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Registration Guide :

Registrasi (1 April - 20 Juni 2014 )

Pemakalah melakukan registrasi online di website seminar,
yaitu: http://www.seminarttglipi.com/ dengan mengklik
menu: “Registration” yang ada di atas halaman web atau
dapat langsung meng-klik (REGISTRASI DI SINI).
Pemakalah mengisi “registration form”
Pemakalah akan mendapatkan account (user name dan
password)

Submit Abstrak (1 April - 20 Juni 2014)

Pemakalah melakukan login
Pemakalah mengisi judul dan kata kunci pada textbox yang
disediakan
Pemakalah mengupload dan mengirim attachment file abstrak
(format : penulis_judul.doc atau penulis_judul.docx) pada
menu Upload Abstrak”
Pemakalah mengecek daftar abstrak yang diterima pada
menu: Daftar Abstrak”

Pengumumam abstrak yang lolos seleksi bisa dilihat di menu:
“Daftar Abstrak Diterima”. Pada tanggal 11 Juli 2014

Submit Paper (11 Juli 2014 - 15 September 2014)

Template paper bisa diunduh di menu “Download”
Pemakalah melakukan login kemudian mengunggah dan
mengirim attachment file Paper dengan berkestensi (.doc
atau  .docx) dan Slide Presentation (format: .ppt atau 
.pdf) yang telah di "Compress" (.zip atau .rar) pada menu
"Upload Paper"
Pemakalah mengecek daftar Paper dan Slide Presentation
yang diterima pada menu: “Daftar Paper Diterima”

Pembayaran (xxxx-yyyy)

Ketentuan biaya :

Peneliti/Dosen/Profesional/Umum : @Rp. 400.000,-
Mahasiswa : @Rp. 250.000,-
Tambahan Makalah : @Rp. 100.000,-

Setelah tercantum dalam menu: “Daftar Paper Diterima,
pemakalah melakukan pembayaran pada Rekening Bank BNI
Cabang Subang dengan nomor rekening 033-644-8951
atas nama Konferensi dan Seminar Teknologi Tepat Guna
2014.
Melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti
pembayaran melalui:

Fax ke nomor 0260-411239, atau
Scan bukti pembayaran dan dikirim melalui web,
dengan cara:
- Login kemudian Pilih menu Konfirmasi Pembayaran
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- Login kemudian Pilih menu Konfirmasi Pembayaran
- Unggah dan kirim attachment file Bukti
Pembayaran
- Pemakalah mengecek paper yang telah dibayar
pada menu: “Daftar Paper Diterima” (Lihat status
pada kolom Status [lunas / belum lunas])
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