
FORMULIR PENDAFTARAN SARASEHAN NASIONAL 2013 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

LEMBAGA DAKWAH KAMPUS AL HURRIYYAH 
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Telp. 0251-8621746 Homepage www.alhurriyah.lk.ipb.ac.id 
 

     

 

 

 

Nama Lengkap  : 

Nama Panggilan  : 

Tempat & Tanggal Lahir : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat   : 

Asal LDK  : 

Asal Puskomda  : 

Jur/Fak /Univ/Angkatan : 

Nomor Handphone : 

Email   : 

FB/Twitter  : 

Waktu Keberangkatan : jam/hari/tanggal 

Prediksi Tiba di Bogor :jam/hari/tanggal  

a. Terminal Baranang Siang  b. IPB     c. lainnya (sebutkan) 

Waktu Kepulangan : jam/hari/tanggal 

Ukuran Kaos   : 

Makanan Alergi : (Kalau ada sebutkan) 

Penyakit yang diderita : (kalau ada sebutkan) 

Bersama ini saya menyatakan mendaftar kegiatan “Sarasehan Nasional Aktivis 

Dakwah Kampus 2013 & IPB Islamic Festival” yang diselenggarakan oleh LDK Al 

Hurriyyah IPB atas nama Puskomnas FSLDK Indonesia pada tanggal 22,23,24 November 

2013 

______________, __________________ 2013 

Peserta 

______________________ 

Nama lengkap & tanda tangan 



FORMULIR PENDAFTARAN SARASEHAN NASIONAL 2013 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

LEMBAGA DAKWAH KAMPUS AL HURRIYYAH 
Jl. Tanjung No. 2 Komplek Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 

Telp. 0251-8621746 Homepage www.alhurriyah.lk.ipb.ac.id 
 

     

 

 

 INFORMASI PENDAFTARAN 

1. Penanggung jawab ditentukan dari puskomda untuk mengoordinir pendaftaran 

5 peserta dari puskomda dan 10 peserta dari LDK yang berbeda. 
2. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran yang tersedia dan dapat di download di                 

website iifsarasehanldk1434h 

3. Bagi peserta yang sudah mendaftarkan secara online di http://bit.ly/16OGIST 

jazakumullah, namun untuk selanjutnya  mengisi formulir pendaftaran yang 

tertera pada poin 1. 
4. Biaya registrasi acara sebesar Rp 280.000 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) 

per peserta. Biaya tersebut mencakup pula konsumsi,tempat menginap, dan fasilitas 

seminar. 

5. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke atas nama Ema Lindawati, Nomor 

Rekening  1220001505, Bank Muamalat , Cabang 122 Bank Muamalat Indonesia 

6. Calon peserta wajib mencantumkan penulisan berita pada kertas slip transfer Bank 

dengan kalimat berikut: Nama Acara dan Nama Lengkap Calon Peserta. 

6.    Pengiriman formulir online plaing lambat tanggal 1 november 2013 

7.  Pembayaran harus sudah dilunasi paling tanggal 8 November 2013 sebelum   

pelaksanaan       kegiatan Sarnas dan IIF 2013. 

8. Apabila pelunasan sisa pembayaran belum dilakukan sesuai dengan batas 

waktu, maka calon peserta dianggap membatalkan/mengundurkan diri dalam 

mengikuti kegiatan. 
9. Calon peserta mengirimkan formulir dan bukti transfer (di scan) melalui attachment 

email ke pesertasarnasdaniif2013@gmail.com (formulir dan bukti transfer 

dimasukkan dalam satu folder format pengiriman NAMA LDK_ASAL 

LDK_UNIVERSITAS.rar contoh LDK AL 

HURIYYAH_BOGOR/JABAR_IPB.rar). Bukti asli transfer harap disimpan dengan 

baik karena harus dibawa dan ditunjukkan pada saat registrasi ulang pada hari 

pertama pelaksanaan kegiatan. 

10. Setelah mengirimkan formulir pendaftaran dan bukti transfer, peserta wajib 

melakukan konfirmasi pendaftaran via SMS ke nomor HP 082123629086 (saudari 

Andini Qashrina Darmanagari) dengan menyebutkan Nama Lengkap Calon 

Peserta_Nama LDK dan Puskomda_Nama universitas_Jumlah Transfer_Nomor 

Validasi Bank yang ada pada slip transfer Bank jika tidak melakukan konfirmasi via 

SMS, belum dinyatakan sebagai calon peserta kegiatan ini. 

11. Setelah formulir pendaftaran, bukti transfer, dan konfirmasi pendaftaran kami 

terima, maka kami segera akan memberitahukan konfirmasi keikutsertaan dalam 

kegiatan Sarnas dan IIF 2013. 

12. Calon peserta yang telah membayar biaya registrasi dan kemudian menyatakan 

membatalkan/mengundurkan tidak berlaku pengembalian pembayaran (refund) 

tetapi boleh digantikan dengan calon peserta yang lain  

13. Jika ada hal-hal lain tentang teknis pendaftaran, pembayaran, dan konfirmasi 

pendaftaran, yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan mengontak 

saudara Budi Kafan (0878 7367 8700) dan saudari Khovivatul Istiqomah (0856 

4286 6638) 

http://bit.ly/16OGIST

