di isikan, jika ada pihak lain yang terlibat dalam artikel anda. Contoh :

sumber bantuan dana penelitian. Jika tidak ada kosongkan saja.

e. References :

- Kolom ini  untuk Referensi  primer artikel  anda.  Contoh :  jurnal  ilmiah,  buku,

UU/PP, dll.

f. Jika sudah selesai klik save and continue.

4. Tahap Upload Supplementary Files.

a. Kolom ini di isikan jika author/penulis memiliki gambar, grafik/table yang tidak

bisa di edit oleh penulis atau editor, maka wajib mengupload dari data yang

aslinya. Jika tidak ada kosong kan saja.

b. Jika sudah selesai klik save and continue.

5. Tahap Confirming the Submission.

a. File Summary

- Periksa apakah judul artikel anda  telah muncul

b. Jika telah muncul dan sesuai  selanjutnya klik  Finish Submission,  dan tunggu

sampai proses selesai.

6. Tahap Active Submission.

a. Untuk mengetahui/memantau status artikel anda, dapat dilakukan dengan klik

active Submission.


