Kepada yth. Bapak/Ibu Peserta SNTIKI 13
Di Tempat
Assalamualaikum wr... wb...
Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua
Berikut ini kami sampaikan informasi terkait pelaksanaan SNTIKI13 dengan tema " Literasi dan
Infrastruktur Digital dalam Dunia Pendidikan Mendukung Kampus Merdeka", yang Inshaa Allah
dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
Pukul
Link Seminar via zoom
Meeting ID
Passcode

: Kamis/ 18 November 2021
: 07.30-17.00 WIB
: http://bit.ly/SNTIKI13
: 984 7511 9464
: 749494

Berkenaan dengan ini maka panitia sampaikan aturan penting yang mesti dipedomani dan dipatuhi
agar seminar dapat berjalan lancar:
1. Seminar ini menggunakan dua channel yaitu zoom 1000 peserta) dan live streaming
YouTube
2. Peserta wajib melakukan registrasi pada pukul 7.30 s/d 08.00 WIB. Tautan disampaikan
melalui chat zoom/WAG pemakalah dan deskripsi live streaming YouTube
3. Wajib menggunakan format identitas bergabung sebagai pemakalah dan Peserta sebagai
berikut:
Format Pemakalah
Contoh

: Kelompok Bidang_Nama Lengkap_ID Paper
: ICT1_Idria Maita_1234

Format Peserta
Contoh

: Peserta_Nama Lengkap_Institusi
: Peserta_Idria Maita_UIN Suska Riau

4. Peserta wajib menggunakan Virtual Background zoom yang bisa di download di web
SNTIKI yaitu www.sntiki.uin-suska.ac.id, menonaktifkan fitur audio dan mengaktifkan fitur
video selama acara berlangsung.
5. Selama seminar berlangsung peserta hanya dapat melakukan komunikasi pada fitur chat
zoom dan chat pada YouTube
6. Selama proses diskusi dan tanya jawab, peserta bisa bertanya langsung dengan mengklik
tombol raise hand dengan panduan moderator.
7. Peserta berhak mendapatkan materi dan e sertifikat adalah yang telah mengikuti keseluruhan
acara serta mengisi tautan absensi yang dibagikan.
8. Bagi peserta sebagai pemakalah yang akan presentase pada sesi paralel. Harap
mempedomani ketentuan sebagai berikut:
• Mengumpulkan file ppt dan video ( durasi 7-10 menit)
• Waktu presentase dibatasi 10 menit
• Memasuki ruang paralel zoom 15 menit sebelum acara dimulai
9. Informasi lengkap terkait Rundown Acara, Tata Tertib Acara Webinar, Tata Tertib Acara Sesi
Paralel, dan Virtual Bacground bisa diakses dan download dari www.sntiki.uin-suska.ac.id
atau akan di share di WAG pemakalah dan peserta.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk kita pedomani dan patuhi bersama agar
pelaksanaan seminar dapat berjalan dengan baik. Terimakasih..Wassalam.

TATA TERTIB ACARA SESI PARALEL
1. Pemakalah diharapkan sudah bergabung diruangan breakroom zoom 15 menit sebelum
dimulai.
2. Menggunakan format identitas diri sebagai berikut:
Format Pemakalah : Kelompok Bidang_Nama Lengkap_ID Paper
Contoh : ICT1_Idria Maita_1234
Note : Untuk Kelompok Bidang bisa dilihat di tabel parallel session
3. Bergabung di room zoom sesuai dengan tabel pembagian sesi paralel (terlampir) dan wajib
menggunakan virtual background yang bisa di download di wen SNTIKI.
4. Wajib mengaktifkan Camera selama sesi presentasi berlangsung
5. Menonaktifkan mic saat presentasi pemakalah lain berlangsung
6. Menonaktifkan mic saat Moderator berbicara.
7. Menonaktifkan mic saat Narasumber berbicara.
8. Jika ada pertanyaan selama kegiatan berlangsung, dipersilahkan melalui fitur chat atau rise
hand.
9. Mempersiapkan materi presentasi dengan baik, suara jelas dan koneksi internet stable.
10. Jika ada kendala teknis dan hal yang ingin ditanyakan, silahkan chat private PIC Room.
Tertanda,
Panitia SNTIKI13

