
 

PANDUAN PENGGUNAAN  

EasyChair 
v1.0 

 

 

 

Universitas Pendidikan Ganesha 

(UNDIKSHA) 

2017 

  



Daftar Isi 

Daftar Isi ................................................................................................................................................................................. 2 

1. Akun EasyChair .................................................................................................................................................................. 3 

1.1 Pendaftaran.............................................................................................................................................................. 3 

1.2 Login ke EasyChair ................................................................................................................................................. 6 

1.2.1 Login ke EasyChair menuju Conference tertentu (contoh: SEMNASVOKTEK 2017) ..................................... 6 

1.2.2 Login melalui alamat www.easychair.org .......................................................................................................... 8 

2. Melakukan Submit Artikel ................................................................................................................................................ 13 

3. Melakukan Submit Revisi Artikel (Camera Ready version) ............................................................................................. 15 

4. Melakukan Review Artikel ................................................................................................................................................ 17 

4.1 Melihat Assigned Artikel ...................................................................................................................................... 17 

4.2 Menambahkan Review .......................................................................................................................................... 19 

  



1. Akun EasyChair 

 

1.1 Pendaftaran 

Jika anda belum memiliki akun EasyChair, silahkan daftar dengan mengunjungi alamat website berikut: 

http://easychair.org/ 

Klik menu “Signup” untuk memulai. 

 

Langkah pertama, isikan Captcha, kemudian klik “Continue” lalu isikan form yang tersedia sampai anda 

mendapatkan pesan bahwa Notifikasi telah terkirim ke email anda. 

 

http://easychair.org/


 

 

 

Setelah itu, cek email anda dan klik pada tautan yang diberikan, seperti pada gambar berikut ini. 

 



Setelah tautan di-klik, anda akan dihadapkan pada form isian detail profil. Lengkapi form tersebut seperti pada 

contoh berikut ini. 

 

Jika tidak ada kesalahan, maka akan mendapatkan pesan bahwa akun EasyChair telah berhasil dibuat sebagai 

berikut. 

 

 

 



1.2 Login ke EasyChair 

Ada dua mekanisme login ke EasyChair. Pertama, adalah login ke EasyChair untuk langsung menuju ke alamat 

EasyChair Conference tertentu (anda harus sudah mengetahui alamat EasyChair Conference yang dituju). Cara 

kedua adalah dengan berkunjung langsung ke www.easychair.org jika anda tidak mengetahui alamat EasyChair 

Conference yang anda tuju.  

1.2.1 Login ke EasyChair menuju Conference tertentu (contoh: SEMNASVOKTEK 2017) 

Jika anda sudah mengetahui alamat EasyChair Conference tertentu, anda dapat login ke EasyChair dengan 

terlebih dahulu menuju ke alamat EasyChair Conference tersebut melalui Browser favorit anda seperti Internet 

Explorer atau sejenisnya. Misalnya, dalam hal ini kami memakai contoh Conference: SEMNASVOKTEK 2017 

dengan alamat Conference di EasyChair sebagai berikut: 

https://easychair.org/conferences/?conf=semnasvoktek2017 

Setelah anda menuju ke alamat tersebut melalui Browser Internet Explorer dan sejenisnya, anda akan dihadapkan 

pada login page berikut: 

 

Masukkan Username & Password yang anda miliki, dan anda akan dihadapkan pada halaman berikut ini. 

http://www.easychair.org/
https://easychair.org/conferences/?conf=semnasvoktek2017


 

Klik pada menu “Enter as an Author” jika anda ingin mendaftarkan artikel ke Conference Semnasvoktek 2017 

dan anda akan dihadapkan pada halaman pendaftaran artikel sebagai berikut. 

 



 

1.2.2 Login melalui alamat www.easychair.org 

Login dengan cara kedua adalah dengan secara langsung mengunjungi tautan: www.easychair.org, anda akan 

dihadapkan pada halaman login berikut ini. 

 

Di halaman ini, anda tidak akan melihat ada nama Conference tertentu (berbeda dengan cara pertama). 

Masukkan Username & Password yang anda miliki, dan anda akan dihadapkan pada halaman berikut jika login 

successful. 

 

http://www.easychair.org/
http://www.easychair.org/


Di halaman ini anda akan dapat melihat daftar Conference yang sudah pernah anda kunjungi seperti tampak pada gambar. 

Akan tetapi, jika anda baru pertama kali menggunakan EasyChair, umumnya anda akan melihat halaman sebagai berikut. 

