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LANGKAH-LANGKAH: 

1. Masuk ke website je.politala.ac.id 

2. Click about pada page jurnal 

3. Pilih submissions 

4. Kalau sudah punya account langsung LOGIN, namun bagi yang belum punya account harap 

REGISTER  terlebih dahulu (dengan membuat account JE) dan baca author guidelines. 
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Tampilan ini bagi yang sudah punya account di JE, langsung bisa submit artikel melalui new 

submission 
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5. Centang semua item wajib, masukkan komentar jika ada untuk editor, kemudian save and 

continue untuk melanjutkan ke step #2. 

 

6. Step #2 adalah memasukkan artikel berupa file word, dengan memilih article text. Tentunya 

artikel ini belum pernah dipublikasikan di tempat lain, hasil karya originalitas, dan dapat 

dipertanggungjawabkan oleh Penulis. Dan kami berhak menarik dan membatalkan artikel 

yang sudah terbit karena terindikasi plagiat. 

 

Upload file dalam bentuk word (doc ; docx), diutamakan menggunakan office 2010 keatas. 
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Jika sudah yakin akan file yang sudah diunggah, maka tekan continue. Kalau file yang diunggah salah 

atau kurang pas maka tekan change file untuk mengganti file tadi. 

 

Kemudian bisa diganti judulnya melaui Edit. Kemudian tekan Continue 

 

Jika ada file tambahan, lampiran atau data pembanding boleh ditambahkan sebagai bukti 

pendukung. Kemudian tekan complete, maka dalam tahap unggah artikel selesai. 

 

Kemudian untuk mengakhiri  step #2 ini klik tombol save and continue. Bahwa step #2 sudah selesai 

dan berlanjut ke step #3 

 

 

 

.doc 

.doc 
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7. Step #3 Mengisi metadata, terutama judul harus CAPITAL, abstrak (bertanda bintang wajib 

diisi) 

 

Melakukan pengisian list of contributor (penulis/penerjemah), dengan menambahkan penulis pada 
add contributor jika penulis lebih dari satu. Isiannya meliputi: nama lengkap (wajib nama depan-
belakang) jika nama hanya satu kata maka ditulis di depan dan belakang nama, email, institusi 
(afiliasi), bidang/jurusan/prodi, peran dalam artikel. 

    

Mengisi keywords maksimal 5 kata atau frasa yang spesifik sesuai artikel, yaitu mengetik kata 
kemudian enter, demikian seterusnya sampai 5 kata/frasa. Jika ada yang salah maka tanda silang 
ditekan untuk delete (menghapusnya) 

Mengisi reference dengan kurung kurawal, sesuai panduan APA style dan mengacu pada literasi 

mendeley. Contoh: 

[1] Baihaqi, 2004. Kadar pecemaran karbon monoksida dari emisi gas buang sepeda motor 2 rak 
dan 4 tak. Jurnal teknik. 

[2] Dimas, T S., 2015. Perbandingan Emisi Gas Buang Anara Motor Bakar Empat   Langkah Berbahan 
Bakar Premium,Pertalit Dan LPG. Jurnal Teknik.  

Kemudian setelah selesai maka tekan save and continue 
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8. Step #4 Konfirmasi pengisian artikel anda apakah sudah benar, terutama dalam kelengkapan 

metadata yang diinputkan, meliputi judul, jumlah penulis, email sitasi, abstrak dkk. 

 

Konfirmasi keyakinan anda (tekan OK) bahwa artikel anda akan di daftarkan dan dimuat di jurnal 

Elemen (sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku). Membantu proses berjalan dengan baik, yaitu 

dengan selalu memantau account anda untuk perbaikan artikel dan kegiatan lainnya yang di 

prasyaratkan dewan penyunting JE. 
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9. Step #5 Tahapan terakhir dari submission artikel, yang selanjutnya akan dilakukan penilaian 

dan kelayakan artikel oleh dewan penyunting Jurnal Elemen. 

 

 

ATAS KEPERCAYAAN ANDA BERGABUNG DENGAN KAMI, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH. 


