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Kata Pengantar 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan nikmat serta karunia 

sehingga kami mendapat kesempatan untuk menyelesaikan penulisan 

buku bertajuk “Prosedur Penyelenggaraan Konferensi Internasional” 

ini. Buku ini bertujuan untuk memaparkan langkah-langkah dalam 

penyelenggaraan sebuah konferensi tingkat internasional dengan 

mengambil contoh implementasinya pada International Conference on 

Advance Computer Science and Information Systems (ICACSIS). 

ICACSIS yang merupakan kepanjangan dari International Conference 

on Advance Computer Science and Information Systems, adalah 

konferensi bertaraf internasional yang diselenggarakan tiap tahunnya 

oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Sejak awal 

pertama terselenggaranya pada tahun 2009 silam, ICACSIS mampu 

membuktikan bahwa Indonesia ternyata mampu menjadi tuan rumah 

sebuah event berkancah internasional di bidang akademis. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam bidang ilmu pengetahuan pun Indonesia 

tidak kalah dari bangsa lain. Kiprah ICACSIS kian membanggakan 

tatkala ICACSIS berhasil terdaftar pada database IEEE (2011-2015) dan 

pengindeks SCOPUS (2011-2014). Kesuksesan inilah yang melatar 

belakangi penulisan buku yang diharapkan mampu menjadi panduan 

atau tolak ukur bagi para penyelenggara konferensi di Indonesia ini. 

Penulisan buku ini tak lepas dari peran serta pihak-pihak yang telah 

banyak memberikan kontribusi mereka. Untuk itu penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada DIKTI atas dukungan 

finansialnya melalui IMHERE pada tahun 2010-2011 dan melalui Hibah 

“Pelaksanaan Kerjasama Internasional” pada tahun 2014 serta terima 

kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi atas dukungan yang 



 

Prosedur Penyelenggaraan Konferensi Internasional | 2  

selalu diberikan di hampir setiap kegiatan Fakultas Ilmu Komputer, 

Universitas Indonesia. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) atas 

dukungannya melalui Hibah “Bantuan Penyelenggaraan Konferensi 

Internasional” tahun 2015. Tak lupa penulis ucapkan juga terima kasih 

kepada Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) pada khususnya dan 

Universitas Indonesia pada umumnya yang selalu menjadi motivasi 

bagi para akademisinya untuk terus berkarya. Dan tentu saja 

penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim Fasilkom UI, 

khususnya para anggota Laboratorium 1231 atas segala bentuk 

dukungannya. 

Terakhir, meskipun selama proses finishing, buku ini telah diperiksa 

berulang kali melalui banyak iterasi baik secara internal maupun 

eskternal tetap saja kemungkinan akan adanya kesalahan baik dalam 

penulisan, referensi, maupun konten bisa saja terjadi. Untuk itu, 

penulis meminta maaf sebesar-besarnya jika ada bagian dari tulisan ini 

yang membuat pembaca kurang berkenan atau kurang tepat. Besar 

harapan penulis agar kekurangan ini tidak mengurangi esensi dari 

tujuan penulisan buku ini. Semoga buku ini menjadi salah satu sarana 

untuk mencapai tujuan utama kita semua yaitu bersama-sama 

membangun Indonesia dari sisi akademis dalam waktu sesingkat 

mungkin. 

Akhir kata, tim penulis mengucapkan selamat membaca, selamat 

mengambil manfaat ilmu dari buku ini.  

Universitas Indonesia, Depok 

April 2016 

Tim Penulis 
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Sistematika Penulisan 

 

Dalam penyusunannya, buku berjudul “Prosedur Penyelenggaraan 

Konferensi Internasional, Studi Kasus: ICACSIS” terdiri atas 5 bab. 

Komposisi buku diatur secara sistematis, sehingga memudahkan 

pembaca memahami konsep-konsep yang ada di dalam buku ini. 

Berikut penjelasan singkat dari masing-masing bab: 

Bab I 

Bab I berisi penjabaran produk publikasi hasil riset beserta 

pengertiannya, sekilas informasi tentang perkembangan publikasi di 

Indonesia, serta pengenalan tentang database pengindeks beserta 

jenis dan contoh cara pengindeksan. 

Bab II 

Bab II merupakan rincian mengenai apa itu konferensi, tahapan 

pelaksanaan konferensi secara umum, jenis-jenis konferensi 

berdasarkan bermacam kategori, serta peringkat konferensi terbaik 

dunia menurut beberapa bidang keilmuan. 

Bab III 

Bab III berisi pemaparan prosedur penyelenggaraan ICACSIS pada 

tahap persiapan dari awal perencanaan hingga menjelang hari 

pelaksanaan konferensi. Terdapat juga langkah-langkah dalam proses 

pengolahan artikel ilmiah pada ICACSIS lengkap dengan gambar dan 

contoh. 

Bab IV 

Bab IV membahas tentang prosedur persiapan menjelang 

penyelenggaraan konferensi ilmiah hingga pada saat tiba hari 
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pelaksanaannya. Prosedur yang dibahas meliputi tugas-tugas panitia 

dalam persiapan final dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada hari 

pelaksanaan konferensi. 

Bab V 

Bab V ini membahas tentang prosedur setelah hari pelaksanaan. 

penjelasan mengenai laporan-laporan pertanggung jawaban kepada 

pihak-pihak terkait. Bab ini juga menyertakan tahap-tahap pelaporan 

kepada salah satu database yakni IEEE. 
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Bab 1  

Pendahuluan 

 

Suatu proses penelitian dikatakan sudah tuntas apabila hasil yang 

diperoleh dari penelitian tersebut dipublikasikan. Dengan melakukan 

publikasi hasil penelitian, kita mendapatkan feedback dari banyak 

pakar/ahli di bidang penelitian yang sedang kita lakukan. Feedback ini 

sangat penting untuk mencapai tingkat objektivitas hasil penelitian 

yang setinggi mungkin. Semakin tinggi tingkat objektivitasnya semakin 

dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data dan hasil penelitian 

tersebut.  

Awal mula munculnya publikasi ilmiah ditandai dengan diterbitkannya 

jurnal ilmiah berjudul Philosophical Transactions of the Royal Society 

pada abad ke-17. Jurnal ini diterbitkan oleh penerbit ilmiah yang 

dianggap tertua di dunia bernama The Royal Society di Inggris dengan 

Henry Oldenburg sebagai editor pertamanya. 

Dalam perkembangannya, semakin banyaknya individu maupun 

instansi yang menyadari pentingnya publikasi ilmiah ini. Jepang yang 

dikenal sebagai negara dengan kemajuan teknologi dan per-

kembangan penelitian yang tinggi sangat menekankan pentingnya 

publikasi ilmiah seluas mungkin untuk menjamin keobjektivitasan hasil 

penelitian. Dana yang dianggarkan untuk penelitian umumnya relatif 

besar. Namun ada suatu syarat unik yang diajukan oleh pemerintah, 
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yaitu apabila hasil penelitian dipakai khalayak maka peneliti tidak 

perlu mengembalikan dana penelitian kepada pemerintah. Akan tetapi 

jika hasil penelitian tidak dipublikasi maka tim peneliti harus 

mengembalikan dana penelitian tersebut. Sebagai hasil, selain tingkat 

objektivitas yang tinggi dapat tercapai, hasil penelitian juga dapat 

menjadi manfaat bagi masyarakat luas. 

Publikasi ilmiah juga merupakan indikator kemajuan pendidikan ilmiah 

suatu bangsa yang juga menunjukkan seberapa tinggi tingkat 

peradaban bangsa tersebut. Sebagai contoh jumlah mahasiswa di 

Indonesia jauh melebihi jumlah mahasiswa di Malaysia namun dalam 

hal pendidikan ilmiah, Malaysia dinilai lebih maju oleh dunia 

internasional. Hal ini disebabkan oleh karena mereka lebih rajin 

mempublikasikan karya ilmiah mereka ke jurnal internasional. 

Dengan mempublikasikan karya atau hasil penelitian, para pakar ini 

berkontribusi dalam memperkaya sumber referensi ilmu yang berguna 

bagi masyarakat. Dari referensi inilah nantinya masyarakat akan 

mampu menghasilkan karya yang makin kreatif, inovatif, dan original. 

1.1 Produk Publikasi Hasil Riset 

Hasil riset atau penelitian dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk. Di 

antaranya adalah: 

1. Presentasi pada forum ilmiah 

Peneliti dapat menyampaikan hasil penelitiannya dengan menjadi 

narasumber dalam seminar atau diskusi ilmiah baik seminar maupun 

diskusi yang diselenggarakan oleh instansi-instansi tertentu. Melalui 

presentasi ini penulis mendapat kesempatan untuk bisa menerima 

feedback dari para peserta konferensi. Setelah dipresentasikan, tulisan 
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ilmiah akan dimuat dalam proceeding yang diterbitkan oleh instansi 

penyelenggara seminar tersebut. 

2. Laporan hasil penelitian 

Selain menyusun laporan hasil penelitian kepada penyedia biaya atau 

sponsor maupun pihak-pihak terkait, hasil penelitian juga dapat 

dipublikasikan dalam bentuk buku laporan ber-ISBN dan telah 

mendapat pengakuan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). 

Penerbitan buku ber-ISBN atau International Standard Book Number 

sangatlah penting karena ISBN merupakan nomor kode buku unik yang 

hanya dimiliki oleh satu buku itu saja dan berlaku di tingkat 

internasional. Laporan dapat pula disusun menjadi sebuah artikel 

ilmiah yang diterbitkan dalam majalah atau jurnal ilmiah yang 

diedarkan dalam skala regional maupun internasional, tentunya 

dengan format yang disesuaikan. 

3. Artikel ilmiah 

Artikel, berbeda dengan laporan hasil riset. Keduanya memang 

mencakup semua proses penelitian dari awal sampai akhir, namun 

secara kuantitatif jika dibandingkan dengan laporan hasil penelitian, 

penulisan uraian hasil riset pada artikel jauh lebih sedikit dengan 

perbandingan mencapai 1:9. Hal ini mengingat artikel merupakan versi 

laporan yang dipadatkan. Seperti yang dikutip Prof. Sulistyowati 

Irianto, artikel tidak seperti laporan (Irianto, 2015). Artikel diharapkan 

berisi sintesa, penilaian, interpretasi, dan evaluasi akan temuan dari 

penelitian. 

Artikel dibedakan menjadi artikel lepas yaitu artikel yang diterbitkan di 

majalah-majalah pada umumnya, dan artikel atau artikel ilmiah yang 

merupakan artikel untuk diterbitkan di jurnal-jurnal maupun forum-

forum ilmiah. Perbedaan antara keduanya seperti disebutkan oleh 

Prof. Dr. Melani Budianta, M.A. bahwa tidak seperti artikel majalah 
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yang sasarannya adalah masyarakat pada umumnya, artikel ilmiah 

membidik komunitas yang lebih spesifik lagi yaitu komunitas akademik 

(Budianta, 2015). Kemutakhiran dan keabsahan dalam artikel ilmiah 

sangat dijunjung tinggi. Dalam artikel ilmiah, untuk membangun suatu 

argumen tidak berdasarkan buah pikir penulisnya saja seperti di artikel 

majalah melainkan dengan metodologi yang relevan dari penerapan 

suatu teori. 

4. Jurnal ilmiah 

Jurnal merupakan kumpulan artikel ilmiah yang dimiliki oleh suatu 

instansi atau perorangan yang diterbitkan secara berkala. Artikel-

artikel yang akan dimuat di jurnal dikirim oleh penulisnya dalam 

bentuk manuskrip. Oleh editor, manuskrip ini diperiksa oleh editor 

apakah sesuai dengan topik jurnalnya ataukah tidak. Jika sesuai 

dengan topik, manuskrip dikirimkan ke beberapa ahli (yang 

selanjutnya disebut reviewer) untuk mengevaluasi manuskrip dari segi 

kelayakan artikel, metodologi penelitian, keobjektivitasan dan 

kebenaran penelitian dalam artikel tersebut, dan sebagainya. Setelah 

melalui proses review ini, barulah manuskrip dapat disebut artikel.  

Jika artikel lolos seleksi tahap ini, maka penulis akan diminta untuk 

memperbaiki atau menyempurnakan manuskripnya sesuai dengan 

hasil review para reviewer. Pada tahap akhir, setelah artikel dikoreksi 

oleh penulisnya, artikel dikirim kembali ke editor jurnal. Editor jurnal 

akan mengoreksi secara teknis untuk terakhir kalinya. Baru kemudian 

dipublikasi di jurnal tersebut. Seluruh proses ini memakan waktu 

cukup lama. Apalagi jurnal internasional, prosesnya bisa sampai 

berbulan-bulan bahkan 1-2 tahun sebelum akhirnya dinyatakan bisa 

diterbitkan. 
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Contoh jurnal ilmiah berskala internasional: Journal of Fluid 

Mechanics, The Journal of Applied Behavioral Science, Journal of Peace 

Research, dan lain-lain. 

Contoh jurnal ilmiah berskala nasional: JSI (Jurnal Sistem Informasi) 

dan JIKI (Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi) terbitan Fasilkom UI, 

dan lain-lain. 

5. Modul, diktat, buku pengayaan, dan/atau pedoman 

pengajaran 

Publikasi ilmiah dapat juga dijadikan bahan untuk penyusunan bahan 

pengajaran seperti diktat, modul, dan sebagainya. Untuk kepentingan 

pendidikan sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan proses 

pendidikan ilmiah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII, 2012).  

6. Buku 

Yang membedakan buku dengan jurnal ilmiah selain dari jumlah 

halamannya yang minimal 100 sedang jurnal hanya sekitar 30 ialah 

bahwa buku diterbitkan hanya satu kali, dalam artian, ISBN yang 

digunakan pada jurnal ilmiah akan sama untuk seluruh edisi, namun 

pada buku, akan selalu berbeda. Sementara jurnal seperti yang telah 

disebutkan di atas, diterbitkan secara berkelanjutan dalam kurun 

waktu tertentu. Meskipun keduanya mengandung penjelasan dan 

rincian dari suatu topik, buku mencakup penjabaran yang lebih luas 

dan lebih detail. Tidak hanya itu, topik yang diangkat  dalam buku dan 

jurnal memang satu akan tetapi buku bisa berdasarkan lebih dari satu 

penelitian yang berhubungan dengan topik yang dibahas, sementara 

jurnal hanya berdasar pada satu penelitian untuk satu topik 

(University of Victoria, n.d.). 
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7. Hak Kekayaan Intelektual 

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI adalah hak khusus 

yang diberikan oleh negara kepada peneliti atau penemu atas karya 

atau temuannya. Tujuannya   adalah memotivasi masyarakat untuk 

rajin melakukan penelitian, berlomba-lomba menghasilkan karya 

kreatif yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat luas. Lembaga 

yang mengeluarkan HKI di Indonesia ialah Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

dan kuasa hukum konsultan HKI lainnya yang terdaftar (Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia RI, n.d.). Sedangkan untuk penerbitan HKI tingkat 

internasional dikelola oleh World Intellectual Property Organization 

(WIPO). Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, HKI sendiri dibagi 

menjadi 2 bagian yaitu: 

a. Copyright atau Hak Cipta 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002, hak cipta 

diartikan sebagai “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak 

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi 

izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lingkup hak 

cipta adalah tingkat nasional, hak cipta tidak mempunyai perlindungan 

internasional. 

b. Industrial Property Rights atau Hak kekayaan Industri, 

meliputi: 

- Paten (patent);  

Tidak seperti hak cipta, perlindungan terhadap paten bertaraf 

internasional. Selain itu perlindungan paten ialah pada 
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penemuan dalam bidang teknologi. Sementara hak cipta, 

memberikan perlindungan bagi hasil karya dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra. 

- Desain industri (industrial design);  

- Merek (trademark);  

- Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of 

unfair competition); 

- Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated 

circuit); 

- Rahasia dagang (trade secret). 

8. Karya terjemahan 

Untuk memperluas jangkauan pemanfaatan hasil penelitian ilmiah, 

publikasi ilmiah.  Juga dapat diterjemahkan ke berbagai bahasa. 

1.2 Mengapa Publikasi? 

Di antara alasan utama para peneliti atau penemu ini mempublikasi-

kan hasil penelitiannya ialah karena beberapa alasan berikut: 

1. Menyebarluaskan hasil penelitian 

Suatu penelitian belum dianggap selesai apabila tidak ada publikasi 

dari hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian ini disebarluaskan agar 

dapat dimanfaatkan demi kepentingan dunia riset, baik sebagai 

rujukan, pengembangan penelitian, maupun diimplementasikan 

secara nyata. 

2. Kontribusi bagi perkembangan dunia ilmiah 

Memberi manfaat bagi kemajuan dan perkembangan keilmuan ilmiah 

adalah salah satu hal yang paling mendasar dari publikasi suatu karya 

ilmiah. Dengan publikasi ilmiah kita ikut berkontribusi dalam 

memperkaya jumlah referensi yang banyak dijadikan rujukan. Para 



 

Prosedur Penyelenggaraan Konferensi Internasional | 21  

peneliti banyak merujuk pada artikel-artikel ilmiah untuk mndukung 

metode penelitian maupun untuk meninjau literatur pustaka yang 

berhubungan dengan penelitian yang sedang mereka jalankan. 

Argumen-argumen berbasis penelitian juga dimanfaatkan oleh para 

pembuat kebijakan dan perusahaan-perusahaan untuk membuat 

keputusan. 

3. Meniti karir 

Untuk melanjutkan karir di bidang penelitian, melalui publikasi ilmiah, 

seberapa efisien dan akuratnya penelitian kita dan seberapa baik 

tingkat kedewasaan kita dalam melakukan penelitian. Apalagi jika 

tulisan ilmiah sampai diterbitkan di jurnal internasional. Itu menjadi 

reputasi tersendiri bagi si penulis. 

4. Memenuhi persyaratan formal 

Dalam perkembangannya, lulusan yang memiliki karya ilmiah yang 

sudah dipublikasikan akan lebih menjadi prioritas bagi perekrut 

pekerjaan. Begitu juga dengan promosi jabatan dimana publikasi 

ilmiah menjadi syarat utamanya. Bahkan ditentukan jumlahnya. Untuk 

mengajukan proposal dana untuk memulai atau melanjutkan suatu 

penelitian, biasanya donatur akan meminta kesepakatan pengusul 

dana untuk mampu menghasilkan sejumlah publikasi. Dengan 

demikian donatur dapat memantau seefektif apa dana yang telah 

mereka hibahkan. 

5. Meningkatkan kemampuan peneliti 

Penulisan suatu publikasi ilmiah apalagi untuk dimuat di jurnal ilmiah, 

dituntut untuk memenuhi beberapa ketentuan yang cukup ketat. 

Untuk itu diperlukan sistem penulisan yang spesifik dengan memilah-

milah bagian mana yang seharusnya diutamakan untuk ditulis, bagian 

mana yang harus dibuang, atau dibahas secukupnya tidak perlu detail. 

Keterampilan ini bisa didapat dengan sering menulis artikel untuk 
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publikasi. Selain itu setelah artikel melalui proses peer review yaitu 

proses dimana artikel dinilai, diteliti, dianalisis kebenaran, efesiensi, 

serta kesesuaiannya dengan ketentuan penulisan oleh reviewer. Hasil 

review melalui proses ini bisa berupa kritik, saran atau masukan dari 

para reviewer. Dengan ini peneliti bisa mengembangkan pemikirannya, 

memperkuat argumennya, serta melengkapi data yang kurang. 

1.3 Perkembangan Publikasi di Indonesia 

Menurut data situs Scimagojr (SCImago, 2014) yang merekap jumlah 

jurnal dan sitasi publikasi negara-negara di dunia, disebutkan bahwa 

dari tahun 1996 hingga tahun 2014 Indonesia menyumbang sebanyak 

32.355 dokumen dan 230.610 sitasi. Jumlah ini membuat Indonesia 

harus puas dengan menempati posisi ke-57 dari total 239 negara 

peserta. Sementara perkembangan dari tahun ke tahun baik di kancah 

regional Asia maupun internasional menunjukkan pertumbuhan yang 

cukup signifikan. Tahun 2014 menjadi tahun dengan pertumbuhan 

publikasi paling produktif bagi Indonesia seperti terlihat pada grafik 

Gambar 1.1 

 
Gambar 1.1 Grafik perkembangan publikasi ilmiah di Indonesia 
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Rendahnya jumlah publikasi di Indonesia salah satunya disebabkan 

oleh kurangnya jumlah peneliti yang biasanya merupakan dosen. Para 

dosen ini dibebani jam mengajar cukup banyak sehingga menye-

babkan para dosen ini tidak memiliki waktu yang cukup untuk 

mendedikasikan dirinya untuk penelitian. Sehingga pertumbuhan 

publikasi ilmiah Indonesia masih kalah dibanding negara-negara di 

regionnya (Rakhmani, 2013). 

Peningkatan kualitas dosen dianggap bisa menjadi solusi untuk 

masalah di atas. Untuk itu DIKTI telah meresmikan program beasiswa 

doktoral di luar negeri. Namun agaknya solusi yang terlebih dahulu 

harus dipikirkan adalah bagaimana memangkas kekurangan tenaga 

pengajar di universitas-universitas ini. Karena meskipun sudah 

disekolahkan di luar negeri, sekembalinya mereka dari tanah rantau 

mereka masih saja dibebani dengan jam mengajar yang tidak sedikit. 

Belum lagi dengan urusan-urusan administrasi yang cukup menguras 

waktu dan tenaga para peneliti ini. Pihak universitas sendiri tidak bisa 

banyak berbuat untuk menambah jumlah tenaga pengajar karena 

mereka terhalang oleh perubahan-perubahan sistem regulasi 

perguruan tinggi negeri (PTN) yang berimbas pada keuangan PTN 

(Rakhmani, 2013). 

1.4 Pengindeksan 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, salah satu cara untuk 

mempublikasikan hasil penelitian adalah dengan menulis suatu artikel. 

Artikel di bidang yang sama dapat dikumpulkan dalam sebuah jurnal. 

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) 

nomor 22 tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah. 
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1. Macam-Macam Database Pengindeks 

Dalam mengelola beberapa artikel dalam suatu jurnal ilmiah 

dibutuhkan suatu sistem pengindeksan (indexing). Sistem ini berfungsi 

untuk mempermudah pencarian artikel, menambah sumber rujukan, 

serta memberikan pandangan yang luas mengenai artikel yang akan 

dicari karena dengan adanya sistem pengindeksan, artikel yang 

memiliki keterkaitan dengan artikel yang dicari dapat ditemukan. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan pencarian 

informasi semakin cepat. Agar artikel dalam suatu jurnal dapat diakses 

dengan mudah, artikel tersebut perlu diindeks oleh suatu sistem 

database. Berikut adalah beberapa contoh dari pengindeks artikel 

(jurnal) yaitu:  

a. Web of Science (apps.webofknowledge.com) 

Web of Science merupakan database yang menyediakan link jurnal, 

proceeding, ebook dimana konten diseleksi sangat ketat. Karena 

proses seleksinya yang cukup ketat, belum ada jurnal Indonesia yang 

berhasil terindeks oleh Web of Science. Web of Science memiliki tiga 

jenis sitasi indeks, yaitu di bidang ilmu pengetahuan alam (SCI, Science 

Citation Index), ilmu sosial (SSCI, Sosial Science Citation Index) dan 

AHCI (Art and Humanities Citation Index). 
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Gambar 1.2 Halaman utama Web of Science 

 

Untuk mencari sebuah artikel di Web of Science, kata kunci dari artikel 

tersebut dapat diketik di halaman utama, seperti pada Gambar 1.2 

dengan menggunakan beberapa mode pilihan pencarian, diantaranya 

topik, judul, nama penulis, editor, nama publikasi, tahun publikasi, DOI 

(Digital Object Identifier). Misalnya, kita akan mencari beberapa artikel 

dengan topik robot, maka kita ketik kata kunci robotic pada kolom dan 

memilih database Web of Science. Kemudian, hasil pencarian akan 

muncul. Artikel-artikel tersebut dapat disortir sesuai dengan 

keinginan, seperti, tahun publikasi (dari tahun termuda ke tahun 

tertua dan sebaliknya), jumlah sitasi, keterkaitan, huruf pertama nama 

penulis (first author), huruf pertama nama judul, dan lain-lain.  

Web of Science juga menyediakan fasilitas perhitungan impact factor. 

Impact factor memiliki peranan penting dalam evaluasi akademik 

maupun pemilihan suatu jurnal. Impact factor diciptakan oleh Eugene 

Garfield dari Institute of Scientific Information (nama awal dari 

Thomson Reuters) pada tahun 1960 yang akan dilaporkan setiap tahun 

dalam JCR (Journal Citation Report). Impact factor tahunan JCR 
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didapatkan dengan membagi jumlah sitasi (citation count) dari artikel 

pada suatu jurnal yang diindeks oleh Thomson Reuters dengan jumlah 

artikel yang diterbitkan pada jurnal tersebut selama dua tahun 

sebelumnya (Reuters).   

Sebagai contoh untuk menghitung impact factor suatu jurnal X pada 

tahun 2014 maka perhitungannya dapat dirumuskan sebagai berikut,  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2014

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎  𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2011 − 2013 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2011 − 2013
 

 
Jumlah sitasi di tahun 2014 terhadap jurnal X yang terbit pada 
tahun 2011 = 76 
tahun 2012 = 70 
tahun 2013                                                                                                         = 80 
Total = 226 
 
Jumlah artikel yang diterbitkan oleh jurnal X pada 
tahun 2012 = 160 
tahun 2013 = 170 
tahun 2013                                                                                                         = 170 
Total = 500 
Sehingga, 
Impact factor jurnal x =  

226

500
= 0.452 

Nilai impact factor berbeda-beda untuk setiap bidang. Misalnya, 

impact factor bidang kedokteran sekitar 7, bidang engineering 1.5, 

bidang sosial 1. Dalam perhitungan impact factor, tidak semua bidang 

dapat dievaluasi selama 2 tahun. Ada beberapa bidang yang 

membutuhkan waktu penelitian yang cukup lama. Hal ini mendorong 

JCR untuk mengevaluasi Impact factor dalam periode yang lebih lama 

yaitu 5 tahun. Rumus perhitungannya masih tetap sama dengan 

perhitungan impact factor yang dievaluasi selama dua tahun. Namun 

yang membedakan hanya rentang waktunya saja.  
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Gambar 1.3 Proses Pencarian Informasi Penulis 

 

Jika Impact factor digunakan untuk mengukur kualitas jurnal, maka 

Web of Science juga menyediakan penilaian untuk mengukur kualitas 

penulis (author) yang disebut dengan h index (Hirsch Index). H index 

dapat dihitung berdasarkan citation report. Seorang penulis yang 

memiliki h index 8 menunjukkan bahwa penulis memiliki 8 artikel 

dengan 8 atau lebih sitasi. Misalnya, kita akan mencari informasi 

tentang “Wisnu Jatmiko”. Maka proses dan hasil pencarian akan 

terlihat seperti pada Gambar 1.3. Apabila ingin mencari informasi lebih 

lengkap, seperti laporan sitasi, maka pilih menu create citation report. 

Sehingga hasilnya bisa dilihat pada Gambar 4 Berdasarkan Gambar 4, 

“Wisnu Jatmiko” pernah menulis 1 artikel pada tahun 2007 yang 

berhasil diindeks oleh Web of Science. Artikel tersebut telah disitasi 33 

kali. Distribusi banyaknya sitasi setiap tahun digambarkan pada grafik 

yang terdapat pada Gambar 1.4. “Wisnu Jatmiko” memiliki h index 

sebesar 1. Nilai ini menunjukkan bahwa penulis memiliki 1 artikel yang 

telah disitasi lebih dari 1 kali. 
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Gambar 1.4 Hasil Pencarian Laporan Sitasi (Citation Report) 

 

b. Scopus (www.scopus.com) 

Scopus merupakan salah satu database terbesar di dunia yang 

mengindeks artikel dan memiliki database abstrak dan sitasi terbesar 

yang datanya bersumber dari literatur yang telah melalui proses peer-

review. Beberapa publisher artikel terkenal yang diindeks oleh Scopus, 

diantaranya Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Wiley-Blackwell. 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di Gambar 1.5(a).  

Artikel-artikel yang diindeks oleh Scopus dikelompokkan menjadi 4 

jenis bidang (Scopus, 2014), yaitu ilmu kesehatan (health science), ilmu 

sosial (social science), ilmu fisik (physical science), dan ilmu kehidupan 

(life science). Nilai persentase dari masing-masing bidang dapat dilihat 

di Gambar 1.5(b). Ilmu kesehatan memiliki nilai persentase terbesar, 

dengan kata lain, ilmu kesehatan merupakan bidang yang paling 

mendominasi di dalam Scopus. 

http://www.scopus.com/
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(a) (b) 

Gambar 1.5 Produk Scopus (a) Nama publisher yang diindeks Scopus (b) ruang lingkup 
bidang pada Scopus 

 

Scopus memiliki tampilan halaman utama seperti yang terlihat pada 

Gambar 1.6. Pada tampilan utama, terdapat beberapa menu 

pencarian, seperti menu pencarian dokumen (document search), 

penulis (author search) dan afiliasi (affiliation search). Untuk mencari 

suatu artikel, menu document search dapat digunakan, dengan cara 

mengetik kata kunci seperti judul artikel, pengarang, institusi, ISSN. 

Tahun pencarian artikel dapat dibatasi dengan mengisi kolom data 

range. 
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Gambar 1.6 Tampilan utama Scopus 

 

Menu selanjutnya yaitu menu author search yang digunakan untuk 

mencari informasi tentang penulis artikel dengan cara mengisi nama 

penulis pada kolom nama, contoh adalah Wisnu Jatmiko.  

Kemudian hasil pencarian Wisnu Jatmiko akan muncul dan 

tampilannya ditunjukkan pada Gambar 1.7. Pada Gambar 1.7, terdapat 

beberapa informasi yang ditemukan, seperti asal universitas, jumlah 

artikel, sitasi, h index, co-authors dan daftar  artikel. Berdasarkan hasil 

pencarian, jumlah artikel yang ditulis oleh “Wisnu Jatmiko” sebanyak 

66 yang telah disitasi sebanyak 247 kali oleh 172 dokumen. H index 

sebesar 8. Serta, Wisnu Jatmiko pernah menjadi co-author 88 kali. 

Berikutnya, menu affiliation search menyediakan informasi tentang 

nama institusi, universitas, maupun nama negara. Misalnya, kita ingin 

mencari seberapa banyak artikel yang dipublikasi oleh negara 

Indonesia, maka kita ketik nama Indonesia di kolom tersebut. 

Selanjutnya, hasil pencarian akan ditampilkan dan menunjukkan 

bahwa Institut Teknologi Bandung (ITB) memiliki artikel terbanyak, 

yaitu sebesar 4094. Peringkat kedua adalah Universitas Indonesia (UI), 
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kemudian Universitas Gadjah Mada (UGM) berada pada peringkat 

ketiga. 

 
Gambar 1.7 Hasil Pencarian Penulis Artikel (author search) 

 

 
Gambar 1.8 Proses Hasil Pencarian Afiliasi (affiliation search) 

 

Untuk mendaftarkan jurnal pada Scopus, berikut adalah penjelasan 

langkah-langkahnya (ITB, 2009): 

- Masuk ke alamat berikut:  

- http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm. 

- Halaman pencarian dapat dilihat pada Gambar 1.9. 

http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm
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- Mengisi formulir Scopus Title Suggestion, klik Submit. 

- Setelah formulir diproses, jurnal akan dihubungi via e-mail untuk 

mengirimkan 3 (tiga) contoh artikel dalam bahasa Inggris. 

- Jika jurnal telah memenuhi syarat, maka jurnal akan dikirim e-mail 

pemberitahuan bahwa jurnal tersebut telah masuk ke dalam 

Scopus Title List dan diperbolehkan untuk mencantumkan logo 

Scopus di web jurnal yang bersangkutan. 

 

Untuk lebih langkah-langkah lebih detail dalam pendaftaran 

konferensi ke SCOPUS, silahkan merujuk kepada Bab 5. 

 

 
Gambar 1.9 Tampilan salah satu menu Scopus (Title suggestion) 

 

a. Microsoft Academic Research 

Microsoft Academic Research merupakan suatu sistem database yang 

menyediakan link artikel dan literatur ilmiah di berbagai bidang studi. 

Data yang disajikan oleh Microsoft Academic Research ini diurutkan 

berdasarkan banyaknya sitasi dan peringkat pada sub bidangnya. 
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Microsoft Academic Research juga menyediakan penilaian dalam 

kurun waktu yang bermacam-macam (sepanjang tahun, 10 tahun, 5 

tahun terakhir). Berikut adalah contoh peringkat jurnal di bidang Ilmu 

Komputer versi Microsoft Academic Research selama 5 tahun terakhir. 

Cara penggunaan mesin pencari ini cukup mudah. Misalnya, kita ingin 

mencari informasi tentang “Wisnu Jatmiko”, maka ketik nama 

tersebut di kolom pencarian.  

 
Gambar 1.10 Hasil Pencarian dengan Menggunakan Kata Kunci Wisnu Jatmiko 

 

Beberapa saat kemudian, akan muncul tampilan seperti pada Gambar 

1.10. Pada Gambar 1.10, terdapat grafik yang menunjukkan banyaknya 

publikasi dan sitasi pada artikel yang ditulis oleh “Wisnu Jatmiko” serta 

daftar nama-nama judul artikel. 

Untuk mencari artikel, kita bisa mengetik judul artikel pada kolom 

pencarian. Pada tampilan hasil pencariantersebut, kita pilih artikel 
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yang paling sesuai, dalam hal ini, artikel yang berada pada posisi 

teratas.  

