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PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA 

TEMU ILMIAH NASIONAL (TEMILNAS) 2018 

FORUM SILATURAHIM STUDI EKONOMI ISLAM 

UNIVERSAL ISLAMIC ECONOMICS 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 

 

 

1. KETENTUAN PESERTA  

a. Peserta merupakan delegasi KSEI di Perguruan Tinggi Se-Indonesia  

b. Delegasi TELMINAS XVII FoSSEI berjumlah maksimal 3 tim untuk olimpiade 

ekonomi  islam , dan maksimal 3 tim untuk business plan  dengan membawa surat 

Delegasi KSEI , dari masing-masing KSEI pada saat daftar ulang  

c. Peserta Simposium untuk kategori Academic Paper maksimal 5 ( lima ) paper 

untuk setiap KSEI . Untuk kategori  Innovation Paper  adalah 14 ( empat belas ) 

paper terbaik di Temilreg setiap regional .  

d. Delegasi TELMINAS XVII 2018 Non lomba terdiri dari Ketua KSEI, Official 

maksimal 3 orang dan Badan Pekerja Nasional. 

 

2. WAKTU PENDAFTARAN  

a. Pendaftaran peserta dilakukan dari tanggal  06 Januari 2018 – 20 Februari 2018 

b. Pendaftaran ulang peserta dilakukan pada hari Minggu , 25 Maret 2018 pukul 

08.00 WIB – 19.00 WIB       hari Senin , 26 Maret 2018 pukul 07.00 WIB – 

08.00 WIB  

 

3. KOORDINATOR PENDAFTARAN  

Pendaftaran peserta dapat dikoordinir oleh sekretaris KSEI  

 

4. KONTRIBUSI PESERTA  

Kontribusi peserta sebesar Rp. 550.000 / peserta sudah termasuk biaya mengikuti 

seluruh rangkaian acara dan : 
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a. Penginapan dari hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 pukul 16.00 WIB      

hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 pukul 15.00 WIB  

b. Konsumsi dimulai hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 pukul 20.30 WIB     

hari Kamis tanggal  29 Maret 2018 pukul 06.00 WIB dengan fasilitas makan 

peserta 11 kali makan dan 3 kali snack  

c. Transportasi selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ( sudah termasuk 

penjemputan ) . Bisa dilihat pada mekanisme penjemputan . 

d. Name Tag peserta pada saat daftar ulang  

e. Sertifikat peserta Seminar Internasional dan peserta TELMINAS XVII 2018  

f. Seminar kit pada saat seminar  

 

5. KOORDINATOR PEMBAYARAN  

Untuk pembayaran kontribusi peserta dapat dikoordinir oleh bendahara KSEI  

 

6. MEKANISME PEMBAYARAN   

Mekanisme pembayaran kontribusi peserta :  

a. Pembayaran dilakukan dari tanggal 06 Januari 2018 – 20 Februari 2018  

b. Panitia tidak menerima pembayaran cicilan  

c. Pembayaran kontribusi peserta dapat di transfer ke Bank Syariah Mandiri No . 

Rek : 7115449685 a.n Sri Intan  

 

7. TATA CARA PENDAFTARAN  

a. Setelah melakukan pembayaran kontribusi peserta , calon peserta wajib mengisi 

formulir pendaftaran TEMILNAS XVII FoSSEI 2018 melalui 

www.temilnas2018uie.wordpress.com  Pada menu pendaftaran  

b. Setelah mengisi formulir online , diharapkan mengunggah kelengkapan berkas 

pendaftaran berupa :  

 Scan bukti transfer pembayaran kontribusi peserta  

 Scan surat delegasi dari ketua KSEI  

 Scan KTM dan  

 Softfile pas poto 4x6 peserta delegasi TEMILNAS 

http://www.temilnas2018uie.wordpress.com/
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Semua berkas dijadikan satu folder berbentuk rar dan dikirim ke email panitia : 

telminasuinsu2018@gmail.com  . Untuk pengiriman berkas dapat dikoordinir 

oleh official maupun sekretaris KSEI  

c. Setelah mengisi formulir online dan mengirim seluruh berkas pendaftaran harap 

konfirmasi melalui SMS / Wa kepada panitia ke nomor : 08126521903 a.n Putri 

Kesuma Wardani / 082274844851 a.n Chandra Suyatmiko dengan format :  

