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KepadaYth, 

Bapak/Ibu Dian Iswandaru 

Di tempat 

Dengan Hormat, 

 

Berdasarkan hasil telaah dari tim Scientific Committee Seminar Nasional Biologi (SEMABIO) Tahun 2018 

dengan ini kami sampaikan bahwa abstrak Bapak/Ibu dengan judul “Komposisi dan Keragaman Burung 

di Hutan Mangrove Pulau Pahawang” diterima untuk diikut sertakan pada kegiatan tersebut dalam 

bentuk“Presentasi Oral”. 

Dalam surat ini juga kami sampaikan beberapa hal terkait dengan Seminar ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Peserta yang abstraknya telah diterima diharapkan untuk segera menyelesaikan biaya registrasi melalui : 

Bank  : BNI 

No Rekening : 0503467917 

Atas Nama : Indriyani Sukmawati 

Bukti pembayaran berupa copy/foto dikirim melalui email dan bagi mahasiswa mohon disertakan 

lampiran bukti berupa copy/foto kartu tanda mahasiswa (KTM) 

2. Bagi abstrak yang diterima, segera mengirimkan full paper maksimal 15 halaman sesuai format 

penulisan Template Semabio 2018 ke panitia melalui email dengan file: SNB_NAMA 

LENGKAP_INSTANSI paling lambat tanggal 01 April 2018 

3. Pemakalah mengumpulkan file power point berisi ringkasan makalah, dengan fomat penamaan file 

Nama Lengkap_Judul Powerpoint melalui email maksimal tanggal 10 April 2018. Pemakalah 

disediakan waktu 10 menit untuk menyampaikan materi dan diskusi 

4. Pemakalah wajib hadir pada acara semabio dan wajib menjaga poster pada sesi poster untuk menjawab 

pertanyaan dari peserta lain dan dewan juri (saat jam istirahat makan siang ± 30 menit) 

5. Makalah yang akan dimuat dalam prosiding dikenai biaya Rp. 150.000,- tidak termasuk ongkos kirim 

(ongkos kirim disesuaikan dengan lokasi pengiriman). Makalah yang tidak dipresentasikan tidak akan 

dimuat dalam prosiding, pembayaran paling lambat tanggal 12 April 2018. 

6. Bukti pembayaran seminar dan prosiding, abstrak, full paper dan powerpoint dikirim ke email 

semabio.fst@uinsgd.ac.id (mengirimkan KTM bagi Mahasiswa). 

 

Demikian surat ini kami buat, atas kerjasama dan dukungannya kami ucapkan terimakasih. 

 

Ketua Pelaksana 

 

 

 

Dr. Ateng Supriatna, M.Si. 
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