Kemudian, informasi tentang artikel tersebut akan muncul seperti 

pada Gambar 1.11. Uniknya, pada Microsoft Academic Research, 

terdapat menu citation graph, sehingga kita bisa melihat tampilan 

yang interaktif mengenai siapa saja penulis yang telah mengutip suatu 

artikel. Berdasarkan Gambar 1.12, terdapat 16 penulis yang mengutip 

artikel milik “Wisnu Jatmiko”. 

 
Gambar 1.11 Ringkasan Artikel pada Microsoft Academic Research 
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Gambar 1.12 Penulis-penulis yang Mengutip Artikel Wisnu Jatmiko 

 

b. Google Scholar (scholar.Google.com) 

Google Scholar (dalam Bahasa Indonesia disebut Google Cendekia) 

adalah suatu layanan yang menyediakan literatur ilmiah dari berbagai 

bidang, seperti artikel, thesis, abstrak, buku makalah yang telah 

melalui proses peer-review. Gambar 1.13 menunjukkan tampilan 

halaman utama Google Scholar. 
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Gambar 1.13 Tampilan utama Google Scholar 

 

Untuk mencari artikel melalui Google search, ketik judul artikel pada 

kolom Google Scholar. Hasil pencarian literatur ilmiah yang paling 

relevan akan berada di halaman pertama Google Scholar. Selain 

artikel, informasi tentang penulis artikel dapat dicari melalui Google 

Scholar. Misal, kita ingin mencari informasi tentang “Wisnu Jatmiko”, 

maka ketik nama tersebut pada kolom. Selanjutnya, hasil pencarian 

akan muncul seperti pada Gambar 1.14. Pada Gambar 1.14, terdapat 

informasi tentang artikel-artikel penulis, sitasi, h index dan i10 index. 

Nilai h index pada Google scholar berbeda dengan Scopus, yaitu 11. 

Scopus memiliki nilai h index lebih rendah dibandingkan Google 

Scholar. Hal ini disebabkan karena tidak semua artikel yang diindeks 

oleh Google Scholar dapat terindeks Scopus. Perlu diperhatikan bahwa 

Scopus memiliki persyaratan yang lebih rumit dibandingkan Google 

Scholar yang hanya memanfaatkan artikel yang tersedia bebas di 

internet. 

Untuk mengindeks artikel melalui Google Scholar dapat dilakukan 

dengan cara yang cukup mudah. Syarat utama adalah artikel tersebut 

harus tersedia online di website yang telah memenuhi beberapa 

ketentuan dari tim Google , seperti: artikel digabung ke dalam satu 

file, format artikel (HTML, PostScript, PostScript (ps.gz) terkompresi, 

dan PDF terkompresi (pdf.gz)) (Google, Dukungan untuk penerbit, 
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n.d.). Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan website pada link 

berikut: http://www.Google .com/support/scholar/bin/request.py. 

 
Gambar 1.14 Hasil pencarian “Wisnu Jatmiko” pada Google Scholar 

 

c. CrossRef  

CrossRef (http://crossref.org) merupakan suatu asosiasi penerbit 

ilmiah yang membuat suatu link referensi untuk mendukung 

komunikasi ilmiah yang lebih efektif dengan memanfaatkan model DOI 

(Digital Object Identifier). Untuk mendaftarkan suatu jurnal pada 

CrossRef, jurnal harus ditandai dengan DOI, kemudian metadata dari 

jurnal tersebut dimasukkan dengan menggunakan DOI ke pusat 

database Crossref.  

d. DOAJ  

DOAJ adalah sebuah direktori online yang mengindeks dan 

menyediakan akses ke jurnal yang telah melalui proses peer-review. 

http://www.google.com/support/scholar/bin/request.py
http://crossref.org/
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Agar jurnal dapat terindeks dalam DOAJ, penulis harus mengisi form 

aplikasi pada link http://doaj.org/application/new. Tim DOAJ 

membutuhkan informasi yang sangat detail tentang jurnal yang akan 

diindeks. 

e. Indonesian Scientific Journal Database  

Sesuai dengan namanya, ISJD berisi kumpulan jurnal yang diterbitkan 

di Indonesia. Jurnal-jurnal ini nantinya akan di-diseminasikan ke PDII-

LIPI. Berdasarkan data pada website ISJD, terdapat lebih dari 7000 

jurnal ilmiah yang diterbitkan dan kurang dari 4.000 jurnal yang secara 

terus-menerus mengirimkan terbitannnya ke PDII-LIPI. Jurnal yang saat 

ini dapat diakses yaitu 6.100 jurnal baik dari Perguruan Tinggi maupun 

Lembaga Penelitian dengan lebih dari 195.000 artikel. ISJD dapat 

diakses melalui http://isjd.pdii.lipi.go.id/.  

Suatu jurnal dapat dikatakan lebih bernilai apabila jurnal dapat 

dipublikasikan secara internasional. Urutan Indonesia dalam publikasi 

jurnal internasional adalah 61. Posisi Indonesia berada jauh di bawah 

Singapura (32) dan Malaysia (37) (Lab, Country Rankings, n.d.). 

Berdasarkan Gambar 1.15, jurnal nutrition bulletin memiliki impact 

factor tertinggi. Sedangkan Gambar 1.16 menunjukkan subject area 

jurnal Indonesia. Dari gambar tersebut telihat bahwa bidang 

engineering merupakan bidang yang paling mendominasi jurnal 

Indonesia, dengan spesifikasi computer science. 

http://doaj.org/application/new
http://isjd.pdii.lipi.go.id/
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Gambar 1.15 List Jurnal Indonesia yang terindeks Scopus (Lab, Journal rankings, n.d.) 
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Gambar 1.16 Subject area jurnal Indonesia (Lab, Map generator, n.d.) 

2. Database Pengindeks sebagai Pemeringkat Publikasi 

Sebuah pertanyaan besar bagi sebagian peneliti yaitu, di jurnal mana 

artikelnya akan didaftarkan untuk publikasi. Memilih jurnal yang 

memiliki kredibilitas tinggi di suatu bidang memang sangat penting. 

Peneliti harus lebih berhati-hati ketika memilih jurnal, apa lagi 

sekarang cukup marak praktek predator journal (Beall, 2012) yang asal 

usul pengelolaan artikelnya tidak dapat dipertanggung jawabkan 

bahkan kadang mengandung unsur penipuan. Untuk itu mendaftarkan 

artikel ilmiah ke jurnal-jurnal yang terindeks oleh database pengindeks 
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terpercaya seperti yang telah dibahas, merupakan pilihan yang cukup 

tepat. 

Beberapa mesin pengindeks juga menyediakan daftar peringkat jurnal-

jurnal terbaik di bidangnya. Misalnya saja Scimagojr dan Microsoft 

Academic Research. Database pengindeks ini mempunyai otoritas 

penilaian sendiri berdasarkan kategori yang berbeda-beda. Scimago 

menilai berdasarkan penilaian yang berbeda dengan Microsoft 

Academic Research dalam menentukan urutan top jurnal. Scimago 

mengurutkan jurnal berdasarkan nilai SJR. Penilaian dilakukan selama 

kurun waktu 3 tahun. Sedangkan, Microsoft Academic Research, 

menilai berdasarkan field rating dan jumlah sitasi, serta menyediakan 

penilaian dalam kurun waktu yang bermacam-macam (sepanjang 

tahun, 10 tahun, 5 tahun terakhir). Berikut perbandingan urutan top 

jurnal yang dikeluarkan oleh Microsoft Academic Research dan 

Scimago. Kali ini ditampilkan contoh dari rumpun ilmu sosial dan 

ekonomi dalam periode 5 tahun. 

- Bidang Ilmu Sosial 

Tabel 1.1. Ranking jurnal berdasarkan field rating (Academic Research Microsoft) 

No. Jurnal Publikasi 
Field 
Rating 

1 

RURAL SOCIOL - Rural Sociology 

http://academic.research.microsoft.com
/Journal/11389/rural-sociol-rural-
sociology 

274 24 

2 

ENERG POLICY - Energy Policy 

http://academic.research.microsoft.com
/Journal/10445/energ-policy-energy-
policy 

2091 13 

3 

AM J BIOETH - American Journal of Bioethics 

http://academic.research.microsoft.com
/Journal/10090/am-j-bioeth-american-

730 11 

http://academic.research.microsoft.com/Journal/11389/rural-sociol-rural-sociology
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11389/rural-sociol-rural-sociology
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11389/rural-sociol-rural-sociology
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11389/rural-sociol-rural-sociology
http://academic.research.microsoft.com/Journal/10445/energ-policy-energy-policy
http://academic.research.microsoft.com/Journal/10445/energ-policy-energy-policy
http://academic.research.microsoft.com/Journal/10445/energ-policy-energy-policy
http://academic.research.microsoft.com/Journal/10445/energ-policy-energy-policy
http://academic.research.microsoft.com/Journal/10090/am-j-bioeth-american-journal-of-bioethics
http://academic.research.microsoft.com/Journal/10090/am-j-bioeth-american-journal-of-bioethics
http://academic.research.microsoft.com/Journal/10090/am-j-bioeth-american-journal-of-bioethics
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journal-of-bioethics 

4 

RES DEVELOP DISABIL - Research in 
Developmental Disabilities 

http://academic.research.microsoft.com
/Journal/11332/res-develop-disabil-
research-in-developmental-disabilities 

567 11 

5 

J SUSTAIN TOUR - Journal of Sustainable 
Tourism 

http://academic.research.microsoft.com
/Journal/11012/j-sustain-tour-journal-of-
sustainable-tourism 

259 10 

 

Tabel 1.2. Ranking jurnal berdasarkan jumlah sitasi (Academic Research Microsoft) 

No. Jurnal Publikasi 
Jumlah 
sitasi 

1 

RURAL SOCIOL - Rural Sociology 

http://academic.research.microsoft.com/Jo
urnal/11389/rural-sociol-rural-sociology 

274 2739 

2 ENERG POLICY - Energy Policy  2091 2493 

3 SOC SCI MED-Social Science & Medicine 1054 1128 

4 

AM J BIOETH - American Journal of Bioethics 

http://academic.research.microsoft.com/Jo
urnal/10090/am-j-bioeth-american-journal-
of-bioethics 

730 991 

5 

RES DEVELOP DISABIL - Research in 
Developmental Disabilities 

http://academic.research.microsoft.com/Jo
urnal/11332/res-develop-disabil-research-
in-developmental-disabilities 

567 811 

 

Tabel 1.3. Urutan top jurnal berdasarkan nilai SJR (Scimago)  

No. Jurnal SJR H-Index 

1 National vital statistics reports: from the 
Centers for Disease Control and Prevention, 
national Center for Health Statistics, National 
Vital Statistics System  

13,084 63 

http://academic.research.microsoft.com/Journal/10090/am-j-bioeth-american-journal-of-bioethics
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11332/res-develop-disabil-research-in-developmental-disabilities
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11332/res-develop-disabil-research-in-developmental-disabilities
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11332/res-develop-disabil-research-in-developmental-disabilities
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11332/res-develop-disabil-research-in-developmental-disabilities
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11332/res-develop-disabil-research-in-developmental-disabilities
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11012/j-sustain-tour-journal-of-sustainable-tourism
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11012/j-sustain-tour-journal-of-sustainable-tourism
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11012/j-sustain-tour-journal-of-sustainable-tourism
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11012/j-sustain-tour-journal-of-sustainable-tourism
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11012/j-sustain-tour-journal-of-sustainable-tourism
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11389/rural-sociol-rural-sociology
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11389/rural-sociol-rural-sociology
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11389/rural-sociol-rural-sociology
http://academic.research.microsoft.com/Journal/10445/energ-policy-energy-policy
http://academic.research.microsoft.com/Journal/10090/am-j-bioeth-american-journal-of-bioethics
http://academic.research.microsoft.com/Journal/10090/am-j-bioeth-american-journal-of-bioethics
http://academic.research.microsoft.com/Journal/10090/am-j-bioeth-american-journal-of-bioethics
http://academic.research.microsoft.com/Journal/10090/am-j-bioeth-american-journal-of-bioethics
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11332/res-develop-disabil-research-in-developmental-disabilities
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11332/res-develop-disabil-research-in-developmental-disabilities
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11332/res-develop-disabil-research-in-developmental-disabilities
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11332/res-develop-disabil-research-in-developmental-disabilities
http://academic.research.microsoft.com/Journal/11332/res-develop-disabil-research-in-developmental-disabilities
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2 American Political Science Review 10,361 96 

3 Administrative Science Quarterly 8,890 118 

4 American Journal of Political Science 7,232 85 

5 Handbook of Social Economics 6,926 6 

6 Review of Economic and Statistics 6,516 97 

7 Journal of engineering Education 6,515 57 

8 Political Analysis 6,174 31 

9 Journal of Consumer research 6,057 100 

10 Nature Climate Change 5,911 31 

 

- Bidang Ekonomi 
Tabel 1.4. Ranking jurnal berdasarkan field rating (Ekonomi dan Bisnis Academic Research 

Microsoft)  

No. Jurnal Publikasi Field 
Rating 

1 J ECONOMETRICS-Journal of Econometrics 334 17 

2 REV ECON STATIST-Review of Economics and 
Statistics 

241 17 

3 J FINAN ECON-Journal of Financial Economics 253 13 

4 AER-American Economic Review 218 13 

5 REV ECON STUD-Review of Economic Studies 197 13 

 

Tabel 1.5. Ranking jurnal berdasarkan jumlah sitasi (Ekonomi dan Bisnis, Academic Research 
Microsoft) 

No. Jurnal Publikasi 
Jumlah 
Sitasi 

1 J ECONOMETRICS-Journal of Econometrics 334 1185 

2 
REV ECON STATIST-Review of Economics and 
Statistics 

241 1092 

3 
INT J PROD ECON-International Journal of 
Production Economics 

640 963 

4 APPL ECON-Applied Economics 1699 915 

5 J FINAN ECON-Journal of Financial Economics 253 881 
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Tabel 1.6. Urutan top jurnal berdasarkan nilai SJR (Ekonomi, Ekonometrik, dan Finansial, 
Scimago) 

 
No. 

Jurnal SJR SNIP Tahun 

1 Quarterly Journal of Economics 22.541 6.983 2014 

2 Econometrica 16.297 4.786 2014 

3 Journal of Political Economy 13.477 4.644 2014 

4 Journal of Economic Literature 11.259 8.666 2014 

5 Journal of Finance 17.138 5.609 2014 
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Bab 2  

Konferensi 

 

Conference atau konferensi merupakan suatu pertemuan yang formal 

antar suatu kelompok atau suatu organisasi untuk membahas suatu 

informasi terbaru atau untuk bertukar pikiran mengenai suatu 

masalah secara bersama-sama. Dalam pertemuan ini perserta dapat 

mengemukakan pendapatnya atau peserta juga dapat bertanya 

kepada narasumber mengenai masalah yang sedang dibahas.  

Pada bab ini dibahas mengenai pengenalan konferensi, proses-proses 

penyelenggaraannya, jenis-jenisnya, serta disajikan pula daftar 

konferensi-konferensi dengan prestasi terbaik. 

2.1 Jenis-Jenis Konferensi 

Konferensi juga dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori 

di antaranya adalah: 

1. Konferensi Berdasarkan Cakupan  

Berdasarkan cakupan pesertanya, konferensi dibagi menjadi 2 jenis 

yaitu: 

- Konferensi Internasional 

- Konferensi Nasional 
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a. Konferensi Internasional 

Secara teknis pelaksanaannya sama saja antara kedua konferensi. 

Yang membedakan tentu saja adalah konferensi tingkat internasional 

menjangkau sasaran yang lebih luas, yaitu masyarakat internasional. 

Oleh karenanya, dibutuhkan persiapan tambahan jika akan 

mengadakan konferensi bertaraf internasional.  

Tidak hanya undangan konferensi dan call for paper saja yang harus 

lebih luas hingga ke negara-negara tetangga bahkan seluruh dunia, 

tetapi juga perlu diperhatikan alur kedatangan peserta dan 

pembicaranya yang datang dari luar negeri. Mulai dari proses 

registrasi yang jika pada konferensi tingkat nasional hanya 

membutuhkan akun bank regional, maka untuk konferensi tingkat 

internasional diperlukan kartu kredit yang berlaku untuk transaksi 

lintas negara yaitu yang mendukung layanan Maestro, MasterCard, 

Visa, dan sebagainya. Kemudian urusan visa juga tidak boleh luput dari 

perhatian panitia. Pengadaan visa biasanya dapat lebih mudah apabila 

ada undangan resmi dari instansi penyelenggara konferensi. Surat 

undangan resmi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai 

syarat pengadaan visa harus dibuat dan dikirim kepada para peserta. 

Selanjutnya booking penginapan dan akses dari bandara ke 

penginapan juga harus dipersiapkan dengan matang sehingga tidak 

terjadi keluhan-keluhan dari para peserta yang akan membuat 

reputasi konferensi kita menjadi buruk. 

Terdapat beberapa konferensi internasional yang diselenggarakan di 

Indonesia, antara lain: 

1. ICISS (International Conference on ICT for Smart Society) 

Penyelenggara: STEI ITB 
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2. ICCSII (IEEE Conference on Control, System & Industrial 

Informatics) 

Penyelenggara: IEEE Indonesia Joint Chapter of CSS / RAS 

3. ICoQIR (International Conference on Quality in Research) 

Penyelenggara: Fakultas Teknik, Universitas Indonesia 

4. TALE (IEEE, International Conference on Teaching, Assesment 

and Learning for Engineering) 

Penyelenggara: IEEE Education Society, IEEE Indonesia Section, 

dan Bina Nusantara University 

5. ICACSIS (International Conference on Advanced Computer 

Science and Information System) 

Penyelenggara: Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia 

6. ICITEE (International Conference on Information Technology 

and Electrical Engineering) 

Penyelenggara: Departemen Teknik Elektro dan Teknologi 

Informasi, Universitas Gadjah Mada.  

7. ICE-ID (International Conference on Electronics Technology and 

Industrial Development) 

Penyelenggara: IEEE SSCS Indonesia Chapter and STEI ITB 

8. IC3INA (The International Conference on Computer, Control, 

Informatics and its Applications) 

Penyelenggara: LIPI  

9. ICICI BME (International Conference on Instrumentation, 

Communication, Information Technology and Biomedical 

Engineering) 

Penyelenggara: IEEE Biomedical Engineering Indonesia Chapter 

dan ITB 

10. ROBIONETICS (Robotics, Biomimetics, Intelligent 

Computational Systems) 

Penyelenggara: IEEE Indonesia Joint Chapter of CSS / RAS 
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11. CYBERNETICSCOM (IEEE Interbational Conference on 

Computational Intelligence and Cybernetics) 

Penyelenggara: IEEE Indonesia Section dan Universitas 

Indonesia 

12. COMNETSAT (IEEE International Conference on 

Communication, Network and Satellite) 

Penyelenggara: IEEE Indonesia Section dan Institut Teknologi 

Telkom 

 

Selain sebagai wadah untuk mempublikasikan hasil penelitian serta 

mengembangkan ide-ide kreatif melalui pertemuan dengan kolega 

akademis lainnya, konferensi internasional ternyata dapat juga 

mendongkrak industri pariwisata negara penyelenggara. Keduanya 

memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Orang cenderung 

lebih senang menghadiri konferensi yang diadakan di negara atau kota 

dengan suguhan wisata yang menarik. Sekali merengkuh dayung dua 

tiga pulau terlampaui, selain menghadiri konferensi juga bisa berlibur. 

Hal ini terbukti dari data Laporan Statistika ICCA1 (International 

Congress and Convention Association) Tahun 2013 (ICCA - 

International Congress and Convention, 2014). Tabel 2.1 menunjukkan 

bahwa jumlah konferensi yang diselenggarakan di kota dengan daya 

tarik wisata menempati posisi tertinggi. 

 

                                                       
1 Sejak tahun 1963 ICCA telah sukses berkecimpung di dunia industri meeting atau 

acara pertemuan dengan mengakomodasi banyak acara pertemuan internasional. 
Departemen Riset milik ICCA mengumpulkan informasi berkaitan dengan acara 
pertemuan asosiasi internasional. Lingkup penelitian ICCA adalah acara-acara 
pertemuan tingkat internasional termasuk konferensi internasional yang 
diselenggarakan berpindah-pindah ke lebih dari satu negara. Ini tidak termasuk 
konferensi internasional yang hanya diselenggarakan di satu negara saja. 
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Tabel 2.1. Jumlah konferensi internasional di berbagai kota di dunia sepanjang tahun 2013 

Ranking Kota 
Jumlah 
Pertemuan 

1 Paris 204 

2 Madrid 186 

3 Vienna 182 

4 Barcelona 179 

5 Berlin 178 

6 Singapura 175 

7 London 166 

8 Istanbul 146 

9 Lisbon 125 

10 Seoul 125 

11 Prague 121 

12 Amsterdam 120 

13 Dublin 114 

14 
Buenos 
Aires 

113 

15 Brussels 111 

16 Copenhagen 109 

17 Budapest 106 

18 Beijing 105 

19 Roma 99 

20 Bangkok 93 

Menurut data di atas, Paris menempati posisi pertama dengan total 

sebanyak 204 pertemuan internasional sepanjang tahun 2013. Kota 

Paris yang terkenal dengan eksotisme menara Eiffel serta tempat-

tempat bersejarah lainnya ternyata mampu menarik para 
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penyelenggara acara pertemuan internasional untuk tetap berasumsi 

bahwa kota dengan potensi wisata yang tinggi mempunyai daya tarik 

acara pertemuan yang juga tinggi. Penyelenggara konferensi atau 

acara pertemuan bertaraf internasional tentu memperhatikan hal ini 

sebagai salah satu faktor untuk menarik partisipasi peserta. 

Kota-kota di Indonesia juga masuk ke dalam daftar kota tujuan 

pertemuan versi ICCA. Terdapat 4 kota besar pada lanjutan daftar 

tersebut, yaitu: Bali menduduki peringkat ke-40 dengan total acara 

pertemuan mencapai 55, Jakarta ke-94 dengan total acara 26, 

Yogyakarta di posisi 293 dengan 8 acara di tahun itu, serta Bandung di 

posisi 331 dengan 6 acara pertemuan di tahun 2013.  

Secara umum, peringkat Indonesia sebagai negara tujuan 

penyelenggaraan pertemuan internasional berada di posisi 37 dengan 

total acara yang terselenggara sebanyak 106 sepanjang tahun 2013 

dengan 95 acara berlangsung di 4 kota besar tersebut, dan sisanya 

berlangsung di kota-kota lain di Indonesia. Posisi pertama negara 

tujuan acara pertemuan internasional terbanyak masih dipegang 

Amerika Serikat, yaitu sebanyak 829 pertemuan. 

Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa salah satu faktor yang 

menjadi penentu dalam penyelenggaraan suatu acara pertemuan 

internasional –termasuk di dalamnya, konferensi internasional adalah 

besarnya potensi daya tarik wisata sebuah kota. 

b. Konferensi Nasional 

Pada pembahasan konferensi internasional, telah dijelaskan bahwa 

perbedaan mendasar antara konferensi internasional dan nasional 

adalah ruang lingkup sasaran. Ruang lingkup konferensi nasional 

adalah masyarakat dalam negeri. Dengan ruang lingkup yang lebih 



 

Prosedur Penyelenggaraan Konferensi Internasional | 52  

sempit, maka perencanaan dan pelaksanaan konferensi nasional tidak 

serumit konferensi internasional.  

Di negara Indonesia, konferensi lebih dikenal dengan seminar. Berikut 

adalah contoh dari seminar nasional yang diadakan di Indonesia 

sepanjang tahun 2014: 

- Seminar Nasional Pendidikan Sains, Universitas Negeri 

Surabaya.   

- Seminar Nasional Thermofluid VI, Universitas Gajah Mada. 

- Seminar Nasional Inovasi & Tren (SNIT), Bina Sarana 

Informatika. 

- Seminar Inovasi Teknologi Dan Rekayasa Industri (SINTERIN), 

Universitas Andalas. 

- Seminar Nasional Matematika, Pendidikan Matematika, 

Statistika dan Komputasi, Universitas Negeri Solo. 

- Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember Surabaya. 

- Workshop dan Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan 

Matematika, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.  

- Seminar Nasional MIPANET, Universitas Indonesia. 

- Seminar Nasional Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya. 

- Seminar Nasional Ilmu Komputer, Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Konferensi berdasarkan waktu pelaksanaan 

Konferensi berdasarkan waktu pelaksanaan dibedakan menjadi 2, 

yaitu: 

http://pasca.unesa.ac.id/detail/agenda/seminar-nasional-pendidikan-sains-2014
http://pasca.unesa.ac.id/detail/agenda/seminar-nasional-pendidikan-sains-2014
http://seminar.bsi.ac.id/snit2014/
http://seminar.bsi.ac.id/snit2014/
http://seminar.mipa.uns.ac.id/
http://seminar.mipa.uns.ac.id/
http://usd.ac.id/seminar/matpmat/
http://usd.ac.id/seminar/matpmat/
http://www.sci.ui.ac.id/semnasmipanet2014/
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a. Semi-annual Conference 

Konferensi ini diselenggarakan setiap setahun dua kali. Contoh dari 

konferensi jenis ini adalah: 

- SLOTS atau IATA (International Air Transport Association) 

Conference. 

- AACN Conference (American Association of Colleges of Nursing 

Conference). 

- IAUP Conference (International Association of University 

Presidents Conference). 

b. Annual Conference 

Konferensi ini diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Contoh 

konferensi yang diadakan tiap tahun adalah: 

- ICACSIS (International Conference on Advance Computer 

Sciences and Information Systems) yang diselenggarakan oleh 

Universitas Indonesia. 

- MEDCOM (Annual World Conference on Media & Mass 

Communication)  

- AFTMME (International Conference on Advancements and 

Futuristic Trends in Mechanical and Materials Engineering) 

yang diselenggarakan oleh Punjab Technical University 

- The International Conference on Urban Transport and the 

Environment. Konferensi ini diselenggarakan tiap tahun oleh 

Wessex Institute. 

- ECTC (Electronic Components and Technology Conference) 

- IROS (IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots 

and Systems) 
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- IECON (Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics 

Society) 

c. Biennial Conference 

Konferensi ini diselenggarakan tiap 2 tahun sekali. Yang termasuk ke 

dalam kelompok konferensi ini di antaranya adalah: 

- EES (Evaluation for an Equitable Society) yang diselenggarakan 

oleh European Evaluation Society. 

- ATC (The Appalachian Trail Conservancy's Biennial Conference) 

yang diselenggarakan oleh Potomac Appalachian Trail Club 

(PATC) dan Mountain Club of Maryland (MCM). 

- Biennial Numerical Analysis Conference yang diselenggarakan 

oleh University of Strathclyde. 

3. Joint Conference 

Joint Conference merupakan konferensi yang diadakan dengan 

menggabungkan dua konferensi terpisah menjadi satu kesatuan acara, 

dilaksanakan pada satu waktu dan satu tempat, dalam naungan satu 

konferensi besar. Konferensi yang digabungkan merupakan konferensi 

yang cakupan topiknya masih dalam satu bidang. Tujuan dari 

penggabungan konferensi-konferensi ini adalah memperluas cakupan 

topik yang diangkat dalam konferensi, menjadi ajang berkumpulnya 

para peneliti dari berbagai sub bidang sehingga memungkinkan para 

peneliti untuk mendapat ide penelitian yang lebih kreatif dengan 

mengkolaborasikan berbagai sub bidang dalam penelitian-penelitian 

mereka. Contoh konferensi yang termasuk joint conference adalah: 

- IC3K (International Joint Conference on Knowledge Discovery, 

Knowledge Engineering and Knowledge Management). 

Konferensi ini merupakan gabungan dari 3 konferensi yaitu: 
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▪ KDIR (International Conference on Knowledge Discovery 

and Information Retrieval) 

▪ KEOD (International Conference on Knowledge 

Engineering and Ontology Development) 

▪ KMIS (International Conference on Knowledge 

Management and Information Sharing) 

- IJCCI (International Joint Conference on Computational 

Intelligence). Konferensi ini merupakan gabungan dari: 

▪ ECTA (International Conference on Evolutionary 

Computation Theory and Applications) 

▪ FCTA (International Conference on Fuzzy Computation 

Theory and Applications) 

▪ NCTA (International Conference on Neural Computation 

Theory and Applications) 

- IEEE WCCI (IEEE World Congress on Computational 

Intelligence). Konferensi IEEE ini menggabungkan 3 konferensi 

dalam satu wadah. Konferensi-konferensi tersebut adalah: 

▪ IJCNN (International Joint Conference on Neural 

Networks) 

▪ FUZZ-IEEE (IEEE International Conference on Fuzzy 

Systems) 

▪ IEEE CEC (IEEE Congress on Evolutionary Computation) 

- IJCNN (International Joint Conference on Neural Networks).  

Merupakan hasil kolaborasi antara 2 organisasi di bidang 

Neural Networks yaitu: 

▪ INNS (International Neural Network Society) 

▪ IEEE CIS (IEEE Computational Intelligence Society) 

- ICETE (International Joint Conference on e-Business and 

Telecommunications). Yang merupakan gabungan 6 konferensi 

sekaligus, yaitu: 

▪ DCNET (International Conference on Data 

Communication Networking) 
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▪ ICE-B (International Conference on e-Business) 

▪ OPTICS (International Conference on Optical 

Communication Systems) 

▪ SECRYPT (International Conference on Security and 

Cryptography) 

▪ SIGMAP (International Conference on Signal Processing 

and Multimedia Applications) 

▪ WINSYS (International Conference on Wireless 

Information Networks and Systems) 

- VISIGRAPP (International Joint Conference on Computer Vision, 

Imaging and Computer Graphics Theory and Applications). 

Konferensi ini merupakan kolaborasi dari: 

▪ GRAPP (International Conference on Computer Graphics 

Theory and Applications) 

▪ IVAPP (International Conference on Information 

Visualization Theory and Applications) 

▪ VISAPP (International Conference on Computer Vision 

Theory and Applications) 

4. Bidding Conference 

Arti kata bidding dalam Bahasa Indonesia adalah tawaran. Yang 

dimaksud dengan bidding conference ialah konferensi yang 

penyelenggaraannya melalui tahapan penawaran. Pihak pemilik acara 

akan menawarkan acaranya untuk diselenggarakan pihak lain dengan 

ketentuan tertentu. Dengan kata lain pihak penawar yang akan 

menjadi tuan rumah atau host acara konferensi tersebut. Keuntungan 

yang didapatkan pihak host dalam menyelenggarakan bidding 

conference ini di antaranya adalah nama instansi yang menjadi host 

menjadi lebih dikenal secara luas hingga ke dunia internasional serta 

menambah wawasan serta pengalaman para panitia penyelenggara-

nya.  
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Contoh konferensi yang tergolong bidding conferences adalah: 

- HPAIR (Harvard Project for Asian and International Relations) 

Asia Conference, konferensi asuhan Harvard University ini 

ditawarkan untuk diselenggarakan oleh para mahasiswa 

universitas-universitas ternama di Asia.  

- IW3C (International World Wide Web Conference), ditawarkan 

oleh IW3C Commitee untuk para host di Amerika, Eropa, Afrika, 

Asia, serta Oceania. 

- IATA Slots Conference (SLOTS), konferensi ini ditawarkan oleh 

International Air Transport Association. 

5. Conference in Conjunction with Journal 

Artikel terbaik dari konferensi yang bersinergi dengan jurnal, akan 

dipublikasikan tidak hanya di proceeding dari konferensi namun juga di 

jurnal. Artikel yang akan dipublikasikan di jurnal merupakan 

pengembangan dari artikel pada konferensi. Mengingat waktu yang 

diberikan untuk menulis artikel konferensi terbatas, maka dengan 

berkonjungsinya konferensi dengan jurnal yang secara otomatis 

memberikan tambahan waktu kepada penulis sehingga penulis dapat 

lebih memperdalam memberikan improvisasi atau penambahan pada 

artikelnya berdasarkan penelitiannya (IEEE Communications Society, 

2015).  

Yang termasuk contoh konferensi ini adalah: 

- Jurnal-jurnal terbitan ACM (Association for Computing 

Machinery) biasanya banyak mengambil artikel-artikel terbaik 

dari konferensi-konferensi yang berkonjungsi dengannya 

(ACM - Association for Computing Machinery, 2015). 

Misalnya: 
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▪ ICIQ (The International Conference on Information 

Quality). Artikel-artikel terbaiknya dapat dipublikasikan di 

ACM JDIQ (ACM Journal of Data and Information Quality). 

▪ JETC (ACM Journal on Emerging Technologies in 

Computing Systems) merupakan jurnal ACM yang juga 

menerima artikel yang pernah dipublikasikan di 

proceeding suatu konferensi dengan syarat artikel yang 

disubmit ke JETC harus mengandung setidaknya 30% 

material baru yang belum pernah dipublikasikan 

sebelumnya (ACM Journal on Emerging Technologies in 

Computing Systems, tarih yok). 

- ICNS (International Conference on Natural Sciences) yang 

artikel-artikelnya dipublikasikan di jurnal bertajuk Procedia 

Chemistry. 

6. Conference in Conjunction with Association 

Yang termasuk ke dalam konferensi berjenis ini ialah konferensi yang 

berada dı bawah naungan asosiasi baik nasional, regional, maupun 

internasional. Di tingkat nasional salah satunya kita mempunyai 

komunitas Soft Computing Indonesia (SC-INA). Di tingkat regional Asia, 

ada Robotic Society in Japan (RSJ) yang telah banyak menggelar 

konferensi di tingkat domestik maupun internasional. Diantara 

konferensi internasional yang digelar oleh RSJ adalah IROS 

(International Conference on Intelligent Robots and Systems) dan RO-

MAN (International Symposium on Robot and Human Interactive 

Communication). Kedua konferensi ini juga merupakan konferensi 

hasil kolaborasi dengan asosiasi internasional yang cukup tersohor di 

kalangan akademis, yaitu IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers). IEEE kemudian juga ACM (Association for Computing 

Machinery) telah banyak sekali menelurkan konferensi-konferensi 

bergengsi di tingkat internasional. Sebagai contoh, IEEE INFOCOM 

(International Conference on Computer Communications), ACM 
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SIGCOMM (Special Interest Group on Data Communication). Kedua 

konferensi ini juga masuk dalam daftar konferensi terbaik versi 

Microsoft Academic Research (Microsoft Academic Research, 2015). 

