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PANDUAN PENULISAN, PENDAFTARAN, PENGIRIMAN DAN 

MONITORING PROSES EDITORIAL ARTIKEL  

DI PORTAL JURNAL UNIMOR 

 

Jurnal-jurnal yang terdapat dalam Portal Jurnal Unimor hanya menerima artikel secara 

online melalui situs https://savana-cendana.id (tidak menerima file secara langsung atau 

via email), demikian juga proses editorial hingga penerbitan artikel sehingga untuk 

menerbitkan artikel maka penulis wajib:  

1) Menyiapkan artikel sesuai dengan panduan penulisan artikel;  

2) Membuat akun atau registrasi bagi yang belum pernah mendaftar (lihat panduan 

pendaftaran), bagi yang sudah pernah mendaftar langsung Masuk (Login);  

3) Mengirimkan artikel secara online (Lihat panduan pengiriman artikel);  

4) Monitoring proses editorial artikel yang telah dikirimkan, melakukan perbaikan atau 

revisi hingga artikel diterbitkan (Lihat panduan monitoring proses editorial dan revisi 

artikel). 

 

 

Panduan Penulisan Artikel untuk Author 

 

Artikel dalam jurnal ini tersusun atas bagian awal (Judul, Nama penulis, Lembaga penulis, 

Abstrak), Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Pustaka. Template 

artikel berupa file word untuk penulisan artikel dapat diunduh di http://faperta-

unimor.id/pages/unduhan/Template%20Jurnal.dotx 

 

Judul 

Judul harus singkat (maksimum 15 kata selain kata sambung), tetapi cukup memberikan 

identitas subyek, indikasi tujuan dan memuat kata-kata kunci, ditulis dalam bahasa 

Indonesia dan Inggris. 

 

Nama dan Lembaga Penulis 

Nama penulis harus jelas, nama dan nama keluarga yang diberikan dari masing-masing 

penulis dan periksa apakah semua nama dieja dengan benar. Sampaikan alamat afiliasi 

penulis (tempat kerja sebenarnya) di bawah nama. Tunjukkan semua afiliasi dengan huruf 

superskrip huruf kecil segera setelah nama pengarang. Berikan alamat pos lengkap 

masing-masing afiliasi, termasuk nama negara dan, jika tersedia, alamat e-mail masing-

masing penulis. Afiliasi ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. 

 

Abstrak 

Abstrak mewakili seluruh materi tulisan dan implikasinya, ditulis secara singkat (sekitar 

200-250 kata) dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan isi yang sama, dan tidak ada 

singkatan. 

 

Kata Kunci 

Penulis dapat menulikan maksimal 6 kata kunci yang terkait dengan isi artikel. Kata kunci 

ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. 

 

 

 

http://savana-cendana.id/
http://faperta-unimor.id/pages/unduhan/Template%20Jurnal.dotx
http://faperta-unimor.id/pages/unduhan/Template%20Jurnal.dotx
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Pendahuluan 

Menyajikan alasan atau latar belakang diadakannya penelitian, hipotesis yang mendasari, 

ringkasan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti tetapi hindari 

survei literatur yang terperinci, pendekatan yang digunakan serta tujuan penelitian. 

Tulislah deskripsi (nama lokal dan ilmiah) dari organisme yang diteliti. 

 

Metode 

Sebutkan kapan dan dimana penelitian dilakukan, metode, prosedur dan teknik analisis 

data yang digunakan ditulis dengan jelas dan sistematis disertai dengan bahan dan alat 

yang digunakan pada setiap bagian prosedur. Berikan detail yang cukup untuk 

memungkinkan metode dilakukan ulang oleh pihak lain. Metode yang telah 

dipublikasikan harus ditunjukkan dengan sumber pustakanya, hanya modifikasi yang 

relevan yang harus dijelaskan. Jelaskan apakah penelitian ini eksperimental atau 

eksplorasi.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil harus jelas dan ringkas, dapat dibantu dengan tabel, gambar grafik, ilustrasi dan 

foto-foto. Nyatakan hasil yang diperoleh berdasarkan metode. Jangan tampilkan data 

yang sama pada tabel dan grafik. Rerata harus disertai dengan standar deviasi. 

