Panduan Peserta Presentasi “Call For Paper”

1. Peserta Seminar Nasional dan Call for Paper diharapkan melakukan registrasi pada
tanggal 1 Agustus 2018 pada pukul 07.30 di Gedung Graha Wiyata Lantai IX
2. Pada saat registrasi, peserta di harapkan menunjukkan bukti transfer dan LOA
penerimaan abstrak
3. Peserta WAJIB mengikuti seluruh rangkaian acara Seminar Nasional dan Call for Paper
Dies Natalis Untag Surabaya hingga selesai. Adapun jadwal kegiatan telah terlampir
bersama dengan surat dan panduan presentasi.
4. Peserta juga akan mengikuti kegiatan Gala Dinner di Rumah Walikota Surabaya selepas
kegiatan presentasi pada pukul 18.00 – selesai.
5. Pengumpulan slide presentasi maksimal sudah diterima oleh pihak Panitia pada tanggal
31 Juli 2018 pukul 23.59 WIB. Slide presentasi dikirimkan melalui email :
semnas60@untag-sby.ac.id , adapun slide yang akan ditampilkan maksimal ialah 12 slide
6. Dalam slide presentasi harus memuat hal-hal yang berkaitan dengan isi dalam paper.
Misalnya, memuat latar belakang, tujuan, hipotesa, tinjauan pustaka, metode, hasil dan
kesemipulan, dsb nya.
7. Alokasi waktu yang diberikan kepada peserta adalah sebagai berikut :
a. Presentasi paper maksimal 10 menit
b. Tanya jawab dan diskusi dengan reviewer maupun peserta lainnya maksimal 5 menit
Presentasi akan dilaksanakan di depan reviewer dan tim paper lainnya yang telah dibagi
dalam beberapa kelas.
8. Peserta akan terbagi menjadi sembilan kelompok dalam ruangan yang berbeda. Seluruh
kegiatan paper akan dilaksanakan di Gedung Graha Wiyata Lantai VIII
9. Time keeper dan fasilitator akan bertugas mendampingi peserta dalam kegiatan
presentasi. Daftar pembagian ruangan, akan di informasikan pada tanggal 31 Juli 2018
melalui email.

10. Peserta mengenakan pakaian batik yang rapi, bersepatu dan diijinkan mengenakan jas
almamater atau atribut universitas masing-masing pada saat melakukan presentasi

11. Panitia menyediakan peralatan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan presentasi
yaitu laptop, LCD Proyektor, pointer, papan tulis dan spidol. Adapun sarana dan
prasarana lainnya yang tidak disebutkan dalam poin sebelumnya maka diharapkan peserta
dapat menyiapkan secara mandiri.
12. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Rida WA 08113542006

DAFTAR HOTEL SEKITAR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

1. Hotel Gunawangsa Manyar
Jalan Menur Pumpungan No.62, Manyar, Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota SBY, Jawa
Timur 60118
Harga : 300.000- 500.000 / per malam (via travelokas)
2. Hotel Ayola La Lisa
Jl. Raya Nginden No.82, Baratajaya, Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60284
Harga : 450.000-600.000 / per malam (via traveloka)
3. Country Heritage Resort Hotel
Jalan Nginden Intan Utara Blok A9 No.7, Ngenden Jangkungan, Sukolilo, Kota SBY,
Jawa Timur 60118
Harga : 200.000-350.000/ per malam (via traveloka)