7. Faux/Bogus Conference 

Faux Conference secara harafiah diartikan sebagai konferensi palsu. 

Konferensi palsu ini berniat untuk mendapatkan keuntungan material 

dari penulis artikel ilmiah yang mengirim artikel ilmiah kepada 

konferensi tersebut. Faux Conference tersebut biasanya menawarkan 

penulis untuk mengirimkan artikel ilmiahnya kepada konferensinya. 

Penawaran ini biasanya dikirimkan kepada penulis melalui surat 

elektronis. 

Kelemahan terbesar dari faux Conference adalah artikel ilmiah yang 

penulis kirimkan kepada konferensi tersebut tidak akan di review. 

Dengan tidak adanya proses review terhadap artikel ilmiah ini, maka 

kemungkinan besar kualitas dari konferensi tersebut tidaklah baik. Hal 

ini dilakukan oleh penyelenggara konferensi palsu tersebut semata-

mata hanya untuk mendapatkan keuntungan materi yang harus 

dibayarkan oleh penulis konferensi tersebut. 

Beberapa hasil artikel ilmiah dari Faux Journal ini bahkan sudah di 

publikasikan dan di indeks pada badan-badan ternama. Hal ini 

dibuktikan oleh M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) pada 

risetnya dengan SciGen. SciGen adalah suatu sistem yang 

dikembangkan oleh M.I.T untuk men-generate sebuah artikel ilmiah 

yang tersusun rapi dan terstruktur, namun tidak memiliki makna sama 

sekali. Beberapa hasil paper yang telah di-generate oleh SciGen 

kemudian dikirimkan kepada beberapa konferensi dan jurnal untuk 

membuktikan apakah terdapat proses review pada konferensi atau 

jurnal tersebut. SciGen saat ini dapat diakses secara umum pada 
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http://pdos.csail.mit.edu/scigen/#about untuk membuktikan keaslian 

konferensi dan jurnal (Crocco, 2014) (SCIgen-dev, 2015). 

Untuk menghindari Faux Conference, terdapat beberapa hal yang 

harus diperhatikan (Novotney, 2015): 

- Jika penulis mendapatkan undangan untuk mengirim artikel 

ilmiah ke konferensi tersebut, pastikan bahwa konferensi 

tersebut memang benar berjalan dan cari tahu mengenai 

halaman web dari konferensi tersebut. 

- Mengamati undangan yang diberikan oleh konferensi tersebut, 

jika penulis merasa bahwa undangan tidak ditulis dengan tata 

bahasa yang baik dan benar, maka kemungkinan konferensi 

tersebut adalah Faux Conference. 

- Pastikan bahwa konferensi tersebut tidak masuk dalam daftar 

Faux Conference, hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan 

pencarian nama konferensi ditambah dengan kata kunci “faux” 

atau “bogus” pada Google. 

- Jika penulis merasa masih kurang yakin, penulis dapat 

mencoba menggunakan SCIgen dan mengirimkan paper 

tersebut pada konferensi terkait. Gambar 2.1 Tampilan 

halaman utama pada SciGenmenunjukkan tampilan halaman 

utama SCIgen. 
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Gambar 2.1 Tampilan halaman utama pada SciGen 

2.2 Forum Ilmiah Lain 

Selain konferensi, terdapat juga forum-forum ilmiah lainnya yang juga 

sering diadakan seperti seminar, diskusi panel, workshop atau 

lokakarya, pameran hasil karya, poster session, simposium, dan 

sebagainya. Forum-forum ilmiah tersebut mendapat perhatian serta 

partisipasi yang cukup besar dari kalangan akademis. Tak jarang, 

forum-forum ilmiah ini juga disandingkan pelaksanaannya dengan 

penyelenggaraan konferensi. Berikut kami sajikan dua dari sekian 

banyak jenis forum ilmiah yang cukup populer. Seminar, aneka diskusi, 

simposium, dan sebagainya. merupakan forum ilmiah dengan format 

yang pada dasarnya sama dengan format konferensi, hanya peraturan 

serta hasil akhir yang ingin didapatkan saja yang bervariasi. Sedangkan 

untuk workshop dan sesi poster, dua jenis forum ilmiah yang kami pilih 

untuk dijabarkan ini memiliki forum format yang berbeda dengan 
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format konferensi. Seperti apakah workshop dan sesi poster ini? 

Berikut rinciannya: 

1. Workshop 

Workshop atau dalam bahasa Indonesia disebut lokakarya, adalah 

sebuah kegiatan pertemuan beserta diskusi antara sekelompok orang 

dengan bidang ilmu tertentu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

workshop memiliki arti sebagai berikut: “Pertemuan antara para ahli 

(pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan 

dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya”.  

Pada umumnya, kegiatan workshop berskala lebih kecil dibandingkan 

dengan konferensi pada umumnya. Hal ini adalah poin utama yang 

membedakan antara konferensi dengan workshop. Pada lokakarya, 

umumnya terdapat sesi praktek dimana peserta workshop dapat 

langsung mempraktekkan ilmu/materi   yang dipresentasikan oleh 

para ahli. Konten dari workshop tersebut lebih mengarah kepada 

tutorial dan tips dan trik. Contoh dari workshop yang sering dilakukan 

adalah workshop penulisan ilmiah, workshop kepemimpinan, dan 

sebagainya. 

Secara garis besar, terdapat dua macam workshop. Workshop yang 

pertama adalah workshop jenis hands-on. Jenis workshop ini lebih 

mementingkan praktek secara langsung dibandingkan dengan teori-

teori yang digunakan. Contoh dari workshop hands-on adalah 

workshop fotografi, workshop melukis. 

Workshop yang kedua adalah workshop dengan sharing atau diskusi. 

Pada workshop jenis ini, konten yang dipentingkan adalah melakukan 

sharing ilmu antara satu peserta dengan peserta lainnya. Workshop 

jenis ini cocok untuk digunakan pada pelatihan jurnal, pelatihan 

kepemimpinan, dan sebagainya. 
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Gambar 2.2 Workshop pelatihan jurnal yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Indonesia 

 

2. Poster Session 

Poster Session atau sesi poster adalah suatu bentuk jenis presentasi 

konferensi, dimana pelaku presentasi poster akan mengkomunikasikan 

hasil riset kepada suatu kelompok tertentu. Sesi poster menekankan 

presentasi dalam aspek visual, dimana poster yang digunakan untuk 

presentasi tersebut harus dibuat semenarik mungkin. Sesi poster 

tersebut bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil pekerjaan kepada 

orang lain dengan cara semi-formal. Berbeda dengan presentasi 

parallel session, poster-poster yang dipresentasikan pada sesi poster 

akan terus dipajang dalam waktu yang lama, yang biasanya akan terus 

dipamerkan hingga konferensi tersebut selesai. 

Menurut perkiraan Waquet (Waquet, 2008) pada American Institute of 

Physics History Newsletter, sesi poster pertama kali dilakukan pada 

tahun 1960. Sesi poster ini dilakukan pada bidang biochemistry, 

dimana poster-poster tersebut berisikan grafik dan gambar tanpa teks 

untuk membantu peserta mempresentasikan hasil risetnya. Pada 

tahun 1975, sesi poster menjadi suatu yang lazim dilakukan pada 
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suatu konferensi berkat konferensi bidang biochemistry pada tahun 

1974 dan 1975.  

Menurut Plunkett, sesi poster memiliki beberapa tujuan-tujuan 

khusus. Berikut adalah tujuan dari sesi poster: 

- Untuk mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan 

kepada semua peserta. 

- Untuk mendapatkan feedback dari peserta lain serta 

mendiskusikan hasil temuan. 

- Untuk melakukan menjalin hubungan dengan peserta sesi 

poster yang memiliki riset yang serupa. 

- Untuk mempromosikan hasil risetnya kepada suatu 

perusahaan. 

Selain itu, menurut Plunkett, keuntungan terbesar dari 

mempresentasikan hasil penelitian pada sesi poster dibandingkan 

dengan sesi oral adalah aspek visual yang dapat menarik pengunjung 

dan membuat pengunjung lebih mengerti terhadap isi poster. 

Tambahan-tambahan elemen visual dapat membantu pengunjung 

memahami apa yang presenter sedang terangkan dibandingkan 

dengan presentasi dengan cara oral saja. 

Dalam sesi poster terkadang terdapat sebuah penjurian, dimana 

dewan juri akan berkeliling untuk melihat poster-poster dengan topik 

yang menarik dan desain yang bagus. Penjurian biasanya dilakukan 

dalam waktu-waktu tertentu. Dalam waktu-waktu penjurian tersebut, 

presenter dari poster diwajibkan untuk mendampingi posternya 

masing-masing dan mempresentasikan isi poster tersebut. Setelah 

dewan juri telah melihat seluruh poster, seorang pemenang akan 

dipilih untuk menjadi presenter terbaik dalam sesi tersebut. 
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Poster-poster yang dipresentasikan pada sesi poster tersebut akan 

dipamerkan di dalam satu ruangan. Poster-poster tersebut dapat 

disusun mengikuti bentuk ruangan atau disusun secara berbaris. 

Poster-poster tersebut dapat disandarkan terhadap suatu stand poster 

atau di gantungkan pada suatu papan.  

Dalam presentasi poster, terdapat beberapa panduan-panduan yang 

sebaiknya diikuti agar poster tersebut lebih menarik dan menyampai-

kan pesan dengan baik dan benar. Berikut adalah panduan yang 

sebaiknya diikuti oleh presenter poster dalam sesi poster: 

- Mengetahui jenis peserta yang mengikuti sesi poster tersebut. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan pesan yang ingin 

disampaikan dapat dimengerti oleh peserta-peserta lainya. 

- Poster yang ingin dipresentasikan harus memilki tulisan yang 

dapat dibaca. 

- Poster harus memiliki struktur yang jelas, sehingga pembaca 

dapat mengerti alur dari poster tersebut. 

- Memiliki ilustrasi dan bagan-bagan. Ilustrasi tersebut 

dianjurkan agar ilustrasi dan bagan-bagan tersebut simple agar 

mudah untuk dibaca dan dimengerti. 

- Poster tersebut harus menjelaskan dengan isi dengan baik, 

sehingga tanpa presenter menjelaskan mengenai isi poster 

tersebut, pengguna dapat mengerti hanya dengan 

membacanya. 

- Pada poster, dianjurkan untuk tidak banyak mencantumkan 

teks-teks panjang. Hal ini untuk memastikan pengguna tidak 

bosan melihat poster yang telah dibuat. Sebaliknya, jika teks 

yang dicantumkan singkat dan padat, pembaca akan lebih 

cepat untuk mengerti isi dari poster tersebut. 

- Background dari poster tidak terang dan menyilaukan agar 

lebih enak dibaca oleh pembaca lainnya. 
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- Mengusahakan isi poster sesederhana mungkin, namun pesan 

yang terkandung di dalamnya tetap dapat tersampaikan. Hal ini 

agar pembaca tidak terdistraksi dalam membaca poster 

tersebut. 

Selain dari hal-hal umum tersebut, terdapat beberapa anjuran dalam 

pembuatan isi poster. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

poster yang baik adalah poster yang memiliki alur yang baik. Untuk 

memiliki alur yang baik, poster tersebut harus dibagi menjadi 

beberapa bagian yang jelas. Bagian-bagian yang dianjurkan untuk 

dicantumkan di dalam poster adalah sebagai berikut: 

- Judul Poster dan Penulis 

Poster yang ingin dipresentasikan wajib memiliki judul pada 

bagian atas. Hal ini agar pembaca dapat memilki gambaran dari 

isi poster dengan membaca judul poster pada bagian atas 

poster. 

- Pendahuluan 

Bagian pendahuluan menerangkan latar belakang dari riset 

yang dipresentasikan pada poster. Bagian ini juga berisi tujuan 

dan manfaat dari penelitian yang telah dilakukan. 

Kemungkinan-kemungkinan dan hipotesa dari hasil penelitian 

juga sebaiknya dicantumkan pada bagian ini. Selain itu, 

jelaskan pula parameter keberhasilan pada riset yang telah 

dilakukan. 

- Metodologi 

Pada bagian ini, harus diterangkan mengenai metode-metode 

yang digunakan dalam riset yang akan dipresentasikan. 

Metode-metode tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk 

bagan-bagan agar dapat dibaca lebih jelas oleh pembaca pada 

saat sesi presentasi. Selain itu, dicantumkan pula prosedur 
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dalam menjalankan penelitian ini dan metode evaluasi yang 

digunakan. 

- Hasil 

Bagian ini menjelaskan hasil yang telah dicapai pada penelitian 

ini. Hasil tersebut dapat berupa tabel atau grafik agar lebih 

mudah dibaca. Analisis dari hasil yang telah didapatkan juga 

dapat dicantumkan pada bagian ini. 

- Diskusi 

Bagian ini mendiskusikan mengenai hasil yang telah 

didapatkan. Selain itu, bagian ini juga mendiskusikan hal-hal 

yang harus dilakukan pada penelitian selanjutnya untuk 

meningkatkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

- Kesimpulan 

Bagian ini berisi rangkuman dari seluruh bagian-bagian 

sebelumnya. Kesimpulan dibuat dalam bentuk poin-poin 

singkat agar dapat lebih cepat dibaca. 

- Acknowledgements 

Jika penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang 

mendapatkan dana hibah/sponsor, jangan lupa untuk 

mencantumkannya di bagian akhir poster (paling bawah). 

2.3 Top-tier Conference 

Top-tier conference merupakan suatu istilah yang digunakan untuk 

merujuk deretan konferensi teratas atau deretan konferensi yang 

bergengsi di bidangnya. Para peneliti berlomba-lomba agar makalah 

yang ditulis bisa diterima dalam konferensi internasional yang masuk 

dalam top-tier conference. Mengingat proses seleksi yang cukup ketat, 
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makalah-makalah yang berhasil diterima dalam top-tier conference 

sudah pasti memiliki kualitas yang sangat bagus. 

Beberapa faktor yang menentukan suatu konferensi masuk ke dalam 

top-tier conference adalah reputasi konferensi secara umum, jumlah 

sitasi dari makalah-makalah yang dipublikasi dalam konferensi, 

reputasi dari anggota program komite, serta reputasi dari proses 

review makalah. Penilaian ini akan menghasilkan ranking konferensi 

yang berbeda-beda setiap tahunnya. Satu-satunya database 

pengindeks makalah ilmiah yang menyediakan informasi peringkat top 

conference adalah Microsoft Academic Search.  Microsoft Academic 

Search memiliki dua jenis penilaian yang berbeda untuk seluruh 

konferensi internasional yang pernah diadakan. Penilaian pertama 

berdasarkan jenis bidang konferensi (field rating). Sedangkan penilaian 

kedua berdasarkan jumlah sitasi. Field rating ini didasarkan oleh nilai 

h-index. Field rating hanya menghitung publikasi dan sitasi dalam 

bidang tertentu serta menunjukkan impact dari suatu jurnal dalam 

bidangnya.  

Berikut penjabaran urutan top konferensi untuk bidang ilmu 

komputer, teknik, dan kedokteran. 

1. Bidang Ilmu Komputer  

Pada Tabel 2.2, konferensi yang memiliki nilai tertinggi dengan 

penilaian berdasarkan bidang, adalah CVPR (Computer Vision and 

Pattern Recognition). CVPR merupakan konferensi internasional yang 

diadakan rutin setiap tahun di bidang computer vision dan pattern 

recognition. Konferensi ini memiliki anggota program komite dari 

beberapa universitas unggul di dunia, seperti University Illionis, 

Urbana – Champaign (ULUC), Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), University of Oxford, Carnegie Mellon University. CVPR juga 

disponsori oleh beberapa perusahaan ternama dunia, seperti 
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Microsoft Research, Google, Intel nvidia, omron, IEEE. Sehingga 

kualitas konferensi ini tidak dapat diragukan lagi. Kemudian, urutan 

kedua ditempati oleh IEEE INFOCOM. IEEE INFOCOM menerima 

makalah-makalah ilmiah yang memiliki kontribusi penelitian yang 

signifikan di bidang jaringan komputer dan komunikasi data. 

Tabel 2.2. Peringkat Konferensi berdasarkan Field Rating 

No. Konferensi Publikasi Field 
Rating 

1 CVPR-Computer Vision and Pattern Recognition 1289 14 

2 INFOCOM-IEEE INFOCOM 1180 13 

3 ICRA-International Conference on Robotics and 
Automation 

2725 11 

 

 

Tabel 2.3. Peringkat Konferensi berdasarkan Jumlah Sitasi 

No. Konferensi Publikasi 
Jumlah 
Sitasi 

1 
ICRA-International Conference on Robotics 
and Automation 

2725 1780 

2 
CVPR-Computer Vision and Pattern 
Recognition 

1289 1682 

3 
ICASSP-International Conference on 
Acoustics, Speech, and Signal Processing 

2894 1515 

 

Sedangkan peringkat pertama konferensi yang didasarkan dari 

banyaknya sitasi adalah ICRA (International Conference on Robotics 

and Automation) (Tabel 2.3). Sesuai dengan namanya, ICRA 

membawahi bidang robot dan otomasi. Karena konferensi ini memiliki 

tingkat signifikan yang cukup tinggi, maka makalah-makalah yang 

berhasil terseleksi dalam ICRA banyak disitasi oleh para peneliti 
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lainnya. Peringkat selanjutnya yaitu CVPR (Computer Vision and 

Pattern Recognition). Selain unggul dalam penilaian bidang konferensi, 

ternyata CVPR juga memiliki jumlah sitasi yang cukup besar. 

2. Bidang Keteknikan (Engineering Field) 
 

Tabel 2.4. Peringkat Konferensi berdasarkan Field Rating 

No Konferensi Publikasi 
Field 
Rating 

1 
ISSCC-Solid State Circuits IEEE International 
Conference 

748 13 

2 
APEC-Applied Power Electronics 
Conference and Exposition Annual IEEE 
Conference 

1080 9 

3 ISGT-Innovative Smart Grid Technologies 479 8 

 

Tabel 2.5. Ranking Konferensi berdasarkan jumlah sitasi 

No. Konferensi Publikasi 
Jumlah 
sitasi 

1 
ISSCC-Solid State Circuits IEEE International 
Conference 

748 1163 

2 
APEC-Applied Power Electronics Conference 
and Exposition Annual IEEE Conference 

1080 688 

3 
VTC-Spring-Vehicular Technology, IEEE 
Conference 

2276 659 

3. Bidang kedokteran 

 
Tabel 2.6. Peringkat Konferensi bidang kedokteran berdasarkan sub bidang 

No. Konferensi 
 

Publikasi Field 
Rating 

1 IEEE International Symposium on 
Biomedical Imaging 

1322 5 
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2 MICCAI-Medical Image Computing and 
Computer-Assisted Intervention 

340 5 

 

Tabel 2.7. Peringkat Konferensi kedokteran berdasarkan jumlah sitasi 

No. Konferensi Publikasi Jumlah 
sitasi 

1 MICCAI-Medical Image Computing and 
Computer-Assisted Intervention 

340 268 

2 IEEE International Symposium on Biomedical 
Imaging  

1322 245 

 

2.4 Tahapan Penyelenggaraan Konferensi 

Dalam sebuah konferensi, terdapat 2 buah sesi utama, yaitu plenary 

speech dan parallel session. Sebuah plenary speech adalah sesi yang 

diberikan oleh para invited speaker dari konferensi tersebut. Sesi ini 

dihadiri oleh seluruh peserta konferensi dan biasanya diadakan pada 

ruangan utama lokasi konferensi. Plenary speech yang diberikan oleh 

invited speaker tersebut biasanya selaras dengan tema yang diajukan 

oleh konferensi. Pada umumnya, sebuah konferensi memiliki banyak 

invited speaker, dan setiap invited speaker akan memberikan sebuah 

plenary speech. Oleh karena itu, dalam suatu konferensi terdapat 

beberapa plenary speech yang diadakan oleh konferensi. 

Pada umumnya, plenary speech dari suatu konferensi diadakan pada 

awal konferensi, bersamaan dengan pembukaan konferensi. Hal ini 

dilakukan agar seluruh peserta yang telah terkumpul dapat menghadiri 

dan menyaksikan plenary speech tersebut. Jika terdapat banyak 

invited speaker pada konferensi tersebut, maka plenary speech 

tersebut dapat dibagi menjadi beberapa sesi dalam hari yang berbeda. 

Namun biasanya, plenary speech tersebut tetap diadakan pada awal 
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dari konferensi. Lokasi dari plenary speech tersebut berada pada 

ruangan yang terbesar untuk mengakomodasi seluruh peserta dari 

konferensi. Plenary speech biasanya berlangsung selama satu hingga 

dua jam. 

Sebagai contohnya, pada konferensi International Conference on 

Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS) yang 

berlangsung pada tahun 2014 lalu, terdapat empat orang invited 

speaker. Dua orang dari invited speaker tersebut berasal dari luar 

negeri dan dua orang lainnya berasal dari dalam negeri. Pada ICACSIS 

2014, plenary speech dibagi menjadi dua, dua sesi pada hari pertama 

dan dua sesi pada hari kedua. Pada setiap harinya, satu buah plenary 

speech dilakukan oleh pembicara luar negeri dan satu buah plenary 

speech dilakukan oleh pembicara dalam negeri. 

Sebuah parallel session adalah sebuah sesi utama pada konferensi 

dimana peserta konferensi mempresentasikan gagasan idenya yang 

telah dituliskan pada paper yang dikirimkanya. Seperti namanya 

(parallel session) adalah sebuah sesi yang dijalankan secara paralel 

dengan sesi lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh peserta 

dapat mempresentasikan gagasan idenya dalam konferensi tersebut. 

Umumnya, pada suatu sesi terdapat empat buah parallel session. 

Setiap sesi tersebut memiliki bidang minat masing-masing. Pada saat 

parallel session, seorang pemakalah umumnya akan mem-

presentasikan idenya selama kurang lebih 10 menit. Selain itu, 

terdapat sesi tanya jawab selama 7 menit. Setiap hadirin dalam 

parallel session tersebut dapat memberikan pertanyaan kepada 

pemakalah mengenai presentasinya tersebut. 

Dalam sebuah parallel session terdapat session chair yang bertugas 

menjadi seorang moderator dari jalannya parallel session. Session 
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chair juga akan membuka dan menutup sesi tersebut. Session chair 

juga bertugas untuk membacakan CV dari pemakalah kepada seluruh 

peserta parallel session tersebut. Session chair juga bisa memberikan 

nilai pada akhir dari parallel session untuk menentukan pemakalah 

terbaik pada parallel session tersebut. 

Pada konferensi International Conference on Advanced Computer 

Science and Information Systems (ICACSIS) 2014, terdapat empat buah 

parallel session yang berjalan secara bersamaan. Setiap presenter pada 

parallel session tersebut telah ditentukan sebelumnya berdasarkan 

bidang minat dari gagasan yang ingin disampaikan. Session chair boleh 

mempresentasikan gagasannya sendiri, namun pada parallel session 

dimana individu tersebut tidak menjabat sebagai session chair. 

Gambar 2.3 menunjukkan presenter dan session chair pada sebuah 

parallel session di sebuah konferensi. 

Dalam menyelenggarakan suatu konferensi, diperlukan persiapan yang 

matang, rapi dan terorganisir. Untuk itu proses pengelolaan konferensi 

dapat dilakukan secara online yaitu dengan bantuan software maupun 

secara konvensional. Banyak software maupun situs web CMS 

(Conference Management System) yang menyediakan layanan 

pengelolaan konferensi secara online yang tersedia di Internet. CMS ini 

ada yang tersedia gratis (open source) seperti A Conference Toolkit, 

ConMan, Open Conference Systems, Open Conference Ware, 

Pentabarf, ScaleReg, Zookeeper, dan lain-lain; maupun berbayar 

seperti EasyChair, dll (Marier, 2010).  
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Gambar 2.3 Presenter dan session chair pada sebuah parallel session. 

 

Dalam sub bab ini akan diuraikan tahap-tahap yang harus dilalui untuk 

dapat menyelenggarakan sebuah konferensi. Tahap-tahap ini dibagi 

menjadi 3 yaitu: 

1. Pra konferensi 

2. Pelaksanaan 

3. Pasca konferensi 

Apa saja yang perlu dikerjakan pada tiap periode? Berikut rinciannya: 

1. Pra konferensi 

Dapat dikatakan bahwa periode ini adalah periode paling krusial jika 

dibanding dengan dua periode setelahnya. Periode pra ini merupakan 

persiapan, perencanaan dan perkiraan yang sangat menentukan 

keberhasilan acara konferensi pada hari H kelak. Pada periode pra 

konferensi ini yang perlu dilakukan adalah: 
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a. Menentukan visi acara 

Penentuan visi tentu saja setelah kita sudah menentukan topik. 

Selanjutnya visi ini dijabarkan tujuan dan manfaatnya. 

b. Menentukan struktur organisasi konferensi 

Dalam sebuah konferensi, terdapat sebuah komite yang mengurusi 

seluruh keperluan konferensi tersebut. Komite ini bernama Organizing 

Committee. Pada komite penyelenggaraan konferensi, terdapat 

beberapa bagian/jabatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. Jabatan-jabatan tersebut diantaranya adalah 

Honorary Chairs, General Chairs, Program Chairs, Section Chairs, 

Program Committees dan Local Organizing Committee. 

1. Honorary Chairs 

Dalam sebuah konferensi, Honorary Chair adalah seorang 

individu yang dijadikan sebagai panutan dari konferensi yang 

berlangsung. Seorang yang memiliki jabatan Honorary Chair 

pada umumnya telah menyumbangkan banyak ilmu dan 

berkontribusi banyak pada bidang ilmu dari konferensi 

tersebut. Pemilihan Honorary Chair pada konferensi biasanya 

dilakukan oleh para General Chairs, Program Chairs, dan 

Section Chairs. Pada sebuah konferensi internasional, seorang 

Honorary Chair boleh berasal dari negara yang berbeda.  

Penentuan Honorary Chairs dapat memberikan impact yang 

cukup besar dalam menarik minat peserta konferensi dan 

membantu mempromosikan konferensi. Honorary Chairs 

biasanya berisi orang-orang yang ahli di bidang tertentu (sesuai 

dengan bidang konferensi), serta petinggi suatu pemerintahan. 
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2. General Chairs 

Jabatan General Chairs pada sebuah konferensi internasional 

bertugas untuk memantau dan mengkoordinasikan seluruh 

panitia Organizing Committee dari suatu konferensi.  Dengan 

kata lain, seorang General Chair adalah pemimpin dari 

konferensi tersebut. General Chairs pada umumnya akan 

menunjuk panitia-panitia lainnya beserta tugas-tugas yang 

harus dijalankannya. General Chairs juga bertugas untuk 

memberikan tenggang waktu pada suatu tugas yang dilakukan 

oleh panitia lainnya.  

3. Program Chairs 

Seorang Program Chair pada sebuah konferensi bertugas untuk 

memastikan hal-hal teknis seperti pengumpulan paper, call for 

paper, dan program-program pada konferensi berjalan 

sebagaimana mestinya. Program Chairs bertugas memeriksa 

seluruh paper yang dimasukkan ke dalam konferensi dan 

memastikan proses review untuk setiap paper dilaksanakan 

dengan semestinya. 

4. Section Chairs 

Pada sebuah konferensi, seorang Section Chair bertugas untuk 

mengkomunikasikan konferensi yang sedang berlangsung 

dengan sebuah seksi atau organisasi dimana koferensi tersebut 

bernaung. Konferensi memerlukan sebuah publikasi yang 

digunakan untuk menarik peserta, oleh karena itu, jika 

terdapat sebuah organisasi yang dapat bekerja sama dengan 

konferensi, hal itu akan menjadi lebih mudah. Tugas dari 

seorang Section Chair adalah menjembatani hubungan antara 

organisasi tersebut dengan konferensi. Dengan lancarnya 

komunikasi, maka hubungan antara konferensi dengan 

organisasi tersebut akan menjadi lebih erat. 
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5. Technical Program Committee 

Secara umum, seorang Program Committee dari suatu 

konferensi bertugas untuk melakukan proses review pada 

suatu paper. Program Committee tersebut akan melakukan 

review sesuai dengan bidang keahlianya masing-masing. Pada 

sebuah konferensi, umumnya sebuah blind review akan 

dilakukan. Sebuah blind review adalah review untuk paper 

dengan nama dan institusi dari paper tersebut dihilangkan, 

sehingga tidak ada perlakukan khusus pada suatu paper. 

Program Committee juga harus memberikan feedback 

terhadap paper tersebut dan memutuskan apakah paper 

tersebut layak untuk dimasukkan ke dalam konferensi atau 

tidak. 

6. Local Organizing Committee  

Local Organizing Committee pada sebuah konferensi adalah 

individu-individu yang bertugas untuk menjalankan seluruh 

konferensi, baik pada acara berlangsung maupun sebelumnya. 

Local Organizing Committee akan melakukan seluruh hal-hal 

yang berkaitan dengan konferensi sebelum acara berlangsung, 

seperti pemesanan tempat, pemesanan makanan, pemesanan 

kendaraan, persiapan tempat, dan sebagainya. Pada hari 

pelaksanaan konferensi, para Local Organizing Committee 

bertugas untuk menjaga agar konferensi berjalan semestinya, 

seperti menjaga meja registrasi, menjaga pada parallel session, 

menjaga kebutuhan perlengkapan dan sebagainya. 

Pada International Conference on Advanced Computer Science and 

Information Systems (ICACSIS), seluruh panitia tersebut bekerja sama 

untuk menjalankan konferensi yang baik dan dapat dinikmati oleh 

seluruh peserta, baik invited speaker mapun peserta konferensi. Hal ini 

berkat kerjasama oleh seluruh Organizing Committee, dan tanpa 
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Organizing Committee, maka konferensi ICACSIS tersebut tidak dapat 

dilaksanakan dengan semestinya. 

 
Gambar 2.4 Organizing Committee dari ICACSIS 2014 

 

Agar seminar berlangsung sesuai dengan rencana, diperlukan suatu 

kepanitiaan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang bertanggung 

jawab dengan pekerjaannya, disiplin dan pekerja keras. Menjadi 

panitia dalam sebuah acara konferensi harus memiliki endurance yang 

tinggi karena banyak pekerjaan yang membutuhkan ekstra kesabaran. 

Panitia sekurang-kurangnya terdiri dari bagian administrasi dan 

keuangan yang mengurus persuratan dan keuangan; tim publikasi 

yang mengurus reklame, undangan, paper, penerbitan proceeding, 

dan sebagainya; tim dokumentasi yang mendokumentasi jalannya 

acara; dan tim pelaksana teknis yang pekerjaan utamanya adalah pada 

hari H. Setelah susunan panitia dibuat, tinggal membagi tugas setiap 

divisi. 

c. Merencanakan keuangan dan alokasi dana 

Pada tahapan ini diuraikan pengeluaran secara rinci serta perkiraan 

dana yang dibutuhkan. Langkah-langkah perencanaan keuangan di 

bawah ini dapat dijadikan referensi: 
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- Membuat kategori pengeluaran. Misalkan pengeluaran untuk 

biaya tempat, website, registrasi, pembicara, percetakaan 

publikasi, konsumsi, transportasi, dan lain-lain. 

- Hitung perkiraan pengeluaran yang mungkin dari masing-

masing kategori. 

- Menentukan yang mana pengeluaran yang sudah pasti dan 

yang mana pengeluaran yang belum pasti. Pengeluaran yang 

belum pasti ini contohnya biaya konsumsi yang akan 

bergantung pada jumlah peserta konferensi, dan lain-lain. 

- Menentukan sponsor dan sumber dana lain. Termasuk 

perkiraan jumlah sponsor dan perkiraan jumlah yang akan 

didapatkan dari tiap sponsor. 

- Menghitung berapa selisih antara pengeluaran dengan 

pemasukan. Biasanya pengeluaran akan lebih besar dari 

pemasukan. Selisih ini dapat ditutupi dari biaya pendaftaran 

peserta konferensi. 

d. Membuat jadwal 

Membuat jadwal sangatlah penting demi kelancaran suatu proses. 

Proses persiapan konferensi ini akan berjalan dengan lancar jika ada 

perencanaan yang jelas kapan suatu tugas harus diselesaikan, siapa 

saja yang mengerjakan, dan apa saja yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas. Dalam pembuatan jadwal ini kita dapat 

memanfaatkan kemudahan yang disuguhkan beberapa aplikasi 

perencanaan kegiatan seperti Microsoft Project, Project Libre, Open 

Workbench, dan lain-lain (Harkins, 2013). 

e. Menentukan tempat pelaksanaan 

Penentuan tempat pelaksanaan perlu memperhatikan tanggal yang 

kita inginkan, berapa harga sewanya, berapa kapasitasnya, seberapa 



 

Prosedur Penyelenggaraan Konferensi Internasional | 80  

luas space yang diperlukan, letak gedung apakah strategis, mudah 

dijangkau atau tidak. Konferensi biasanya memerlukan fasilitas-

fasilitas penunjang misalnya sambungan internet, telefon, dan lain-

lain. Setelah ditentukan tempat pelaksanaannya, sempatkan untuk 

mendatangi tempat secara langsung untuk memastikan bahwa tempat 

tersebut memang memenuhi kebutuhan acara kita nanti. Selanjutnya 

jangan lupa untuk menandatangani surat kontrak perjanjian antara 

kedua belah pihak. 

f. Mengelola Papers 

Pada tahap persiapan, sudah harus dimulai pengumpulkan paper-

paper yang akan dipublikasikan menjadi proceeding sebagai salah satu 

output dari konferensi. Dimulai dengan menyebarkan call for papers 

kepada individu atau instansi-instansi yang terkait dengan topik 

konferensi. Tidak lupa tentukan pula deadline untuk pengiriman paper 

oleh penulis, siapa saja pemeriksanya (reviewer), hubungi 

pemeriksanya, tentukan tanggal terakhir untuk mengumpulkan hasil 

periksa, membuat pilihan akhir dari paper-paper tersebut, dan yang 

terakhir, mencetaknya. 