Pembahasan harus mengeksplorasi hasil yang signifikan, bukan mengulanginya. Bahas 

data anda dengan membandingkan data yang dilaporkan saat ini dengan hasil sebelumnya, 

namun hindari kutipan dan diskusi yang luas mengenai literatur yang dipublikasikan. 

Sorot kesamaan, serta perbedaan, dan keunikan temuan anda. Subbagian harus diberi 

nomor 1.1, 1.2, dst. 

 

Simpulan 

Akhiri pembahasan dengan memberikan sebuah simpulan. Menyajikan hasil penelitian 

yang dianggap penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

merupakan jawaban dari tujuan. 

 

Pustaka 

Mencantumkan semua pustaka yang digunakan dengan menyebutkan nama penulis, tahun 

penerbitan, judul, penerbit, kota, volume, nomor dan halamannya, serta pustaka dari 

website.  

 

Persyaratan Umum 

1. Makalah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris tetapi khusus 

judul, institusi penulis, abstrak dan kata kunci wajib ditulis dalam dua bahasa 

Indonesia-Inggris). 

2. Naskah diketik 1,5 spasi kurang lebih 15 halaman A4 (kuarto), dalam format 

Microsoft Word dengan huruf Times New Roman ukuran 12. 

3. Gambar, grafik dan foto harus kontras dan jelas. 

4. Tabel tanpa garis pemisah vertikal. 

5. Artikel belum pernah dipublikasikan (atau sedang dijadwalkan untuk diterbitkan) 

pada jurnal lain. 

6. Nama-nama penulis disertai catatan tentang instansi. 

7. Kata-kata kunci sesuai dengan isi artikel, berpedoman pada Agrovoc, dan ditulis 

setelah abstrak. 
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8. Setiap nama organisme yang disebut pertama kali dalam abstrak atau tulisan pokok 

disertai nama ilmiahnya. 

9. Nama kimiawi yang disebut untuk pertama kali dalam abstrak atau tulisan pokok 

supaya ditulis penuh, tidak boleh menyebutkan nama dagang (merk). 

10. Angka desimal dalam bahasa Indonesia ditandai dengan koma dan dalam bahasa 

Inggris ditandai dengan titik. 

11. Artikel disampaikan melalui situs https://savana-cendana.id dengan melakukan 

registrasi terlebih dahulu. 

12. Setiap nama penulis dan tahun pustaka dalam tulisan pokok telah ter-link ke masing-

masing daftar pustaka dengan tulisan berwarna biru. 

13. Setiap daftar pustaka yang bersumber dari internet telah ter-link dengan URL 

internetnya dengan tulisan berwarna biru. 

 

Panduan Pendaftaran Sebagai Penulis (Register) 

 

1. Buka website Portal Jurnal Unimor pada alamat URL https://savana-cendana.id pada 

browser (Google Chrome, Monzilla Firefox, dll). Penulis dapat memilih bahasa yang 

digunakan Indonesia atau Inggris dengan cara klik pada nama bahasa yang 

ditunjukan dengan tanda panah merah seperti pada tampilan di bawah ini. 

 
 

2. Terdapat beberapa jurnal yang ditampilkan (Savana Cendana, Agrimor, JAS, BIO-

EDU dll) sehingga penulis harus memilih jurnal yang bidang ilmunya sesuai dengan 

isi artikel yang akan dikirim dengan cara klik pada nama jurnal seperti yang 

ditunjukan dengan tanda panah merah seperti pada tampilan di bawah ini. 

http://savana-cendana.id/
http://savana-cendana.id/
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3. Setelah jurnal dipilih akan muncul menu Register (Daftar). Klik pada menu Register 

(Daftar) di bagian sudut kanan atas seperti pada gambar berikut (Misalkan jurnal 

Savana Cendana yang dipilih). 

