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Peserta menyiapkan artikel yang akan disubmit sesuai petunjuk teknis dan template
artikel yang dapat diunduh pada website senastitan.itats.ac.id.
Peserta melakukan registrasi dengan mengisi identitas dan mengunggah naskah artikel
pada formulir registrasi di website http://senastitan.itats.ac.id/.
File naskah artikel diunggah dalam format Microsoft Word Document (.doc atau .docx)
dengan format penamaan file:
TanggalSubmit_NamaLengkapPenulisPertama
Contoh: 150121_Anindya Rachma Dwicahyani.docx
Jika peserta sudah melakukan registrasi dengan lengkap, Editor akan mengirimkan email
konfirmasi registrasi ke peserta.
Selanjutnya, artikel akan melalui proses review dan similarity check.
Jika proses review telah selesai, editor akan mengirimkan hasil review dan hasil
similarity check kepada peserta via email.
Peserta melakukan revisi naskah sesuai hasil review serta hasil similarity check.
Batas similarity maksimum adalah 25%.
Peserta mengunggah revisi naskah artikel pada formulir unggah revisi naskah artikel di
website http://senastitan.itats.ac.id/. Format file revisi naskah artikel adalah Microsoft
Word Document (.doc atau .docx) dengan format penamaan file:
IDArtikel_NamaLengkapPenulisPertama_REV
Contoh: 001_Anindya Rachma Dwicahyani_REV.docx
*ID Artikel dapat dicek melalui website senastitan.itats.ac.id atau melalui email hasil review
dari editor
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Jika revisi naskah terverifikasi, Editor akan mengirimkan email konfirmasi penerimaan
naskah artikel dan menerbitkan invoice pembayaran seminar.
Peserta melakukan pembayaran seminar sesuai instruksi yang tertera pada invoice.
Peserta mengunggah bukti pembayaran seminar (bukti transfer/bukti setoran bank)
melalui formulir pembayaran di website http://senastitan.itats.ac.id/.
Jika pembayaran terverifikasi, editor akan mengirimkan Letter of Acceptance (LoA)
artikel kepada peserta via email.
Presentasi makalah dilaksanakan secara Online via Zoom Meeting, Sabtu 6 Maret 2021
sesuai jadwal.

ALUR REGISTRASI DAN SUBMIT ARTIKEL SENASTITAN I
PEMAKALAH

TIM EDITORIAL SENASTITAN

REVIEWER

MULAI

Mendownload Template Artikel
dan Petunjuk Teknis Penulisan
pada http://senastitan.itats.ac.id/

Menulis artikel ilmiah sesuai topik,
template artikel dan petunjuk
teknis penulisan

Mengisi dan melengkapi
Formulir Registrasi pada website
http://senastitan.itats.ac.id/

Menerbitkan
Email Konfirmasi Registrasi

Peer- Review Artikel dan
Similarity Check

Mereview Artikel berdasarkan
Topik, Penulisan, Konten, dan
Kedalaman Analisis

Apakah artikel perlu
diperbaiki/direvisi?
Merevisi artikel sesuai
Hasil Review dan
Hasil Similarity Check

Menerbitkan
Hasil Review Artikel dan
Hasil Similarity Check via Email

Mengunggah revisi artikel pada
Formulir Unggah Revisi Artikel
pada http://senastitan.itats.ac.id/

Menerbitkan
Konfirmasi Penerimaan
Revisi Artikel

Tidak

Tidak

Ya

Apakah revisi artikel sudah
sesuai?
Ya

SELESAI

Menerbitkan
Letter of Acceptance (LoA)

Contact SENASTITAN Editorial Team:
Email : senastitan@itats.ac.id
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