
KUOTA 

Peserta Seminar : 

230 orang (80 delegasi+150 umum). 

Peserta Konferensi : 

80 orang (delegasi) dengan rincian 20 orang di masing-masing room. 

Rincian room : Budaya, Lingkungan, Pendidikan dan Politik. 

KETENTUAN UMUM 

a. Participation of Delegate  

Persyaratan : 

1. Mengisi formulir pendaftaran di website IAS 2014 www.iasunpad2014.wordpress.com 

2. Mahasiswa maksimal semester 7 atau Pelajar SMA (foto KTP dan KTM/Kartu Pelajar 3 

lembar) ; 

3. Transkrip Nilai minimal IPK 3.00 / untuk mahasiswa baru dan pelajar SMA rata–rata 

nilai raport minimal 7.50 (foto copy transkrip nilai 1 lembar) ; 

4. Mengirimkan Motivation Letter ; 

5. Mengirimkan Curriculum Vitae ; 

6. Mengirimkan foto berwarna 4x6 (1 lembar) ; 

7. Mahasiswa atau Pelajar aktif di organisasi kepemudaan. (surat rekomendasi dari BEM / 

OSIS dan Organisasi yang diikuti minimal 1) ; 

8. Memiliki bakat seni budaya daerah masing–masing (menyanyi lagu daerah, puisi, atau 

tari) ; 

9. Aktif dalam kegiatan kepanitiaan di universitas atau sekolah ; 

10. Memilih satu sub tema sesuai minat dan fokus yang ingin diikuti ; 

11. Mengirimkan esai sesuai dengan sub tema yang telah dipilih ; 

12. Mengirimkan seluruh berkas ke e-mail iasunpad2014@gmail.com 

13. Membayar biaya admisi ketika dinyatakan lolos seleksi pada tanggal 26 Desember 2013 

dengan maksimal pembayaran tanggal 10 Januari 2014. 
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b. Participation of National Seminar 

Persyaratan : 

1. Terbuka untuk Umum, Mahasiswa, dan Pelajar SMA. 

2. Membayar biaya admisi yang sudah ditentukan. 

3. Mengisi formulir pendaftaran online via website IAS 2014. 

 

KETENTUAN KHUSUS 

1. Peserta adalah 1 (satu) tim yang terdiri dari 1-3 orang pertimnya dari satu 

sekolah/universitas yang sama. 

2. Setiap sekolah/universitas boleh mengirimkan lebih dari 1 (satu) tim. 

3. Setiap tim mengirimkan 1 buah esai mengenai topik yang disediakan di tiap-tiap room 

sesuai dengan yang telah dipilih. Tim yang telah memilih satu room tidak dapat 

berpindah ke room lainnya. 

4. Pengetikan Esai 

Esai diketik spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 (Font Times New Roman 12pt). 

Batas Pengetikan 

Kanan : 3 cm 

Kiri : 4 cm 

Atas : 4 cm 

Bawah : 3 cm 

Tidak ada batasan banyaknya halaman. 

5. Esai dilampirkan bersama dengan persyaratan lainnya atau dikirim dalam bentuk soft 

copy (format *.doc atau *.docx dan portable document format atau *.pdf). Cara 

penamaan soft copy (file): “NAMA-PERGURUAN TINGGI-JUDUL ESAI” Contoh: 

“ZSABRINA MARCHSYA AYUNDA-UNIVERSITAS PADJADJARAN-BATALKAN 

IZIN PENEBANGAN HUTAN KEPULAUAN ARU” 

6. Sifat dan isi tulisan 

Sifat dan isi tulisan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a. Objektif 

1) Tulisan tidak bersifat emosional. 

2) Tulisan didukung dengan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. 



3) Bersifat original (asli) bukan jiplakan. 

b.  Logis 

1) Esai memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis-sintesis, kesimpulan, dan 

harus memuat saran-saran atau rekomendasi. 

2) Isi tulisan berdasarkan pada tinjauan pustaka atau hasil pengamatan, tetapi bukan 

hasil penelitian eksperimental 

7. Hak publikasi naskah menjadi milik panitia. Nama penulis akan dicantumkan apabila 

naskah dipublikasikan. 

8. Setiap tim wajib melengkapi berkas yang telah ditentukan oleh panitia. Berkas dikirim ke 

e-mail iasunpad2014@gmail.com dalam bentuk soft copy dalam bentuk gabungan 

seluruh berkas (format *.zip). Waktu pengiriman Selasa, 26 November 2013-Selasa,10 

Desember 2013 pukul 23.59 WIB. 

9. Pengiriman esai boleh dilakukan secara menyusul, maksimal 2 minggu setelah berkas 

dikirim, apabila saat mengirimkan berkas lain pengerjaannya belum selesa, Batas akhir 

pengumpulan naskah esai adalah 23 Desember 2013 , pukul 23.59 WIB. 

10. Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, peserta wajib membayar biaya admisi 

sebesar Rp 650.000,00/orang (termasuk biaya makan, hotel, akomodasi selama 3 hari di 

Bandung, tiket 2 sesi seminar nasional, tiket konferensi, gala dinner dan tiket cultural 

visit) ke rekening BNI 0298579358 a/n Widya Finizzka pada tanggal 26 Desember 2013 

dengan maksimal pembayaran tanggal 10 Januari 2014. 

11. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka peserta harus menginformasikan kepada 

pihak panitia registrasi yaitu kepada Siti Dwi Lestari (089622831283) dengan maksimal 

1 hari keterlambatan, setelah itu apabila ada keterlambatan maka peserta dinyatan gugur. 

12. Apabila peserta mengundurkan diri maka peserta harus memberikan keterangan kepada 

pihak panitia dengan ketentuan: 

 Apabila peserta belum melakukan pembayaran:  

Peserta harus memberikan keterangan pengunduran diri maksimal 7 hari sebelum 

pembayaran ditutup yaitu pada tanggal 3 Januari 2014. 

 Apabila peserta telah melakukan pembayaran:  
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Peserta harus memberikan keterangan pengunduran diri maksimal sebulan 

sebelum penyelengaraan Indonesia Agent Summit 2014 yaitu tanggal 6 Februari 

2014. Dengan pemotongan biaya administrasi sebesar 40% dari keseluruhan 

(termasuk biaya booking hotel, cultural visit, serta konsumsi). 

 Panitia akan mengirimkan kembali uang yang dikirimkan peserta setelah ada 

pemotongan sebesar 40% maksimal 2 hari setelah peserta memberikan keterangan 

pemngunduran diri. 

 

 

 

Important Dates 

Kegiatan Waktu 

Pendaftaran 26 November-24 Desember 2013 

Pengiriman Data Pribadi 26 November-10 Desember 2013 

Pengiriman essai 11 Desember-24 Desember 2013 

Pengumuman seleksi 26 Desember 2013 

Batas Pembayaran  10 Januari 2014 

Seminar dan Konferensi Nasional 6,7,8 Maret 2014 

 


