
Cara Mendaftar Sebagai Peserta Pemakalah  

Pada Seminar Internasional Kimia 2016 

 

1. Masuk ke website dengan alamat http://icics.kimiawan.org/.  Jika anda sudah memiliki 

account silahkan login dengan account anda dengan memasukkan Username dan password 

Anda. Setelah itu lanjutkan ke petunjuk Nomor xx.  Bagi yang belum memiliki account 

silahkan klik LOG IN seperti terlihat pada Lingkaran warna merah berikut:  

 

 
 

2. Setelah itu klik Not a user? Create an account with this site seperti terlihat pada Lingkaran 

warna merah berikut: 

 

http://icics.kimiawan.org/


 
 

3. Kemudian Isikan data Diri anda pada form yang tersedia. Semua data diri yang bertanda * 

harus diisikan (tidak boleh kosong). 

 

 
 

4. Bagian akhir dari profil yang diisikan adalah anda membuat account sebagai Author.  



 
 

5. Setelah semua data diri anda sudah diisikan silahkan klik Create, seperti terlihat pada Lingkaran 

warna merah berikut. Jika sukses maka email notifikasi akan terkirim ke alamat email anda yang 

anda daftarkan. Silahkan buka tautan pada alamat email anda.  

 

 
 



6. Selanjutnya silahkan klik Step one of the submission process, seperti terlihat pada Lingkaran 

warna merah berikut:   

 
 

7. Setelah itu Pilih Bidang yang sesuai klik Please select a track, dan Session Type seperti 

Peneliti, mahasiswa, dan lain-lain serta jenis yang mau diikuti apakah poster atau oral 

presentation seperti terlihat pada Lingkaran warna merah berikut  

 
 



8. Selanjutnya dicentang submission checklist dan dilanjutkan dengan mengklik save and 

continue seperti terlihat pada Lingkaran warna merah berikut: 

 
 

9. Kemudian mengisikan metadata. Metadata yang bertanda * harus diisikan (tidak boleh 

dikosongkan), seperti terlihat pada Lingkaran warna merah berikut  

 



10. Jika penulis lebih dari satu maka klik Add Author dan diisikan pula data penulis tersebut. 

Setelah itu Isikan judul publikasi,dan abstrak seperti terlihat pada Lingkaran warna merah 

berikut 

 
 

11. Selanjutnya isikan data indexing dan References. Setelah selesai, dilanjutkan dengan mengklik  

save and continue seperti terlihat pada Lingkaran warna merah berikut 

 



12. Berikutnya adalah mengupload supplementary file jika ada. Jika tidak ada maka bagian ini 

dapat dilanjutkan dengan mengklik save and continue seperti terlihat pada Lingkaran warna 

merah berikut: 

 
 

13. Setelah itu klik Finish Submission seperti terlihat pada Lingkaran warna merah berikut: 

 
 



14. Setelah semua proses submission abstrak tersebut selesai maka author menunggu hasil review 

abstrak yang disubmit dari tim reviewer yang ditunjuk oleh panitia seminar. 

 

 

Samarinda, 6 April 2016 

Penyusun, 

 

TTD 

 

Dr. Rolan Rusli, M.Si. 