 

Jika anda ingin menuju ke Conference tertentu (misalnya jika anda ingin melakukan submission artikel dan tidak 

mengetahui alamat EasyChair Conference yang dituju), anda dapat melakukan search terlebih dahulu. 

Masuklah ke menu Smart CFP seperti pada gambar berikut. 

 

Kemudian anda akan dihadapkan pada halaman berikut ini. Lakukan penelusuran ke daftar Conference yang ada di daftar 

atau anda dapat mencarinya di kotak pencarian yang disediakan. 



 

Jika anda menemukan Conference yang dicari, anda dapat masuk ke Conference tersebut dengan melakukan klik pada 

nama Conference yang dimaksud sebagai berikut. 

 

Dengan melakukan klik pada Conference tersebut, anda akan dihadapkan pada halaman detil dari Conference sebagai 

berikut. 



 

Untuk melakukan submission (misalnya, mengirimkan artikel ke Conference SEMNASVOKTEK 2017 seperti contoh di 

atas), klik tautan di bagian “Submission Link” dan anda akan dihadapkan pada halaman berikut ini. 

 

Selanjutnya klik pada menu “Enter as an Author” dan anda akan dihadapkan pada halaman pendaftaran artikel yang 

sama seperti sebelumnya, sebagai berikut. 



 

  



2. Melakukan Submit Artikel 

Lakukan login seperti pada langkah 1.2. Setelah login successful, anda seharunya telah berada pada form 

submission artikel berikut ini (contoh: Conference Semnasvoktek 2017). Jika tidak, anda dapat menemukannya 

dengan melakukan klik pada tombol “New Submission” setelah berhasil Login. Lengkapi form isian untuk 

melakukan pendaftaran artikel, lalu klik pada tombol submit. 

 

 



 

Setelahnya, anda akan mendapatkan notifikasi bahwa pendaftaran artikel telah berhasil. 

 

 

 

  



3. Melakukan Submit Revisi Artikel (Camera Ready version) 

Jika artikel anda dinyatakan lolos pada tahap Review, anda seharunya telah mendapatkan email dari EasyChair 

yang dikirimkan oleh panitia Conference, bahwa artikel anda DITERIMA dan anda diminta untuk melakukan 

REVISI (jika ada) dan melakukan upload versi revisi (Camera Ready) kembali ke EasyChair. 

Lakukan login seperti pada langkah 1.2. Setelah login successful, anda seharusnya dihadapkan pada halaman 

sebagai berikut. 

 

Anda seharusnya melihat satu role baru, yakni: “proceedings author (Full papers)”. Jika tidak, dan anda memang 

telah mendapatkan email yang menyatakan artikel anda telah lolos tahap review, silahkan menghubungi panitia 

Conference. 

Klik pada role tersebut, dan anda akan dihadapkan pada halaman berikut ini. 



 

Klik pada menu “Upload New Version” untuk meng-upload artikel versi Camera Ready anda (artikel yang versi 

final setelah melewati tahap Review). 

Selanjutnya, anda akan dihadapkan pada halaman berikut ini. 

 

Lengkapi isian dengan mengunggah artikel versi final anda untuk mengirimkannya ke panitia Conference. 

 

  



4. Melakukan Review Artikel 

4.1 Melihat Assigned Artikel 

Jika anda adalah seorang Reviewer pada suatu Conference dan artikel telah di-assign ke akun EasyChair anda, 

untuk melakukan review artikel, anda harus login seperti pada langkah 1.2 terlebih dahulu. Setelah login 

successful, anda akan dihadapkan pada halaman berikut ini. 

 

Klik pada tautan “PC member” dan anda akan dihadapkan pada halaman berikut ini. 

Perhatian: 

Anda harus login menggunakan akun EasyChair dengan email yang digunakan Panitia Conference dalam meng-

assign artikel ke akun EasyChair anda. Jika tidak, anda tidak akan bisa melihat daftar artikel yang harus anda 

review. 

 

Setelah berhasil login dan membuka Conference Semnasvoktek, klik menu:  ReviewsMy Papers 



 

 

Setelah itu anda akan dapat melihat artikel yang di-assign ke anda sebagai berikut. 

 

 

  



4.2 Menambahkan Review 

Selanjutnya, lakukan klik pada tombol “+” di bagian Add new review dan anda akan dihadapkan pada halaman 

Form Review. Isikan review anda dengan melengkapi form tersebut lalu klik pada tombol Submit Review. 

 

Setelah itu anda akan mendapatkan pesan bahwa hasil Review telah disimpan (terkirim ke Panitia Semnasvoktek) 

 

 



~ SELESAI ~ 


