
KEMENTEzuAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIRI,KTORAT JEIIDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100 Ext. 0433 Faximili (021) 5731846

Laman http ://dikti. go. id

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa para pelaksana Penelitian Hibah Bersaing, Fundamental, Hibah
Pascasarjana, Hibah Pekerti, Unggulan Perguruan Tinggi (Penelitian Program Desentralisasitahun 2013)

- yang €Fatl-sel€SeiTnelaksanakanpmelitiannyavaiib-mempresentasikanffi akhirpenelitiannyasebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengundang para
peneliti dimaksud pada Seminar Hasil Penelitian Tahun 2014 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 21 Mei 2014 (chek-in mulai pukul 12.00 WITA) s.d.
Kamis, 22Mei2014 {checkouf mulai pukul 12.00 WITA)

Tempat : HotelSinggasana
Jl. Kajaolaliddo No. {6
Makassar 90013

Telpon. 0411-327087

Nomor :14571E5.21PL12014
Lampiran:
Hal : Undangan Peserta Seminar Hasil Penelitian

Tahun2014

Yth. Ketua LP/LPPM

Universitas Muhammadiyah Makasar

Tembusan.
1. Dirjen Pendidikan Tinggi
2. PPK Subdit. Penelitian

05 Mei 2014

namd-hama' terlampir sebagai

Pembukaan : Rabu, 2{ Mei 2014, mulai pukul {3.00 W|TA

Kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi kepada
peserta seminar dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bersedia sepenuhnya mengikuti kegiatan seminar.
2. Bagi peneliti yang belum menyampaikan artikel ilmiah dan capaian hasil penelitian ke Dit.Litabmas,

agar segera mengunggah ke SIM-LITABMAS.
3. Membawa bahan presentasidalam bentuk softcopy (dalam flash disk atau cd).
4. Membawa produk bila memungkinkan (ukuran tidak terlalu besar) dan bukti-bukti luaran serta poster

hasil penelitian dengan ukuran 70 cm x tinggi 70 cm sesuai ukuran media (ultra light) yang disediakan.

Perlu kami informasikan bahwa Panitia tidak menanggung biaya perjalanan, pulang-pergi peserta,
konsumsi disediakan bagi 1 (satu) orang peserta selama kegiatan berlangsung, seddngkan akomodasi
hanya disediakan bagi peserta diluar wilayah Makassar. Peserta Seminar yang tidak hadir tanpa alasan
yang jelas akan menjadi bahan evaluasi dalam memberikan hibah kepada yang bersangkutan pada masa
yang akan datang.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

kepada Masyarakat,
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