Seluruh informasi terkait paper dan konferensi dipaparkan dalam 

sebuah media yang relevan dengan target konferensi. Yang umum 

digunakan ialah website dan poster versi cetak dan elektronik. 

Website harus dipersiapkan dan diatur sedemikian hingga peserta 

atau calon peserta dapat menemukan semua informasi terkait 

konferensi tersebut tanpa perlu bertanya. Kalaupun harus bertanya, 

yang ditanyakan ialah memang pertanyaan yang mengacu pada kasus 

atau kondisi khusus. Detail mengenai informasi apa saja yang harus 

ditampilkan dalam website konferensi ilmiah terdapat pada Bab 4 

Subbab 5 bagian Publikasi Web Site. 



 

Prosedur Penyelenggaraan Konferensi Internasional | 81  

g. Menentukan narasumber 

Tentukan siapa yang akan diundang menjadi narasumber. Pastikan 

narasumber yang akan kita undang, bidangnya sesuai dengan tema 

konferensi kita. Hubungi narasumber tersebut dan kirim proposal 

resmi serta topik apa yang akan dibawakannya. Tidak lupa 

mencantumkan insentif dan fasilitas apa saja yang akan diberikan 

sebagai imbalan. 

h. Membuka pendaftaran peserta 

Pendaftaran peserta konferensi sebaiknya dilakukan sedini mungkin 

sehingga mempermudah perkiraan pengeluaran dan pengadaan 

akomodasi. Semakin cepat kita mendapat kepastian jumlah peserta 

yang akan hadir, semakin cepat pula kita bisa menaksir pengeluaran 

tidak pasti menjadi pengeluaran pasti. Dengan demikian dapat 

memperingan pekerjaan kita. 

i. Menentukan susunan acara 

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menentukan susunan 

acara konferensi. Tahapan ini meliputi berapa sesi yang akan dibuka, 

lama setiap sesi akan berlangsung, kapan akan dimulai dan kapan akan 

diakhiri, lama istirahat yang akan diberikan, dan lain-lain. 

j. Menyiapkan sertifikat 

Sertifikat yang menyatakan bahwa seseorang telah menghadiri suatu 

konferensi baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara sering 

menjadi aset yang penting untuk menambah daftar berkas CV 

seseorang. Jadi sertifikat perlu disiapkan dan dianggarkan biayanya. 
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Selain itu, dapat pula disiapkan merchandise khas konferensi berupa 

kaos, tas, buku catatan, pulpen, dan lain-lain. 

k. Pengaturan Ruangan 

Selain mempersiapkan penginapan, panitia dari pertemuan ini juga 

harus mempersiapkan sebuah ruang pertemuan dengan pengaturan 

interior untuk konferensi berskala internasional atau nasional. Sebagai 

contoh, salah satu ruangan yang digunakan dalam konferensi adalah 

ruang pertemuan besar (Plenary Hall). Selain ruangan ini yang begitu 

luas, ruangan ini juga mempunyai perlengkapan standar seperti 

peralatan telekomunikasi, peralatan presentasi, podium, meja, kursi, 

infokus, layar, dan papan tulis. Dan ruangan ini juga dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung seperti audiovisual, control room, dan rest room. 

Penataan ruang pertemuan sangat diperhatikan, agar memudahkan 

peserta dari segala arah untuk melihat dan mendengar selama 

kegiatan atau pertemuan berlangsung. Ada beberapa alternatif tipe 

penataan ruang pertemuan: 

- Penataan ruang tipe U-Shape 

Penataan ruang pada tipe U-shape seperti Gambar 2.5 ini 

membuat semua peserta pertemuan yang hadir akan terpusat 

pandangannya pada moderator dan narasumber. Dimana 

moderator dan narasumber berada dibagian terbuka dari meja 

tersebut. 
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Gambar 2.5 Gambar penataan ruang tipe U-Shape 

 

Bagian ujung dari tipe U-shape ini paling dekat dengan pintu 

keluar, sehingga lalu-lalang orang yang ingin keluar atau masuk 

ke ruangan tidak akan mengganggu konsentrasi moderator dan 

narasumber. 

- Penataan ruang tipe Classroom 

 

 

Gambar 2.6 Gambar penataan ruang tipe classroom 

 

Pada layout ruangan yang ditunjukkan pada Gambar 2.6 ini, 

akan ada satu baris meja dengan beberapa kursi di depan yang 

menghadap ke peserta, dan dihadapannya diletakkan 

beberapa baris meja dan kursi untuk tempat duduk peserta. 

Penataan ruang tipe ini bermanfaat untuk pertemuan yang 
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memerlukan mencatat bahan referensi menggunakan 

peralatan seperti komputer atau laptop, infokus dan layar. 

Penataan ruang pada tipe ini memfokuskan perhatian peserta 

kepada moderator dan narasumber. Pertemuan ini sangat 

nyaman untuk sesi yang panjang. 

- Penataan ruang tipe teater (theatre style) 

Dalam penataan ruang pada tipe ini, tempat duduk atau kursi 

berbaris menghadap ke podium, panggung atau pembicara 

(tanpa meja). Penataan ruang ini paling efisien untuk peserta 

yang bertindak hanya sebagai penonton atau pendengar. 

Penataan ini tidak dianjurkan dengan makanan atau 

mengambil catatan yang diperlukan. 

 
Gambar 2.7 Gambar penataan ruang tipe teater 

 

Penataan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.7 ini 

fleksibel, bisa berbentuk lingkaran, setengah lingkaran, lurus / 

miring ke arah titik narasumber dan disediakan ruang gerak 

antar baris untuk mempermudah gerakan peserta masuk dan 

keluar dalam barisan. 
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- Penataan ruang tipe board room 

 

 
Gambar 2.8 Gambar penataan ruang tipe board room 

 

Penataan ruang tipe board room seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.8 yaitu meja yang berbentuk persegi panjang atau 

oval dan disekitarnya diletakkan beberapa kursi. Penataan 

ruang ini cocok dijadikan ruang untuk rapat direksi, rapat 

komite atau untuk diskusi. Tipe ini bermanfaat untuk 

menjadikan ruang rapat yang lebih baik, menimbulkan suasana 

kerja yang baik, dan interaksi yang baik antara narasumber 

dengan peserta. 

2. Pelaksanaan 

Tugas panitia penyelenggara konferensi di hari H adalah: 

- Memeriksa kelengkapan peralatan konferensi 

- Memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik 

- Memastikan semua pengisi acara konferensi hadir 

- Menyambut peserta yang datang, bisa dengan pengisian daftar 

hadir 

- Mempersiapkan coffee break (jika ada) 

- Menempatkan minimal satu panitia di setiap sesi 
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- Mencatat notulensi setiap sesi 

- dan lain-lain. 

3. Pasca konferensi 

Setelah konferensi ditutup, penting bagi penyelenggara konferensi 

untuk membina hubungan dengan para peserta maupun narasumber 

yang sudah terbangun baik melalui konferensi. Hal ini dapat dilakukan 

salah satunya dengan cara rajin mengirim email atau surel mengenai 

perkembangan di bidang terkait konferensi tersebut, perkembangan 

penerbitan prosiding, memberi kabar jika prosiding sudah siap kirim, 

meminta alamat tempat tinggal pengisi konferensi untuk dikirim  

prosiding. 

Keberlangsungan suatu konferensi juga penting untuk diperhatikan 

pada periode ini. Untuk itu, evaluasi selama masa perencanaan dan 

hari H sangat penting untuk dilakukan. Sehingga kekurangan pada 

konferensi tersebut dapat ditutupi pada konferensi selanjutnya. 

Ataupun dapat dilakukan resolusi baru sehingga konferensi 

selanjutnya dapat lebih baik lagi. 

Seluruh tahapan di atas dirangkum menjadi satu laporan 

pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini nantinya 

diberikan kepada pihak-pihak terkait, misalkan sponsor, instansi 

penyelenggara, dan sebagainya.  
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Bab 3  

Persiapan Penyelenggaraan Konferensi Ilmiah 

 

Pada bab 3 ini diuraikan secara rinci tentang prosedur standar dalam 

menyelenggarakan sebuah konferensi ilmiah yang berkaitan dengan 

proses perencanaan yaitu persiapan dari awal sebelum hari 

pelaksanaan konferensi ilmiah. Sementara untuk prosedur 

pelaksanaan acara pada hari yang telah ditentukan serta proses pasca 

acara, dijelaskan di bab selanjutnya. 

Pra Konferensi Ilmiah 

Konferensi ilmiah bertaraf internasional diharapkan dapat menjadi 

wadah bagi para peneliti di bidang ilmu terkait untuk memperkenalkan 

hasil karya penelitiannya kepada rekan-rekan akademis dari berbagai 

negara. Dalam menyelenggarakan konferensi ilmiah bertaraf 

internasional diperlukan beberapa persiapan yang matang terlebih 

dahulu, antara lain: mempersiapkan invited speaker, sponsor dan 

media partner, pemilihan venue, publikasi, administrasi, transportasi 

dan sarana penunjang dan kerjasama IEEE. 

1. Invited Speaker 

Sebuah konferensi ilmiah pada umumnya menghadirkan empat hingga 

lima invited speaker atau pembicara. Pembicara ini diundang oleh 

program chair dengan bantuan panitia. Sebagai konferensi dengan 
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cakupan internasional maka para pembicara yang diundang 

merupakan tokoh-tokoh akademisi yang ternama tidak hanya dari 

dalam tetapi juga luar negeri. Biasanya pembicara yang diundang 

adalah para peneliti yang secara langsung pernah menjalin kolaborasi 

penelitian dengan para peneliti yang terlibat dalam penelitian atau 

hubungan akademis lainnya. 

Invited speaker biasanya dilibatkan dalam sesi pleno atau sesi 

bersama, sehingga invited speaker juga sering disebut sebagai Plenary 

speaker. Sesi pleno melibatkan seluruh peserta dan berlangsung di 

ruang aula utama. Tidak ada sesi paralel yang aktif ketika plenary 

speech berlangsung. 

Plenary speech menghadirkan para tokoh dan praktisi di bidang ilmu 

terkait. Peneliti yang diundang sebagai plenary speaker adalah orang-

orang dengan reputasi tinggi di bidang cakupan konferensi tersebut. 

Dedikasi mereka untuk perkembangan dunia ilmiah cukup besar. Hal 

ini mereka buktikan dengan melakukan banyak penelitian, kemudian 

menyebarkan hasil penelitian mereka dalam publikasi-publikasi ilmiah 

yang dalam perkembangannya banyak disitasi atau dijadikan landasan 

teori oleh banyak peneliti untuk kemudian dikembangkan lagi. Untuk 

itu, para pembicara ini akan diminta untuk turut serta berkontribusi 

dalam penulisan paper untuk konferensi. Sehingga dapat 

meningkatkan mutu konferensi dan membuat konferensi menjadi 

lebih berbobot. 

Di antara plenary speaker ini ada satu speaker yang dipilih menjadi 

plenary keynote speaker. Menurut Merriam-Webster, keynote 

diartikan sebagai pokok, dasar, ide, inti (Merriam-Webster, 2015). 

Sedangkan keynote speaker merupakan seseorang yang memberikan 

ceramah berisi intisari dari suatu perkumpulan (Merriam-Webster, 

2015). 
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Keynote speaker mengemban amanah untuk bisa menyampaikan inti 

dari acara konferensi. Tujuannya adalah agar para peserta menjadi 

lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti rangkaian acara. Oleh 

sebab itu seorang keynote speaker harus bisa membawakan speech-

nya dengan sangat apik dan semenarik mungkin. Persoalan yang 

diangkat oleh keynote speaker haruslah permasalahan yang umum di 

antara para peserta dan merupakan isu permasalahan yang memang 

sedang marak diperbincangkan di kalangan pakar bidang tersebut. 

Mengingat bidang ilmu para peserta konferensi sangatlah luas dan 

para peserta menggeluti sub-sub bidang dari bidang utama tersebut, 

maka keynote speaker harus bisa menyampaikan pembicaraannya 

dengan lebih umum agar dapat dimengerti semua kalangan, dari pada 

secara teknis yang hanya dapat dimengerti oleh peserta yang 

menggeluti bidang terkait saja. 

Untuk bisa memotivasi para peserta konferensi, seorang keynote 

speaker harus terlebih dahulu mengenal organisasi penyelenggara 

konferensi yang mengundangnya sehingga dia dapat mengetahui latar 

belakang, lingkup dan tujuan dari konferensi tersebut. Oleh karena itu, 

panitia konferensi harus pandai menjalin komunikasi yang 

berkesinambungan dengan keynote speaker sehingga informasi 

mengenai konferensi tersebut dapat tersampaikan degan baik. 

Para pembicara yang diundang secara khusus dalam konferensi 

biasanya hadir bukan atas biaya pribadi melainkan ditanggung oleh 

pihak yang mengundang, dalam hal ini penyelenggara konferensi. 

Seluruh akomodasi pembicara dari mulai berangkat dari kota tempat 

tinggalnya, akomodasi selama mengikuti rangkaian acara konferensi 

hingga kembali ke tempat tinggalnya. Akomodasi ini setidaknya 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 
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- Tiket pesawat datang dan pergi dan/atau biaya transportasi 

lainnya, termasuk penjemputan dari bandara, tempat 

penginapan, dan tempat-tempat terkait lainnya 

- Penginapan 

- Makanan dan minuman 

- Seminar kit 

- Serta insentif yang besarnya ditentukan oleh pihak 

penyelenggara. 

Untuk menghindari kesalahpahaman, panitia konferensi dan program 

chair harus berusaha untuk selalu menjalin komunikasi dengan para 

invited speaker khususnya dalam hal penjemputan maupun 

pengantaran dari dan ke tempat terkait acara konferensi. Hal ini 

menjadi sangat penting mengingat kita harus mengakui bahwa invited 

speaker yang kita undang itu merupakan orang-orang yang 

mempunyai pengaruh cukup besar di bidangnya. Jika pihak 

penyelenggara konferensi tidak menjaga profesionalitasnya apalagi di 

mata para invited speaker, maka bisa saja peneliti yang kita undang 

menjadi pembicara tersebut enggan untuk berkolaborasi lagi dengan 

para peneliti yang terlibat dalam penyelenggaraan konferensi 

tersebut. Oleh karenanya, profesionalitas dari kepanitiaan konferensi 

akan mempengaruhi penyelenggaraan konferensi tersebut pada 

tahun-tahun ke depan, apakah akan semakin baik atau sebaliknya. 

Tugas-tugas ini juga telah dijelaskan pada (Cathy Kay, 2004). 

2. Sponsor dan Media Partner 

Dalam tatanan kepanitiaan penyelenggaraan konferensi, tim sponsor 

dan media partner-lah yang bertanggung jawab atas kerjasama-

kerjasama dengan pihak-pihak di luar instansi penyelenggara dalam 

kaitannya dengan sponsor dan juga publikasi di media-media. Panitia 

bertanggung jawab mulai dari perencanaan pihak mana yang akan 

menjadi partner kerjasama hingga eksekusi pencairan dana, perincian 

alokasinya serta laporan penggunaannya. 
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Pengelolaan sponsor dan media partner ini diawali dengan tahap 

persiapan. Pada tahap ini panitia melakukan penyusunan daftar 

sponsor dan media partner yang berisikan data instansi mana saja 

yang dianggap bersedia berkontribusi untuk konferensi. Setelah daftar 

tersusun, tim sponsor bekerja sama dengan tim keuangan menyusun 

rencana pengeluaran dan pendapatan acara. Dari sini, tim sponsor 

dapat memasang target kira-kira seberapa besar dana yang perlu 

didapatkan dari para sponsor. Setelah mengetahui target yang harus 

dicapai, tim dapat mengkalkulasi jumlah minimum sponsor yang harus 

dihubungi dan kemudian membuat penawaran yang akan diajukan 

kepada para sponsor tersebut. Semua berkas seperti draft surat 

perjanjian, rincian dana yang diperlukan, daftar sponsor, dan dokumen 

tambahan pendukung lainnya harus disiapkan dengan rapi pada tahap 

persiapan ini. 

Tahap selanjutnya adalah tahap eksekusi dimana tim panitia bertemu 

dengan pihak sponsor dan media partner. Penawaran yang telah 

disiapkan oleh panitia tadi disampaikan kepada pihak sponsor dan 

media partner beserta penjelasan rinci terkait keuntungan bagi pihak 

sponsor dan media partner jika menyetujui kerjasama dengan 

penyelenggaraan konferensi ilmiah ini. Pada tahap ini kinerja tim 

panitia benar-benar diuji. Sponsor akan mendapatkan keuntungan 

publikasi pada acara dan dapat juga mempublikasikan produknya pada 

saat konferensi (jika relevan) (Procidia, 2015). Tim panitia harus dapat 

mengeksplorasi keunggulan konferensi khususnya dari sisi yang 

berkaitan dengan bidang yang digeluti oleh pihak sponsor dan media 

partner. Tim panitia harus dapat memberikan jawaban yang 

meyakinkan jika pihak sponsor dan media partner mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tentang konferensi melalui pemaparan-

pemaparan yang gamblang hingga pihak sponsor dan media partner 

merasa puas dan tertarik untuk menjalin kersama dengan 

penyelenggara.  
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Pihak sponsor dan media partner bisa saja kurang menyetujui 

beberapa poin penawaran yang diajukan tim panitia. Dalam hal ini 

panitia hendaknya bersikap fleksibel dan terbuka terhadap kritik dan 

saran yang disampaikan dengan tenang dan profesional. Melalui 

komunikasi yang baik, tim panitia harus dapat memaparkan 

pertimbangan-pertimbangan yang logis terkait poin-poin tersebut 

tanpa perlu adanya perdebatan. Jika memang perlu diadakan 

perubahan mengenai poin-poin penawaran tadi, maka tidak mengapa 

dilakukan perubahan asalkan masih dalam koridor kerjasama yang 

saling menguntungkan. 

Setelah dicapai kesepakatan, panitia menyiapkan nota kesepahaman 

(Memorandum of Understanding/MoU) antara pihak sponsor dengan 

pihak penyelenggara berdasarkan poin-poin penawaran yang telah 

disepakati. Setelah siap, panitia menyerahkan MoU ini kepada ketua 

penyelenggara. Jika ketua penyelenggara tidak menyetujui MoU ini, 

maka tim panitia harus mengedit MoU tersebut sesuai dengan arahan 

ketua penyelenggara. Jika telah mencapai persetujuan dari ketua 

penyelenggara ditandai dengan ditandatanganinya MoU, panitia 

kemudian menyerahkan MoU bertandatangan ketua penyelenggara ini 

kepada pihak sponsor dan media partner. Setelah itu, pihak sponsor 

menandatangani MoU tersebut dan dengan demikian maka terjalinlah 

kerjasama antara pihak sponsor dan media partner dengan pihak 

penyelenggara. 

Pada tahap pra acara ini tim sponsor dan media partner merupakan 

salah satu tim yang kerjanya paling banyak dan kinerjanya sangat 

berpengaruh terhadap keberlangsungan acara konferensi. Bagaimana 

tidak, suatu acara tidak bisa lepas dari adanya sumber dana yang 

digunakan untuk mendukung kelengkapan dan kelancaran acara. Jika 

dana yang masuk tidak dapat menutup rencana pengeluaran acara, 

mau tidak mau panitia harus menghadapi keadaan yang tidak 
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diinginkan. Panitia bisa saja harus mengubah perencanaan awal 

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pemasukan yang ada atau 

panitia harus memikirkan cara bagaimana untuk mendapatkan aliran 

dana masuk lagi dengan cara mencari instansi-instansi baru yang 

berpotensi untuk menjalin kerjasama ini. Dengan catatan panitia harus 

menyiapkan skema kerjasama baru yang lebih kreatif dan lebih 

menjanjikan. 

Pengaturan dan penyusunan rencana anggaran belanja konferensi 

sebisa mungkin tidak melulu bergantung pada satu sumber dana 

termasuk dari sponsor. Terdapat sumber-sumber pemasukan dana lain 

seperti pemasukan dari pendaftaran peserta konferensi. Oleh sebab 

itu sebuah konferensi sebaiknya selalu menyusun rencana anggaran 

belanja sedemikian rupa sehingga tidak terlalu mengandalkan 

pemasukan dana dari sponsor. Jika ada dana masuk dari sponsor, 

maka akan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas maupun 

kuantitas dari acara konferensi dan jika masih ada kelebihan dalam 

pemasukan ini dapat diakumulasikan ke dalam tabungan konferensi 

sehingga dapat digunakan untuk dana konferensi di tahun selanjutnya. 

Jika pun tidak mendapat dana dari sponsor maka acara konferensi 

tetap dapat berjalan dengan tidak mengurangi esensi konferensi 

sebagai konferensi bertaraf internasional yang berkualitas. Meskipun 

perlu diadakan beberapa penyesuaian tanpa harus mengurangi 

kualitas dari konferensi tersebut. 

3. Pemilihan Venue 

Selain sponsor dan media partner, pemilihan venue juga berperan 

penting pada kelancaran sebuah konferensi. Pada konferensi bertaraf 

internasional, diharapkan terdapat variasi Negara dari peserta karena 

akan menunjang kualitas dari konferensi tersebut. Oleh karena itu, 

pemilihan venue yang tepat dapat menjadi daya tarik orang asing 

untuk tidak sekedar mengirimkan paper dan menghadiri konferensi 
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tetapi juga untuk menikmati suguhan pariwisata di daerah tempat 

venue tersebut berada. Dengan begitu sasaran kontribusi semakin 

melebar, tak hanya memfasilitasi para peneliti dari berbagai dunia saja 

tapi juga ikut berkontribusi dalam mendongkrak pariwisata dan 

perekonomian negara. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa faktor 

dalam pemilihan venue. 

Tentu saja faktor transportasi menjadi sorotan utama dalam 

penentuan lokasi konferensi. Mengingat konferensi ini bertaraf 

internasional, dapat memperkirakan bahwa sejumlah besar peserta 

akan datang menggunakan sarana transportasi udara sehingga akses 

jalan raya khususnya dari dan menuju bandara dapat dijadikan 

pertimbangan utama. Akses jalan yang bebas macet juga menjadi 

pilihan sebab seperti yang diketahui, kemacetan akan menghambat 

seluruh kegiatan konferensi yang telah dijadwalkan. Selain kemudahan 

sarana transportasi, venue yang berada di pusat kota dan dekat 

dengan sarana pendukung semacam pusat perbelanjaan, kesehatan, 

keamanan, sarana rekreasi juga dapat dijadikan prioritas dalam 

pemilihan venue. Masih banyak faktor yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam pemilihan venue konferensi. 

Banyak konferensi yang diadakan di hotel namun banyak pula yang 

lebih memilih mengadakannya di lingkungan kampus universitas 

dengan menggunakan salah satu atau beberapa aula kampus. 

Beberapa konferensi yang lebih memilih menggelar acaranya di hotel 

setidaknya memiliki pertimbangan seperti berikut ini: 

- Hotel menyediakan tempat penginapan sehingga para peserta 

tidak perlu kebingungan masalah transportasi dari tempat 

mereka menginap ke tempat berlangsungnya acara. Selain itu 

dengan berada dalam satu atap, memperkecil kemungkinan 
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peserta datang terlambat dan memperlancar regulasi 

pergerakan panitia pada hari berlangsungnya acara.  

- Menggunakan aula atau gedung kampus dengan kapasitas 

besar juga mungkin dilakukan namun selain berbeda di lokasi 

dengan tempat penginapan, tidak bisa mengharapkan 

pelayanan seperti di hotel. Kampus tidak menyediakan 

karyawan untuk melayani konsumsi peserta, akomodasi, 

maupun membantu tersedianya kelengkapan acara seperti 

sambungan internet, dan sebagainya. Jadi semua sumber daya 

manusia harus diatur sendiri oleh panitia. Berbeda dengan di 

hotel, pihak hotel pasti mengerahkan karyawannya untuk 

melayani para peserta selama acara berlangsung, membantu 

mengatasi permasalahan kelengkapan acara seperti 

sambungan internet, listrik dan lain sebagainya. 

Pemilihan venue atau tempat berlangsungnya acara berada di wilayah 

tanggung jawab tim akomodasi dengan koordinasi dengan ketua 

panitia penyelenggara. Penentuan venue ini dimusyawarahkan pada 

rapat perdana tim panitia setidaknya 8 bulan sebelum acara dengan 

merumuskan beberapa kriteria, di antaranya: 

- Jumlah peserta. Misalnya saja konferensi ditargetkan akan 

dihadiri oleh sekitar 200-300 peserta. Oleh karena itu 

diperlukan plenary hall atau aula utama dengan kapasitas 200-

300 orang. 

- Jumlah ruangan. Selain 1 ruangan untuk plenary hall, 

diperlukan 4 ruangan lain yang ukurannya lebih kecil untuk 

digunakan sebagai ruang kelas pada sesi presentasi. Ruangan 

kecil ini berkapasitas antara 50-60 orang. 

- Penentuan venue. Letak strategis berada di pusat kota dengan 

akses jalan khususnya jalan dari dan menuju bandara lancar. 

- Perlu pula diperhatikan dari segi pelayanan dan fasilitas yang 

disediakan serta penawaran yang dijanjikan oleh pihak hotel. 
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Bila perlu, dicermati track record hotel tersebut Untuk 

menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. 

- Fasilitas lain. Fasilitas hotel seperti pencahayaan, proyektor 

beserta layarnya, koneksi internet, sistem suara, sistem 

pendingin ruangannya, laptop, kabel-kabel penghubung, dan 

lain-lain harus dipastikan lengkap dan memadai.  

Setelah dirasa memenuhi kriteria, tim akomodasi mulai menghubungi 

via telefon atau e-mail ke hotel terkait untuk menanyakan apakah 

ruang konvensi hotel tersebut available atau belum ada yang akan 

menggunakan atau tidak. Jika available maka tim akomodasi bisa 

segera melakukan survey langsung ke hotel-hotel kandidat. Tim 

akomodasi harus memastikan seluruh kriteria yang telah ditentukan di 

rapat benar-benar ada di hotel terkait. Sangat dianjurkan bagi tim 

akomodasi untuk meminta informasi sejelas mungkin dari petugas 

hotel mengenai fasilitas-fasilitas tersebut, mengenai penawaran dan 

tarifnya. Bila perlu, tim akomodasi dapat meminta brosur-brosur hotel 

tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan pada rapat penentuan 

venue selanjutnya. 

Setelah melakukan beberapa kali iterasi survei ke beberapa hotel dan 

bernegosiasi dengan pihak hotel, tim akomodasi mengumpulkan 

informasi-informasi ini untuk kemudian melaporkannya pada rapat 

panitia. Jika telah terjadi kesepakatan dari semua panitia, maka 

langkah selanjutnya adalah melaporkannya kepada ketua 

penyelenggara. Setelah didapatkan persetujuan dari ketua 

penyelenggara, tim akomodasi dapat langsung mengeksekusi 

kerjasama dengan hotel tersebut diawali dengan mempersiapkan 

surat perjanjian kerjasama kemudian membayar sejumlah biaya yang 

telah disepakati dengan pihak hotel. 
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4. Publikasi 

Suatu acara tidak bisa lepas dari campur tangan publikasi. Apa jadinya 

acara tanpa keikutsertaan peserta? Serapi apapun tim panitia 

merencanakan dan merumuskan jalannya suatu acara, jika tidak ada 

pemberitahuan ke pihak luar, tidak mungkin acara tersebut dapat 

terlaksana. Di sinilah esensi dan peran dari publikasi pada acara 

konferensi. 

Publikasi dapat mencakup 4 fokus area yaitu: 

a. Publikasi situs web 

Situs web bisa dikatakan merupakan media publikasi utama sebuah 

konferensi ilmiah. Hoyle menyatakan bahwa situs web merupakan 

salah satu cara paling efektif dan efisien untuk mempublikasikan 

konferensi (Hoyle, 2002). Seluruh informasi terkait konferensi dapat 

ditemukan di situs web. Pengunjung web dapat menemukan informasi 

teraktual mengenai konferensi tersebut secara lengkap dan 

terpercaya. Jika terdapat pertanyaan seputar informasi yang dirasa 

kurang rinci, pengunjung juga dapat menghubungi langsung panitia 

konferensi melalui e-mail yang telah disediakan di situs web tersebut. 

Website konferensi dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah 

front page dan yang kedua adalah submission page. Front page 

berisikan informasi-informasi umum tentang konferensi yang 

diperlukan oleh para pengunjung web sementara submission page 

dibangun menggunakan Conference Management System yang 

memungkinkan pengguna dapat melakukan pendaftaran konferensi 

dan mengunggah artikel. Mengenai submission page akan dijelaskan 

secara rinci pada subbab pengelolaan paper. 
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Informasi-informasi dasar yang harus ada di halaman depan web di 

antaranya adalah: 

- Informasi tentang konferensi 

Bagian ini terdiri dari: 

o Sekilas informasi tentang konferensi 

Pada bagian ini biasanya dicantumkan daftar cakupan topik 

yang berhubungan dengan konferensi tersebut. Hal ini 

penting sehingga para peserta dapat mengetahui apakah 

konferensi ini sesuai dengan bidang yang mereka tekuni 

dan minati ataukah tidak. Dari segi artikel yang akan 

mereka kirim pun demikian, sehingga artikel yang masuk 

nanti tidak keluar dari tema yang diusung. 

o Informasi tentang konferensi tahun sebelumnya 

Pada halaman ini dapat diisi informasi mengenai 

konferensi pada tahun-tahun sebelumnya. Halaman depan 

web juga dapat digunakan untuk memamerkan 

pengalaman berharga dari acara konferensi tahun 

sebelumnya yang sempat diabadikan dalam gambar. Hal ini 

juga dapat lebih meyakinkan para calon peserta konferensi 

untuk menghadiri konferensi tersebut. 

o Kontak yang dapat dihubungi 

Tidak lupa panitia perlu menyediakan layanan contact 

untuk mengantisipasi jika pengunjung web ingin 

memperoleh bantuan terkait penggunaan website maupun 

pendaftaran konferensi dan pengiriman artikel atau 

sekedar ingin memperoleh rincian informasi selengkapnya 

atau konfirmasi mengenai informasi yang didapatkannya. 
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- Tanggal penting 

Tanggal-tanggal penting ini meliputi: 

o Tanggal terakhir pengunggahan artikel lengkap (bukan 

hanya abstrak), 

o Tanggal pengumuman artikel diterima, 

o Tanggal terakhir pengunggahan camera ready paper 

(artikel yang diterima dan siap untuk dipublikasikan), dan 

o Tanggal pelaksanaan acara. 

o Jangan lupa untuk mencantumkan zona waktu yang 

digunakan, mengingat perbedaan zona waktu yang dapat 

dialami oleh peserta internasional. 

- Program Committee 

Program Committee adalah daftar panitia yang terlibat dalam 

konferensi internasional. Program committee dibagi menjadi 

beberapa bagian, yakni: Honorary chair, General chair, 

Program chair, Section chair, Program committee, dan Local 

organizing committee. Halaman ini merupakan salah satu 

halaman paling penting dalam publikasi web, karena calon 

peserta akan melihat apakah program committee yang terlibat 

memiliki kompetensi tinggi dalam konferensi internasional 

yang akan dilaksanakan.  Pemilihan program committee 

tersebut dapat menarik banyak calon peserta yang hadir dalam 

konferensi internasional. Selain alasan diatas, jumlah negara 

asal dari program committee juga menunjukkan tingkat 

internasionalisasi dari konferensi yang akan diselenggarakan. 

- Keynote dan Invited Speaker 

Keynote dan Invited Speaker adalah peneliti-peneliti yang 

diundang kedalam konferensi secara khusus untuk 

memberikan materi pada konferensi. Pastikan bahwa 

konferensi internasional memuat informasi ini pada publikasi 
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web. Keynote dan invited speaker dapat memikat calon peserta 

yang akan menghadiri konferensi tersebut. Terlebih lagi jika 

keynote dan invited speaker tersebut dapat memberikan 

materi yang sedang hangat diperbincangkan dalam topik 

konferensi internasional yang akan dilangsungkan. 

- Venue 

Halaman venue berisikan informasi mengenai tempat dimana 

acara akan diselenggarakan. Halaman ini tentunya harus 

memberikan informasi setidaknya berupa nama dan alamat 

lengkap gedung tempat acara. Sangat dianjurkan untuk 

mencantumkan juga peta wilayah tersebut. Peta dapat di-

generate melalui aplikasi-aplikasi map generator yang dengan 

mudah banyak ditemukan di Internet, seperti yang sudah lazim 

digunakan di banyak halaman web yaitu Google  Maps, atau 

Anda juga dapat mencoba alternatif maps seperti HERE Maps, 

Waze, Scout GPS, MapQuest, Sygic Maps, OsmAnd Maps, 

CoPilot GPS, dan lain-lain (Martonik, 2015). Agar lebih menarik 

partisipasi peserta, foto-foto hotel atau gedung tempat acara 

akan berlangsung juga dapat dicantumkan. 

