
PROSEDUR PENDAFTARAN ORAL PRESENTASI PADA URECOL 10  

STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG 2019 

 

1. Buka Laman 10.urecol.org. klik Submit/Login 

 

 

2. Jika Anda belum mempunyai akun, maka kllik Daftar Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Anda akan diminta mengisi profil terutama pada kalimat yang bertanda bintang wajib diisi. 

Data tersebut akan digunakan untuk profil dan mendapatkan akun masuk ke Urecol. Setelah 

data terisi, klik kirim data user 

 

4. Selanjutnya akan tampak seperti ini: 

 



5. Selanjutnya Anda harus mendaftar sebagai peserta.  

Bacalah jenis kontribusi yang ada dengan penjelasan: 

a. Oral presentation (Dosen/Umum) adalah peserta yang mengikuti seminar 

nasional dan mengikuti presentasi dari hasil penelitian dan atau pengabdian 

kepada masyarakat pada Urecol 10 STIKES Muhammadiyah Gombong 

b. Oral presentation mahasiswa adalah peserta dari mahasiswa yang masih sedang 

menjalani perkuliahan atau berstatus mahasiswa di program studi D3, D4, S1, 

S2 dan mengikuti seminar nasional dan mengikuti presentasi dari hasil 

penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat pada Urecol 10 STIKES 

Muhammadiyah Gombong 

c. Partisipan adalah peserta yang hanya mengikuti seminar nasional dan dapat 

mengikuti presentasi dari hasil penelitian dan atau pengabdian kepada 

masyarakat pada Urecol 10 STIKES Muhammadiyah Gombong, namun tidak 

sebagai presenter. 

 

 
 
 
 
 



6. Selanjutnya masuk ke langkah selanjutnya pilih metode pembayaran. Lalu klik Lanjutkan ke 

langkah 3. Periksa dan konfirmasi masukan anda. 

 

7. Selanjutnya tampilan akan seperti ini: 

Dan klik daftar sekarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Bagi peserta oral presentation, lakukan pembayaran apabila sudah ada pengumuman bahwa 

kontribusi anda diterima. Pengumuman diterima akan diinformasikan melalui akun peserta 

dan email peserta. 

Selanjutnya tampilan akan seperti ini: 

 

   



 

9. Apabilan anda akan memilih oral presentation maka langkah selanjutnya adalah mengirim 

kontribusi. Login dan klik Kirim Kontribusi. 

 

10. Anda harus mengisi semua data yang diperlukan sampai dengan tahap akhir adalah unggah 

kontribusi. Kontribusi dalam bentuk Microsoft word dengan ketentuan penulisan file sebagai 

berikut: 

a. Abstrak   : ABSTRAK_KODE ID_Nama 

Contoh  : ABSTRAK_20_Nurlaila 

b. Full Paper  :  FULLPAPER_KODE ID_Nama 

c. Contoh  : FULLPAPER_20_Nurlaila 

 

 



 

 

   



 

11. Apabila anda sudah berhasil mengunggah kontribusi maka tampilan akan seperti ini: 

 

12. Apabila anda akan melakukan melakukan edit ulang ataupun edit ulang abstrak setelah 

mendapatkan koreksi dari reviewer maka anda dapat melakukan “klik” pada Edit Rincian 

Kontribusi dan lakukan perubahan yang diperlukan, berikutnya lakukan “klik” Proses ==> 

seperti sebelumnya. 

13. Apabila anda akan melakukan pengiriman ulang maupuan pengiriman ulang revisian 

naskah setelah mendapat koreksi dari reviewer dari naskah full text lakukan “klik” pada 

Unggah Kontribusi dan lakukan choose file dari artikel revisi yang disiapkan. 

14. Jika anda ingin menghapus semua kiriman dari konstribusi maka lakukan “klik” pada 

Batalkan Kontribusi dan akan diminta memilih jawaban dari Batalkan Kontribusi dari 

Seminar: Ya, Batalkan kontribusi atau Tidak, biarkan kontribusi. Lakukan “klik” Ya, 

batakkan kontribusi maka semua kiriman akan terhapus dari sistem. 

15. Keluar merupakan langkah jika anda ingin keluar dari website urecol, sehingga jika akan 

masuk perlu login dari user yang telah diberikan anda melaluui email. 

 

 

----------Selamat mengikuti Urecol 10 STIKES Muhammadiyah Gombong  -------------- 


