
PROSEDUR PENDAFTARAN ORAL PRESENTASI PADA URECOL 7 STIKES PKU MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA 2018 

1. LAKUKAN REGISTRASI MELALUI WEBSITE: www.urecol.org  

 

Bacalah jenis kontribusi yang ada dengan penjelasan: 

a. Oral presentasi adalah peserta yang mengikuti seminar nasional dan mengikuti presentasi dari 

hasil penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat pada Urecol 7 Stikes PKU 

Muhammadiyah Surakarta 

b. Oral mahasiswa mahasiswa (D3, D4 dan S1) adalah peserta dari mahasiswa yang masih  sedang 

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

seminar nasional dan mengikuti presentasi dari hasil penelitian dan  atau pengabdian kepada 

masyarakat pada Urecol 7 Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta  

c. Partisipan adalah peserta yang hanya mengikuti seminar nasional pada pagi saja dan tidak 

mengikuti presentasi dari hasil penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat pada Urecol 7 

Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta 

Fasilitas yang akan didapatkan adalah: Snak pagi dan Sertifikat dengan SKP keprofesian (Partisipan), 

CD Prosiding, Seminar kit, dan Makan siang dan Snak sore (Oral Presentasi Umum dan mahasiswa). 

Adapun buku prosiding menambah kontribusi cetak buku sebesar Rp. 100.000 yang dibayarkan lewat 

transfer atau saat Urecol sudah termasuk ongkos kirim. 

 

 

 

 

http://www.urecol.org/


2. Setelah memahami dari kegiatan Urecol, lakukan “klik” pada Klik Untuk Registrasi di bagian bawah. 

 

3. Lakukan “klik”pada Daftar Baru dibawah icn URECOL jika anda belum pernah mengikuti Urecol 

sebelumnya sehingga belum punya akun masuk.  

 

4. 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 saat ini dan kegiatan 

Urecol seterusnya.Setelah mengisi anda diminta memberi tanda centang pada bagian akhir 

untukmendapatkan notifikasi dari akun pendaftaran anda seperti ini: 

   

 Saya ingin menerima sebuah e-mail dengan sandi saya.  

 

 

Berikutnya lakukan “klik” pada Kirim Data User dibagain bawah kanan 



 

 

5. Jika berhasil maka anda akan mendapatkan notifikasi melalaui email yang didaftarkan dan dapat 

melalukan “klik” pada link pintu masuk yang ada dalam email. 

 

 

 

6. Berikunya pada website urecol anda akan mendapatkan ucapan Selamat datang, Anda dapat 



melakukan tindakan yang banyak seperti berikut: 

 

Adapun penjelasan tindakan diatas adalah: 

a. Kirim Kontribusi 

Digunakan untuk mengirimkan kontrisbusi dari bahan oral presentasi kepada panitia. Kata yang 

bertanda bintang adalah wajib diisi:   

 

 

 

Jika sudah selesai lakukan “klik” pada bagian Proses ==> bawah kanan 



 

Berikutnya anda akan diminta untuk melanjutkan pengiriman kontribusi langkah 2: dimana ada 

dua pilihan apakah anda akanmelanjutkan untuk upload abstrak sekaligus full text naskah artikel 

saat ini atau lain waktu. 

 

Jika anda akan melanjutkan lain waktu maka “klik” pada Simpan Kiriman, Unggah berkas 

kemudian pada bagian tengah kanan: 

 

 

Jika anda akan mengunggah untuk saat ini, maka siapkan artikel anda dalam file dengan format: 



Nama_Institusi_Urecol72018 dengan besar maksimum10 MB. Lakukanlah Choose file dari artikel 

yang sudah disiapkan dari simpanan file anda untuk urecol, lanjutkan “klik” Unggah Berkas dan 

Selesaikan Pengiriman dibagian bawah kanan 

 

Maka akan ada proses upload dan anda diminta untuk menunggu: 

 



Berikutnya anda akan mendapatkan tampilan baru seperti berikut ini: 

 

 

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. 

 

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. 

 

 



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 system.  

 

 

b. Daftar sebagai peserta 

Tindakan ini digunakan untuk melanjutkan jika anda akan berkontribusi menjadi peserta untuk 

mendapatkan invoice atau jumlah tagihan dari kegiatan Urecol melalui 3 langkah: 

1) Pilihlah jenis kontribusi seperti penjelasan diawal, lakukan “klik” pada bulatan sesuai dengan 

kebutuhan anda “klik” pada lanjutkan langkah 2: 

 



2) Pada langkah 2, akan invoice besar tagihan kegiatan Urecol sesuai jenis kontribusi, dan 

lakukan “klik” pada pesen prosiding jika anda akan memesan cetak buku prosiding, lakukan 

“klik” pada Metode pembayaran dan tuliskan keterangan jika ada catatan untuk panitia, 

lanjutkan “klik”pada Lanjutkan ke langkah 3:periksa dan konfirmasi masukan anda 

 
 

3) Setelah itu, anda akan masuk di langkah 3 untuk daftar sekarang: 

Jika tidak pesen buku maka akan mendapat tagihan sebesar Rp 300.000 pada oral 

presentasi: 

 

 

 

Jika pesen buku maka akan mendapat tagihan sebesar Rp 400.000 pada oral presentasi: 



 

Begitu juga pada peserta oral presentasi untuk kategori mahasiswa dengan pesen prosiding, 

maka besar invoice sebagai berikut: 

 

 

Begitu juga untuk peserta partisipan hanya pada seminar saja hanya akan memperoleh invoice 



sebesar Rp. 150.000: 

 

 

Setelah anda melakukan “klik”pada daftar sekarang maka anda akan mendapatkan invoice 

besar tagihan, dan nomor rekening yang dituju untuk pembayaran serta berita transaksi bila 

transfer melalui teller, sebagai berikut: 

 



Dan dapat diuraikan dalam Tagihan dan Konfirmasi Pendaftaran: 

 

 

c. Tampilkan Rincian Akun User berisi dari rangkaian kontribusi anda dalam Urecol 7 Stikes PKU 

Muhammadiyah Surakarta 

 

d. Edit Rincian Akun User merupakan system yang dapat anda gunakan dalam melakukan edit dari 

akun user  anda: 

 



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

perlu login dari user yang telah diberikan anda melaluui email. 

f. Keluar dan kembali ke Website Utama merupakan langkah jika anda hanya akan keluar tapi 

masih dalam website Urecol. 

 

 

===== Selamat berseancar di URECOL 7 ===== 


