
 

1. Kegiatan submission di Jurnal Agronomi Indonesia diawali dengan melakukan login sebagai 

author. Untuk memulai login, pilih ^LOGIN_ pada bagian atas halam web Jurnal Agronomi 

Indonesia 

 

 

2. Kemudian masukkan username dan password anda pada kolom yang telah disediakan. 

Username dan password dapat anda peroleh setelah anda melakukan registrasi online. 

 

 

 

 

 



3. Setelah halaman akun anda, anda dapat melihat berbagai status artikel anda yang berkaitan 

dengan JAI, seperti status active, archive dan new submission. Untuk memulai melakukan 

submission, maka anda harus memilih ^new submission_.  

 

4. Maka akan muncul halaman STEP 1. STARTING THE SUBMISSION. Pada halaman ini, checklist 

semua kotak pada bagian SUBMISSION CHECKLIST.  Setelah itu, klik Zsave and continue[������

bagian bawah halaman. 

 

 



5. Kemudian akan muncul halaman STEP 2. UPLOADING SUBMISSION. Pada halaman ini kita harus 

mengupload artikel kita. Artikel yang diupload dapat dalam bentuk pdf atau doc. Untuk dapat 

u�vPµ�o}������]l�o�l]��U�����vÇ�����o�Z���vP�v�u�vP�lo]l�^��}Á��_���v��]o]Z����]l�o�l]���Ç�vP�

�l�v��]µ�o}��X��^���o�Z��]�]o]ZU�l�uµ�]�v��]o�viµ�l�v���vP�v�u�vP�lo]l�^µ�o}��_�Ç�vP�o���lvÇ��

��������]�����o�Z�l}��l�^��}Á��_X�^���o�Z���o���]U��]�lZ]�]���vP�v�l�u��o]�u�vP�lo]l�^��À���v��

�}v�]vµ�_ 

 

 

6. Pada halaman berikutnya, kita akan membuka halaman STEP 3. ENTERING THE SUBMISSION 

METADATA. Pada halaman ini, kita diharuskan memasukan seluruh data tentang artikel yang 

akan kita upload. Data yang harus diisi adalah jika terdapat tanda * pada kotak-kotak yang akan 

diisi. Data-data yang wajib diisi diantaranya adalah data First name (nama pertama penulis), End 

name (nama akhir penulis), Email (email untuk korespondensi), Tittle (judul artikel) dan Abstract 

(abstrak artikel). Jika penulis lebih dari 1, maka dapat menambahkan data penulis dengan meng 

lo]l�l}��l�^�����µ�Z}�_X� � ^���o�Z���o���]���uµ���]]�]U�u�l��l�u��o]��]�lZ]�]���vP�v�u�vP�lo]l�

l}��l� ^^�À�� �v�� �}v�]vµ�_� ����� ��P]�v� ��ÁZ� Z�o�u�v� �P��� l]��� ������ masukke halaman 

selanjutnya. 

 



 

 



 

 

7. Halaman selanjutnya adalah alaman STEP 4. UPLOADING SUPPLEMENTARY FILES. Pada halaman 

ini anda boleh memasukkan file tambahan yang akan di upload. Namun jika memang tidak ada 

file yang ingin ditambahkan, maka pada Z�o�u�v�]v]�l]���������o�vP�µvP�u�vP�lo]l�l}��l�^��À��

�v���}v�]vµ�_X 

 



8. Halaman selanjutnya adalah STEP 5. CONFIRMING THE SUBMISSION. Pada halaman ini, kita 

diminta untuk memastikan apakah jurnal kita benar-benar akan kita upload. Jika sudah yakin, 

maka kit��Z�v���]vPP�o�u�vP�lo]l�l}��l�^&]v]�Z��µ�u]��]}v_X 

 

 

9. Kemudian akan muncul halaman ACTIVE SUBMISSION. Pada halaman ini, anda tinggal meng klik 

^active submissiom_ agar naskah anda dapat langsung diterima oleh editor. 

 


