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Daftar Akun 

Untuk bisa melakukan submit paper anda pada website KoNTekS yang paling pertama harus dilakukan 
adalah melakukan Daftar Akun.  

1. Akses www.konteks.web.id 
2. Klik Login 
3. Klik Daftar Akun 
4. Isi Personal Information anda 
5. Setelah semua baris di isi maka klik Daftar 

Notes: 
• Isi User Email dengan email anda yang valid 
• Setelah klik Daftar maka 

- Account Information tidak akan bisa dirubah/edit  
- Personal Information masih bisa dirubah/edit 

6. Link verifikasi akan terkirim ke email anda 
7. Link verifikasi akan terkirim ke email anda di folder Spam 
8. Klik link verifikasi tersebut 
9. Verifikasi berhasil maka silahkan lakukan Login di www.konteks.web.id 

Edit Profile Personal Information 
1. Klik Login 
2. Arahkan kursor ke username anda di pojok kanan atas kemudian klik Profile 

 
3. Masuk ke halaman Profile 
4. Klik Edit 
5. Lakukan perubahan pada Personal Information 
6. Setelah melakukan perubahan pada Personal Information klik Submit 
7. Apabila tidak jadi melakukan perubahan maka klik Cancel 

Reset Password Akun 
1. Akses www.konteks.web.id 
2. Klik Login 
3. Klik Reset Password 
4. Masukkan email yang anda isi ketika Daftar Akun 
5. Klik Submit 
6. Cek folder Spam di email anda 
7. Klik tombol Verifikasi -nya 

http://www.konteks.web.id/
http://www.konteks.web.id/
http://www.konteks.web.id/
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8. Masuk ke halaman berikut 

 

9. Klik Reset 
10. Silahkan login dengan password yang baru 

Status Submission 

Proses Submission 

 

Keterangan Status Submission 
• Draft:  

- ketika paper belum anda Submit  
- masih bisa dilakukan Edit atau perubahan pada paper 

Isi dengan password yang 
baru 
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• Need Verification 
- ketika paper sudah di Submit 
- tidak bisa dilakukan perubahan dan perbaikan pada paper 
- apabila ada Co-Author dan Co-Author tersebut belum melakukan Verifikasi 

• Submitted 
- apabila ada Co-Author dan Co-Author tersebut sudah melakukan Verifikasi 
- paper sedang direview oleh reviewer dan komite ilmiah 

• Accepted with Minor Revision (1st) 
- paper masuk ke revisi tahap pertama 
- bisa dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap paper tersebut 
- ready untuk lakukan submit paper yang camera ready 

• Accepted with Major Revision (1st) 
- paper masuk ke revisi tahap pertama 
- bisa dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap paper tersebut 

• Rejected (1st) 
- paper ditolak di revisi tahap pertama 
- tidak bisa dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap paper tersebut 

• Submit Revision (1st) 
- sudah dilakukan submit paper hasil revisi tahap pertama 
- paper ready untuk direview oleh reviewer dan komite ilmiah 

• Accepted with Minor Revision (2nd) 
- paper masuk ke revisi tahap kedua 
- bisa dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap paper tersebut 
- ready untuk lakukan submit paper yang camera ready 

• Accepted with Major Revision (2nd) 
- paper masuk ke revisi tahap kedua 
- bisa dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap paper tersebut 

• Rejected (2nd) 
- paper ditolak di revisi tahap kedua 
- tidak bisa dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap paper tersebut 

• Submit Revision (2nd) 
- sudah dilakukan submit paper hasil revisi tahap kedua 
- paper ready untuk direview oleh reviewer dan komite ilmiah 

• Accepted with Minor Revision (Final) 
- paper masuk ke revisi tahap terakhir 
- bisa dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap paper tersebut 
- ready untuk lakukan submit paper yang camera ready 

• Rejected (Final) 
- paper ditolak di revisi tahap terakhir 
- tidak bisa dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap paper tersebut 

