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Wawasan
Agrovigor: Jurnal Agroekoteknologi merupakan media publikasi artikel ilmiah yang berkaitan dengan ilmu
agroekoteknologi yang meliputi: agronomi, hortikultura, pemuliaan tanaman, ilmu tanah, proteksi tanaman, dan
bidang lain yang berkaitan dengan produksi tanaman. Agrovigor diterbitkan dua kali dalam satu tahun, yaitu
pada Maret dan September.
Penyerahan naskah
Agrovigor: Jurnal Agroekoteknologi telah menggunakan sistem “Open Journal System (OJS)” sehingga
penulis dapat mengunggah naskah melalui laman http://journal.trunojoyo.ac.id/agrovigor. Naskah yang diterima
adalah naskah yang belum pernah dimuat atau tidak sedang dalam proses publikasi dalam jurnal ilmiah nasional
maupun internasional lainnya agar tidak terjadi publikasi ganda.
Format naskah
Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Agar naskah dapat dipublikasikan, penulis
diharapkan untuk mengikuti format yang telah ditentukan. Naskah termasuk Abstrak diketik dua spasi pada
kertas ukuran A4 (21 cm x 29.7 cm) dengan pias 3 cm, huruf Times New Roman berukuran 12 point. Naskah
diketik dengan program Microsoft Word (.docx). Setiap halaman diberi nomor secara berurutan, maksimum 18
halaman termasuk tabel dan gambar. Tabel dan gambar disajikan dalam teks (tidak perlu dipisah).

Susunan Naskah
Susunan naskah Halaman pertama dari naskah terdiri atas:
1. Judul
2. Nama lengkap penulis (beri tanda * pada penulis untuk korespondensi)
3. Alamat dan afiliasi penulis (termasuk nomor telepon, nomor faksimile, dan alamat e-mail penulis
untuk korespondensi)
Halaman kedua terdiri atas judul, abstrak, dan kata kunci. Nama dan identitas penulis tidak boleh dituliskan
pada halaman kedua.
Halaman selanjutnya terdiri atas:
•
Pendahuluan
•
Bahan dan Metode
•
Hasil dan Pembahasan
•
Kesimpulan
•
Ucapan Terima Kasih (bila ada)
•
Daftar Pustaka
Naskah berupa ulasan, analisis kebijakan, dan catatan penelitian tidak harus ditulis menurut susunan naskah
hasil penelitian. Ketentuan untuk naskah berupa catatan penelitian adalah maksimum 5 halaman termasuk tabel
dan gambar. Pendahuluan dan metode ditulis singkat, dan tanpa abstrak.
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Deskripsi tiap bagian naskah
Halaman Judul
Judul dicetak tebal (bold) dengan huruf kapital hanya pada setiap awal judul. kecuali kata tertentu yang
memerlukan huruf kapital seperti nama ilmiah organisme, nama kota, varietas, dan sejenisnya. Judul maksimum
terdiri atas 12 kata (tidak termasuk kata sambung). Judul harus mencerminkan hasil penelitian (diusahakan tidak
diawali oleh kata pengaruh, kajian, studi, analisa, evaluasi). Naskah dalam Bahasa Indonesia harus disertai judul
dalam Bahasa Inggris yang dicetak tebal dan miring. Di bawah judul, ditulis nama lengkap (tidak disingkat)
semua penulis beserta nama dan alamat lembaga afiliasi penulis. Nama penulis untuk korespondensi diberi
tanda *. Alamat untuk korespondensi dilengkapi dengan kode pos, nomor telepon dan HP, nomor faksimile, dan
e-mail.
Abstract dan Keywords
Halaman kedua terdiri atas judul, abstrak (abstract), dan kata kunci (keywords). Identitas penulis tidak
boleh disertakan pada halaman ini.
Ketentuan mengenai abstrak dan kata kunci adalah:
•
Paragraf dapat berdiri sendiri dan harus mencakup pendahuluan singkat, tujuan, metode, hasil, dan
kesimpulan utama secara ringkas
•
Implikasi hasil penelitian juga sebaiknya tercantum dalam abstrak
•
Tidak ada kutipan pustaka di dalam abstrak
•
Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia
•
Abstrak dalam masing-masing bahasa terdiri atas satu paragraf, maksimum 250 kata dan diketik dalam
dua spasi
•
Kata kunci ditulis setelah abstrak, maksimum 5 kata selain kata dalam judul dan disusun berurutan
berdasarkan abjad.
Teks
Awal paragraf dimulai satu tab dari sisi kiri naskah. Penulisan sub judul (PENDAHULUAN, BAHAN
DAN METODE, HASIL DAN PEMBAHASAN, KESIMPULAN, UCAPAN TERIMA KASIH, dan DAFTAR
PUSTAKA) ditulis di tengah dengan huruf kapital dan tidak menggunakan nomor. Sub-sub judul ditulis di kiri
halaman dengan cetak miring (italic) dan huruf kapital di setiap awal kata. Nama organisme harus diikuti
dengan nama ilmiahnya secara lengkap pada pengungkapan pertama. Nama ilmiah ditulis miring, sedangkan
nama penulis dari nama ilmah dan kata seperti var. ditulis tegak. Contoh: Elaeis guineensis Jacq. Singkatan
pertama kali ditulis dalam kurung setelah kata-kata yang disingkatnya.