- Call for paper 

Call for paper (CFP) merupakan suatu publikasi yang biasanya 

disajikan dalam bentuk poster yang berisi undangan bagi para 

peneliti untuk mengirim artikel terkait penelitian mereka ke 

suatu konferensi. Gambar 3.1 Contoh Call for paper ICACSIS 

2015 merupakan contoh poster call for paper. Salah satu 

alasannya adalah tampilan publikasi dalam bentuk poster 

dengan permainan visualisasi melalui warna dan tulisan serta 

gambar akan lebih menarik para pembacanya. 
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Gambar 3.1 Contoh Call for paper ICACSIS 2015 

 

- Pengurusan Visa 

Halaman informasi pengurusan visa merupakan salah satu 

bagian terpenting yang harus dicantumkan kedalam publikasi 

situs web. Hal ini mengingat target peserta dari sebuah 

konferensi bertaraf internasional adalah para peneliti dari 

mancanegara yang memerlukan pengurusan visa untuk 

memasuki wilayan konferensi tersebut berada. Selain informasi 

cara pengurusan visa, lampirkan pula informasi mengenai letter 

of acceptance. Informasi letter of acceptance ini diperlukan 

oleh peserta untuk mempermudah pengurusan visa maşuk 

negara Indonesia. 

- Format penulisan artikel 
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Format penulisan artikel merupakan sampel artikel yang 

terstruktur sebagai pedoman peneliti yang ingin berkontribusi 

untuk konferensi dalam proses penulisan hasil penelitiannya. 

Format penulisan artikel ini meliputi: 

o Ukuran kertas 

o Ukuran margins dan spasi 

o Ukuran font 

o Ketentuan mengenai tabel dan gambar 

o Jenis font yang digunakan 

o Jumlah halaman yang diperbolehkan (jika melebihi batas 

yang telah ditentukan maka penulis akan dikenakan biaya 

tambahan) 

o Format judul, abstrak, dan penulisan badan artikel secara 

keseluruhan. 

o Penyeragaman format penulisan artikel ini harus dipatuhi 

oleh tiap penulis artikel untuk konferensi dan merupakan 

salah satu poin yang ditinjau oleh reviewer. 

- Biaya Pendaftaran 

Biaya pendaftaran peserta konferensi dikategorikan menjadi 

tiga kategori, yaitu: 

o Biaya pendaftaran penulis, ini dibedakan antara penulis 

dalam negeri dengan penulis internasional atau luar negeri. 

o Biaya pendaftaran peserta, ini juga dibedakan antara 

peserta domestik dan peserta yang berasal dari luar negeri. 

o Jika terdapat kelebihan halaman dalam artikel yang 

diunggah oleh penulis, terdapat biaya tambahan sesuai 

jumlah halaman yang ditambahkan. 

- Akomodasi 

Halaman ini memaparkan seluruh akomodasi yang tersedia di 

sekitar lokasi konferensi tersebut. Hal ini dicantumkan untuk 
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mempermudah peserta, terlebih lagi peserta internasional dan 

peserta luar kota, untuk mencari informasi mengenai 

akomodasi yang tersedia. Pada halaman tersebut, dapat 

dicantumkan deskripsi mengenai akomodasi, serta harga dan 

gambar-gambar dari akomodasi tersebut. Selain itu, dapat 

dicantumkan jarak dan transportasi dari akomodasi tersebut 

menuju ke lokasi konferensi internasional. 

- Transportasi 

Pada halaman transportasi, pastikan panitia mencantumkan 

jenis-jenis transportasi untuk menjangkau tempat konferensi 

(umumnya dari bandara internasional terdekat). Hal ini untuk 

mempermudah peserta untuk merencanakan perjalanan ke 

tempat konferensi tersebut.  

Selain informasi-informasi diatas, dapat dicantumkan pula fasilitas apa 

saja yang akan didapatkan oleh peserta dengan membayarkan 

sejumlah biaya, misalnya seminar kit, USB flashdisk, coffee break, 

makan siang, dan sebagainya. Jika memungkinkan, dapat ditambahkan 

gambar-gambar lokasi wisata terdekat dari lokasi konferensi untuk 

memikat calon peserta konferensi. 

Pilihan metode pembayaran merupakan informasi yang tidak kalah 

penting dari informasi lainnya, yaitu berupa rekening bank untuk 

mentransfer biaya pendaftaran tersebut lengkap dengan ketentuan 

sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada bank tersebut. 

- Jadwal rangkaian acara 

Berisi susunan alur acara secara kronologis dari awal hingga 

akhir program. 

- Struktur panitia 
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Berisi susunan panitia konferensi lengkap mulai dari Honorary 

Chairs, General Chairs, Program Chairs, Section Chairs, 

Program Commitees, hingga Local Organizing Committees. 

Dalam menuliskan nama susunan kepanitiaan konferensi tidak 

disarankan untuk menuliskan gelar masing-masing panitia 

karena pada konferensi bertaraf internasional gelar biasanya 

tidak dicantumkan. 

b. Publikasi poster 

Komunikasi visual dengan menggunakan media komunikasi berupa 

poster memang masih menjadi andalan banyak pihak untuk 

mempromosikan atau mengiklankan suatu produk. Salah satu hal yang 

membuat poster menjadi bagian tak terlewatkan dari pengiklanan 

produk adalah tingkat persuasif atau ajakan yang dimiliki poster 

terbilang sangat tinggi. Poster menampilkan suatu tema yang mampu 

menggugah perasaan pembacanya. 

Poster juga merupakan salah satu media komunikasi yang dapat 

dijadikan alternatif pilihan bagi konferensi untuk mempromosikan dan 

memperkenalkan serta mengajak khalayak untuk ikut berpartisipasi 

pada acara konferensi internasional tersebut. Poster call for paper dan 

poster mengenai kegiatan konferensi itu sendiri termasuk dalam 

poster-poster konferensi. Kedua poster ini sudah harus dicetak jauh 

hari sebelum hari pelaksanaan acara. 

Pengelolaan poster menitikberatkan pada proses penyebarluasan 

poster tersebut. Poster-poster versi cetak dikirimkan ke seluruh 

perguruan tinggi yang memiliki program yang berkaitan dengan 

konferensi yang akan diadakan, sebagai contoh bidang ilmu computer, 

di seluruh wilayah di Negara konferensi itu berada. Sedangkan poster 

dalam bentuk elektronik disebarluaskan ke perguruan-perguruan 
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tinggi di seluruh dunia sebanyak mungkin melalui e-mail resmi 

organisasi penyelenggara.  

Selain poster, media komunikasi visual lain yang seyogyanya 

dipersiapkan dalam sebuah konferensi adalah spanduk dan backdrop. 

Spanduk dapat dipasang di tempat-tempat strategis. Sementara 

backdrop dapat dipasang di ruangan dan gedung tempat acara akan 

berlangsung nanti. 

c. Publikasi co-host 

Publikasi co-host ini melibatkan perguruan tinggi yang biasanya 

berlokasi di sekitar perguruan tinggi host. Co-host inilah yang nantinya 

membantu host saat hari pelaksanaan konferensi. Mengenai hal-hal 

yang dapat dibantu oleh co-host, tergantung dari kesepakatan 

penawaran antara panitia host dengan perguruan tinggi kandidat co-

host. Terdapat co-host yang membantu secara material seperti 

layaknya sponsor. Adapun co-host yang membantu dari segi 

penyediaan sumber daya manusia misalnya sebagai moderator dalam 

sesi presentasi, juga sebagai tim acara yang memastikan seluruh 

kelengkapan fasilitas selama acara berlangsung, dan sebagainya. 

Sebagai imbalannya, tim host dapat memberikan potongan biaya 

pendaftaran bagi peserta konferensi yang berafiliasi perguruan tinggi 

co-host atau dapat juga dengan skema lainnya tergantung pada 

negosiasi antara host dengan co-host. 

Proses kerjasama dengan co-host ini diawali dengan penyusunan 

daftar perguruan tinggi kandidat co-host oleh tim publikasi. Kemudian 

dibuatlah berbagai macam penawaran dengan beberapa perguruan 

tinggi yang telah dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan panitia. 

Tim publikasi harus melakukan follow-up terhadap co-host setelah 

menghubungi co-host untuk mengajukan penawaran. Jika terjadi 
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ketidaksepahaman antara kedua belah pihak maka kedua belah pihak 

hendaknya saling bersikap terbuka dan bersedia mempertimbangkan 

penawaran masing-masing pihak hingga terjadi kesepakatan 

antarkeduanya. Setelah kesepakatan tercapai, tim publikasi kemudian 

menyiapkan MoU kerjasama dengan co-host kemudian ditandatangani 

oleh pihak penyelenggara dan pihak co-host sebagai tanda 

persetujuan perjanjian kerjasama.  

d. Pengelolaan seminar kit 

Seminar kit disini adalah souvenir yang diberikan untuk masing-masing 

peserta guna memfasilitasi peserta selama mengikuti acara 

konferensi. Dalam seminar kit biasanya terdapat dari tas (goody bag), 

kaos, USB Drive, balpoin, name tag, dan buku catatan. Keseluruhan 

seminar kit ini harus disiapkan oleh panitia jauh-jauh hari dan 

diberikan kepada para peserta pada hari pertama acara konferensi. 

Panitia yang bertanggung jawab atas proses pengadaan seminar kit 

adalah tim publikasi. 

Proses persiapan seminar kit ini dimulai dengan pembuatan desain 

oleh panitia. Pembuatan desain dapat dimulai setidaknya 3 bulan 

sebelum acara berlangsung. Penentuan desain seminar kit dilakukan 

melalui rapat-rapat kepanitiaan untuk mendapatkan masukan dari 

seluruh anggota panitia hingga mencapai kata mufakat. Logo dari 

media partner atau sponsor harus dicantumkan pada item seminar kit 

paling tidak yang berukuran cukup besar. Selain kaos semua item 

diseragamkan satu ukuran dan satu desain. Sementara untuk kaos, 

desain tetap seragam namun untuk ukuran disesuaikan dengan ukuran 

yang diminta masing-masing peserta. Pendataan ukuran kaos ini dapat 

dilakukan dengan cara menghubungi para peserta melalui e-mail yang 

isinya merupakan pemberitahuan bahwa tiap peserta akan 

mendapatkan seminar kit yang salah satunya berupa kaos dan untuk 
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itu para peserta diminta untuk mengirimkan ukuran kaos yang 

dikehendaki. Proses pendesainan dan persiapan seluruh bahan 

berakhir dengan persetujuan dari seluruh panitia. Setelah proses 

pendesainan dan pendataan ukuran, seluruh bahan untuk seminar kit 

ini harus masuk ke proses percetakan minimal sebulan sebelum acara.  

Proses yang tidak kalah penting adalah pengisian USB Drive dengan 
berkas artikel-artikel ilmiah yang diterima dan akan dipresentasikan 
selama konferensi. Jika memungkinkan, kumpulan artikel ini disusun 
ke dalam format proceeding versi elektronik. Berkas artikel ini 
kemudian di-burn ke semua USB Drive untuk dibagikan kepada 
masing-masing peserta. 

5. Administrasi 

Tim administrasi memegang peranan sebagai perencana keuangan, 

pengelola surat menyurat antar instansi, pengelola absensi para 

peserta, dan sebagainya. Tim administrasi bertanggung jawab penuh 

pada urusan-urusan administrasi serta birokrasi selama acara 

berlangsung. Tim administrasi dituntut untuk memiliki daya tangkap 

yang cepat, akurat, ketelitian tinggi, serta kecapakan. Hal ini 

mengingat segala sesuatu yang terjadi selama proses pasti 

membutuhkan pembuktian untuk nantinya dilaporkan kepada pihak-

pihak terkait. Tim panitia administrasi wajib merekap semua transaksi 

yang terjadi selama rangkaian proses konferensi mulai dari tahap 

perencanaan dan persiapan, tahap penyelenggaraan acara, serta 

terakhir tahap pelaporan pertanggung jawaban acara. Selain itu, tim 

administrasi juga bertanggung jawab mengirimkan surat notification of 

acceptance kepada seluruh penulis dari paper yang telah diterima. 

6. Transportasi Dan Sarana Penunjang Lainnya 

Transportasi masuk ke dalam lingkup kerja tim akomodasi. 

Transportasi yang dimaksud disini ialah transportasi lokal. Tidak 

termasuk transportasi dengan pesawat. Sebenarnya, panitia tidak 
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bertanggung jawab atas transportasi peserta selama acara. Namun 

ada juga konferensi yang menyediakan layanan penjemputan peserta 

dari bandara menuju hotel. Biasanya panitia akan memberi tahu para 

peserta beberapa hari sebelum acara bahwa akan ada penjemputan 

dari bandara pada jam-jam tertentu. Khusus untuk invited speaker 

maka panitia menyediakan transportasi selama kegiatan konferensi 

berlangsung. Untuk memfasilitasi transportasi ini tim akomodasi dapat 

memanfaatkan jasa pelayanan kendaraan atau meminjam kendaraan 

ditempat berlangsungnya konferensi. 

7. Pengelolaan Makalah Konferensi 

Persiapan lain yang perlu dilakukan adalah persiapan sistem 

pengelolaan makalah. Sistem pengelolaan makalah konferensi harus 

dipersiapkan dengan matang. Pada era digital seperti sekarang ini, 

pengelolaan makalah (paper) konferensi memanfaatkan layanan web-

based Conference Management System atau biasa disingkat CMS. CMS 

menyediakan layanan otomatisasi pengelolaan konferensi. Mulai dari 

proses registrasi, paper submission, proses pe-review-an paper, hingga 

proses pembuatan proceeding atau luaran dari konferensi. 

Penggunaan CMS lebih menghemat waktu serta tenaga karena CMS 

mampu mengatur semua administrasi paper dengan rapi dan sekali 

lagi, otomatis. 

Terdapat banyak pilihan CMS yang beredar di Internet. Beberapa di 

antaranya gratis dan beberapa yang lainnya adalah layanan berbayar. 

Ada pula CMS yang memang menyediakan 2 versi layanan, yaitu versi 

berbayar dan versi gratis. Pada CMS versi berbayar memiliki spesifikasi 

fitur yang lebih banyak dari pada versi gratisnya. Pemilihan mengenai 

versi CMS mana yang akan dipilih, tentunya disesuaikan dengan 

kebutuhan dari konferensi terkait. Banyak juga CMS versi gratis yang 

menyediakan fitur-fitur yang sudah mencukupi kebutuhan konferensi 

sehingga tidak perlu menggunakan CMS versi berbayar. 
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Dari sekian banyak CMS yang ada, pada bab ini akan dibahas secara 

singkat beberapa CMS yang cukup banyak digunakan di konferensi-

konferensi ilmiah internasional di antaranya ialah ConfTool, OpenConf, 

Easy Chair dan Open Conference System (OCS). Dari beberapa CMS 

yang akan dibahas pada subbab ini, penggunaan Open Conference 

System akan dibahas hingga terperinci. 

➢ ConfTool 

CMS produksi ConfTool GmbH, sebuah perusahaan perangkat lunak 

di Hamburg, Jerman ini menyajikan versi gratis dan berbayar untuk 

pengguna produknya. VSIS ConfTool adalah istilah yang digunakan 

untuk menamai versi gratis dan ConfTool Pro untuk versi 

berbayarnya.  

Perangkat lunak CMS ini dapat didapatkan dengan cara 

mengirimkan e-mail permohonan ke alamat email yang tertera 

pada situs ConfTool. Hal ini dikarenakan ConfTool diperuntukkan 

bagi penyelenggaraan konferensi skala kecil dan tidak bersifat non-

profit. Jika ingin menggunakan perangkat lunak ini, sebelum 

mengirimkan email permohonan ke ConfTool, terlebih dahulu perlu 

memastikan kesiapan sistem yang dimiliki. Sistem setidaknya harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

- Apache 2.0 atau lebih 

- PHP versi 5.3 atau lebih 

- MySQL versi 5.1 atau lebih 

- Akses ke SMTP dan server DNS 

Untuk mempermudah menggunakan CMS ini, ConfTool 

menawarkan fasilitas hosting yang memungkinkan penggunanya 

untuk membangun system secara online pada server ConfTool. 

Pengaturan tata letak CMS, pengaturan fungsi hingga pemeliharaan 

situs CMS konferensi nantinya juga telah disediakan oleh ConfTool 

dalam paket pro atau berbayar. 
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Dari segi bahasa, bahasa yang disediakan ConfTool cukup beragam. 

Selain bahasa Inggris (United State dan United Kingdom), terdapat 

9 bahasa lain yang dapat dipilih pengguna ConfTool. Bahasa 

Indonesia adalah satu dari sembilan pilihan bahasa yang tersedia. 

Pengguna di Indonesia dapat memanfaatkan fitur bahasa Indonesia 

untuk CMS konferensinya. Sehingga jika ingin menggunakan CMS 

untuk konferensi yang bersifat nasional di Indonesia, ConfTool 

dapat menjadi alternatif yang sesuai. Namun, fitur bahasa ini hanya 

dapat dimanfaatkan jika menggunakan paket pro atau versi 

berbayar. Sedangkan pada paket standar atau gratis, bahasa yang 

tersedia adalah bahasa inggris. 

Pada fitur standar, terdapat fitur-fitur standar sebuah CMS pada 

umumnya. Di antaranya ialah fitur registrasi online untuk para 

pengguna baru (baik author, reviewer, maupun editor). 

Administrator CMS juga dapat melakukan generate data dari CMS 

yaitu dengan cara mengekspor data dalam bentuk XML. 

Kekurangan dari CMS ini ialah tidak adanya layanan multi-peran 

yang memungkinkan administrator CMS untuk login ke lebih dari 

satu peran (misalnya, selain sebagai administrator juga dapat login 

sebagai editor atau reviewer ataupun author). Satu instalasi sistem 

ConfTool hanya dapat digunakan untuk mengelola satu konferensi 

saja. Kekurangan lainnya ialah tidak tersedianya layanan bantuan 

teknis pada ConfTool versi standar atau gratis sehingga jika terjadi 

masalah, pengguna layanan gratis harus mencari solusi dari 

masalah tersebut sendiri atau harus meng-upgrade versi layanan 

menjadi berbayar. 

➢ OpenConf 

OpenConf merupakan CMS yang pengembangan dan distribusinya 

berada di bawah naungan Zakon Group. Sesuai dengan namanya, 
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CMS ini merupakan open source sehingga pengguna yang ingin 

turut berkontribusi dalam pengembangan CMS ini, dapat 

menyalurkan kreativitasnya pada OpenConf.  

Terdapat tiga edisi OpenConf yaitu Community Edition, Plus Edition, 

dan Professional Edition. Edisi yang pertama adalah edisi yang 

berisikan fitur-fitur atau fasilitas layanan standar, sementara yang 

kedua adalah edisi yang menyuguhkan lebih dari sekadar 

kebutuhan primer sebuah CMS, tetapi juga fitur-fitur tambahan 

yang bermanfaat bagi efisiensi penggunaan CMS tersebut. Salah 

satu dari fitur yang ditawarkan pada paket Plus ini ialah pengguna 

dapat mempublikasikan prosiding secara online langsung pada 

platform CMS tersebut. Edisi ketiga, yaitu edisi Professional 

merupakan edisi berbayar dengan fitur-fitur tambahan yang jauh 

lebih banyak dari versi-versi sebelumnya. 

Sedikit berbeda dari CMS pada umumnya, pada OpenConf tidak 

terdapat fitur registrasi. Pengguna akan diberikan nomor ID dan 

password ketika pengguna men-submit artikelnya. Pengguna dapat 

mengunggah file artikelnya, mengakses artikel, dan mengikuti 

perkembangannya dengan cara melakukan login menggunakan 

nomor ID dan password yang diberikan. Tanpa men-submit artikel, 

seseorang tidak dapat menjadi pengguna sistem ini. 

Penggunaan OpenConf dapat dilakukan secara manual di server 

yang dibangun sendiri. Terlebih dulu, pastikan bahwa system pada 

server sudah memenuhi syarat-syarat spesifikasi berikut ini: 

✓ Apache atau server HTTP lainnya. 

✓ PHP versi 5.3.7 atau lebih, --with-json -with-mysqli --with-

mcrypt --with-zip, 

✓ MySQL atau MariaDB versi 5 atau lebih, 
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✓ 15 MB untuk perangkat lunak OpenConf, 

✓ Kapasitas tambahan untuk file yang diunggah, dan  

✓ 1 MB dari kapasitas basis data per 100 unggahan (dapat 

diubah melalui pengaturan) 

 

➢ Easy Chair 

Easy Chair merupakan salah satu CMS yang cukup banyak 

digunakan oleh lebih dari satu juta pengguna di seluruh dunia dan 

puluhan ribu konferensi. Pengguna Easy Chair dapat melakukan 

registrasi pada situs Easy Chair cukup satu kali, kemudian pengguna 

tersebut dapat melakukan login ke seluruh situs yang menggunakan 

sistem Easy Chair. Dengan hanya menggunakan satu akun Easy 

Chair ini, pengguna dapat men-submit artikel, mengakses 

perkembangannya, bahkan jika pengguna tersebut ingin 

menyelenggarakan konferensi, pengguna juga dapat menggunakan 

akun tersebut untuk membuka situs konferensinya sendiri pada 

situs Easy Chair ini. Fitur unik ini merupakan keunggulan Easy Chair 

dibandingkan dengan beberapa CMS lainnya.  

Terdapat tiga versi Easy Chair yang dapat dipilih pengguna, yaitu 

versi gratis, professional, dan versi eksekutif. Pada versi gratisnya, 

pengguna dapat memanfaatkan layanan hosting situsnya yang 

disediakan di server Easy Chair tanpa perlu melakukan instalasi 

pada sistemnya sendiri. Selain itu, Easy Chair juga menawarkan 

layanan back-up data, enkripsi akses, layanan email, dan 

sebagainya. Sementara itu, pada versi profesionalnya, pengguna 

dapat menikmati fitur seperti pengunggahan berkas dengan format 

multimedia dan juga format terkompresi, fitur ekspor data, serta 

pengguna juga dapat memanfaatkan bantuan teknis yang diberikan 

pada versi ini. Menariknya ialah terdapatnya fitur Easy Chair Smart 

Program pada versi professional, yaitu suatu program khusus untuk 
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pengaturan eksekusi proses pengelolaan konferensi pada situs 

pengguna secara lebih sistematis.  

➢ Open Conference System 

Open Conference System atau disingkat OCS merupakan aplikasi 

open source gratis yang dapat diunduh langsung tanpa perlu 

mengajukan permohonan terlebih dahulu. Open Conference System 

berbeda dengan OpenConf meskipun keduanya sering dikira sama 

karena adanya sedikit kemiripan pada namanya. Selain fitur-fitur 

standar yang lazim dimiliki sebuah open source, OCS juga memiliki 

beberapa fitur yang sebenarnya esensial bagi sebuah CMS, namun 

tidak terdapat pada kebanyakan CMS open source yang lain seperti 

fitur pendaftaran peserta, role untuk director, dan fitur multi-

conference yang memungkinkan penggunanya untuk dapat 

mengelola lebih dari satu konferensi tanpa perlu melakukan 

instalasi baru.  

Pengoperasian OCS dilakukan di server pribadi. OCS tidak 

menyediakan layanan server untuk penggunanya. Sebenarnya akan 

lebih mudah mengoperasikan CMS pada server yang disediakan 

CMS, akan tetapi dari sisi customization, server  pribadi jelas lebih 

fleksibel karena seluruh source code berada di tangan pengguna, 

sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

Sebelum menginstalasi OCS pada server, diperlukan komputer 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

- PHP 4.2.x atau PHP 5.x; Microsoft IIS membutuhkan PHP 5.x. 

- MySQL 3.23.23 atau MySQL 4.x atau PostgreSQL 7.1 atau 

PostgreSQL 8.x 

- Apache 1.3.2x atau 2.0.4x atau Microsoft IIS 6 
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- Sistem operasi yang mendukung perangkat lunak di atas, 

seperti Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, atau Windows. 

Pada tahap persiapan, tim panitia bagian paper menjadi 

administrator utama dalam pengoperasian OCS. Tim terlebih 

dahulu harus mendaftarkan seluruh Program Commitee ke sistem 

berdasarkan bidang keahlian atau tracknya. 

Secara singkat, proses pengelolaan paper dapat dirangkum 

menjadi beberapa poin sebagai berikut: 

- Pembukaan untuk call for paper oleh tim paper  

- Pengiriman paper oleh penulis, assignment paper kepada 

reviewer oleh tim paper 

- Pereviewan paper oleh reviewer 

- Pengembalian hasil review dari reviewer ke tim paper 

- Pengiriman hasil review ke penulis 

- Pengunggahan revisi ke sistem oleh penulis 

Kemudian tim paper melakukan iterasi proses yang sama jika 

masih terdapat kesalahan atau kekurangan pada paper terkait 

hingga tercapai keputusan apakah paper tersebut layak terbit atau 

tidak.  

Sedangkan prosedur untuk review paper sendiri, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan oleh tim panitia bagian paper, yaitu: 

- Satu paper di-assign kepada minimal 3 reviewer sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

- Untuk Program Commitee yang berafiliasi di luar organisasi 

penyelenggara, idealnya melakukan reviewer minimal sebanyak 

2 paper, dan maksimal 5 paper. Sedangkan untuk Program 

Committee yang berafiliasi di dalam lingkup Fasilkom UI, maka 

dapat di-assign untuk minimal 5 dan maksimal 10 paper. 
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- Panitia harus melaporkan status paper kepada penulis dan 

melaporkan perkembangan pengelolaan paper kepada General 

Chair. 

- Proses review dilakukan maksimal 30 hari. 

- Panitia harus memberi reminder setiap pekannya kepada 

reviewer untuk mereview paper yang telah di-assign 

kepadanya. 

Keseluruhan proses ini berlangsung di sistem OCS yang mana pada 

sistem ini terdapat 5 role pengguna. Tiap role memiliki tanggung 

jawab dan privilege masing-masing. Keempat role ini adalah: 

1. Conference manager 

Conference manager bertanggung jawab dalam melakukan 

assign track director, director, conference manager lain, serta 

dapat pula menambah reviewer maupun author sekalipun. 

Selain itu conference manager juga bertugas mengawasi 

regulasi pengelolaan paper lalu melaporkan perkembangannya 

kepada ketua penyelenggara. Conference manager mempunyai 

priviledge untuk log-in sebagai 3 role pengguna sekaligus yaitu 

director, track director, dan author. 

Untuk menambah track director, dapat dilakukan dengan cara 

mengklik opsi “Track Director” pada segmen “Roles” kemudian 

pada halaman yang akan muncul selanjutnya klik opsi “CREATE 

NEW USER”. Begitu juga untuk penambahan pengguna baru 

untuk dijadikan Director, tergantung pada opsi yang dipilih.  

2. Director 

Director disini adalah general director yang bertanggung jawab 

dalam memastikan paper yang masuk sesuai dengan track yang 

dipilih, serta memastikan semua data benar dan lengkap. 
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General director juga memiliki akses ke daftar paper pada tiap 

track. 

3. Track Director 

Track director bertanggung jawab untuk melakukan assign 

reviewer untuk paper yang masuk ke daftar paper dalam 

tracknya. Track director juga dapat menambahkan reviewer 

baru dengan cara membuatkan akun pada sistem untuk 

reviewer baru. Cara menambahkan reviewer melalui OCS 

adalah dengan mengisikan data reviewer pada formulir hanya 

saja pada opsi “Enroll user as” hanya ada “Reviewer” saja. 

Sistem akan mengirimkan ID pengguna beserta password 

kepada reviewer. Password ini dapat direset oleh reviewer 

kapanpun mereka mau.  

4. Author 

Author mensubmit papernya lengkap dengan metadata yang 

diperlukan pada sistem. 

5. Reviewer 

Reviewer dipilih berdasarkan bidang keahliannya. Reviewer 

biasanya bergelar S3 atau minimal S2. Paper-paper yang di-

assign kepada para reviewer pun harus disesuaikan dengan 

ranah bidangnya. Reviewer adalah mereka yang masuk ke 

dalam daftar Program Commitee yang berasal tidak hanya dari 

Negara asal penyelenggara konferensi, melainkan dari luar 

negeri juga.  

8. Kerjasama IEEE 

Kerjasama sponsorship dengan IEEE ini bukanlah kerjasama 

sponsorship yang bersifat komersial. Dalam artian, baik pihak IEEE 

maupun pihak penyelenggara tidak ada yang mengeluarkan dana. Lalu 
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bagaimanakah kerjasama yang terjalin antar kedua belah pihak? 

Mengapa kita perlu membangun hubungan kerjasama ini?  

Sebuah konferensi menjalin kerjasama dengan IEEE dengan alasan 

supaya paper-paper konferensinya dapat terdaftar kedalam database 

IEEE. Lalu mengapa harus terdaftar di IEEE? Karena IEEE merupakan 

salah satu organisasi professional terbesar yang menyediakan 

perpustakaan dijital yang berisi kumpulan artikel ilmiah dengan tingkat 

dan sitasi tinggi, konferensi-konferensi internasional yang bergengsi, 

merupakan standar teknologi, serta merupakan aktivitas professional 

akademis (IEEE, IEEE – Advance Technology for Humanity, 2015). 

Terdaftarnya sebuah konferensi di IEEE, maka artikel-artikel ilmiah 

yang dipublikasikan di konferensi tersebut juga akan terpublikasi oleh 

IEEE. Proses ini penting, seperti yang telah dijelaskan pada bab 2, yaitu 

bahwa terdaftarnya artikel ilmiah di suatu organisasi yang merupakan 

penyedia perpustakaan dijital terbesar maka akan mempermudah 

akses ke artikel tersebut. Dengan demikian, jika suatu artikel terdaftar 

di suatu situs dengan kredibilitas yang tinggi maka akan meningkat 

pula kemungkinan disitasinya artikel tersebut.  

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa harus IEEE? 

Mengapa bukan database lainnya? Salah satu alasannya ialah karena 

IEEE adalah salah satu database utama yang dijadikan sumber 

referensi data statistik oleh TIMES dalam mengukur kinerja afiliasi satu 

dengan yang lain. Sedangkan daftar peringkat yang dibuat olehTIMES 

termasuk sumber referensi utama dalam dunia akademis yang mana 

akurasi data-data statistik dalam TIMES memang dikenal terpercaya. 

Lalu bagaimana caranya sebuah konferensi dapat terdaftar di 

database IEEE? Berikut ini adalah daftar syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh sebuah konferensi agar terdaftar oleh database IEEE 

beserta langkah-langkah pengajuan pendaftaran ke database IEEE.  
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Sebelum mendaftar ke IEEE, sebuah konferensi haruslah menyiapkan 

hal-hal berikut ini (IEEE, IEEE Conference Application Checklist, 2015): 

- Nama pendaftar, alamat e-mail serta nomor telefon 

- Nama konferensi beserta singkatannya 

- Jenis konferensi, lokasi penyelenggaran 

- Alamat URL dari halaman situs konferensi beserta keywordsnya 

- Tanggal dimulai dan diakhirinya konferensi 

- Bidang cakupan 

- Perkiraan jumlah peserta yang hadir 

- Perkiraan jumlah peserta yang akan mempresentasikan 

karyanya 

- Nama tempat pelaksanaan acara beserta alamat lengkapnya 

- Nama, alamat serta nomor telefon pihak tempat pelaksanaan 

Jika sudah mempersiapkan syarat-syarat di atas maka kita sudah dapat 

mengisi formulir untuk tahap pertama, kemudian menyimpan formulir 

isian kita tadi untuk dilanjutkan pengisiannya di lain waktu. Syarat-

syarat yang perlu dilengkapi selanjutnya mencakup hal-hal yang 

berkenaan dengan sponsor yang terlibat dalam penyelenggaraan 

konferensi serta rincian teknis acaranya. Hal-hal tersebut ialah sebagai 

berikut: 

- Nama lengkap dari sponsor baik dari IEEE maupun non-IEEE 

- Rincian keuangan, termasuk rincian pembagian keuangan 

masing-masing sponsor dan perkiraan pendapatan dan 

pengeluaran 

- Nama dan alamat e-mail dari signatory name  

- Rincian tugas dan kewajiban masing-masing sponsor, termasuk 

mengenai hak milik atas nama konferensi, tanggung jawab para 

panitia konferensi, dan keikutsertaan sponsor secara teknis 

- Informasi mengenai penanggungjawab dalam penyelenggaraan 

konferensi, pengawas jalannya konferensi, penanggungjawab 
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dalam penunjukkan chair-chair dalam konferensi, penanggung-

jawab dalam pengesahan anggaran keuangan, penanggung-

jawab dalam pendaftaran peserta. 

- Rincian rencana publikasi konferensi, termasuk kepemilikan 

dan hak cipta publikasi, serta apakah proceeding akan di-

submit ke IEEE atau tidak. 

- Struktur organisasi kepanitiaan teknis 

- Informasi mengenai daftar reviewer 

- Perkiraan jumlah paper yang akan masuk beserta target 

pencapaian paper yang akan diterima 

- Informasi mengenai teknis dalam proses reviewing, termasuk 

criteria serta berapa reviewer yang akan di-assign untuk satu 

paper. 

- Deskripsi dari keikutsertaan sponsor dalam hal teknis baik 

secara langsung maupun substansial. 

- Alamat URL untuk Call for paper 

- Tanggal terakhir pengumpulan abstrak 

- Tanggal pengumuman diterimanya paper 

- Tanggal terakhir pengumpulan paper versi final 

- Nama, alamat email, serta nomor telefon contact person yang 

bisa dihubungi (bisa lebih dari satu)  

- Posisi contact person dalam konferensi 

- Daftar anggota panitia 

- Data mengenai acara tambahan (jika ada acara tambahan) 

Setelah semua syarat terpenuhi, masuk ke website IEEE di alamat 

berikut: 

http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/organizers/con

f_app.html  

Sebelum memulai tahap pertama pengisian formulir kerjasama ini, 

satu hal yang perlu diingat ialah bahwa agar pengajuan kerjasama ini 

http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/organizers/conf_app.html
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/organizers/conf_app.html
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/organizers/conf_app.html
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/organizers/conf_app.html
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/organizers/conf_app.html
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/organizers/conf_app.html
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dapat diterima, penyelenggara konferensi harus mendapat 

persetujuan dari satu atau lebih sponsor IEEE. Informasi ini terdapat 

pada halaman muka formulir pendaftaran seperti terlihat pada 

Gambar 3.2 Form Pengajuan Kerjasama IEEE halaman muka Klik 

tombol “Start” di samping opsi “Start a new application” untuk 

memulai aplikasi baru. 

