
PANDUAN UNTUK PEMAKALAH 

(Tata cara pengumpulan abstrak) 

 

1) Klik menu ‘login’, kemudian ‘login’ jika sudah memiliki akun atau ‘create an 

account’ jika belum memiliki akun 

 

2) Jika memilih ‘create an account’ maka kemudian lengkapi semua isian. Akun ini 

akan digunakan terus hingga pengumpulan naskah.  

 

 

 

 

 

3) Cek email untuk aktivasi akun, klik link ‘aktivasi akun’, kemudian login untuk 

proses selanjutnya 

Isikan 

‘pemakalah 

oral/ poster’ 

Isikan alamat 

orcid/sinta/li

snkedin/blog

/sejenisnya 



 

4) Setelah login, berikut tampilan dashboard  

 

5) Klik ‘My Profile’ terlebih dahulu untuk melengkapi biodata atau memperbaiki 

data profil sebelumnya 

6) Klik ‘+New Abstract’ untuk mengumpulkan abstrak 

 



 

Pada input metadata abstrak, mohon diperhatikan bahwa pemakalah harus 

• Mengisi judul  

• Mengisi abstrak (maks. 250 kata) termasuk kata kunci (3-5 kata) 

• Pilih topik 

• Mengisi nama, email, dan afiliasi (cukup tuliskan prodi/jurusan, fakultas, dan 

universitas tanpa menggunakan singkatan) dari penulis pertama 

• Mengisi nama, email, dan afiliasi (cukup tuliskan prodi/jurusan, fakultas, dan 

universitas tanpa menggunakan singkatan) dari penulis kedua dan seterunya 

dengan mengklik tombol ‘+’ 

• Mengisi nama presenter (lengkap dengan gelarnya karena yang akan dituliskan 

dalam e-sertifikat), email presenter, dan presenter preference (untuk pemakalah 

oral pilih ‘roundtable’ dan untuk pemakalah poster pilih ‘poster’) 

• Mengunggah dokumen PDF atau Word abstract untuk menjaga bilamana ada 

simbol yang tidak muncul pada panel box di atas (ukuran maksimal 2 MB) 

• Setelah selesai klik tombol ‘Submit’ (posisi di atas sebelah judul NEW 

ABSTRACT), jika sukses maka akan muncul tampilan berikut 

 

7) Setelah abstract submission selesai, status abstrak masih bertuliskan “No reviews 

as yet” pada kolom review dan “Pending” pada kolom status 



8) Penulis dapat mengedit abstrak ini sebelum batas akhir pengumpulan abstrak 

yaitu 30 November 2020 

9) Penulis pun dapat menambah abstrak pada akun yang sama dengan mengikuti 

ulang langkah 6-8. 

10) Saat proses review berlangsung status abstrak ‘Under Review’, komentar 

reviewer dapat dilihat pada dashboard dan file naskah berisi komentar bisa 

diunduh.  

11) Revisi abstrak dapat dilakukan dengan cara klik ‘Edit’ dan perbaiki abstrak 

pada panel box dan upload dalam bentuk PDF atau Word. 

12) Jika proses review telah selesai dan dinyatakan diterima (‘accepted’) maka 

tampilan status akan berubah sebagai berikut: 

 

 

13) Untuk mengupload naskah/ makalah lengkap dari abstrak yang sudah diterima, 

penulis cukup mengklik “+NEW ABSTRACT” dengan sedikit menambahkan di 

awal judul “Paper – Judul”. Dokumen naskah diunggah pada bagian unggah 

file dalam bentuk doc. Atau docx. (mohon pastikan bahwa naskah telah 

menyesuaikan dengan format jurnal nasional yang dituju) 


