
PANDUAN MENGIRIMKAN NASKAH FULL PAPER 

ICBLP 

 

langkah awal   silahkan klik : http://conference.narotama.ac.id/index.php/icblp  

 

Untuk memulai mengirimkan naskah, penulis diwajibkan untuk Register terlebih dahulu, berikut 

caranya: 

1. Silahkan klik tombol REGISTER (bagi yang belum pernah daftar), Atau LOGIN (bagi yang 

sudah pernah daftar). 

 
 

2. Setelah itu kita diminta untuk mengisi Profile sesuai dengan identitas 

 

 
Keterangan : (bagian yang bertanda bintang merah, wajib diisi)  

 First Name (nama Pertama)  

 Midlle Name (Nama Tengah) tidak wajib  

 Last Name (nama Akhir) jika nama penulis hanya satu kata maka tulis first name dan 

last name dengan nama yang sama contoh: Busro Busro 

 Affiliation (nama Afiliasi, kampus penulis)  

 Country (Asal negara)  

3. Mengisi Informasi untuk Login 

 Email (email penulis)  

http://conference.narotama.ac.id/index.php/icblp


 Username (Nama yang akan dipakai di jurnal), saran, kata yang mudah diingat. 

(boleh satu kata) 

 Password (isikan dengan password yang mudah diingat, minimal password adalah 6 

digit) 

 Repeat Password (silahkan ulangi password Tersebut) 

 Centang 2 pertanyaan teratas 

 
4. Setelah semua terisi, Klik Register. 

5. Kalau berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini (bila belum berhasil, maka ada form  

yang belum terisi atau ada kesalahan, silahkan diperbaiki) untuk melanjutkan mengirim 

artikel Klik Make a New Submission.  



 
6. Maka penulis diminta untuk membaca ceklis persiapan naskah yang diminta penerbit, jika 

sudah memenuhi silahkan contreng (Comment for Editor boleh diisi boleh tidak) 

 
7. Jika sudah klik Save and Continue 

8. Selanjutnya memilih jenis Papernya, Klik article Component maka akan Muncul beberapa 

pilihan, pilihlah Article Text. 

 
9. Setelah memilih Article text, akan Muncul gambar berikut (klik Upload File) cari letak file 

kita, tunggu sampai file tercentang hijau, kemudian continue 



 
10. Maka akan muncul seperti gambar berikut, klik Continue 

 
11. Langsung Klik Complete 

 
12. Akan mucnul gambar berikut, klik Save and Continue 

 
13. Selanjutnya kiti diminta melengkapi Judul dan Abstrak 



 
14. Lengkapi Kontributor, jika penulis lebih dari 1 orang klik Add Contributor, dan lengkapi data 

penulis berikutnya, lakukan hal yang sama jika masih ada penulis berikutnya. 

 

  

 
15. Isi Keyword, untuk memisahkan antara frase keyword yang satu dengan yang lain pencet 

ENTER 

 
16. Lengkapi Referensi, kemudian SAVE and Continue 



 
17. Finish 

 

 
18. Submission Complete 

 
19. Setelah ada gambar di atas, berarti submission anda sudah masuk ke redaksi. Silahkan terus 

memantau email, untuk menunggu feedback dari reviewer dan Scientific Committee yang 

akan dikirimkan melalui email 