 

Gambar 3.2 Form Pengajuan Kerjasama IEEE halaman muka 

Baru selanjutnya ikuti langkah-langkah pengisian formulirnya: 

a. Tahap Pertama 

Tahap pertama, adalah mengisikan data diri salah satu program 

committee yang dalam hal ini bertindak sebagai pemohon kerjasama 

seperti Gambar 3.3.  
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Gambar 3.3 Form Pengahuan Kerjasama IEEE tahap pertama 

 

b. Tahap Kedua 

Pada tahap kedua, adalah mengisi seluruh rincian konferensi yang 

akan diselenggarakan seperti yang ditunjukkan Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Form Pengajuan Kerjasama IEEE tahap kedua 
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c. Tahap Ketiga 

Kemudian, untuk lokasi penyelenggaraan acaranya, dapat diisikan 

pada form seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Form Pengajuan Kerjasama IEEE tahap ketiga 

 

d. Tahap Keempat 

Tahap keempat adalah pengisian formulir yang mengharuskan pihak 

penyelenggara konferensi mengisikan data mengenai sponsor yang 

terlibat pada konferensi tersebut seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Form Pengajuan Kerjasama IEEE tahap keempat 
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e. Tahap Kelima 

Pada tahap kelima, seperti yang terlihat pada Gambar 3.7, rincian 

teknis pelaksanaan konferensi harus diisikan secara lengkap dan 

sebenar-benarnya. 

 
Gambar 3.7 Form Pengajuan Kerjasama IEEE tahap kelima 
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f. Tahap Keenam  

Tahap keenam adalah pengisian data contact person yang dapat 

dihubungi (lihat Gambar 3.8). 
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Gambar 3.8 Form Pengajuan Kerjasama IEEE tahap keenam 
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g. Tahap Ketujuh 

Jika pihak penyelenggara konferensi tersebut memiliki acara lain yang 
akan diselenggarakan bersamaan atau dalam jangka waktu yang 
berdekatan dengan acara konferensi tersebut, maka dapat 
ditambakan informasi mengenai acara tambahan tersebut dengan 
cara menuliskannya pada kolom komen seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 3.9. Perlu diperhatikan bahwa setiap acara yang 
diselenggarakan bersamaan dengan konferensi yang telah didaftarkan 
ke IEE haruslah didaftarkan dalam form aplikasi yang terpisah dan 
harus mendapat persetujuan dari pihak IEEE. 

 
Gambar 3.9 Form Pengajuan Kerjasama IEEE tahap ketujuh 

 

Demikian cara yang harus ditempuh sebuah konferensi internasional 

agar masuk ke dalam database IEEE. Jika menemui kesulitan pada 

waktu pengisian formulir, IEEE menyediakan fasilitas bantuan yang 

dapat digunakan oleh pengguna jasanya dengan menghubungi IEEE 

Meetings, Conferences and Events Customer Relationship 

Management (CRM) team melalui e-mail dengan alamat ieee-

mce@ieee.org. 

mailto:ieee-mce@ieee.org
mailto:ieee-mce@ieee.org
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Bab 4 

Persiapan Final dan Pelaksanaan Hari–H  

 

Prosedur penyelenggaraan konferensi pada beberapa waktu sebelum 

hari-H dan pada hari-H dijelaskan dengan mengupas secara detail 

tanggung jawab tiap tim dalam struktur kepanitiaan ICACSIS sebagai 

berikut. 

1. Pengelolaan Paper 

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai alur dari pengelolaan 

paper. Contoh sistem pengelolaan paper yang diambil disini adalah 

Open Conference System (OCS).  

1. Paper submission oleh penulis 

Pada tahap pertama paper submission ini (Gambar 4.1) penulis 

diminta untuk memilih track atau bidang yang menjadi topik 

tulisan dari paper-nya. Selain itu penulis juga diminta untuk 

memastikan bahwa paper yang akan di-submit memenuhi 

persyaratan seperti yang tertera pada “Submission Checklist”. 

Jika ada tambahan pesan untuk director terkait papernya, 

penulis juga dapat menambahkan pesan pada kolom yang 

disediakan. Kemudian penulis diminta memberi tanda checklist 

dengan cara mengklik kotak checklist pada “Copyright Notice” 

yang menunjukkan bahwa penulis menyetujui hak dan 

kewajiban terkait hak cipta paper. Setelah itu, “Save and 
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continue” di bagian akhir formulir untuk melanjutkan ke tahap 

selanjutnya. 

 
Gambar 4.1 Opsi menambahkan pengguna pada Open Conference System (OCS) 
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Tahap kedua (Gambar 4.2) adalah pengisian metadata yang 

terdiri dari biodata penulis, judul paper yang akan di-submit, 

pilihan indexing bahasa pada paper, dan nama instansi yang 

ikut mendukung penelitian terkait penulisan paper tersebut 

jika ada. Jika semua kolom bertanda (*) telah diisi lengkap, 

selanjutnya adalah mengklik tombol “Save and continue” untuk 

melanjutkan ke tahap berikutnya. 

Tahap ketiga (Gambar 4.3 dan Gambar 4.4) adalah 

pengunggahan file ke sistem. Perlu digaris bawahi bahwa file 

yang diunggah ke sistem merupakan file tanpa identitas penulis 

baik nama maupun afiliasi. Hal ini dikarenakan file ini akan 

dikirimkan ke reviewer untuk ditinjau. Oleh karena itu untuk 

menjaga objektivitas dari proses peninjauan oleh reviewer 

maka segala bentuk identitas tidak diperkenankan untuk 

dicantumkan.  

Untuk mengunggah klik tombol “Choose File” lalu pilih file yang 

ingin diunggah dari file directory penulis. 

Klik tombol “Upload” lalu akan muncul informasi mengenai file 

yang baru saja diunggah. Sistem OCS secara otomatis men-

generate nama file baru yaitu berupa kode acak seperti terlihat 

pada Gambar 4.5. 

Klik “Save and continue”. 

Gambar 4.6 menunjukkan tahap terakhir yaitu tahap keempat 

berisi konfirmasi bahwa file telah berhasil diunggah. Klik “Finish 

Submission” untuk mengakhiri proses. 
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Gambar 4.2 Tahap pertama proses paper submission 
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Gambar 4.3 Tahap kedua proses paper submission 

 

 
Gambar 4.4 Tahap ketiga proses paper submission [1] 
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Gambar 4.5 Tahap ketiga proses paper submission [2] 

 
Gambar 4.6 Tahap keempat proses paper submission 

2. Konfirmasi paper oleh director 

Pada tahap ini role director yang memegang kendali. Director 

akan mengkonfirmasi paper yang masuk. Pada bagian 

“Unassigned” di menu Director, terdapat daftar yang memuat 

paper-paper yang belum di-assign ke reviewer seperti terlihat 

pada Gambar 4.7 berikut. 
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Gambar 4.7 Assignment paper oleh director [1] 

Untuk meng-assign paper cukup klik judul paper lalu akan 

muncul informasi yang berkaitan dengan paper tersebut 

seperti tertera pada Gambar 4.8. Disini director dapat 

memeriksa apakah tema yang diusung paper tersebut sesuai 

dengan track yang dipilih penulisnya. Jika tidak sesuai, maka 

director dapat mengganti track yang sesuai melalui opsi 

“Track” pada segmen “Submission”. Selain itu director juga 

dapat mengubah metadata yang telah diisikan oleh penulis bila 

perlu. 

Kemudian seperti yang terlihat pada Gambar 4.8, di bagian 

“Status” terlihat bahwa paper tersebut masih belum di-assign 

atau masih berstatus “Awaiting assignment”. Hal ini 

dikarenakan tidak ada director yang di-assign untuk paper 

tersebut (lihat segmen “Directors” pada Gambar 4.8). Untuk 

mengubah status ini, director harus mengassign seorang track 

director untuk paper tersebut dengan cara mengeklik opsi “ADD 

TRACK DIRECTOR” pada segmen “Directors”.  

Akan muncul halaman berisi daftar track director. Dengan 

mengklik opsi “ASSIGN” di bagian kanan nama track director, 

maka track director tersebut telah di-assign untuk paper 
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tersebut. Status paper pun berubah menjadi “Paper In Review” 

(yang ditandai dengan kotak merah pada Gambar 4.9). 

 
Gambar 4.8 Assignment paper oleh director [2] 

 



 

Prosedur Penyelenggaraan Konferensi Internasional | 139  

 
Gambar 4.9 Status paper setelah assignment director 

 

3. Reviewer assignment oleh track director 

Selanjutnya adalah tugas track director untuk mengassign 

reviewer untuk mereview paper yang masuk ke sistem dengan 
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pilihan track yang dibawahi oleh track director terkait. Caranya 

adalah sebagai berikut: 

Setelah log-in, track director akan disambut dengan halaman 

pertama berisi daftar paper yang belum di-assign ke reviewer 

seperti pada Gambar 4.10. 

Gambar 4.10 Assignment paper oleh Track Director [1] 

Dengan mengklik salah satu judul paper akan muncul halaman 

seperti Gambar 4.11. 

Pada segment “Paper Review” klik opsi “SELECT REVIEWER” untuk 

menambahkan reviewer. Lalu akan muncul daftar para 

reviewer pada halaman selanjutnya (Gambar 4.11). Disana 

tertera jelas pada segmen “Paper Review” sudah ter-assign 

satu reviewer yaitu “Reviewer A”. Untuk mengirimkan formulir 

review, track director dapat memilih jenis formulir dengan cara 

mengklik opsi “SELECT REVIEW FORM” atau bisa juga tidak memilih 

   



 

Prosedur Penyelenggaraan Konferensi Internasional | 141  

formulir review sama sekali. Itu berarti dapat memberi 

kebebasan reviewer untuk mengunggah file review dengan 

format yang reviewer kehendaki. 

 
Gambar 4.11 Assignment paper oleh Track Director [2] 

Terakhir, klik opsi “request” (Gambar 4.13) untuk mengakses 

halaman berisi template e-mail otomatis yang akan dikirimkan 

ke reviewer seperti Gambar 4.13. Track director masih dapat 
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mengedit e-mail tersebut sebelum dikirim ke reviewer yang 

bersangkutan. 

Track director dapat mengirim reminder kepada reviewer 

sewaktu-waktu untuk mengingatkan reviewer agar segera 

menyelesaikan reviewnya dan mengirimkannya ke e-mail 

konferensi tersebut atau mengunggahnya via sistem. 

 
Gambar 4.12 Konfirmasi kesediaan reviewer 

 
Gambar 4.13 Template e-mail untuk dikirim ke reviewer 
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4. Pengunggahan hasil review oleh reviewer 

Setelah melakukan log-in ke sistem, halaman yang akan 

muncul adalah “Active Submission” yang berisi daftar paper 

yang di-assign kepada dirinya untuk di-review. Dengan 

mengeklik judul paper tersebut, akan muncul halaman seperti 

pada Gambar 4.14. 

Dengan mengeklik opsi “WILL DO THE REVIEW” reviewer secara 

otomatis mengirim e-mail ke panitia konferensi tersebut yang 

menyatakan kesediaannya untuk mereview paper tersebut.  

Setelah e-mail dikirim ke reviewer dan reviewer menyatakan 

kesediaannya untuk mereview, maka track director dapat 

mengeklik opsi “WILL DO THE REVIEW” pada segment “Reviewer X”. 

Setelah dikonfirmasi kembali oleh track director, maka 

reviewer dapat melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya seperti 

yang tertera pada Gambar 4.15. 

5. Konfirmasi hasil review oleh track director 

Jika reviewer sudah mengunggah hasil reviewnya ke sistem, 

maka pada daftar paper di halaman reviewer akan tertera 

tanggal pengunggahan pada kolom “done” pada baris judul 

paper tersebut. 

Klik judul paper, maka track director akan menemukan bagian 

“Recommendation” pada segmen “Reviewer X” sudah terisi 

keputusan terkait paper tersebut. Opsi rekomendasi reviewer 

yang biasanya digunakan adalah diterima, diterima dengan 

revisi, submit ke tempat lain, dan ditolak. Rekomendasi 
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reviewer ini tentunya dilengkapi dengan file yang diunggah 

reviewer tadi.  

 
Gambar 4.14 Halaman reviewer 

Track director dapat memutuskan apakah penulis atau author 

dapat mengakses file hasil review tersebut atau tidak. Dengan 

menimbang hasil review dan rekomendasi keputusan dari 

reviewer, track director dapat membuat rekomendasi kepada 

Program Chair mengenai diterima atau ditolaknya paper-paper 

tersebut. Kemudian memasukkan hasil keputusan terakhir itu 

pada segmen “Director Decision”. Track director juga dapat 

menambahkan file terkait pengambilan keputusan ini, lalu 
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mengirimkan e-mail pemberitahuan perihal hasil keputusan 

paper ini kepada penulis paper tersebut. Terakhir, pada 

segmen “Complete” dengan mengeklik tombol “Complete”, 

paper tersebut secara otomatis ditambahkan ke daftar paper 

diterima. 

 
Gambar 4.15 Proses review pada halaman track director 
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6. Notifikasi penulis 

Penulis akan menerima e-mail pemberitahuan dari track 

director perihal status papernya. Jika ternyata penulis diminta 

untuk merevisi papernya, maka penulis harus merevisi dan 

harus mengunggah kembali hasil revisinya ke sistem sebelum 

tenggat waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Tenggat 

waktu ini biasanya berlangsung selama 2-3 minggu. Tahap-

tahap seperti yang dijelaskan sebelumnya pun diiterasi kembali 

hingga track director membuat keputusan finalnya. Tentunya 

dengan persetujuan Program Chair. 

Setelah terkumpul semua paper yang diputuskan untuk diterima, 

kemudian tahap selanjutnya adalah men-submit paper tersebut ke 

pdf-express.org untuk diperiksa format paper agar sesuai dengan 

standar format paper menurut IEEE jika ingin didaftarkan ke IEEE. 

Situs ini merupakan situs yang memeriksa format paper milik IEEE. 

Jika sebuah konferensi ingin bekerja sama dengan IEEE dan paper-

papernya ingin terdaftar pada database oleh IEEExplorer, maka 

paper-paper konferensi tersebut harus disesuaikan dengan format 

IEEE. Jika paper belum sesuai, maka track director dapat meminta 

penulis untuk memperbaiki paper tersebut sampai memenuhi 

standar IEEE. 

Kemudian, setelah seluruh paper sudah dinyatakan camera ready 

atau sudah sesuai standar dan siap untuk dipublikasi, tim paper 

dapat merekap seluruh camera ready paper tersebut untuk 

dibuatkan proceeding. Untuk itu panitia dapat menghubungi 

General Chair dan petinggi yang terkait dengan konferensi tersebut 

untuk membuatkan welcome note untuk proceeding. Setelah 

dilengkapi dengan program schedule, daftar isi, dan juga indeks, 

proceeding siap untuk dikompilasi menjadi satu pdf untuk versi 

online dan kemudian dicetak menjadi buku. 
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Demikian tahap-tahap proses pengelolaan paper pada konferensi 

ilmiah. Meskipun terbilang rumit pada awalnya, namun 

pengelolaan paper dengan menggunakan CMS seperti OCS jauh 

lebih mudah dan efisien dari pada pengelolaan paper secara 

manual. 

2. Pembuatan Advanced Program dari konferensi 

Advanced Program adalah sebuah panduan bagi peserta konferensi 

yang berisi jadwal konferensi, denah konferensi, dan jadwal presentasi 

dari peserta konferensi. Panduan ini merupakan salah satu hal yang 

terpenting dalam konferensi, karena panduan ini dijadikan acuan oleh 

seluruh peserta konferensi pada saat acara tersebut berlangsung. 

Pembuatan Advanced Program untuk konferensi masuk kepada bagian 

persiapan final konferensi karena dibuat hanya beberapa hari sebelum 

konferensi. Hal tersebut dibuat demikian agar tim-tim lainnya seperti 

tim paper telah melakukan rekap final untuk seluruh paper yang telah 

diterima oleh panitia konferensi. Secara keseluruhan, terdapat 

beberapa hal yang sangat penting yang harus dimasukkan kedalam 

Advanced Program. Pembuatan per-bagian tersebut akan dijabarkan 

dalam masing-masing subbagian dibawah ini. 

a. Welcome message 

Pada bagian pembuka ini, berisikan sambutan kepada peserta 

konferensi yang biasanya disampaikan oleh para General chair dari 

konferensi internasional. Dan pada bagian ini juga dapat digunakan 

untuk menyampaikan informasi mengenai pencapaian/prestasi dari 

konferensi yang telah diadakan. Bagian ini dapat digunakan sebagai 

pembuka dari advanced program konferensi internasional. Pada 

Gambar 4.16, dapat dilihat contoh welcome message dari dekan 

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia pada koferensi ICACSIS 

tahun 2015.  



 

Prosedur Penyelenggaraan Konferensi Internasional | 148  

 

Gambar 4.16 Contoh Welcome Message dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas 
Indonesia 

b. Conference information 

Bagian ini berisi informasi-informasi dasar dari konferensi 

internasional. Informasi tersebut mencakup tanggal, panitia, tempat 

pelaksanaan (lengkap dengan alamatnya), bahasa yang digunakan 

dalam konferensi, sekretariat dari konferensi (beserta alamat 

lengkapnya), dan halaman web dari konferensi. Usahakan bagian ini 

ditulis dengan secara singkat dan sejelas mungkin, karena bagian ini 

akan berada pada halaman awal dari Advanced Program. Contoh 

conference information dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

c.   Program Committee 

Pada bagian ini, ditulis seluruh komite yang terlibat pada konferensi 

ICACSIS.  Hal ini dimulai dari Honorary chair, General chair, Program 

chair, Section chair, Program committee, dan Local organizing 

committee, hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.18. Fungsi dari masing-

masing chair dan committee untuk lebih detail dapat dilihat pada Bab 

2.  
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Gambar 4.17 Contoh Conference Information di Koferensi ICACSIS 
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Gambar 4.18 Contoh Program Commitees di ICACSIS 

a. Venue Map 

Venue Map berisikan peta menuju lokasi konferensi dari bandara 

internasional terdekat dan berisi denah dari tempat diadakanya 

konferensi. Peta menuju lokasi konferensi dicantumkan mengingat 

terdapat peserta internasional yang datang pada acara konferensi 

tersebut. Pada Gambar 4.19 merupakan contoh dari denah Venue 

Map. 
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Gambar 4.19 Denah dari Pusat Studi Jepang 

b. Registrasi 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai biaya registrasi dari peserta 

konferensi. Pada umumnya, biaya registrasi peserta internasional dan 

peserta lokal berbeda, misalnya untuk peserta dalam negeri Rp. 

4.000.000 dan untuk peserta internasional USD 150. Selain itu, biaya 

registrasi dari speaker dan audience juga dibedakan misalnya pada 

koferensi ICACSIS audience membayar Rp 750.000. Panitia sebaiknya 

juga mencantumkan pembayaran melalui media transfer sehingga 

memudahkan peserta untuk melakukan pembayaran. Dan biaya 
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registrasi peserta koferensi pada umumnya sudah mencakup seminar 

kit dan biaya makan. 

c. Program Schedule 

Program Schedule merupakan rundown secara keseluruhan dari 

konferensi. Bagian ini hanya mencantumkan program-program secara 

keseluruhan. Hal-hal yang dicantumkan hanyalah sesi-sesi secara 

besar, dan tidak mencantumkan individu-individu yang memberikan 

presentasi pada sesi paralel. 

d. Keynote Speaker 

Pada bagian ini akan dicantumkan informasi mengenai seluruh 

keynote speaker yang akan melakukan presentasi pada konferensi. 

Hal-hal yang dicantumkan pada bagian ini adalah judul dari presentasi, 

nama lengkap beserta afiliasi dari keynote speaker, abstrak dari 

presentasi keynote speaker, profil singkat dari pembicara beserta foto 

dari keynote speaker tersebut. 

e. Invited Speaker 

Sama halnya dengan isi dari bagian keynote speaker, pada bagian ini, 

dituliskan seluruh informasi nama, afiliasi, profil (beserta foto) dan 

abstrak dari seluruh invited speaker yang memberikan presentasi pada 

konferensi internasional. 

f. Technical Program  

Bagian ini berisikan seluruh daftar pembicara, baik keynote speaker, 

invited speaker, maupun paper presenter yang akan melakukan 

presentasi pada konferensi internasional. Tentu saja, bagian ini akan 

berisi lebih detail dari bagian program schedule. Hal-hal yang harus 

diisikan dalam techinical program adalah jam, track dari acara 

tersebut, lokasi acara tersebut, siapa yang memberikan materi, dan 

judul materi. Bagian ini disusun berdasarkan waktu.  
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g. Presenters Schedule 

Terdapat perbedaan pada bagian presenters schedule dengan bagian 

technical program. Bagian presenters schedule difokuskan pada 

presenter yang akan presentasi pada konferensi tersebut. Hal ini 

dilakukan untuk memudahkan pembicara mengatur waktu pada sesi 

presentasinya masing-masing. Contoh dari presenter’s schedule dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Setelah seluruh bagian-bagian tersebut telah disusun, hal yang 

selanjutnya dilakukan adalah untuk mengkompilasi bagian-bagian 

tersebut menjadi satu buah buku. Pastikan bahwa seluruh presenter 

telah dimasukkan kedalam advanced program yang telah disusun. Jika 

sudah selesai dikompilasi, sangat disarankan untuk dimuat kedalam 

halaman web agar mudah untuk diakses oleh peserta konferensi. 

Setelah itu, mencetak advanced program dan dilampirkan bersama 

seminar kit dari konferensi internasional yang diselenggarakan. 

Tabel 4.1. Salah satu contoh dari Presenter’s Schedule 

Anto Budi 

Open information Ectraction using Pattern Recognition Method 

Seminar Room 
(106) 

Parallel Session 
II  

10.30-12.00 

 Oct 10 (Sat) Presenter 5 

3. Tim Acara: Rundown, Plenary Lecture, dan Parallel Session 

Pada saat hari-h pelaksanaan acara konferensi internasional, tim yang 

telah terbentuk akan berfokus untuk membantu tim Acara dalam 

melaksanakan acara tersebut. Tim Acara akan memandu tim-tim 

lainnya untuk melakukan tugas-tugas dalam acara tersebut.  

Tugas pertama yang harus dilakukan oleh tim Acara adalah: 
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1. Membuat rundown dari acara. Sebuah rundown adalah 

rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada acara yang 

diselenggarakan pada rentang waktu tertentu. Rundown berisi 

waktu, keterangan kegiatan, dan tempat dilaksanakan kegiatan 

tersebut. Rundown tersebut juga memuat daftar pengisi acara 

pada kegiatan yang sedang berlangsung. Rundown yang dibuat 

oleh tim Acara harus memperhitungkan pergerakan dari 

seluruh panitia dan peserta dari koferensi yang akan 

diselenggarakan. Oleh karena itu, tim acara sebaiknya 

melakukan survei tempat dimana acara berlangsung terlebih 

dahulu, agar mendapat gambaran secara menyeluruh 

mengenai pembagian lokasi/tempat untuk presentasi. 

2. Pada acara konferensi internasional, terdapat tiga buah sesi 

utama yang akan berlangsung, yaitu plenary lecture, parallel 

session, dan gala dinner. Plenary lecture adalah sesi dimana 

invited speaker akan memberikan seminar kepada seluruh 

hadirin. Pada umumnya, seminar tersebut berhubungan 

dengan tema yang diajukan dari konferensi tersebut dan 

berdurasi 1 hingga 2 jam. Setiap invited speaker akan 

memberikan seminar masing-masing, dengan kata lain, jumlah 

plenary lecture akan sesuai dengan jumlah invited speaker. 

Secara ideal, sesi tersebut dibagi secara rata dalam rangkaian 

acara konferensi tersebut. Sebagai contoh jika konferensi 

berjalan dua hari dan terdapat empat invited speaker, maka 

satu hari acara akan diisi oleh dua buah plenary lecture oleh 

dua invited speaker yang berbeda. Pada sesi plenary lecture ini, 

diperlukan ruangan yang luas (seperti ballroom, main room), 

karena seluruh peserta dari konferensi akan hadir mengikuti 

sesi tersebut.  
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3. Parallel session merupakan sesi dimana para peserta 

konferensi mempresentasikan gagasan atau ide dari paper 

yang telah sebelumnya di submit. Pada umumnya, setiap 

peserta akan melakukan presentasi selama 10 hingga 15 menit. 

Sesi ini diperlukan ruangan yang tidak terlalu besar dan dapat 

mengakomodasi 15-30 orang. Ruangan tersebut mengikuti 

konfigurasi classroom agar dapat memaksimalisasikan tempat 

bagi para peserta konferensi lainnya. Ruangan tersebut juga 

harus menyediakan proyektor, komputer dan pointer untuk 

memenuhi kebutuhan presentasi dari peserta konferensi. 

4. Gala dinner adalah sebuah acara jamuan makan malam yang 

diselenggarakan pada suatu konferensi. Pada saat jamuan 

makan malam tersebut, akan disediakan pula pertunjukan yang 

bertujuan untuk memperkenalkan budaya setempat pada para 

invited speaker, secara khususnya invited speaker yang berasal 

dari luar negeri. Acara Gala dinner ini umumnya dilakukan pada 

penghujung hari pertama dari konferensi. Acara ini dilakukan 

pada tempat yang luas dan terdapat panggung di tempat 

tersebut. 

Pada konferensi ICACSIS, terdapat empat orang invited speaker. 
Dengan demikian, terdapat empat buah sesi plenary lecture. Dalam 
satu hari terdapat dua buah plenary lecture, sesuai dengan 
penyelenggaraan acara ICACSIS selama dua hari. Konferensi ICACSIS 
memiliki empat buah parallel session. Pembagian setiap peserta yang 
akan mempresentasikan gagasan pada parallel session bergantung 
pada topik dari gagasan tersebut. Contoh rundown dari konferensi 
ICACSIS dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. 
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Tabel 4.2. Rundown acara hari pertama 

Saturday, October 18th, 2014-CONFERENCE 

Time Event Event Details Rooms 

08.00-09.00 Registration 
 

Dirgantara  
Room, 2nd 
Floor 
  

09.00-09.15 Opening 
Ceremony 

Keynote Speech and 
Official Opening by the 
Rector of Indonesia (Prof. 
Dr. Bambang Wibawarta, 
S.S., M.A.) 

09.15-09.25 Greeting from the Dean 
of Faculty of Computer 
Science Universitas 
Indonesia (Mirna Adriani, 
Ph.D) 

09.25-09.30 Ceremonial gift, from the 
Dean of Faculty of 
Computer Science 
Universitas Indonesia to 
Rector of Universitas 
Indonesia 

09.30-10.15 Plenary 
Speech I 

Dr. Ir. Basuki Yusuf 
Iskandar, MA 
from Ministry of 
Communication and 
Information 

10.15-10.30 Coffee Break 

10.30-11.15 Plenary 
Speech II 

Prof. Dame Wendy Hall 
from Southampton 
University, UK 

11.15-12.30 Lunch 

12.30-14.00 Parallel 
Session I : 
Four Parallel 
Sessions 

See Technical (Parallel 
Session I Schedule) 

 Elang, 
Kasuari, 
Merak, 
Cendrawasih 
Room, Lobby 
Level 
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Saturday, October 18th, 2014-CONFERENCE 

Time Event Event Details Rooms 

14.00-15.30 Parallel 
Session II: 
Four Parallel 
Sessions 

See Technical (Parallel 
Session II Schedule) 

 Elang, 
Kasuari, 
Merak, 
Cendrawasih 
Room, Lobby 
Level 

15.30-16.00 Coffee Break   

16.00-17.45 Parallel 
Session III : 
Four Parallel 
Sessions 

See Technical (Parallel 
Session III Schedule) 

 Elang, 
Kasuari, 
Merak, 
Cendrawasih 
Room, Lobby 
Level 

17.45-19.00 Break 

19.00-22.00 Gala Dinner Dinner, accompanied by 
music performance and 
traditional dances 

 Dirgantara 
Room, 2nd 
Floor 

 

Tabel 4.3. Rundown acara hari kedua 

Sunday, October 19th, 2014-CONFERENCE 

Time Event Event Details Rooms 

08.00-
09.00 

Registration  Dirgantara 
Room, 2nd 
Floor 
  

09.00-
10.00 

Plenary Speech 
III 

Drs. Harry Waluyo, 
M.Hum 
from Directorate 
General of Media, 
Design, Science & 
Technology Based 
Creative Economy 

10.00-
10.15 

Coffee Break 

10.15-
11.30 

Plenary Speech 
IV 

Prof. Masatoshi 
Ishikawa 
from University of 
Tokyo, JP 

 Dirgantara 
Room, 2nd 
Floor 
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Sunday, October 19th, 2014-CONFERENCE 

Time Event Event Details Rooms 

11.30-
12.30 

Lunch 

12.30-
14.00 

Parallel Session 
IV : Four 
Parallel 
Sessions 

See Technical (Parallel 
Session IV Schedule) 

 Elang, 
Kasuari, 
Merak, 
Cendrawasih 
Room, Lobby 
Level 

14.00-
15.30 

Parallel Session 
V : Four Parallel 
Sessions 

See Technical (Parallel 
Session V Schedule) 

 Elang, 
Kasuari, 
Merak, 
Cendrawasih 
Room, Lobby 
Level 

15.30-
16.00 

Coffee Break  

16.00-
16.30 

Closing 
Ceremony 
(Awards 
Announcement 
and Photo 
Session) 

   

 

Setelah rundown disusun, pada tahap selanjutnya tim Acara wajib 

mendiskusikan isi dari rundown dengan rekan-rekan dari tim lainnya. 

Setelah didiskusikan dengan seluruh anggota dan mendapat 

persetujuan dari seluruh tim, maka tim Acara akan memilih 

penanggung jawab pada masing-masing kegiatan yang ada pada 

rundown. 

4. Tim Acara: Pengelolaan Session Chair 

Dalam setiap parallel session, terdapat seorang session chair yang 

bertugas sebagai moderator dalam setiap presentasi dari peserta 

parallel session. Session chair tersebut juga memiliki tugas untuk 
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memberikan nilai kepada presenter. Nilai tersebut akan digunakan 

untuk penghargaan best presenter pada setiap parallel session.  

Session chair dari suatu parallel session akan dipilih berdasarkan 

bidang keahlian S3-nya. Hal tersebut dikarenakan sebuah sesi pada 

parallel session memiliki topik pada bidang keahlian tertentu. Setelah 

pemilihan kandidat session chair selesai dilakukan oleh tim Acara, 

selanjutnya tim Paper dan program chair akan mengirim email untuk 

menjadi session chair dan akan dikirim kepada setiap kandidat session 

chair secara personal. 

Setelah para kandidat session chair telah setuju untuk menjadi session 

chair, tim Acara dan tim Paper akan mengatur jadwal untuk setiap 

parallel session. Pengaturan jadwal harus mempertimbangkan 

ketersediaan para session chair pada waktu tertentu. Perlu diingat 

bahwa session chair juga dapat mempresentasikan gagasannya pada 

parallel session. Oleh karena itu, waktu parallel session dengan session 

chair melakukan presentasi tidak boleh bersamaan dengan waktu 

parallel session saat session chair memandu. Jadwal yang telah dibuat 

tersebut kemudian akan dikomunikasikan kembali oleh para session 

chair dan meminta para session chair untuk menghadiri sesi tersebut. 

Seluruh paper pada setiap sesi harus dikirim tim paper ke session chair 

yang bertanggung jawab pada masing-masing sesi. 

Pada hari konferensi, session chair akan didampingi oleh satu atau dua 

orang dari tim Acara pada parallel session-nya. Hal itu dilakukan untuk 

memastikan parallel session berjalan dengan lancar. Tim Acara akan 

menjadi time keeper, serta memberi bantuan pada hal-hal teknis pada 

parallel session tersebut. Contoh jadwal dan pengelolaan parallel 

session dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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5. Tim Acara: Invited Speaker 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, invited speaker 

akan memberikan seminar pada plenary lecture. Pemilihan invited 

speaker harus selaras dengan tema dari konferensi yang ingin digelar. 

Sebelum mengundang invited speaker dan latar belakang bidang 

keahlian dari invited speaker harus diamati. Jika bidang keahlian 

selaras dengan tema konferensi, invited speaker dapat diundang oleh 

program chair dibantu oleh tim Acara. 

Tabel 4.4. Tabel jadwal dan pengelolaan acara 

Sesi Paralel II 18 Okt (Sab) 

Formal Methods in Software Engineering 
Session Chair: Ani 

14.00 – 15.30 

Tempat: Ruang Elang, Kasuari, Merak, Cendrawasih 
Lt. Lobby Level 

 

 
(ID 001) Paper A 
Anto, Budi, Cindy 
(ID 002) Paper B 
Ali, Sinta 
(ID 003) Paper C 
Dina, Sony 

 
Dalam suatu acara konferensi, pada umumnya terdapat empat hingga 

lima orang invited speaker. Idealnya, terdapat invited speaker dari luar 

dan dalam negeri dengan jumlah yang seimbang. Sebagai contoh, 

pada konferensi ICACSIS tahun 2014, terdapat dua orang invited 

speaker yang berasal dari luar negeri dan dua invited speaker yang 

berasal dari dalam negeri. 

