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PENDAFTARAN PESERTA PEMAKALAH 

1. Pada menu register klik tombol  Pemakalah , lengkapi  isiannya 

(username, alamat email, kode verifikasi) untuk mendaftarkan/mendapatkan  username  

dan password.  Untuk isian username, setiap pendaftar bebas menentukan 

usernamenya sendiri.  

  

2. Klik Create New Account ( ) , username dan password akan 

dikirimkan ke email yang diisikan pada form Register/pendaftaran. 

 

3. Buka email untuk melihat Username dan mengatur passwordnya. 

 
 

 
4. Klik link pada email untuk login pertamakali dan mengatur passwordnya 

 

Klik link ini untuk login 
&mengatur password 
Klik link ini untuk login 
&mengatur password 
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5. Klik , dan masukkkan password (2 kali) yang anda inginkan 

 

6. Setelah mengatur password, klik tombol . 

7. Untuk mulai melakukan pendaftaran Klik kembali Tombol Pemakalah 

 
8. Masukkan data-data yang diperlukan (yang bertanda * wajib diisi). Untuk melampirkan 

file abstrak, Cari file yang akan diupload dengan klik tombol Browse kemudian Klik 

Upload (Tipe file yang diperbolehkan adalah doc, docx dan rtf). 

 

Masukkan password  yang anda 

inginkan 
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9. Jika ada kesalahan upload file abstrak atau jika akan mengganti  filenya klik tombol 

Remove, dan mulai mengupload file penggantinya. (Note : File abstrak masih bisa 

diganti-ganti, sampai dengan batas akhir pengiriman abstrak) 

10. Jika sudah melengkapi isiannya klik tombol  Save ( ), sehingga muncul tampilan 

berikut  

Melampirkan file abstrak 

Masukkan Nama Penulis 

(tidak wajib diisi) 

Masukkan Nama Penulis yang 
akan hadir seminar (untuk 
pembuatan sertifikat) 
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11. Jika masih ada yang perlu diubah/diperbaiki datanya klik menu Edit, Lengkapi/perbaiki 

isiannya, kemudian klik Save. 

12. Untuk melihat apakah sudah terdaftar sebagai peserta pemakalah,  Klik pada menu 

Daftar Peserta, Pemakalah 

             
 

 

Tanda  menunjukkan bahwa file telah berhasil diupload. 

Menu untuk upload File makalah lengkap/full paper, akan muncul setelah abstrak 

makalah dinyatakan lolos seleksi, dengan melakukan Login dengan username dan 

Password yang sama dengan yang digunakan pada saat upload abstrak makalah.  

13. Untuk melakukan login yang selanjutnya gunakan menu login pada sisi kiri bawah, 

Masukkan username dan password dalam User Login . masukkan juga kode verifikasi, 

kemudian Klik tombol  Log In ( )  

 

 

 

 

 

 

 
Username dan 

Password 

 Kode Verifikasi 
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MELAKUKAN PERUBAHAN/EDIT DATA 

1.  Masukkan username, password dan kode verivikasi, Klik tombol  Log In ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pada pojok kanan atas akan ditampilkan menu  

 
3. Klik  My Paper, sehingga akan ditampilkan sbb : 

 
4. Klik Edit dan lakukan perubahan 

 

 

 

MENGUBAH PASSWORD 

1. Setelah Login dengan username dan password yang sudah dibuat, maka akan muncul 

menu User yang berada  pada sisi kiri atas . Klik My 

Account, Klik Edit 

 
2. Masukkan password baru yang diinginkan (2 kali). Jika sudah selesai Klik Save. 

 
Username dan 

Password 

Kode Verifikasi  
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JIKA LUPA PASSWORD 

1. Pada menu register klik tombol  Pemakalah , Klik Request New 

Password, masukkan username atau email dan  kode verifikasi, klik tombol Email New 

Password, maka anda akan mendapatkan email yang berisi link dimana anda dapat 

me-reset password baru anda. 
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