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PETUNJUK REGISTRASI UMUM 

1. Registrasi pengguna Jurnal Respirologi Indonesia (JRI) online bersifat: 

a. Wajib bagi penulis (author), editor dan mitra bestari (reviewer) 

b. Dianjurkan bagi pembaca (reader) 

2. Registrasi pengguna baru JRI Online dilakukan dengan mengakses tautan: 

http://jurnalrespirologi.org/index.php/jri/user/register  

3. Hal-hal berikut harus disiapkan sebelum melakukan registrasi: 

a. Username yang diinginkan 

b. Password yang diinginkan. Password tidak disarankan menyamai password akun 

email, media sosial dan perbankan lainnya 

c. Gelar depan (opsional) 

d. Nama lengkap yang tersusun dari nama depan, nama tengah (bila ada) dan nama 

belakang 

e. Inisial 3 huruf 

f. Jenis kelamin 

g. Institusi atau lembaga diketik dalam bahasa Inggris 

h. Signature (opsional) 

i. Email aktif 

j. ORCID ID (keterangan lebih lanjut: http://orcid.org/) 

k. Alamat website institusi (opsional) 

l. Nomor telepon dan faks institusi atau lembaga, dalam format +(kode negara)-(kode 

daerah/kota)-(nomor telepon) 

m. Alamat lengkap surat menyurat termasuk gedung/kompleks, kelurahan/desa, 

kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan kode pos 

n. Biografi singkat dalam bahasa Inggris 

4. Seluruh butir (3) tersebut di atas disarankan telah diketik sebelumnya pada suatu aplikasi 

mengetik (Word, Notepad dan sebagainya) sehingga memudahkan proses registrasi dengan 

cara mengkopi dan menempel (copy & paste) ke dalam isian di halaman registrasi pengguna 

baru. 

5. Isian Salutation diisi dengan Gelar depan (Prof., Prof. Dr., dan sebagainya). 

6. Isian nama institusi atau lembaga harap dipastikan sesuai dengan standar penulisan nama 

institusi atau lembaga tersebut dalam bahasa Inggris. 

7. Isian Signature disarankan diisi keterangan identitas SCOPUS dan/atau SINTA. 

8. Isian email aktif disarankan menggunakan email resmi institusi atau lembaga. 

9. Isian alamat institusi atau lembaga dalam bahasa Inggris harap dipastikan sesuai dengan standar 

penulisan alamat institusi atau lembaga tersebut dalam bahasa Inggris. 

http://jurnalrespirologi.org/index.php/jri/user/register
http://orcid.org/
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10. Harap tidak lupa mengisi negara tempat institusi atau lembaga di isian Country 

11. Isian Bio Statement diisi dengan biografi singkat dalam bahasa Inggris. Biografi dalam bentuk 

narasi sudut pandang orang ketiga dan tidak berbentuk poin-poin. Disarankan mengikuti format 

penulisan Personal Statement pada Biosketch (keterangan lebih lanjut: 

https://grants.nih.gov/grants/forms/biosketch.htm). 

12. Pastikan (1) Confirmation: Send me a confirmation email including my username and 

password; (2) Working Languages: Bahasa Indonesia; (3) Working Languages: English; (4) 

Register as: Reader: Notified by email on publication of an issue of the journal.; dan (5) Author: 

Able to submit items to the journal telah dicentang. 

13. Selesaikan registrasi dengan menekan tombol Register. 

https://grants.nih.gov/grants/forms/biosketch.htm
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1. Mulai mendaftar dengan klik tautan Register 

 

 

2. Lengkapi form pendaftaran dan klik Register di halaman tersebut  
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3. Tampilan halaman User Home ini menunjukkan bahwa Anda telah terdaftar di JRI 

 

 