Penulisan satuan menggunakan Standar Internasional (SI). Eksponen negatif digunakan untuk
menyatakan satuan penyebut, contoh: mg L-1, bukan mg/L. Satuan ditulis menggunakan spasi setelah angka,
kecuali untuk menyatakan persen, contoh: 37 oC, bukan 37oC; 0,8%, bukan 0,8 %. Penulisan desimal
menggunakan koma (bahasa indonesia) dan atau titik (untuk bahasa inggris/abstract), sedangkan penulisan
ribuan dipisahkan oleh tanda titik. Seluruh tabel dan gambar harus dirujuk dalam teks.
Daftar Pustaka
Ketentuan untuk pustaka sebagai rujukan adalah:
•
Sumber pustaka (jurnal, paten, disertasi, tesis, prosiding, dan buku teks) yang aktual (minimal 80%
pustaka ditulis dalam 10 tahun terakhir)
•
Proporsi sumber rujukan primer/jurnal minimal 80%
•
Membatas jumlah pustaka yang mengacu pada diri sendiri (self citation)
•
Sebaiknya penggunaan pustaka di dalam pustaka, buku populer, dan pustaka dari internet dihindari
•
Pustaka dari internet yang dapat digunakan adalah jurnal dan pustaka dari instansi pemerintah atau
swasta
•
Makalah yang dipresentasikan di suatu seminar atau simposium tetapi tidak dipublikasikan dalam suatu
prosiding atau media publikasi ilmiah lain tidak diperbolehkan sebagai rujukan
•
Abstrak tidak diperbolehkan sebagai rujukan
Daftar Pustaka
Daftar Pustaka ditulis berdasarkan urutan abjad. Style penulisan mengikuti APA style. Adapun contoh
penulisan pustaka tersedia: (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#journal)
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Tabel
Tabel disertakan dalam teks. Tabel harus dituliskan dalam format tabel dari Microsoft Excel (.xlsx) dan
disampaikan dalam file terpisah dari naskah. Tabel berukuran lebar maksimal 166 mm. Penomoran tabel dibuat
berurutan. Judul tabel ditulis singkat namun lengkap. Judul dan kepala tabel menggunakan huruf kapital pada
awal kalimat. Garis vertikal tidak digunakan. Catatan kaki menggunakan angka dengan kurung tutup dan
diketik superscript. Tanda * atau ** digunakan untuk menunjukkan tingkat nyata berturut-turut pada taraf
kesalahan 5% dan 1%. Jika digunakan taraf nyata yang lain, gunakan simbol tambahan.
Gambar
Seluruh gambar harus dirujuk dalam teks. Gambar dan ilustrasi harus menggunakan resolusi tinggi dan
kontras yang baik dalam format JPEG, PDF atau TIFF. Resolusi minimal untuk foto adalah 300 dpi (dot per
inch), sedangkan untuk grafik dan line art adalah 600 dpi. Gambar hitam putih harus dibuat dalam mode
grayscale, sedangkan gambar berwarna dalam mode RGB. Gambar dibuat berukuran lebar maksimal 80 mm
(satu kolom), 125 mm (satu setengah kolom), atau 166 mm (dua kolom).
Gambar juga diunggah/dikirimkan berupa file terpisah dari naskah dengan nomor, judul, dan keterangan
yang jelas pada setiap gambar. Gambar dianjurkan hitam putih; apabila ingin mencantumkan gambar berwarna
akan dikenakan tambahan biaya cetak kepada penulis. Keterangan di dalam gambar harus jelas. Jika ukuran
gambar diperkecil maka semua tulisan harus tetap dapat terbaca. Grafik statistik disertai dengan file data
sumbernya (program Microsoft Excel) untuk memudahkan editing.
Prosedur Publikasi
Penulis wajb mengisi dan menandatangani formulir pernyataan bahwa naskah belum pernah atau tidak
sedang diajukan untuk dipublikasikan jurnal lain. Contoh formulir dapat dilihat di halaman belakang edisi cetak
Jurnal Agrovigor atau dapat juga diunduh dari laman http://journal.trunojoyo.ac.id/agrovigor. Seluruh naskah
yang diterima akan dikirimkan ke Dewan Editor untuk dinilai. Dewan Editor berhak meminta penulis untuk
melakukan perbaikan sebelum naskah dikirim ke penelaah. Editor juga berhak menolak naskah jika naskah
tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Naskah akan ditelaah oleh minimum dua orang ahli di bidang
yang bersangkutan. Dewan Editor akan menentukan naskah yang dapat diterbitkan berdasarkan hasil
penelaahan. Hasil penelaahan diberitahukan kepada penulis.
Biaya Publikasi
Seluruh proses publikasi gratis. Biaya cetak untuk naskah yang telah disetujui adalah Rp. 350.000.termasuk ongkos kirim. Jika terdapat halaman dengan foto/gambar berwarna maka dikenai biaya tambahan.
Penulis akan mendapatkan 1 buah cetak lepas (reprint) dan 1 Jurnal Agrovigor edisi tersebut.

Template penulisan tersedia pada laman:
https://journal.trunojoyo.ac.id/agrovigor/about/submissions#authorGuidelines
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