
PANDUAN UNGGAH ARTIKEL KE POMITS BAGI MAHASISWA 

1. Login ke http://ejurnal.its.ac.id, dengan user: mahasiswa, password: M4h4sisw4ITS! 
2. Sesuai dengan rekomendasi dari Pembimbing yang tercantum pada Form Telaah, mahasiswa 

memilih jurnal yang dipilih 
Jurnal Teknik untuk Bidang-bidang yang tercakup di dalam ruang lingkup Jurnal Teknik 
antara lain: 

- Teknologi Informasi dan Komunikasi 

- Energi 

- Pemukiman Bencana 

- Bangunan Berorientasi Lingkungan 
- Transportasi 

- Teknologi Proses 

- Kelautan 
Jurnal Sains & Seni untuk Bidang-bidang yang tercakup di dalam ruang lingkup Jurnal Sains antara 
lain: 

- Matematika dan terapannya 
- Statistika dan terapannya 
- Fisika dan terapannya 
- Kimia dan terapannya 
- Biologi dan terapannya 
- Produk Desain 
- Arsitektur 

Jurnal Repository untuk artikel yang tidak ingin di publish di Jurnal POMITS 

 
3. Klik New Submission yang sesuai dengan Jurnal yang dipilih. 
4. Pada halaman baru, lakukan hal berikut: 

(1) Pilih section sesuai dengan rekomendasi Pembimbing seperti tercantum pada Form Telaah. 
(2) Beri tanda √ (check) pada bagian Submission Checklist. 

http://ejurnal.its.ac.id/


(3) Beri tanda √ (check) pada bagian Copyright Notice. 
(4) Kemudian tekan tombol Save and Continue pada bagian paling bawahPada halaman baru, 

lakukan hal berikut: 

 
5. Pilih berkas artikel yang hendak diunggah dengan menekan tombol Choose File. 

Setelah nama berkas muncul seperti di bawah, tekan tombol Upload. 
Setelah berhasil, tekan tombol Save and Continue. 

6. Pada halaman baru, isi data tentang mahasiswa. 

 
Catt: Nama tidak boleh disingkat. Nama belakang hanya satu kata, mis. 
- Rahmad Nandi Matulah  First name: Rahmad Nandi, Last name: Matulah . 



- Sudiadi  First name: Sudiadi, Last name: Sudiadi 
7. Untuk menambah nama penulis kedua dan seterusnya, silahkan tekan tombol Add AuthorIsi Judul 

dan Abstrak 

 

Catt: 
 

- Teks pada Abstrak tidak perlu diberi style. 
- Keywords (kata kunci) dipisah dengan tanda titik koma (;). 

 
 

 



 
 

8. Isi Daftar Pustaka 

 

Setelah berhasil, tekan tombol Save and Continue. 
 

9. Pada halaman baru, tekan tombol Save and Continue. 
 

10. Pada halaman baru, lakukan hal berikut: 
Pilih berkas artikel yang hendak diunggah dengan menekan tombol Choose File. 
Setelah nama berkas muncul seperti di bawah, tekan tombol Upload. 
Setelah berhasil, tekan tombol Save and Continue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
11. Pada halaman baru, isi Title 

 

 
Setelah itu klik Save and Continue 
 
12. Pada halaman baru, klik Save and Continue 



 
 
13. Lakukan langkah yang sama seperti no 10 – 12 untuk mengupload Form Telaah POMITS.  
 

14. Pada halaman baru, tekan tombol Finish Submission. 

 

15. Jika halaman baru seperti di bawah muncul, berarti artikel Anda suda berhasil diunggah ke POMITS. 
 