• Submit Camera Ready 
- sudah dilakukan submit paper yang camera ready 
- paper ready to publish 
- tidak bisa dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap paper tersebut 
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Buat, Edit, View, & Submit New Paper 
1. Anda harus Login terlebih dahulu 
2. Klik menu My Submission 

 

3. Anda akan masuk ke halaman My Submission 
4. Klik New Submission 

 
5. Anda akan masuk ke halaman New Submission 

 
6. Apabila ada Co-Author maka klik  
7. Pilih Co-Author paper anda dari list yang ada 

Tidak bisa di edit 
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8. Apabila salah input Co-Author maka klik tanda        
9. Kemudian apabila ingin input lagi Co-Author yang benar maka klik 

Notes: 
• Co-Author wajib di input apabila paper anda memang mempunyai Co-Author  
• Co-Author harus melakukan Verifikasi terhadap paper anda sebelum bisa dilanjutkan ke 

proses review 

10. Isi judul paper anda di baris Title  
11. Pilih Topik untuk paper anda dari list yang ada 
12. Isi keyword paper anda 
13. Upload file paper anda dengan menekan tombol  
14. Klik Save to Draft  

→ status submission akan berubah menjadi “Draft”  
15. Klik Edit di halaman My Submission apabila ingin melakukan perubahan pada paper anda 

Notes: 
Edit atau Perubahan bisa dilakukan pada baris 

• Co-Author 
• Title 
• Topik 
• Keyword 
• Upload Paper 

16. Klik Submit  
→ status submission berubah menjadi “Submitted” apabila tidak ada Co-Author 

 
→ status submission berubah menjadi “Need Verification” apabila ada Co-Author 

 

Notes: 
Paper yang sudah di Submit tidak bisa dilakukan perubahan 

17. Klik View di halaman My Submission untuk melihat paper yang anda upload 

Berwarna merah berarti belum di 
verifikasi oleh co-author tersebut 
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Verifikasi Paper oleh Co-Author 
1. Anda harus Login terlebih dahulu 
2. Klik menu My Submission 

 

3. Anda akan masuk ke halaman My Submission 
4. Cek paper yang memiliki status submission “Need Verification” 
5. Klik View di halaman My Submission apabila ingin melihat atau memeriksa paper tersebut 
6. Klik Verificate untuk melakukan verifikasi bahwa memang anda adalah co-author untuk paper 

tersebut 
→ status submission berubah menjadi “Submitted” 

Notes: 
Apabila paper yang statusnya “Need Verification” tidak dilakukan Verificate oleh anda sebagai 
Co-Author maka paper tersebut tidak akan bisa lanjut ke proses review 

Hasil Review & Submit Revisi Paper  
1. Anda harus Login terlebih dahulu 
2. Klik menu My Submission 

 

3. Anda akan masuk ke halaman My Submission 
4. Cek paper yang memiliki status submission 

• Accepted with Major (1st) 
• Accepted with Major (2nd)  

5. Klik Hasil Review di halaman My Submission untuk melihat hasil review 
6. Klik Edit di halaman My Submission untuk melakukan perbaikan pada paper tersebut sesuai 

dengan hasil review 
7. Klik Submit  

→ status submission berubah menjadi “Submit Revision (1st)” atau “Submit Revision (2nd) 

Status submission ini menandakan anda harus melakukan 
revisi dan submit kembali paper yang sudah direvisi  
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Hasil Review & Submit Camera Ready 
1. Anda harus Login terlebih dahulu 
2. Klik menu My Submission 

 

3. Anda akan masuk ke halaman My Submission 
4. Cek paper yang memiliki status submission 

• Accepted with Minor (1st) 
• Accepted with Minor (2nd) 
• Accepted with Minor (Final) 

5. Klik Hasil Review di halaman My Submission untuk melihat hasil review 
6. Klik Edit di halaman My Submission untuk melakukan perbaikan pada paper tersebut sesuai 

dengan hasil review 
7. Klik Submit  

→ status submission berubah menjadi “Submit Camera Ready” 

Status submission ini menandakan anda sudah harus dan 
bisa upload paper camera ready kemudian lakukan submit 


