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Langkah-Langkah Membuat Akun 

1. Masuk ke menu Account 

 
 

2. Isi sesuai dengan profil Anda 

 
Tanda * menandakan field tersebut wajib diisi 

 

3. Pilih checkbox “Author”, lalu lanjutkan dengan menekan tombol “Create” 

 
 

4. Anda akan secara otomatis masuk kedalam sistem. Ingat username & password Anda untuk login 

kembali kedalam sistem dikemudian hari.  
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Men-Submit Makalah 
 

1. Setelah Anda berhasil melakukan registrasi, dan masuk kedalam sistem Anda akan 

dihadapkan pada tampilan seperti berikut: 

 
 

2. Pilih tautan “New Submission” untuk memulai proses submit makalah 

 

3. Pilih track yang sesuai dengan bidang pengabdian masyarakat Anda 

 
 

4. Lengkap checklist yang ada pada section “Submission Checklist” 

 

5. Selesaikan langkah pertama dengan menekan tombol “Save and continue” pada bagian bawah 

halaman. 
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6. Pada Step.2, Anda diminta untuk memilih file (makalah) untuk di-upload 

 
 

7. Setelah Anda menekan tombol “Upload”, Anda akan melihat bahwa file Anda telah berhasil 

masuk kedalam sistem 

 *) Contoh 

 

8. Bila Anda hendak mengganti file, pilih kembali menu “Choose File” dan tekan kembali 

tombol “Upload”. 

 

9. Selesaikan Step.2 dengan menekan tombol “Save and continue”. 

  



SENDIMAS MARANATHA 2017   

Page 4 of 4 
 

10. Lanjutkan Step.3 dengan mengisi metadata dari makalah Anda: 

a. Biodata author (Firstname, Lastname, Email) [Wajib] 

b. Judul [Wajib] 

c. Indexing [Boleh Kosong] 

d. Supporting [Boleh Kosong] 

e. Reference [Boleh Kosong] 

 

11. Langkah terakhir (Step.5) untuk melakukan konfirmasi akhir bahwa Anda akan melakukan 

submit makalah. 

 
*) Anda dapat menekan judul file makalah Anda untuk melihat dokumen yang akan Anda kirim 

 

12. Tekan Finish Submission untuk menyelesaikan proses submission makalah Anda. 

 

13. Anda akan melihat halaman yang menunjukkan bahwa proses submission makalah Anda 

telah berhasil dilakukan 

 
 

14. Bila Anda menekan tautan “Active Submissions”, akan muncul halaman yang menampilkan 

makalah-makalah yang sudah Anda submit 

 
 

15. Terdapat kolom “Status” yang menunjukkan tahapan makalah Anda (Review, Revisi, Publish) 

 


