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Untuk menuju halaman utama 
EasyChair dapat melalui web http://
snast.id kemudian memilih menu 
DAFTAR seperti di gambar. 

Selain itu dapat juga langsung dengan 
menuju ke alamat : 
https://easychair.org/account/signin?
l=9WodCd7CnoLBoBoUY030Tr# 

1. Halaman EasyChair

Klik menu DAFTAR

http://snast.id
http://snast.id
https://easychair.org/account/signin?l=9WodCd7CnoLBoBoUY030Tr#
https://easychair.org/account/signin?l=9WodCd7CnoLBoBoUY030Tr#


Halaman Login

Link Daftar atau url easychair di 
halaman sebelumnya akan membawa 
ke halaman login seperti gambar di 
samping.

1. Jika sudah pernah memiliki akun di 
Easychair tinggal memasukkan user name 
dan Passwordnya. 

2. Jika belum memiliki atau lupa 
passwordnya bisa mereset passwordnya 
melalui email atau membuat akun baru.



Membuat Akun

1. Pilih menu “I’m not a robot”, 

2. pilih gambar sesuai perintah (misal gambar traktor 
kemudian, 

3.  klik menu “Continue”

Jika belum memiliki akun di EasyChair 
maka langkah 1 bisa dilakukan dengan 
membuat akunnya.
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Membuat akun

Isi nama dan email yang aktif dan klik 
“Continue”



Membuat akun

Buka email dan akan mendapatkan 
seperti link pendafataran seperti 
gambar dan klik link tersebut.

Klik link ini



Membuat akun

Link dari email akan membawa ke 
halaman pembuatan akun di easychair

Pilih menu “ I agree to 
EasyChair Term of Service1

Lengkapi semua data yang 
memiliki tanda *2

Masukkan nama user yang 
belum ada yang memakai dan 
isi passwordnya
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Klik “Create my account”



Login ke EasyChair
Gunakan akun yang telah dibuat untuk 
login ke EasyChair dan submit naskah 
ke SNAST2021
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Masukkan “user name” dan 
“Password” kemudian klik 
“Log in”



Submit naskah

3

Klik menu “make a new 
submission”



Isi data penulis

4

Klik menu untuk 
menambahkan data diri 
sebagai author1

2

Pilih siapa yang menjadi 
corresponding author dan 
presenter jika penulis lebih 
dari satu 

3

Lengkapi data penulis ke-2,3 
dan seterusnya jika lebih dari 
1 penulis

Klik bagian ini untuk 
menambahkan lebih banyak 
penulis jika diperlukan



Tuliskan judul dan asbtrak 
dari naskah 
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Kata kunci dituliskan per 
baris

Tulis judul, abstrak 
dan kata kunci



Upload file dengan format 
DOCX

1

Cek kembali semua yang 
dituliskan dan klik Submit

Upload file

2



Seluruh informasi Perkembangan submit naskah akan ada 
pemberitahuan melalui email. Selalu cek email untuk 
mengikuti proses dalam pengiriman naskah di SNAST2021 ini. 

Kami tunggu submit naskahnya

Proses setelah 
submit



Terima kasih
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