 
 

4. Muncul menu untuk pengisian data akun. Isilah kolom-kolom yang disediakan 

seperti contoh pada gambar berikut. Kolom yang wajib diisi adalah kolom yang 

diberikan tanda * merah sedangkan kolom yang lainnya bersifat opsional dapat diisi 

ataupun tidak. Data yang diisi adalah First Name (Nama Depan), Middle Name 

(Nama Tengah), Last Name (Nama Belakang), Affiliation (Lembaga), Country 

(Negara), Email, Username, Password. Data yang diisi merupakan data yang akan 

ditampilkan pada jurnal sebagai kontributor sehingga identitas yang ditulis adalah 

data identitas secara lengkap. (Username dan password wajib diingat untuk 

melakukan Login selanjutnya). Untuk nama dan afiliasi diisi dengan huruf besar 

pada setiap awal kata seperti contoh pada gambar berikut: 
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5. Pada bagian bawah, klik menu Register (Daftar) di bagian sudut kiri bawah. 

 
 

6. Selanjutnya muncul menu untuk submit artikel seperti gambar berikut sebagai tanda 

registrasi berhasil dan dapat langsung mengirimkan artikel dengan cara klik pada 

menu Make a New Submission (Panah Kuning) dan selanjutnya lihat panduan 

pengiriman artikel (Submit). 
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7. Untuk keluar maka klik pada menu Dashboard di sudut kanan atas (Panah Merah 

pada gambar di atas). Muncul jendela Dashboard seperti gambar berikut. Sorot 

kursor ke bagian nama pengguna di sudut kanan atas, kemudian klik pada perintah 

Logout (Panah Merah). 

 

 

Panduan Pengiriman Artikel (Submit) 

 

 

1. Buka website Portal Jurnal Unimor pada alamat URL https://savana-cendana.id pada 

browser (Google Chrome, Monzilla Firefox, dll). Penulis dapat memilih bahasa yang 

digunakan Indonesia atau Inggris dengan cara klik pada nama bahasa yang 

ditunjukan dengan tanda panah merah seperti pada tampilan di bawah ini. 

 
 

2. Terdapat beberapa jurnal yang ditampilkan (Savana Cendana, Agrimor, JAS, BIO-

EDU dll) sehingga penulis harus memilih jurnal yang bidang ilmunya sesuai dengan 

http://savana-cendana.id/
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isi artikel yang akan dikirim dengan cara klik pada nama jurnal seperti yang 

ditunjukan dengan tanda panah merah seperti pada tampilan di bawah ini. 

 
 

3. Setelah jurnal dipilih akan muncul menu Login (Masuk). Klik pada menu Login 

(Masuk) di bagian sudut kanan atas seperti pada gambar berikut (Misalkan jurnal 

Savana Cendana yang dipilih). 

 
 

4. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Isi Username dan Password (Sesuai saat 

Register), kemudian klik Login di bagian bawah. 
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5. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik pada menu New Submission untuk 

mulai mengirim artikel. 

 
 

6. Muncul tampilan persyaratan jurnal. Klik untuk centang tanda setuju tentang 

copyright statement (Panah Merah) kemudian pilih jenis bahasa yang digunakan 

sebagai bahasa utama dalam artikel (Panah Kuning) seperti pada gambar berikut. 

 
 

7. Pada bagian Section, pilih Original research article untuk artikel dari hasil 

penelitian atau Review article untuk artikel dari hasil review, kemudian centang 

semua persyaratan seperti pada gambar berikut.  
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8. Klik Save and Continue di sudut kiri bawah (Panah Merah). 

 
 

9. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik pada Select article element kemudian 

pilih Article Text. 

 
 

10. Selanjutnya klik perintah Upload File (Panah Merah) untuk mengunggah file. 
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11. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Cari dan pilih artikel yang akan diterbitkan 

dari computer (File type Word/doc atau RTF bukan PDF) kemudian klik Open. 

 
 

12. Tunggu hingga proses upload selesai kemudian klik perintah Continue. 
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13. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik Continue di sudut kiri bawah. 

 
 

14. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik Complete di sudut kiri bawah. 