Setelah invited speaker setuju untuk menghadiri acara konferensi dan 

memberi plenary lecture, program chair akan menghubungi kembali 

invited speaker untuk mendiskusikan itenarary invited speaker. Setelah 

terbentuk itenarary, program chair akan mengkomunikasikan 
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itenarary tersebut kepada tim Acara dan tim Akomodasi. Seluruh hotel 

dan akomodasi perjalanan bagi invited speaker harus dipersiapkan 

oleh tim Akomodasi. Seluruh biaya perjalanan, akomodasi, serta 

asuransi perjalanan ditanggung oleh panitia konferensi. 

 

 
Gambar 4.20 Presentasi gagasan pada parallel session ICACSIS 2010 

6. Tim Akomodasi 

Pada hari penyelenggaraan konferensi, tim Akomodasi harus 

menyiapkan akomodasi penginapan dan perjalanan untuk para invited 

speaker. Jika invited speaker memiliki kebutuhan khusus atau sebuah 

jadwal, maka tim Akomodasi harus menyiapkan kebutuhan dari invited 

speaker tersebut. 

Selain memenuhi kebutuhan invited speaker, tim Akomodasi juga 

bertugas untuk membuat check list perlengkapan yang dibutuhkan 

pada acara konferensi. Peralatan seperti laptop, proyektor, dan 

microphone harus disiapkan atau disewa beberapa hari sebelum acara 

konferensi. Selain itu, tim Akomodasi juga harus memeriksa kembali 
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kelengkapan alat yang disiapkan pada hari H dan setelah acara 

konferensi selesai. 

 
Gambar 4.21 Prof. Toshio Fukuda pada plenary lecture ICACSIS 2011 

7. Panitia Publikasi 

Sebelum hari acara konferensi, panitia Publikasi bertugas untuk 

membantu mencetak dan menyiapkan seluruh atribut poster dan 

backdrop dari konferensi. Pada saat konferensi, panitia Publikasi 

bertugas untuk memasang seluruh atribut tersebut. Selain 

pemasangan dan pencetakan atribut tersebut, panitia Publikasi 

bertugas untuk membantu panitia Acara dalam melaksanakan acara 

konferensi. 

8. Panitia Administrasi 

Untuk persiapan hari konferensi, panitia Administrasi harus 

menyiapkan daftar hadir dari peserta konferensi. Selain itu, panitia 

Administrasi juga bertanggung jawab dalam pembayaran konferensi 

dan keuangan konferensi. Selain itu, biasanya panitia administrasi 

bertanggung jawab untuk memesan konsumsi makan siang dan coffee 

break dari konferensi tersebut. 
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Pada hari konferensi, panitia Administrasi akan berada pada meja 

penerima peserta konferensi untuk melakukan absensi, pembagian 

conference kit, dan pembayaran konferensi jika terdapat peserta yang 

belum membayar. 

9. Panita Paper Submission 

Panitia Paper Submission akan membantu menyiapkan berkas-berkas 

paper pada hari konferensi untuk membantu session chair dalam 

menjalankan parallel session. Selain itu, panitia Paper Submission akan 

bertugas untuk mendampingi session chair pada parallel session. 

10.  Panita Lliason Officer (LO) 

Panitia Liaison Officer akan membantu untuk memandu peserta 

konferensi di dalam lokasi konferensi. Hal ini sangat penting, terlebih 

lagi pada hari-hari pertama konferensi, dimana peserta konferensi 

masih belum familiar dengan lokasi konferensi. Panitia Liaison Officer 

harus dapat berbahasa inggris dengan fasih, mengingat banyaknya 

peserta internasional yang akan menghadiri konferensi internasional 

tersebut. 

Selain bertugas sebagai pemandu acara, petugas Liaison Officer juga 

merencanakanan penentuan posisi panitia pada hari H. Penentuan 

posisi panitia ini dilakukan agar tidak ada panitia berlebih yang berada 

pada suatu tempat pada satu waktu. Penentuan posisi dapat dilihat 

pada Gambar 4.22. 
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Gambar 4.22 Contoh penentuan posisi panitia pada denah 

11. Tips-Tips 

Selain prosedur-prosedur standar yang telah disebutkan dalam bab-

bab sebelumnya, sebuah konferensi yang baik tentunya adalah 

konferensi yang meninggalkan kesan yang baik bagi para 

partisipannya. Beberapa tips berikut ini dapat menjadi pertimbangan 

untuk diterapkan pada penyelenggaraan konferensi: 

a.       Efisien dalam mengatur waktu 

Konferensi yang baik adalah konferensi yang betul-betul terencana 

dengan baik. Baik dari segi penjadwalan maupun konten ataupun alur 

kegiatan. Oleh karenanya, manajemen waktu menjadi suatu yang 

sangat penting. Akan jauh lebih baik jika para pembicara diberikan 

waktu yang cukup dalam menyampaikan materinya tanpa perlu 

terburu-buru berbicara dan meninggalkan pendengar atau peserta 

sesi. Dengan kata lain, pengetahuan yang disampaikan tidak terserap 

dengan baik oleh pendengar jika pembicara berbicara terlalu cepat. 
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Pada umumnya, satu sesi paralel berlangsung antara 15-20 menit. 

Namun, tidak ada salahnya untuk memperpanjang sesi jika dinilai 

terlalu cepat. Namun, sesi yang terlalu panjang juga akan mengurangi 

efisiensi konferensi jika waktu yang diberikan tidak diisi dengan 

pendalaman ilmu. Selain itu,  memberikan rentang waktu yang cukup 

dan tidak terlalu panjang sehingga para peserta tidak terlalu jenuh 

harus menunggu sekian lama hanya untuk mendengarkan satu sesi. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka memberitahukan batasan waktu 

kepada para peserta atau pembicara jauh-jauh hari sebelumnya 

adalah langkah yang tepat agar mereka dapat mempersiapkan materi 

sesuai dengan waktu yang diberikan. 

b.      Memanfaatkan teknik UX (User Experience) 

User experience atau biasa disebut UX merupakan teknik dalam bidang 

keilmuan Sistem Informasi yang digunakan untuk menilai kinerja suatu 

aplikasi. Misalnya, ukuran huruf harus memiliki ukuran dirancang 

sedemikian hingga agar pengguna aplikasi dapat membaca informasi 

pada aplikasi tersebut, warna huruf tidak boleh terlalu kontras dengan 

warna latar belakangnya (huruf biru muda dengan latar belakang 

kuning terang, dan sebagainya), hingga pengaturan letak suatu tombol 

yang strategis sehingga pengguna dapat mengakses tombol tersebut 

dengan nyaman tanpa perlu tersasar pada fitur lain di luar tujuannya. 

UX juga dapat diterapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

konferensi ilmiah. Konferensi dapat dianalogikan sebagai sebuah 

aplikasi atau sebuah halaman web. Sebagaimana pada sebuah 

halaman web dimana terdapat tombol-tombol atau link-link yang jika 

ditekan akan mengeksekusi suatu tugas atau fungsi tertentu, pada 

sebuah konferensi juga terdapat serangkaian kegiatan yang harus 

(atau dapat) dilakukan oleh setiap peserta. Sebagai contoh, untuk 

melakukan registrasi, peserta diharuskan menghampiri meja registrasi. 
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Panitia penyelenggara konferensi harus mendeskripsikan letak dan 

karakteristik meja registrasi tersebut dengan jelas. 

Dalam membuat deskripsi, panitia harus memikirkan para peserta 

bahwa mereka belum pernah datang ke venue konferensi itu 

sebelumnya sehingga mereka tidak mengetahui apapun tentang 

tempat baru tersebut. Deskripsi ini tentunya harus dapat diakses oleh 

peserta dengan mudah, misalnya tidak hanya di buku panduan saja 

melainkan juga di halaman web dan di tempat acara berlangsung yaitu 

berupa panah penunjuk arah, peta yang tertempel di dinding dan 

persimpangan, maupun di tempat-tempat strategis lainnya. Jangan 

sampai para peserta ini tersesat dan akibatnya mereka tidak dapat 

mengikuti setiap kegiatan konferensi dengan baik. Tentunya, hal ini 

juga akan meninggalkan kesan yang kurang baik terhadap konferensi 

Anda. 

c.       Fokus pada tujuan keilmuan, bukan pada pernak-pernik 

Konferensi ilmiah adalah suatu wadah yang memfasilitasi para peneliti 

untuk mempresentasikan hasil karya penelitiannya kepada khalayak, 

khususnya khalayak di bidang penelitian yang sama. Untuk itu, sebuah 

konferensi tentunya harus dapat merencanakan konferensinya secara 

keseluruhan dengan fokus terhadap tujuan utama tersebut. Mulai dari 

susunan acaranya, pengaturan ruangan serta pengaturan waktunya, 

semua haruslah sesuai dan tidak boleh menyimpang dari tujuan 

tersebut.  

Hal ini bukan berarti bahwa penyelenggara dapat melupakan atau 

mengesampingkan begitu saja ‘pernak-pernik’ pendukung konferensi, 

misalnya: suvenir seperti tas, ballpoint, kaos, buku, dsb., dekorasi 

ruangan yang berlebihan misalnya dengan memasang banner atau 

bunga-bunga hiasan terlalu banyak, dan hal-hal lain yang sifatnya 
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sekunder. Hal-hal yang menunjukkan identitas dari konferensi seperti 

itu tentu saja penting, namun sebaiknya tidaklah berlebihan karena 

selain biaya yang dikeluarkan lebih besar, juga dikhawatirkan akan 

mengalihkan fokus dari tujuan utama ke persiapan-persiapan lain yang 

sebenarnya tidak terlalu berpengaruh secara signifikan dalam 

kebermanfaatan sebuah konferensi. 

d.      Memberi kesempatan kepada peserta untuk berbincang dengan 

kolega 

Selain itu, para peneliti yang menghadiri sebuah konferensi juga 

datang dengan niat untuk memperluas jaringan sosial sesama peneliti. 

Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan pihak penyelenggara 

bahwa mereka hendaknya menyediakan kesempatan bagi para 

pesertanya untuk saling mengenal antara satu peserta dengan peserta 

lain, yang notabene adalah juga peneliti atau akademisi. Menyediakan 

coffee break di sela-sela sesi merupakan salah satu cara untuk 

memberi kesempatan kepada para peneliti atau peserta untuk dapat 

berbaur dengan peserta lainnya, juga para pembicara yang tentunya 

diundang khusus karena memiliki kontribusi cukup besar bagi 

perkembangan keilmuan bidang tersebut. Adalah sebuah kesempatan 

berharga bagi peneliti, khususnya bagi peneliti pemula untuk dapat 

berbincang dan bertukar pikiran dengan peneliti yang lebih 

berpengalaman.  

Melalui ajang santai semacam ini, para peneliti peserta ini juga dapat 

menambah wawasan mereka mengenai penelitian yang tengah 

mereka kerjakan yaitu dengan berdiskusi dengan kolega yang memiliki 

ketertarikan di bidang penelitian yang sama. Selanjutnya, tidak 

menutup kemungkinan bagi para peneliti tersebut untuk berkolaborasi 

dalam satu proyek penelitian antarinstansi bahkan antarnegara 

sekalipun.  
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Oleh karenanya, pihak penyelenggara konferensi memiliki andil yang 

cukup besar bagi terwujudnya hal-hal tersebut. Pihak penyelenggara 

perlu mengalokasikan sebagian waktu santai di sela-sela sesi 

presentasi maupun diseminasi penelitian yang lain. 
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Bab 5 

Pasca Konferensi Internasional 

 

Setelah sebuah konferensi internasional telah berhasil dilaksanakan, 

tentunya terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak 

penyelenggara konferensi. Pada bab ini, akan dibahas mengenai hal-

hal yang akan dilakukan pasca konferensi. Hal-hal tersebut akan dibagi 

menjadi empat buah bagian besar. Bagian pertama akan menjelaskan 

bagaimana membuat procceeding dari sebuah konferensi. Setelah itu, 

bab ini juga akan menjelaskan tentang bagaimana membuat 

pelaporan yang baik kepada institusi pemberi dana dan mitra-mitra 

lainnya seperti sponsor. Bagian ketiga akan menjelaskan mengenai 

laporan yang harus dipertanggung jawabkan kepada payung institusi 

keilmuan. Dalam hal ini, kita mengambil contoh salah satu payung 

institusi keilmuan bidang teknik, yakni IEEE. Selain itu, akan 

menjelaskan mengenai cara mendaftarkan konferensi yang telah 

diselenggarakan kepada institusi pengindeks, dalam hal ini adalah 

SCOPUS. Kemudian bagian selanjutnya akan menjelaskan bagaimana 

cara melakukan kerja sama dengan pihak Procedia (ELSEVIER) dalam 

menyelenggarakan konferensi Internasional yang dapat diindeks di 

SCOPUS. Bagian terakhir akan membahas mengenai cara antisipasi 

plagiarisme dengan menggunakan iThenticate. 
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5.1. Pembuatan Procceeding dari konferensi 

Pembuatan procceeding dari konferensi merupakan salah satu hasil 

yang paling penting dari konferensi internasional. Procceeding juga 

merupakan salah satu bukti nyata dari terselenggarakanya sebuah 

konferensi. Secara definisi, sebuah procceeding adalah kompilasi 

seluruh paper yang diterima oleh konferensi. Terdapat beberapa 

aturan dari paper-paper yang dimasukkan ke dalam procceeding. Salah 

satu aturan yang umum disayaratkan oleh lembaga payung keilmuan 

atau lembaga pengindeks adalah paper-paper yang dimasukkan 

kedalam procceeding dari konferensi harus dipresentasikan pada 

konferensi tersebut. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana cara 

menyusun procceeding dengan baik dan teratur, agar lembaga 

pengindeks dapat menerima procceeding hasil konferensi 

internasional dengan baik dan mengindeksknya pada halaman web 

dari institusi pengindeks tersebut. Bagian ini akan membahas 

mengenai procceeding berdasarkan bagian-bagian dari procceeding 

tersebut. 

5.1.1. Cover Page 

Pada halaman ini, procceeding dari konferensi internasional 

menampilkan judul beserta lokasi dan tahun konferensi dilaksanakan. 

Selain itu, dicantumkan pula nomor ISBN dari procceeding konferensi 

yang telah dilaksanakan.  

5.1.2. Welcome message 

Pada bagian ini, masukkan kata-kata sambutan yang dituliskan oleh 

General chair dari konferensi internasional. Jika konferensi 

dilaksanakan oleh universitas atau fakultas, masukkan pula kata 

sambutan dari pimpinan fakultas. Bagian ini berupa bagian awal dari 

procceding konferensi. 

5.1.3. Program Committee 
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Bagian ini mencantumkan seluruh komite program yang telah 

dilibatkan pada konferensi ini. Program committee yang dimaksud 

adalah Honorary chair, General chair, Program chair, Section chair, 

Program committee, dan Local organizing committee. Usahakan 

penulisan program committee tersebut berurutan seperti yang 

dituliskan pada kalimat sebelumnya. 

 
Gambar 5.1 Halaman depan dari procceeding ICACSIS 2015 

 

5.1.4. Program at a Glance 

Bagian Program at a glance mencantumkan seluruh informasi 

mengenai konferensi internasional. Hal ini berupa informasi judul 

konferensi, alamat dilaksanakannya konferensi, Sekretariat dari 

konferensi, dan halaman publikasi web dari konferensi. Pada bagian 

ini, dimasukkan pula rundown akhir dari konferensi ini. Hal ini untuk 
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memastikan bahwa konferensi internasional telah berjalan sesuai 

dengan rencana awal. 

5.1.5. Daftar Isi 

Bagian daftar isi dari procceeding ini merupakan bagian yang penting 

dalam procceeding ini. Dalam sebuah proceeding, seluruh paper 

diurutkan berdasarkan track dari paper tersebut. Setelah dimasukkan 

ke dalam track masing-masing, track tersebut umumnya diurutkan 

secara abjad. 

5.1.6. Konten dari Procceding 

Bagian ini berisikan seluruh kompilasi dari paper yang telah diterima 

oleh konferensi internasional. Pada saat penyusunan paper tersebut, 

usahakan awal mula dari paper tersebut berada pada halaman ganjil 

(pada sisi sebelah kanan buku). Hal ini untuk mempermudah dan 

merapikan konten dari kompilasi paper-paper tersebut. Tambahkan 

sebuah halaman pembatas antar track dari konferensi, agar pembaca 

dapat dengan mudah mencari track yang diinginkan. 

5.1.7. Daftar Nama Pertama 

Bagian ini merupakan bagian akhir dari procceeding konferensi 

internasional. Bagian ini mencantumkan dan mengurutkan secara 

abjad seluruh penulis nama pertama dari paper yang telah diterima di 

konferensi internasional. Hal ini bertujuan untuk mempermudah 

pembaca mencari penulis yang diinginkan. Contoh dari penyusunan 

nama dapat dilihat pada Gambar 5.2. 

5.2. Laporan untuk Institusi 

Dalam penulisan laporan, terdapat beberapa hal-hal yang wajib 

dimasukkan kedalam laporan. Pada sub-bagian ini, akan dijelaskan 

mengenai cara menulis pelaporan yang lengkap dan baik. Hal ini 
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dilakukan agar pertanggung jawaban dari konferensi yang akan 

dilaporkan kepada institusi jelas dan terpercaya. 

Untuk laporan yang ditujukan pada institusi ini, Tim Acara, 

Administrasi, dan Paper akan bekerja sama untuk membuat laporan 

yang berisi rangkaian kegiatan dari konferensi. Terdapat tiga jenis 

laporan yang sangat penting untuk diberikan kepada institusi. Tiga 

jenis laporan tersebut adalah laporan acara, laporan publikasi 

kegiatan, dan laporan keuangan. 

 
Gambar 5.2. Daftar nama dari procceeding konferensi internasional 

 

Pada laporan acara, panita mencantumkan deskripsi kegiatan yang 

dilakukan pada saat konferensi berlangsung. Selain deskripsi kegiatan, 

salah satu hal yang sangat penting untuk dimasukan kedalam laporan 

adalah daftar negara yang mengirimkan paper beserta jumlah paper 

yang berasal dari negara tersebut. Hal ini karena keterlibatan dari 

peserta internasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan 

penyelenggaraan konferensi internasional. Jumlah paper yang di 

kirimkan ke konferensi beserta acceptance rate-nya juga dicantumkan 

dalam laporan acara tersebut dengan alasan yang sama. Contoh 

laporan mengenai jumlah negara dapat dilihat pada Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1. Jumlah paper dari berbagai Negara 

Negara Jumlah Paper 

Indonesia 40 

Singapura 3 

Malaysia 2 

Jepang 5 

Korea 3 

Total 53 

 

Pada laporan acara, dicantumkan pula daftar sponsor yang 

mendukung acara tersebut. Jika memungkinkan, jadwal parallel 

session dan program schedule juga dicantumkan pada laporan acara 

tersebut untuk memperjelas isi dari kegiatan konferensi. 

Pada laporan publikasi kegiatan, masukkan hasil dari dokumentasi 

pada acara konferensi, dimulai dari plenary speech, parallel session, 

backdrop, T-shirt, spanduk, dan baliho. Jika terdapat sponsor yang 

mendukung acara konferensi, maka dokumentasi terhadap label-label 

sponsor yang telah dipasangkan di baju, baliho, backdrop, nametag, 

spanduk, dll sangat perlu untuk dimasukkan.  

Bagian terakhir yang harus dilaporkan kepada institusi adalah laporan 

keuangan. Laporan keuangan tersebut meliputi rincian total 

pendapatan dan rincian total pengeluaran. Kedua rincian tersebut 

akan dijumlahkan untuk menghitung laba atau rugi dari konferensi. 

Rincian pendapatan adalah seluruh dana yang didapatkan untuk 

penyelenggaraan konferensi. Dana tersebut meliputi dana yang 
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berasal dari riset, sponsor, pendaftaran peserta dan dana yang 

diberikan oleh institusi.  

Rincian pengeluaran adalah seluruh dana yang digunakan untuk 

penyelenggarakan konferensi. Pengeluaran tersebut meliputi biaya 

perjalanan, publikasi dan pembelian seminar kit, perlengkapan 

administrasi, pengeluaran rapat, akomodasi panitia, akomodasi 

tempat dan seminar.  

Jika konferensi bekerja sama dengan sponsor atau media partner, 

kemungkinan basar penyelenggara harus mengirimkan laporan 

pertanggungjawaban. Untuk laporan yang ditujukan untuk pihak 

sponsor dan media partner, tim publikasi akan membuat laporan 

dengan konten yang serupa dengan laporan untuk institusi. Secara 

garis besar, hal yang ditekankan dalam pelaporan untuk sponsor 

adalah memastikan bahwa peletakkan logo sponsor sesuai dengan 

yang diminta oleh pihak sponsor. Dokumentasi tersebut lebih baik 

diambil pada saat acara berlangsung, sehingga pihak sponsor dapat 

memastikan kebenaran dokumentasi tersebut. Gambar 5.3 dan 

Gambar 5.4 adalah sebagian contoh dokumentasi untuk pihak sponsor 

yang diambil dari konferensi ICACSIS 2011. 

 
Gambar 5.3. Contoh peletakan pesan sponsor pada backdrop 
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Gambar 5.4. Contoh spanduk dengan logo sponsor yang diletakan pada venue konferensi 

 

5.3. Laporan untuk IEEE 

Jika penyelenggara menjalin kerjasama dengan payung institusi 

keilmuan, maka penyelenggara harus memberikan laporan kepada 

institusi keilmuan tersebut. Pada bagian ini, kita akan mengambil studi 

kasus pada IEEE, yakni salah satu institusi payung keilmuan yang 

terbesar untuk bidang teknik dan computer science. Pada laporan yang 

ditujukkan untuk IEEE, tim Paper secara garis besar bertugas untuk 

membuat laporan mengenai seluruh paper yang melakukan presentasi 

di konferensi. Seluruh paper tersebut akan dikompilasi untuk menjadi 

sebuah prosiding. Prosiding konferensi IEEE adalah catatan resmi 

konferensi IEEE. Prosiding tersebut berisi seluruh paper yang diterima 

pada konferensi. Prosiding tersebut memiliki cover, judul, halaman hak 

cipta serta identifier untuk koleksi paper. Seluruh format paper yang 

dicantumkan pada prosiding harus sesuai dengan ketetapan format 

IEEE. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa paper yang 

dipublikasikan kompatibel dengan PDF Xplore untuk pendistribusian 

melalui IEEE Xplore Digital Library. Kebutuhan minimum PDF bagi 

paper yang ingin dipublikasikan pada IEEE dapat dilihat pada halaman: 
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http://www.ieee.org/conferences_evemts/conferences/organizers/pu

bs/preparing_content.html. 

5.3.1. Kebutuhan Submit IEEE  

IEEE telah menentukan komponen-komponen minimal unutuk sebuah 

prosiding. Tabel 5.2. Tabel komponen minimal prosiding menampilkan 

komponen minimal proceeding yang dikutip dari 

www.ieee.org/documents/confprocdefined.pdf dan Gambar 5.5 

menampilkan contoh dari sebuah halaman depan proceeding sesuai 

ketentuan IEEE. 

Tabel 5.2. Tabel komponen minimal prosiding 

Bagian Artikel 
Cover Cover depan 

Punggung 
Cover belakang 

Halaman depan Halaman Judul 
Halaman Copryright 
Daftar isi 

Teks Manuskrip dari technical presentation 

Halaman belakang Indeks penulis 
 

- Pada cover depan dari prosiding, IEEE mewajibkan untuk 

mencantumkan: 

- Judul resmi dari konferensi pada bagian paling atas. 

- Lokasi dan tanggal dari konferensi. 

- ISBN. 

http://www.ieee.org/documents/confprocdefined.pdf
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- Nomor katalog dari IEEE. 

 

 
Gambar 5.5. Sampul depan prosiding 

Pada punggung dari prosiding, IEEE mewajibkan untuk mencantumkan 

judul dari konferensi, ISBN dari konferensi dan nomor katalog IEEE. 

Halaman depan dari prosiding konferensi harus mencantumkan 

beberapa informasi mengenai konferensi tersebut. Berikut adalah 

informasi-informasi yang harus dicantumkan pada halaman depan 

prosiding konferensi: 
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- Judul resmi dari konferensi. Posisi judul tersebut harus 

berada pada posis paling atas dari halaman depan. 

- Lokasi serta tanggal konferensi. 

- ISBN dari prosiding. 

- Nomor katalog dari IEEE. 

Selanjutnya, pada halaman copyright prosiding, IEEE mewajibkan 

untuk mencantumkan keterangan berikut ini. 

[Judul Konferensi] 

Copyright © [Tahun copyright] by the Institute of Electrical and 

Electronics Engineers, Inc. All rights reserved 

Copyright and Reprint Permission 

Abstracting is permitted with credit to the source. Libraries are 

permitted to photocopy beyond the limit of U.S. copyright law, for 

private use of patrons, thos articles in this volume that carry a code 

at the bottom of the first page, provided that the per-copy fee 

indicated in the code is paid through the Copyright Clearance 

Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. 

Other copying, reprint, or reproduction requests should be addressed 

to IEEE Copyrights Manager, IEEE Service Center, 455 Hoes Lane, 

P.O. Box 1331, Piscataway, NJ 08855-1331. 

IEEE Catalog Number [Nomor Katalog] 

ISBN [Nomor ISBN] 

ISSS (jika ada) [Nomor ISSSN] 

Additional Copies of this publication are available from 

Curran Associates, Inc. 

57 Morehouse Lane 

Red Hook, NY 12571 USA  

+1 845 758 0400 

+1 845 758 2633 (FAX) 

Email: curran@proceedings.com 

 

mailto:curran@proceedings.com
mailto:curran@proceedings.com
mailto:curran@proceedings.com
mailto:curran@proceedings.com
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Daftar isi pada prosiding berisi seluruh paper dengan nama penulis 

dari paper tersebut. Informasi tambahan seperti nama sesi, afiliasi 

penulis, area teknis juga dapat ditambahkan ke dalam daftar isi 

tersebut. Pada bagian teks, paper-paper yang telah dikompilasi dapat 

diurutkan berdasarkan abjad maupun berdasarkan area teknis 

konferensi. Pada setiap halaman bagian teks, terdapat sebuah 

penandaan copyright pada bagian bawah untuk setiap halaman 

pertama teks. Bagian teks dimulai dari halaman 1. Setiap halaman 

ganjil terdapat pada bagian kanan halaman, sedangkan halaman genap 

terdapat pada bagian kiri halaman. Format dari paper tersebut harus 

mengikut standar yang telah ditetapkan oleh IEEEE. 

Pada halaman belakang dari prosiding, indeks dari para penulis paper 

akan cantumkan secara urutan abjad nama belakang dari penulis. 

Selain indeks penulis, hal-hal seperti logo sponsor, peta letak 

penyelenggaraan konferensi, dll dapat dicantumkan pada halaman 

belakang. 

Setelah seluruh paper telah terkumpul dan telah selesai di format 

sesuai dengan panduan IEEE, langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan adalah mengubah paper tersebut menjadi format PDF. Jika 

seluruh paper telah dirubah menjadi format PDF, unduh Adobe 

Distiller (ZIP, 53 KB) di  http://www.ieee.org/documents/IEEE_PDF_ 

Create.zip  

Adobe Distiller digunakan untuk memastikan kompatibilitas Xplore 

IEEE jika menerima PDF dari seluruh penulis. 

5.3.2. IEEE Supplemental Electronic Material Interfaces 

Jika terdapat penulis yang ingin menambahkan berkas-berkas 

multimedia seperti video, lagu, atau citra, IEEEE memperbolehkannya 

http://www.ieee.org/documents/IEEE_PDF_%20Create.zip
http://www.ieee.org/documents/IEEE_PDF_%20Create.zip
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dengan Supplemental Electronic Material. Terdapat dua metode untuk 

mengakses material elektronis kepada IEEE. Metode pertama untuk 

melakukan askses terhadap multimedia melalui daftar isi IEEE Xplore 

atau halaman hasil pencarian. Materi multimedia tersebut berupa 

sebuah file .zip yang dapat diunduh oleh pengguna dari IEEE Xplore.  

Gambar 5.6 dan Gambar 5.7 menunjukkan contoh paper yang 

memberikan akses multimedia pada IEEE Xplore. 
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Gambar 5.6. Contoh pengaksesan file multimedia pada IEEE Xplore (1) 
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Gambar 5.7. Contoh pengaksesan file multimedia pada IEEE Xplore (2) 

 

Metode kedua untuk mengakses materi multimedia adalah dengan 
melalui link yang diberikan pada PDF paper. Link tersebut akan menuju 
pada materi multimedia tersebut dengan menggunakan digital object 
identifiers (DOI). DOI tersebut memungkinkan material multimedia 
dibuka tanpa melakukan unzip pada file yang dituju.  
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Gambar 5.8 dan Gambar 5.9 mencontohkan berbagai akses dari file 

multimedia. 
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Gambar 5.8. Contoh pengaksesan file multimedia pada IEEE Xplore (3) 
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Gambar 5.9. Contoh Pengaksesan Materi Multimedia Dengan Menggunakan DOI 

 

IEEE memberi batasan format-format khusus dalam pengunggahan 

materi multimedia tersebut, oleh karena itu, sebelum mengunggah 

multimedia tersebut disarankan untuk memerisa jenis file nya terlebih 

dahulu. Untuk mengunggah materi multimedia tersebut ke IEEE 

Xplore, pengguna perlu melakukan kompresi terhadap file agar materi 

tersebut lebih ringan untuk diunduh oleh pengguna lainnya. Untuk 

metode pertama (akses terhadap multimedia melalui daftar isi IEEE 

Xplore), pengguna harus melakukan kompresi terhadap file dengan 

cara menyatukan seluruh file multimedia kedalam suatu folder. 

Kemudian, folder tersebut akan dijadikan sebuah ZIP file yang nantinya 

akan diunggah ke IEEE Xplore. Untuk metode kedua (akses melalui link 

yang diberikan pada PDF paper), pengguna tidak wajib untuk 
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melakukan kompresi. Hal ini dikarenakan agar file multimedia tersebut 

dapat langsung diputar dalam paper tersebut.  

Secara keseluruhan, IEEE memiliki persyaratan khusus untuk materi-

materi yang akan diunggah kepada IEEE Xplore. Persyaratan pertama 

adalah setiap keterangan gambar atau tabel pada paper yang 

menjelaskan mengenai materi multimedia suplemental harus 

menyertakan besar ukuran dan tipe dari file multimedia tersebut.  

Selain persyaratan umum diatas, IEEE juga merekomendasikan ukuran 

maksimum pengunggahan untuk file yang diunggah pada IEEE Xplore. 

Secara keseluruhan, IEEE merekomendasikan untuk membatasi 

pengunggahan PDF beserta file multimedia suplemental sebesar 10 

megabytes. Jumlah tersebut tidak bersifat wajib dan dapat dirubah 

menjadi lebih besar ataupun lebih kecil sesuai dengan kebutuhan 

konferensi. 

Untuk pengaksesan file melalui metode pertama, IEEE mengharuskan 

penulis untuk memasukan file summary.txt kedalam folder ZIP. Hal ini 

untuk memasikan materi multimedia tersebut dapat ditampilkan 

dengan benar pada IEEE Xplore. Selain itu, penulis juga harus 

memasukan file readme.pdf atai readme.txt agar pengunduh materi 

multimedia tersebut mengerti isi dari file tersebut. 

Untuk file readme.pdf /readme.txt , terdapat sebuah deskripsi yang 

menjelaskan mengenai isi dari materi multimedia yang telah diunggah 

ke dalam IEEE Xplore. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat 

pada IEEE SEM Overview. 

Untuk metode kedua, DOI (Digital Object Identifiers) membutuhkan 

pengiriman metadata agar dapat membuka file materi multimedia 

pada paper. IEEE telah menyediakan tools untuk mengumpulkan 
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metadata tersebut yang bernama Supplementary Material Metadata 

Capture. Metadata yang harus diberikan oleh penulis agar DOI dapat 

terhubung dengan IEEE Xplore ditunjukkan pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3. Metadata agar DOI terhubung dengan IEEE Xplorer 

Metadata Keterangan Contoh 

Nama dari paper 

yang ingin di-

submit 

Format dari file paper 

tersebut harus berupa PDF. 

Oleh karena itu, nama file 

tersebut harus 

mengandung ekstensi .pdf. 

Rtos_interrupt.pdf 

Ringkasan 

mengenai materi 

multimedia 

Sebuah ringkasan singkat 

mengenai konten yang 

ditampilkan dari materi 

multimedia. Penulis juga 

harus memastikan materi 

tersebut berhubungan 

dengan paper. 

Video ini menjelaskan 

bagaimana proses 

multitasking dapat 

dilakukan secara 

keseluruhan. Proses 

multitasking tersebut akan 

dibandingkan pada RTOS 

dan denga menggunakan 

interrupt.  

  Pada proses multitasking 

yang pertama, metode 

RTOS akan digunakan 

sebagai contoh. Proses 

multitasking pada RTOS 

akan lebih cepat jika 

dibandingkan dengan 

metode interrupt. 
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  Pada proses multitasking 

selanjutnya, metode 

interrupt akan digunakan 

sebagai contoh. Proses 

multitasking pada 

interrupt akan lebih akurat 

dibandingkan dengan 

metode RTOS. 

Nama file materi 

multimedia 

Nama lengkap yang 

digunakan pada file materi 

multimedia beserta dengan 

ekstensi dari file tersebut. 

RTOS_vs_Int.avi 

Ukuran dari file 

materi 

multimedia 

Ukuran dari file materi 

multimedia. Jika ukuran 

tersebut kurang dari satu 

megabyte, maka satuan 

yang digunakan adalah 

kilobyte. Jika lebih, maka 

satuan yang digunakan 

adalah megabyte. 

2.3MB 

Tipe dari file 

materi 

multimedia 

(jpeg, mp3, avi, 

atau yang 

lainnya) 

Tipe dari file matei 

multimedia yang digunakan. 