DELEGASITELMINAS_OLIMPIADE/BUSINESS PLAN/SIMPOSIUM/NON 

LOMBA_ASAL UNIVERSITAS_NAMA  KSEI _CP PERWAKILAN DELEGASI 

 

8. KETENTUAN KHUSUS 

Untuk peserta Business Chalange dan Simposium konfirmasi dan pembayaran 

kontribusi peserta dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi yaitu tanggal 28 

Februari  – 04 Maret 2018  

 

9. TATA CARA DAFTAR ULANG  

Daftar ulang peserta dilakukan setelah peserta tiba di tempat penginapan dengan 

menunjukkan kepada panitia :  

a. Surat delegasi dari KSEI yang telah ditandatangani oleh ketua KSEI dan di cap   

b. Kartu Tanda Mahasiswa ( KTM )  

c. Bukti pembayaran kontribusi peserta  

d. Membawa pas foto ukuran 4x6 bewarna sebanyak 1 lembar untuk keperluan name 

tag  

 

10. PEMBATALAN PESERTA  

a. Pembatalan peserta yang dilakukan sebelum tanggal 205 Februari 2018 maka 

kontribusi peserta akan dikembalikan sebesar 100% dari HTM  

b. Pembatalan peserta yang dilakukan setelah tanggal 25 Februari 2018 maka 

kontribusi peserta akan dikembalikan sebesar 25% dari HTM 

c. Pembatalan peserta yang dilakukan setelah 29 Februari 2018 maka tidak ada 

pengembalian kontribusi peserta  

mailto:telminasuinsu2018@gmail.com
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d. Pengembalian kontribusi peserta akan dikembalikan melalui transfer rekening 

dalam waktu 1 minggu setelah kegiatan  

e. Untuk konfirmasi pembatalan peserta dapat menghubungi melalui SMS ke nomor 

CP yang tertera diatas.    

 

11. DRESS CODE PESERTA  

a. Senin , 26 Maret 2018 

- Ikhwan : Baju kemeja putih , celana hitam ( bukan jeans ) , almamater 

        Universitas , bersepatu  

- Akhwat : Baju kemeja putih , rok hitam , jilbab hitam , almamater  

    Universitas , bersepatu  

 

b. Selasa , 27 Maret 2018  

- Ikhwan : Baju batik , celana bahan ( bukan jeans ) , bersepatu  

- Akhwat : Baju batik , jilbab hitam , bersepatu  

 

c. Rabu , 28 Maret 2018  

- Ikhwan  : Kemeja , almamater KSEI , celana bahan ( bukan jeans ) ,  

    bersepatu  

- Akhwat  : Gamis , jilbab biru dongker , almamater KSEI , bersepatu  

 

d. Kamis , 29 Maret 2018  

- Ikhwan  : Baju bebas sopan 

- Akhwat  : Baju bebas sopan  
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12. ALUR PENDAFTARAN  

Alur pendaftaran peserta  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. MEKANISME PENJEMPUTAN  

Mekanisme penjemputan dan pemulangan peserta  

1) Lokasi penjemputan dilakukan pada 4 titik berikut : Bandara Kualanamu , Stasiun 

Kereta Api Medan , Terminal Amplas , Terminal Pondok Kelapa  

2) Peserta wajib mengkonfirmasi kepada panitia ( PJ Akomodasi dan Transportasi ) 

terkait penjemputan dan kepulangan peserta maksimal , tanggal 17 Maret 2018 

dengan format sebagai berikut :  

a. Penjemputan  

 Temilnas XVII_kedatangan 

 Nama ketua tim 

 Nama dan asal KSEI  

 Jumlah peserta ( L/P ) 

 CP ketua tim / perwakilan  

 Nama kereta / bus / pesawat yang ditumpangi  

 Hari , jam , dan tempat kedatangan ( Stasiun Kereta Api Medan / 

Bandara Kualanamu / Terminal Amplas / Terminal Pondok Kelapa ) 

 

Membayar 

kontribusi 

peserta (06 Jan 

18 - 20 Feb 18) 

 

Mengisi formulir 

Online dan 

mengunggah berkas  

pendaftaran melalui 

Temilnasuinsu2018@

gmail.com (06 Jan 18 

-20 Feb 18) 

Konfirmasi 

pendaftaran 

melalui SMS/WA 

ke 

081269521903 

a.n Putri Kesuma 

Wardani  

Daftar ulang (25 

Maret – 26 

Maret 2018) 

