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Langkah-langkah Mendaftar pada Sistem Aplikasi Seminar
Nasional Sains & Teknologi 2015 (Peserta & Pemakalah)
Catatan : Bagi peserta dan pemakalah yang sudah pernah mengikuti SATEK V dapat
menggunakan username dan password sebelumnya. Untuk informasi hubungi panitia.

1.

Masukan alamat di bar address http://satek.unila.ac.id dan pilih menu Daftar / Masuk.

Gambar 1. Menu Daftar / Masuk
2.

Bila link tersebut diklik, maka akan muncul Gambar 2. Pada Gambar 2 terdapat field username
dan password, field tersebut wajib diisi.

Gambar 2. Halaman login Satek 2015

3.

Bila pengguna belum memiliki akun, sebaiknya klik link “Create an account with this site”.

Gambar 3. Create an account with this site
4.

Setelah link “Create an account with this site” dipilih maka muncul halaman pada Gambar 4.

Gambar 4. Halaman buat akun
5.

Isi field sesuai dengan biodata anda. Setiap field yang bertanda bintang, wajib diisi oleh
pengguna. Pada field username, sebaiknya berisi huruf kecil, angka dan garis bawah.

Gambar 5. Form registrasi
6.

Bila semua field terisi, isikan pilihan checklist sesuai status pengguna.
a. Jika pengguna sebagai peserta isikan pilihan seperti pada Gambar 6. Lalu tekan tombol
create.

Gambar 6. Checklist peserta biasa
b. Jika pengguna sebagai pemakalah isikan pilihan pada Gambar 7. Lalu tekan tombol create.

Gambar 7. Checklist pemakalah
7.

Maka akan muncul tampilan seperti Gambar 8.

Gambar 8. Halaman User Home

8.

Bila pengguna akan mengirim berkas abstrak dan makalah, pilih link “New Submission”, terlihat
pada Gambar 9. Makna status 0 active adalah pengguna belum mengirim file kepada sistem.

Gambar 9. Pilih New Submission
9.

Jika New Submission telah diklik, maka muncul tampilan User Home, lihat Gambar 10 dan 11
(pada sistem aplikasi, gambar 10 dan 11 merupakan satu inputan). Pada link submission checklist,
pengguna wajib memilih semua checklist, hal ini penting dalam proses submission data ke sistem.
Bila pengguna ingin memberi komentar pada direktur konferensi atau seminar maka pengguna
dapat menulis pada field comments for conference director. Setelah semua di checklist, maka
proses selanjutnya adalah tekan tombol save dan continue.

Gambar 10. Tampilan New Submission – Session Type (bagian-1)

Gambar 11. Tampilan New Submission – Session Type (bagian-2)
10. Selanjutnya yaitu melakukan upload makalah, bila pengguna belum mengupload makalah, maka
submission file masih dalam status “no submission file upload”. Oleh karena itu, berikut ini 3
langkah dalam uploading data, yaitu :
a. Langkah 1 : Pilih file makalah yang akan di upload di dalam hard drive komputer anda.

Gambar 12. Halaman Uploading the submissions (bagian 1)
b. Langkah 2 : bila sudah dipilih, tekan tombol upload. Apabila langkah 2 ini telah dilaksanakan,
maka akan muncul submission file dengan status berubah, tampak pada tampilan Gambar 13.

Gambar 13. Halaman Uploading the submissions (bagian 2)
c. Langkah 3 : pilih dan tekan tombol Save and continue.
11. Langkah selanjutnya yaitu pengisian data abstrak dapat dilihat pada Gambar 14 dan 15. Field
yang bertanda bintang, wajib diisi oleh pengguna. Bila penulis lebih dari satu, maka pilih tombol
Add Author. Pada Gambar 15, pengguna mengisi data Judul Penelitian dan Abstrak Penelitian.
Setelah semua field telah terisi pilih dan tekan tombol Save and continue.

Gambar 14. Halaman pengisian data abstrak (bagian 1)

Gambar 15. Halaman pengisian data abstrak (bagian 2)
12. Tahapan selanjutnya yaitu Confirming The Submission, pilih dan tekan tombol Finish
Submission.

Gambar 16. Halaman Confirming The Submission
13. Akan masuk halaman Active Submissions, klik link Active Submissions.

Gambar 17. Halaman Active Submission

14. Pada halaman berikutnya akan muncul status makalah Awaiting assignment. Pada status ini
makalah sedang di proses.

Gambar 18. Halaman Awaiting assignment
15. Bila makalah sedang dalam proses review dapat dilihat pada Gambar 19.

Gambar 19. Halaman Paper in review
16. Bila makalah sudah direview tetapi masih ada revisi dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar 20. Revisi
Pilih link Paper In Review Revision Required, maka akan masuk ke halaman Review. Unduh
hasil Review dari Reviewer atau Director dan lakukan revisi.

Gambar 21. Unduh hasil review
Langkah selanjutnya yaitu mengunggah makalah hasil revisi.

Gambar 22. Upload revisi

17. Bila makalah peserta di review dan telah diterima oleh panitia, maka halaman Active Submission
menampilkan No Submissions (lihat Gambar 20). Pengguna dapat melihat hasil review pada
menu Archive (lihat Gambar 21) dengan status posted.

Gambar 20. Active Submissions – status no submissions

Gambar 21. Archive – status posted
18. Peserta dan pemakalah yang makalahnya telah diterima dapat hadir pada tanggal 3 November
2015 di Emersia Hotel and Resort, Jl. Wolter Monginsidi No. 70 Bandar Lampung pukul 07.30
s.d. selesai.

Info lebih lanjut :
Web

: http://satek.unila.ac.id

Email

: satek@kpa.unila.ac.id

Telp.

: 089522596466 (Akbar)