AVI 
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Platform yang 

dapat 

menjalankan 

materi 

multimedia 

tersebut. 

Platform yang dibutuhkan 

untuk menjalankan materi 

tersebut. Platform yang 

dicantumkan dapat berupa 

spesifik maupun kebutuhan 

secara luas. 

All 

Judul yang 

berhubungan 

dengan materi 

multimedia 

tersebut. 

Judul asli (bukan nama file) 

dari materi multimedia 

tersebut. 

Perbandingan RTOS 

multitasking dengan 

interrupt multitasking. 

 

Penulis juga dapat menambahkan informasi-informasi lainya kedalam 

metadadata dari materi multimedia. Metadata pada Tabel 5.4 tidak 

wajib untuk dicantumkan, namun dapat dicantumkan jika penulis 

merasa perlu. 

Tabel 5.4. Metadata tambahan 

Metadata Keterangan Contoh 

Deskripsi dari 

materi 

multimedia 

Deskripsi mengenai materi 

multimedia yang diunggah.  

Pada video ini, akan 

dijelaskan bagaimana 

perbandingan proses 

multitasking pada RTOS 

dan pada interrupt. 

Daftar nama 

pembuat 

materi 

Sebuah daftar nama dari 

pembuat file materi 

multimedia yang diunggah. 

Daftar nama tersebut tidak 

Ani, Budi; Rudi, Andi 
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multimedia. harus sama dengan daftar 

nama pada paper. 

 

Metadata tersebut dapat disimpan dalam suatu file xls, txt, atau xml. 

Pengurutan dari metadata tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Nama paper 

2. Ringkasan mengenai materi multimedia. 

3. Nama file dari materi multimedia. 

4. Ukuran dari file materi multimedia. 

5. Format dari file materi multimedia. 

6. Platform. 

7. Deskripsi dari file materi multimedia. 

8. Judul dari file materi multimedia. 

 

5.3.3. Daftar penulis dari file materi multimedia. 

Program dari Supplementary Material Metadata Capture dapat 

diunduh pada “LINK”. Sebelum memulai instalasi dari program 

tersebut, pengguna harus terlebih dahulu melihat kebutuhan 

perangkat minimum untuk program tersebut. Berikut adalah 

kebutuhan minimum yang diperlukan oleh program Supplementary 

Material Metadata Capture. 

- Java versi 1.5 atau lebih. 

- Sistem operasi Microsoft Windows. 

- Memiliki file IEEE_SEM_Metadata_Capture.zip yang dapat 

diunduh pada “LINK”. 

Jika seandainya versi Java tidak memenuhi, maka pengguna dapat 

menunduh versi Java terbaru pada : 
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http://java.sun.com/javase/downloads/index/jsp.  

Sebelum memulai penggunaan program Supplementary Material 

Metadata Capture, pengguna disarankan untuk membuat duplikasi 

paper beserta materi multimedia yang ingin dimasukkan metadata-

nya kedalam sebuah folder baru. Hal ini untuk memudahkan proses 

yang nantinya akan dilakukan pada Supplementary Material Metadata 

Capture. 

Setelah pengguna memenuhi seluruh kebutuhan minimum yang 

disyaratkan oleh Supplementary Material Metadata Capture, lakukan 

ekstraksi terhadap file IEEE_SEM_Metadata_Capture.zip. Setelah 

selesai dilakukan ekstraksi file IEEE_SEM_Metadata_Capture.zip, buka 

folder hasil ekstraksi kemudian double click file “Run.jar”. Gambar 5.10 

menunjukkan isi dari folder setelah di ekstraksi. 

 
Gambar 5.10. Isi dari folder ekstraksi beserta file “Run.jar” (ditandai dengan warna merah) 

Setelah program tersebut telah terbuka, tekan tombol “Continue” 

pada halaman pemberitahuan. Pengguna selanjunya akan berada pada 

halaman utama program Supplementary Material Metadata Capture. 

Terdapat dua bagian dari program ini. Bagian pertama adalah bagian 

atas program, dimana bagian tersebut digunakan untuk melakukan 

impor dan memasukan data. Bagian bawah digunakan untuk informasi 

mengenai publikasi dan mengatur materi multimedia. Gambar 5.11 

menunjukkan halaman depan dari program tersebut. 

 

http://java.sun.com/javase/downloads/index/jsp
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Gambar 5.11. Halaman depan dari program 

 

Pada menu program Supplementary Material Metadata Capture, 

terdapat lima pilihan yang berada dibawah menu File untuk pengguna. 

Pilihan pertama adalah bagian Open. Bagian ini bertujuan untuk 

membuka file yang dapat dibaca oleh program adalah XLS, XML, atau 

TXT. Isi dari file tersebut harus berupa informasi metadata yang telah 

diurutkan seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 

Untuk file XML, file tersebut hanya dapat dibuka jika file tersebut 

dibuat oleh program ini. Save/Save as bertujuan untuk melakukan 

penyimpanan terhadap metadata yang telah dibuat pada program ini 

ke suatu folder. Prepare for Submission merupakan pilihan untuk 

menyiapkan file agar dapat disubmit ke IEEE. Pilihan ini akan 

memunculkan file explorer. Pengguna harus mencari file folder yang 

berisi PDF beserta materi multimedianya. File dari XML tersebut juga 

harus berada di dalam foder tersebut. Nantinya, pilihan ini aan 

menghasilkan sebuah folder dengan nama”output-<nomor 

ISBN/ISSN>. Select Supplemental Electronic Material Files 

memasukkan file materi multimedia kedalam program. Secara 

otomatis, program tersebut akan mendeteksi dan mengisi metadata 
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nama file, ukuran file, dan tipe file. Nantinya, pengguna harus mengisi 

sendiri keterangan dari metadata lainnya. Terakhir, terdapat tombol 

Exit yang akan mengeluarkan pengguna dari program Supplementary 

Material Metadata Capture. Jika pengguna belum menyimpan hasil, 

maka program akan menawarkan untuk menyimpan hasil. 

 
Gambar 5.12. Menu File 

 

Terletak disebelah menu File, terdapat menu Edit. Menu ini hanya 

memiliki satu buah pilihan, yaitu Find. Pilihan tersebut bertujuan 

untuk menemukan teks pada bagian atas program pada halaman 

utama. 

Terakhir, terdapat menu Help. Menu ini memiliki dua buah pilihan. 

Pilihan pertama adalah About Supplementary Material Metadata 

Capture. Pilihan ini akan manampilkan informasi versi dari program 

Supplementary Material Metadata Capture. Informasi ini digunakan 

untuk melaporkan error kepada IEEE. Pilihan selanjutnya adalah 

Metadata Definitions. Pilihan ini akan menampilkan definisi dari 

metadata. Terdapat informasi mengenai metadata yang wajib 

dimasukan dan metadata yang opsional. Informasi mengenai 

metadata dapat dilihat pada Gambar 5.13. 
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Gambar 5.13. Informasi mengenai metadata 

 

Untuk memulai memasukkan metadata pada materi multimedia, 

pertama-tama masukkan informasi mengenai konferensi pada bagian 

bawah layar. Informasi tersebut meliputi Publication Type, Publication 

Title, ISBN, Volume dan Tahun seperti yang dicontohkan pada Gambar 

Gambar 5.14. 

 
Gambar 5.14. Informasi mengenai konferensi pada bagian bawah program 

Setelah informasi mengenai konferensi telah diisi, tekan plihan Select 

Supplemental Electronic Material Files dibawah menu File. Selnjutnya, 
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sebuah file explorer akan muncul. Seperti yang telah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya, navigasikan file explorer tersebut hingga menuju 

file yang berisi materi multimedia dan PDF. Selanjutnya, tekan “Open” 

untuk membuka file seperti pada Gambar 5.15. 

 
Gambar 5.15. File Explorer untuk membuka folder 

 

Setelah itu, file PDF dan file multimedia akan muncul pada halaman 

utama. Kita hanya membutuhkan materi multimedia saja, oleh karena 

itu, tekan tombol “Delete Supplementary Material” untuk 

menghilangkan file PDF. Contoh proses ini dapat dilihat pada Gambar 

5.16 dan Gambar 5.17. 



 

Prosedur Penyelenggaraan Konferensi Internasional | 198  

 
Gambar 5.16. Tampilan setelah membuka file 

 

 
Gambar 5.17.Tampilan setelah tombol “Delete Supplementary Material” ditekan 

 
Setelah itu, pengguna dapat mengisi secara manual informasi-

informasi yang diperlukan untuk metadata tersebut. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara menekan bagian yang kosong dan mengetikkan 

isi dari metadata. Khusus untuk metadata “Person”, pengguna harus 

menekan tombol “Manage Author Names” pada bagian atas halaman 

utama. Setelah pengguna menekan tombol tersebut, sebuah halaman 
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baru akan muncul. Pertama-tama, pilih paper PDF yang ingin 

ditambahkan metadatanya seperti pada Gambar 5.18. 

 
 

Gambar 5.18. Halaman untuk memasukkan nama pembuat file materi multimedia 

Setelah itu, pilih file materi multimedia yang di inginkan dengan 

memilih pada boks pilihan bagian kanan. Setelah itu, pengguna sudah 

bisa menuliskan nama pembuat materi multimeda tersebut dengan 

cara menekan tombol “Add”. Setelah menekan tombol tersebut, 

pengguna harus menekan bagian putih pada “Given Name” dan 

“Surname” untuk mengetikan nama pembuat file materi multimedia. 

Jika seandainya pengguna salah memasukkan nama, pengguna dapat 

menekan tombol “Delete” pada nama yang ingin dihapuskan. Setelah 

selesai memasukkan nama-nama yang di inginkan, tekan tombol 

“Done” (Gambar 5.19).  
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Gambar 5.19. Halaman setelah nama pembuat file materi multimedia dimasukkan 

 

Setelah pengguna selesai memasukkan seluruh bagian dari metadata, 

pengguna harus menyimpan metadata yang telah dikerjakan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan menekan pilihan Save/Save As dibawah menu 

File. Setelah menekan pilihan tersebut, sebuah folder explorer akan 

muncul. Navigasikan explorer tersebut ke folder dimana letak PDF dan 

file materi multimedia disimpan dan tekan tombol “Save”. Proses ini 

dapat dilihat pada Gambar 5.20. 

 
Gambar 5.20. Folder navigator untuk menympan metadata sementara 

Setelah pengguna menyimpan metadata sementara, periksa kembali 

seluruh field pengisian untuk metadata. Jika seluruh isian tersebut 
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sudah benar, maka lakukan finalisasi dengan menekan pilihan Prepare 

for Submission dibawa menu File. Setelah menekan pilihan tersebut, 

sebuah folder explorer kembali aan muncul. Navigasikan explorer 

tersebut ke folder dimana letak PDF dan file materi multimedia 

disimpan dan tekan tombol “Open” seperti pada Gambar 5.21. 

 
Gambar 5.21. Folder navigator untuk menyiakan submission 

Setelah menekan tombol “Open” sebuah halaman baru akan muncul. 

Untuk memulai persiapan untuk submission, tekan tombol “Start” 

(Gambar 5.22). 

Setelah tulisan “Copying Files Done!” telah muncul, maka pengguna 

dapat menutup seluruh jendela dari program Supplementary Material 

Metadata Capture. Setelah itu, buka kembali folder documents. 

Sebuah folder bernama “output-<ISBN/ISSSN Konferensi>” akan 

berada pada folder tersebut. Folder tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 5.23. 
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Gambar 5.22. Langkah terakhir untuk menyiakan submission 

IEEE meminta penulis untuk kembali memeriksa kompatibilitas antara 

PDF yang digunakan dengan PDF sesuai dengan spesifikasi IEEE Xplore. 

Program pendeteksi kompatibilitas dapat diunduh pada 

http://www.ieee.org/documents/PitStop%20Profile-

21%20May%202013.zip.  

Program tersebut pada intinya akan memeriksa apakah versi dari PDF 

tersebut kurang dari Acrobat 5 (PDF 1.4) atau lebih dari Acrobat 7 (PDF 

1.6). 

 
Gambar 5.23. Lokasi folder akhir untuk dilakukan submit 

 

http://www.ieee.org/documents/PitStop%20Profile-21%20May%202013.zip
http://www.ieee.org/documents/PitStop%20Profile-21%20May%202013.zip
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Setelah semua penulis PDF diperoleh, penyelenggara konferensi 

menyiapkan Daftar Packing List menggunakan Packing Generator 

(ZDOI IP, 625 KB)  

http://www.ieee.org/documents/plg_version_1.5.zip.  

Alat ini memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi semua file PDF 

dengan jenis konten, yang memastikan bahwa semua file dapat 

dipertanggungjawabkan kepada IEEE selama pemrosesan. Harap 

diingat untuk memasukkan semua materi konferensi anda daftar 

packing list (Cover, Daftar Isi, Indeks Penulis, dll). Jika file ini tidak 

muncul pada Daftar Packing, maka tidak akan di-upload ke IEEE Xplore. 

Untuk memulai menyiapkan Daftar Packing List, penulis harus 

membuka program dengan menekan program “packinglist_v1.5.jar” 

pada folder Packing Generator yang telah diunduh sebelumnya. 

Setelah itu, pengguna akan berada pada halaman utama program. 

Untk melanjutkan, pastikan pilihan berada pada “Conference 

Proceedings”. Hal ini karena kita akan membuat Daftar Packing List 

untuk sebuah proceeding. Antarmuka program ini dapat dilihat pada 

Gambar 5.24. 

http://www.ieee.org/documents/plg_version_1.5.zip
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Gambar 5.24. Antarmuka depan pada IEEE Packing List Generator 

Setelah itu, tekan tombol “Preferences..” untuk memulai pengaturan. 

Pengguna akan berada pada halaman “Set Preferences”. Halaman ini 

akan memaparkan pengaturan-pengaturan untuk proceeding 

pengguna. Untuk bagian “Open access”, pengguna tidak akan bisa 

memilih pengaturan apapun. Untuk pengaturan “No-show”, pengguna 

disarankan untuk memilih pilihan pertama, yaitu “Default is DO NOT 

implement a no show policy”. Hal ini akan menyebabkan seluruh 

paper tidak terkena “no show policy”. Setelah itu, pada “Scope-

Quality”, pengguna disarankan untuk memilih pilihan petama, yaitu 

“Default is DO NOT identify scope-quality issues. Halaman awal dapat 

dilihat pada Gambar 5.25. 
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Gambar 5.25. Halaman “Set preferences” pada program 

Jika sudah selesai melakukan pengaturan, tekan tombol “Save”, lalu 

pengguna akan berada pada halaman awal dari program. Untuk 

melanjutkan, tekan tombol “Next>>”. Pengguna kemudian akan 

berada pada halaman “Publication Info”. Pada halaman ini, pengguna 

harus memasukkan informasi-informasi mengenai konferensi dari 

proceeding yang ingin di-submit. Pertama-tama masukkan informasi 

mengenai judul konferensi, lokasi konferensi, tanggal dari konferensi 

yang diselenggarakan serta volume dari konferensi. Setelah itu, 

masukkan nomor ISBN atau ISSN. Nomor tersebut bergantung pada 

nomor mana yang digunakan oleh konferensi. Setelah informasi 

mengenai konferensi telah selesai diisi, masukkan informasi mengenai 

data diri yang mengirimkan proceeding kepada IEEE. Hal tersebut 

meliputi nama, email, dan nomor telepon dari individu tersebut. 

Berikut adalah contoh dari Publication Info yang telah diisi seperti 

Gambar Gambar 5.26. 
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Gambar 5.26. Halaman pengisian “Publication Info” 

Setelah pengguna telah mengisi seluruh informasi pada halaman 

tersebut, pengguna harus menekan tombol “Next>>” untuk 

melanjutkan. Jika halaman “PDF Browser” telah muncul, proses 

validasi data sudah benar. Halaman depan dapat dilihat pada Gambar 

5.27 

 
Gambar 5.27. Halaman PDF Browser untuk meload seluruh PDF 
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Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya jika pengguna memeriksa 

kembali penamaan file PDF agar sesuai dengan aturan yang telah 

diberikan oleh IEEE. Penamaan file PDF tersebut harus berupa [nama 

file].pdf, dengan ekstensi huruf kecil. Selain itu, tidak boleh ada titik “.” 

Selain pada ekstensi. Maksimum nama file dengan ekstensi adalah 50 

karakter dan hanya mengandung karakter 1-9, a-z, A-Z, -, _. Selain 

karakter yang telah disebutkan sebelumnya, tidak boleh dicantumkan 

pada nama file PDF. Jika sudah memerika, pengguna harus menekan 

tombol “Browse”. Setelah menekan tombol tersebut, pengguna akan 

berada pada halaman file browser. Navigasikan browser tersebut ke 

folder dimana pengguna menyimpan seluruh file pdf seperti Gambar 

5.28. 

Setelah pengguna menekan tombol “Open” pada folder yang berisi file 

pdf, program secara otomatis akan menampilkan seluruh pdf yang 

berada pada folder tersbebut. Untuk memasukkan seluruh pdf, tekan 

tombol “Select All”. Pilih paper pada kolom “No Show” jika paper 

tersebut “No Show” pada saat konferensi. Setelah itu, jika terdapat 

multimedia pada pdf tersebut, tekan tombol “Manage Multimedia” 

lalu pilih folder zip dimana folder tersebut merupakan folder yang 

telah dibuat seperti pada bagian sebelumnya (Gambar 5.29). 
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Gambar 5.28. File Browser pada program IEEE 

 

 
Gambar 5.29. Packing List Generator 

 

Jika pengguna telah selesai, tekan tombol “Save Packing List”. Sebuah 

file browser akan muncul. Navigasikan browser tersebut kedalam 

folder yang diinginkan lalu tekan tombol “Save”. Hal ini dicontohkan 

pada Gambar 5.30. 

 
Gambar 5.30. Save packing list 
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Setelah semua laporan yang dibutuhkan oleh IEEE telah dipenuhi oleh 

pengguna, copy semua file (termasuk Packing List, meliputi, materi 

depan, daftar isi, paper teknis dan indeks author) ke CD-ROM / USB 

dalam bentuk PDF terpisah, didalam file yang tergabung. Ini adalah 

IEEE Xplore CD-compliant Anda. Perhatikan bahwa CD Xplore-

compliant ini tidak sama dengan proses konferensi CD-ROM yang 

dapat didistribusikan kepada peserta di konferensi. 

Untuk memberikan CD Xplore-compliant untuk staf Program Publikasi 

IEEE Conference, sertakan semua bahan yang diminta dalam LOA. 

Laporan IEEE dikumpulkan dalam bentuk hardcopy ke IEEE Pusat di 

New Jersey (Amerika) 

IEEE Conference Operations 
445 Hoes Lane 
Piscataway, NJ 08854 USA 
Fax: +1 732 981 1769 
Email: conference-ops@ieee.org 
Availability: Monday-Friday 08:00 - 16:30 Eastern Standard Timeas 
IEEE: Advancing Technology for Humanity 
 

5.4. Contoh Pengindeksan oleh SCOPUS 

Untuk mengajukkan judul proceeding hasil dari konferensi agar dapat 

di indeks pada Scopus, penyelenggara konferensi dapat mengajukan 

judul konferensi beserta proceeding kepada Scopus. Sebelum 

memulai, ada baiknya kita mencermati kebutuhan minimum yang 

diberikan oleh Scopus mengenai proceeding yang akan kita indeks. 

Syarat pertama adalah proceeding tersebut sudah harus terbit serta 

memiliki nomor ISBN. Setelah itu, konten yang berada dalam 

proceeding juga telah di-review oleh reviewer konferensi. Seluruh 

artikel di dalam proceeding penyelenggara konferensi juga harus 

memiliki judul dan abstrak dalam bahasa Inggris. Font dari bagian 
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referensi harus menggunakan Roman Font. Terakhir, penyelenggara 

konferensi harus menyertakan etika publikasi dan pernyataan 

publikasi tersebut bebas dari malpraktek. 

Jika penyelenggara konferensi telah selesai memeriksa persyaratan-

persyaratan yang diberikan oleh Scopus, penyelenggara konferensi 

dapat membuka halaman: 

http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm  

untuk memulai pengajuan judul konferensi dan proceeding kepada 

Scopus (SCOPUS, 2015). Setelah halaman tersebut terbuka, 

penyelengga konferensi akan diberi informasi mengenai Scopus Title 

Suggestion seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. 

Jika penyelenggara konferensi telah memenuhi seluruh kebutuhan 

yang diberikan oleh Scopus, tekan tombol pada bagian “Agreement” 

lalu klik tombol “Next”. 

Setelah menekan tombol “Next”, pengguna akan berada pada 

halaman kedua. Pertama-tama penyelenggara konferensi harus 

mencari daftar konferensi pada file excel yang berisi seluruh judul 

proceeding konferensi yang telah terindeks oleh Scopus. Jika 

penyelenggara konferensi sudah memiliki judul untuk konferensi, 

pengguna dapat mencari judul tersebut pada file .xlc dengan 

menggunakan fitur search. Jika tidak terdapat judul yang ingin 

penyelenggara ajukan, maka penyelenggara konferensi dapat 

menggunakan konferensi tersebut. 

http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm
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Gambar 5.31. Langkah pertama dari Scopus Title Suggestion 

Judul yang diusulkan oleh pengguna akan di-review oleh Scopus. 

Walaupun tidak menggunakan judul yang telah dipakai oleh konferensi 

lainnya, Scopus tidak menjamin bahwa judul akan tersebut layak untuk 

diindeks pada Scopus. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang 

matang sebelum melakukan langkah-langkah dibawah ini. Setelah 

selesai memeriksa seluruh keperluan, penyelenggara konferensi dapat 

menekan tombol “Next”. 

Penyelenggara konferensi selanjutnya akan berada pada halaman 

untuk mengisi data diri. Isilah data diri sesuai dengan yang telah 

tertera pada halaman tersebut, dimulai dari gelar, nama, alamat surel, 

jabatan pada fakultas, institusi, dan negara. Setelah itu, berikan relasi 

antara penyelenggara konferensi dengan proceeding yang akan di 

indeks ke Scopus. Dalam hal ini, penyelenggara konferensi dapat 
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menjadi Co-Editor, ataupun Editor-in-Chied dari konferensi tersebut. 

Selanjutnya, tekan tombol “Next” untuk melanjutkan. 

 
Gambar 5.32. Pencarian judul konferensi pada file excel Scopus 
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Gambar 5.33. Halaman pengisian informasi pribadi pada Scopus 

  

Selanjutnya, penyelenggara konferensi harus memasukan informasi 

mengenai konferensi yang telah diadakan. Pertama-tama, masukkan 

nama dari konferensi yang penyelenggara telah adakan. Perlu diingat 

bahwa nama yang dimasukkan tidak boleh mengandung singkatan. 

Contohnya, dalam kasus ICACSIS, nama yang dimasukkan pada isian 

pertama adalah “International Conference on Advanced Computer 

Science and Information Systems, ICACSIS 2012”. Setelah itu, 

masukkan nama keterangan tambahan pada isian berikutnya, diikuti 

oleh judul pada bahasa lainnya (jika ada). Setelah itu, masukkan 

informasi mengenai ISBN yang telah diajukan penyelenggara 

konferensi beserta informasi mengenai penerbit dari proceeding 

tersebut. Pada bagian terakhir yang berjudul “has the title been 

evaluated for Scoups coverage before”, jika penyelenggara konferensi 
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telah mengajukan pada Scopus sebelumnya, masukkan cover letter 

dari reviewer mengani judul yang telah penyelenggara unggah 

sebelumnya. Jika tidak, maka pilih bagian “No”. Untuk melanjutkan, 

penyelenggara konferensi dapat menekan tombol “Next”. 

 
Gambar 5.34. Halaman informasi mengenai konferensi pada Scopus 

Selanjutnya, penyelenggara konferensi harus mengunggah sampel dari 

proceeding yang akan di indeks oleh Scopus. Sebelum mengunggah 

sampel, pengguna harus memperhatikan beberapa hal dibawah ini: 

- Sampel dari proceeding yang akan dikirimkan kepada Scopus 

harus memiliki abstrak yang berbahasa inggris. Abstrak yang 

berbahasa inggris merupakan hal yang diwajibkan agar 

proceeding di indeks oleh Scopus. 
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- Jika pengguna tidak dapat mengunggah seluruh sampel 

proceeding, unggah minimal sembilan sampel artikel dengan 

daftar isi proceeding. 

- Jika mengunggah proceeding, unggah minimal 3 proceeding dari 

konferensi terdahulu.  

- Maksimal ukuran dari sampel yang diunggah adalah 10 Mb. 

 

 
Gambar 5.35. Halaman untuk mengunggah sampel artikel pada Scopus 

Selanjutnya, penyelenggara konferensi harus mengisi informasi 

mengenai konferensi yang digelar. Informasi tersebut meliputi 

pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai konferensi tersebut.  

Setelah penyelenggara konferensi telah selesai mengisi informasi 

tersebut, penyelenggara konferensi dapat menekan tombol “Next” 

untuk melakukan finalisasi. Jika terdapat beberapa poin yang perlu 
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ditinjau kembali, penyelenggara konferensi dapat menekan tombol 

“Back” untuk meninjau poin kembali. 

 
Gambar 5.36. Halaman pengisian informasi tambahan mengenai proceeding pada Scopus 
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Gambar 5.37. Finalisasi proses pengisian form 

 

5.5. Contoh Kerjasama dengan Procedia (ELSEVIER) 

Procedia adalah sebuah kompilasi dari prosiding konferensi 

internasional yang tersedia secara online. Procedia bersifat open 

Access, yang berarti dapat diakses oleh siapapun, dan bersifat gratis 

untuk dibaca. Kompilasi dari prosiding ini dikelola oleh Elsevier, yakni 

salah satu penerbit terkemuka di dunia. Satu prosiding konferensi 

internasional akan menjadi satu buah volume dalam Procedia.  

Procedia memiliki 20 jenis kategori prosiding. Berikut adalah daftar 

dari kategori yang disediakan oleh Procedia. 

 

● AASRI Procedia 

● Agriculture and Agricultural 

● IERI Procedia 

● Procedia IUTAM 
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Science Procedia 

● APCBEE Procedia 

● Aquatic Procedia 

● Procedia Chemistry 

● Procedia CIRP 

● Procedia Computer Science 

● Procedia Earth and 

Planetary Science 

● Procedia Economics and 

Finance 

● Energy Procedia 

● Procedia Engineering 

● Procedia Environmental 

Sciences 

● Procedia Food Science 

● Procedia Manufacturing 

● Materials Today Procedia 

● Procedia Materials Science 

● Physics Procedia 

● Procedia Social and 

Behavioral Sciences 

● Systems Engineering 

Procedia 

● Procedia Technology 

● Transportation Research 

Procedia 

● UMK Procedia 

● Vaccinology Procedia 

 

Untuk medaftarkan konferensi kepada Procedia, penyelenggara 

konferensi cukup mengisi formulir yang telah diberikan oleh Procidia 

pada halaman utama dari Procedia www.globaleventslist.elsevier. 

com/organizers/proceedings/.  

 

Setelah penyelenggara telah memasukan data dan mengirim formulir 

terserbut kepada pihak elsevier, penyelenggara akan diberikan sebuah 

formulir proposal yang lebih detil. Formulir tersebut mengharuskan 

penyelenggara konferensi untuk mengisi detil mengenai konferensi.  

Hal ini meliputi nama, deskripsi, lingkup, proses review, dan beberapa 

pertanyaan tambahan lainnya. Hal ini untuk agar pihak Elsevier dapat 

memastikan kualitas dari konferensi yang akan dimasukan kedalam 

Procedia. Gambar 5.38 merupakan salah satu kategori dari Procedia, 

yakni Computer Science. 
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Gambar 5.38. Contoh Kategori pada Procedia 

 

Dalam memasukkan data konferensi kedalam formulir proposal untuk 

Procedia, terdapat beberapa hal yang harus penyelenggara 

perhatikan. Hal pertama yang  harus diperhatikan adalah untuk 

memastikan bahwa scope atau lingkup dari konferensi dengan subyek 

dari Procedia yang akan dituju. Hal ini dapat ditinjau dengan cara 

membaca isi dari Procedia yang sudah terbit pada halaman online 

Procedia seperti Gambar 5.39. Pastikan lingkup dari konferensi 

tersebut diperiksa dan diverifikasi, karena merupakan hal yang sangan 

fundamental dan berpengaruh besar terhadap pertimbangan Procedia 

untuk memasukkan konferensi anda  kedalamnya. 

 

Setelah lingkup dari konferensi sudah diverifikasi kesamaanya dengan 

subyek dari Procedia, pastikan bahwa anda dapat menjelaskan proses 

review dari konferensi anda secara detail. Hal ini merupakan salah 

satu penilaian kelayakan konferensi anda untuk dimasukkan kedalam 

Procedia. Procedia ingin memastikan bahwa setiap paper yang maşuk 

kedalam prosiding konferensi telah melewati proses peer review. Hal 

ini untuk memastikan bahwa paper yang terdapat pada konferensi 

anda memiliki orisinalitas yang baik. Di bagian ini, sangat dianjurkan 

untuk memasukkan program committee dari konferensi anda yang 
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memiliki reputasi baik dalam dunia akademia. Hal ini untuk 

memastikan bahwa paper yang terdapat pada prosiding anda telah di 

review oleh program committee yang telah memiliki reputasi baik di 

dunia akademis. Selain itu, anda juga dapat menjelaskan bagaimana 

anda dapat memastikan bahwa prosiding dari konferensi anda bebas 

dari masalah etis, seperti plagiarisme. Sangat disarankan bahwa 

konferensi yang telah dilaksanakan diikuti oleh peserta yang berasal 

lebih dari 20 negara. Hal ini bertujuan untuk lebih memastikan dan 

meyakinkan Procedia bahwa konferensi yang dilaksanakan merupakan 

konferensi yang banyak diminati oleh peserta internasional. 

 

 
Gambar 5.39. Contoh Procedia yang Sudah Terbit 

 

Sama halnya dengan IEEE, Procedia juga mewajibkan seluruh paper 

yang dimasukkan kedalam prosiding konferensi dipresentasikan pada 

konferensi tersebut.  Selain itu, topik dari setiap paper (bukan hanya 

konferensi) harus sesuai dengan topik Procedia yang dituju. Pastikan 

hal ini dilakukan dan diverifikasi oleh tim penyelenggara, karena hal ini 

merupakan salah satu poin penilaian paling penting. 
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Jika Procedia telah setuju untuk mempublikasikan prosiding dari 

konferensi anda, maka anda akan dikirimkan template dari format 

publikasi Procedia. Pastikan seluruh paper dalam prosiding anda telah 

mengikuti template tersebut. 

5.6. Pemeriksaan oleh iThenticate 

Plagiarisme merupakan salah satu hal yang paling dilarang di dalam 

dunia edukasi. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian 

sebelumnya, hal ini dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak 

sengaja. Hal ini juga dapat dilakukan terhadap karya diri sendiri (auto-

plagiarism) maupun terhadap karya orang lain. Salah satu indikator 

konferensi yang berhasil dilaksanakan dengan baik adalah konferensi 

tersebut terbebas dari jeratan plagiarisme. Hal ini juga banyak di 

syaratkan oleh masing-masing institusi pengindeks konferensi.  

Untuk melakukan pemeriksaan plagiarisme, dapat dilakukan dengan 

cara memeriksa satu-persatu dengan mencari kalimat tersebut dengan 

menggunakan salah satu search engine. Hal ini sangat efektif, namun 

sangat menghabiskan waktu, terlebih lagi jika konten artikel berjumlah 

sangat banyak. Oleh karena itu, penyelenggara konferensi sangat 

disarankan untuk menggunakan sebuah pemeriksa plagiarisme 

otomatis, salah satu contoh paling popular adalah iThenticate. 

iThenticate adalah suatu plagiarism software yang dapat memberikan 

penilaian (dalam persentase) suatu dokumen dalam hal kemiripannya 

dengan dokumen lain. iThenticate akan membandingkan dokumen 

yang dikirimkan oleh pengguna dengan database jurnal dan konten 

pada web umum. 

Dokumen yang dikirimkan kepada iThenticate sebaiknya belum pernah 

ter-publish agar dapat mempermudah penilaian. Setelah selesai 

melakukan verifikasi dokumen, sebuah hasil similarity index akan 
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diberikan. Index ini merupakan persentase kemiripan dengan 

dokumen lain, iThenticate tidak dapat menentukan apakah dokumen 

tersebut merupakan plagiarisme, yang ditampilkan adalah persentase 

kemiripan. Gambar 5.41 merupakan salah satu contoh artikel yang 

telah diperiksa dengan menggunakan iThenticate. 

 

Gambar 5.40. Halaman awal dari iThenticate 

 

Gambar 5.41. Hasil pemeriksaan iThenticate 
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Setelah pemeriksaan telah selesai, iThenticate akan menyediakan 

persentase keseluruhan artikel yang mirip dengan artikel lain yang 

sudah pernah ter-publish. Bagian yang diduga mirip akan ditandai 

dengan highlight berwarna. Setiap warna yang berbeda menandakan 

satu buah sumber yang berbeda. Sumber dari tulisan tersebut tersedia 

pada bagian kiri dari halaman. Selain itu, persentase sumber dari 

keseluruhan kemiripan artikel juga disediakan oleh iThenticate. 

Dalam pemeriksaan, penyelenggara konferensi juga dapat mengatur 

beberapa parameter, seperti jumlah kata minimum, persentase 

keseluruhan minimum, memasukan kata dalam tanda kutip, 

memasukan daftar pustaka, dan berbagai macam pengaturan lainnya.  

Dalam sebuah konferensi, toleransi maximal index kesamaan tersebut 

dapat berbeda-beda. Nilai toleransi tersebut pada umumnya 

disepakati oleh para dewan editor konferensi. Jumlah standar yang 

umum untuk dipakai dalam konferensi adalah 25%. 
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