 

mailto:Temilnasuinsu2018@gmail.com
mailto:Temilnasuinsu2018@gmail.com
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b. Kepulangan  

 Temilnas XVII_kepulangan  

 Nama ketua tim  

 Nama dan asal KSEI  

 Jumlah peserta ( L/P ) 

 CP ketua tim / perwakilan  

 Nama kereta / bus / pesawat yang ditumpangi  

 Hari , jam , dan tempat kedatangan ( Stasiun Kereta Api Medan / 

Bandara Kualanamu / Terminal Amplas / Terminal Pondok Kelapa ) 

 

3) Konfirmasi penjemputan dan kepulangan peserta dikirimkan PJ Akomodasi dan 

Transportasi via SMS/WA /LINE ke nomor 082199443059 a.n Aulia Alamsyah  

 

4) Untuk informasi penjemputan pada saat kedatangan , peserta dapat menghubungi 

contact person berikut sesuai dengan tempat kedatangan  

 

Tempat  

Nama PJ 

Penjemputan 

 

CP 

Bandara Kualanamu  Taufik Kamil Kns 081370680660 

Terminal Amplas Aryawan Saputra 

Matondang 

081357073987 

Terminal Pondok Kelapa Agus Rizky 

Wirawan 

085270252696 

Stasiun Kereta Api Medan  Ika Meilinda 081265107395 

 

5) Pelayanan penjemputan akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Penjemputan peserta dilakukan  pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 

mulai pukul 08.00 WIB sampai 20.00 WIB 

 Penjemputan akan dilakukan pada 3 kali penjemputan  

a. Penjemputan kloter 1 pukul 08.00 – 12.00 WIB 
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b. Penjemputan kloter 2 pukul 14.00 – 17.00 WIB 

c. Penjemputan kloter 3 pukul 18.00 – 20.00 WIB  

 Kedatangan diluar waktu dan tempat yang ditentukan disarankan untuk 

menggunakan taksi (Grab , Gojek , Golek ) dan bukan menjadi 

tanggungjawab panitia  

 

6) Pelayanan pemulangan akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Peserta checked out dari penginapan pada hari Kamis , tanggal 29 Maret 

2018 pukul 06.00 WIB  

 Pelayanan kepulangan akan dilakukan pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 

18.00 WIB menuju Stasiun Kereta Api Medan / Bandara Kualanamu / 

Terminal Amplas / Terminal Pondok Kelapa yang sudah dikonfirmasi 

sebelumnya  

 Untuk peserta yang pulang diluar waktu yang telah ditentukan dapat 

kembali menginap di penginapan atau mencari tempat penginapan lain 

dengan biaya pribadi  

 Kepulangan peserta diluar waktu dan tempat yang ditentukan disarankan 

untuk menggunakan taksi dan bukan menjadi tanggungjawab panita  

 Catatan : 

 Peserta melakukan konfirmasi kedatangan maksimal tanggal 17 Maret 2018 

kepada PJ Akomodasi 

 Peserta memberikan konfirmasi saat akan tiba ditempat kedatangan kepada 

LO dan PJ Penjemputan sesuai dengan tempat kedatangan ( CP yang ada di 

tabel ) 

 Panitia tidak bertanggungjawab atas hal-hal yang terjadi selama peserta 

menginap diluar penginapan yang telah disediakan panitia  

 Barang bawaan peserta adalah tanggung jawab peserta . Panitia tidak 

bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan barang pribadi peserta  

 Check Out dilakukan pada saat sebelum Field Trip  
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 Info Akomodasi dan Transportasi lebih lanjut dapat menghubungi PJ 

Akomodasi dan Transportasi a.n Aulia Alamsyah dengan kontak yang 

sudah tercantum diatas . 

 

14. Leasion Organizer  

a. LO peserta akan diberitahukan pada tanggal 8 Maret 2018 kepada ketua tim 

masing-masing 

b. Peserta mengkonfirmasi kedatangannya maksimal 7 hari sebelum kedatangan 

kepada LO masing-masing 

c. Peserta memberikan konfirmasi saat akan tiba ditempat kedatangan kepada LO 

masing-masing  

d. Untuk peserta yang ingin datang lebih awal atau memperpanjang waktu penginapan 

bisa konfirmasi kepada LO masing-masing. 
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