 
 

15. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik Save and continue di sudut kiri bawah. 
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16. Muncul tampilan seperti gambar berikut:  

 
 

17. Klik pada kolom Title maka akan muncul dua kolom dengan dua jenis bahasa. Isi 

judul artikel menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia diisi pada kolom bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris diisi pada kolom English, kemudian gulir ke bawah. 
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18. Muncul tampilan seperti gambar berikut, Klik pada kolom Abstract maka akan 

muncul dua kolom dengan dua jenis bahasa. Isi abstrak artikel menggunakan dua 

bahasa, bahasa Indonesia diisi pada kolom bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diisi 

pada kolom English, kemudian gulir ke bawah. (yang diisi pada bagian ini hanya 

isi dari abstrak, tidak boleh memasukkan judul, nama penulis, affiliasi maupun 

kata kunci). 

 

 
 

19. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Jika penulis artikel lebih dari satu orang 

maka tambahkan penulis kedua dan seterusnya dengan cara klik pada Add 

Contributor dan lengkapi identitas penulis. Selanjutnya gulir ke bawah. 
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20. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik pada kolom Keywords, maka akan 

muncul dua kolom seperti pada gambar, isi kata kunci sesuai dengan bahasa 

Indonesia dan Inggris. Gunakan Tab pada keyboard untuk memisahkan setiap kata 

kunci. Selanjutnya klik Save and Continue. 

 

 
 

21. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik pada Finish Submission. 

 
 

22. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik pada OK. 

 
 

23. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik pada Return to your dashboard 

untuk kembali ke beranda. 
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24. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Monitoring status artikel dapat dilihat pada 

status yang dilingkari warna merah (Panah Merah). Untuk keluar maka sorot kursor 

ke bagian nama pengguna di sudut kanan atas, kemudian klik pada perintah Logout 

(Panah Kuning). 

 
 

25. Artikel selanjutnya akan diproses oleh pengelola jurnal untuk diterima atau ditolak, 

direview, dikembalikan untuk diperbaiki (Revisi), diedit hingga diterbitkan. Setiap 

proses tersebut dapat dimonitoring melalui status artikel dan pamberitahuan melalui 

email ke penulis. Untuk melakukan monitoring dan revisi artikel setelah direview 

lihat panduan monitoring proses editorial dan revisi artikel. 

 

Panduan Monitoring Proses Editorial Dan Revisi Artikel 

 

1. Buka website Portal Jurnal Unimor pada alamat URL https://savana-cendana.id pada 

browser (Google Chrome, Monzilla Firefox, dll). Penulis dapat memilih bahasa yang 

digunakan Indonesia atau Inggris dengan cara klik pada nama bahasa yang 

ditunjukan dengan tanda panah merah seperti pada tampilan di bawah ini. 

http://savana-cendana.id/
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2. Terdapat beberapa jurnal yang ditampilkan (Savana Cendana, Agrimor, JAS, BIO-

EDU dll) sehingga penulis harus memilih jurnal yang bidang ilmunya sesuai dengan 

isi artikel yang akan dikirim dengan cara klik pada nama jurnal seperti yang 

ditunjukan dengan tanda panah merah seperti pada tampilan di bawah ini. 

 
 

3. Setelah jurnal dipilih akan muncul menu Login (Masuk). Klik pada menu Login 

(Masuk) di bagian sudut kanan atas seperti pada gambar berikut (Misalkan jurnal 

Savana Cendana yang dipilih). 
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4. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Isi Username dan Password (Sesuai saat 

Register), kemudian klik Login di bagian bawah. 

 
 

5. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik pada tanda panah ke bawah (Panah 

Biru). 
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6. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik pada menu View Submission. 

 
 

7. Muncul tampilan seperti gambar berikut. Klik pada menu Notification (Panah 

Kuning) untuk membaca pesan dari Editor, selanjutnya klik pada lampiran dari hasil 

review (Panah Merah) untuk mendowload file hasil review. 

 
 

8. Selanjutnya lakukan perbaikan atau revisi sesuai hasil review yang ada dalam file 

yang telah diunduh (download). Setelah selesai dilakukan perbaikan maka file 

dikirim kembali dengan cara mengulang proses nomor 1 sampai nomor 6 hingga 

muncul tampilan berikut. Klik pada perintah upload file (Panah Merah) untuk 

mengirim hasil revisi. 
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9. Proses perbaikan dapat berlangsung berulang kali sehingga penulis harus sering 

melakukan pengecekan perkembangan status editorial artikel. 

 

 


