
 

 

Jakarta, 15 April 2021 

 

Nomor : 048/BEC-UBSI/IV/2021 

Perihal : Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pelaksanaan  

                Seminar Wajib Entrepreneur Online April 2021 

 

Kepada Yth. 

Mahasiswa/i Universitas Bina Sarana Informatika 

Di tempat, 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Seminar Wajib Entrepreneur secara daring 

melalui Zoom Meeting pada tanggal 19-26 April 2021 maka kami sampaikan petunjuk 

pelaksanaan dan teknis pelaksanaan Seminar Wajib Entrepreneur Online periode April 2021 

sebagai berikut : 

1. Peserta yang berhak mengikuti Seminar Wajib Entrepreneur adalah mahasiswa/i  

Universitas Bina Sarana Informatika yang menerima mata kuliah Entrepreneurship (712) 

dan telah melakukan pendaftaran dan pembayaran seminar sesuai dengan Surat Edaran 

Wakil Rektor I Bidang Akademik Nomor 118/3.02/UBSI/WR1/IV/2021.  

2. Jadwal seminar akan tayang pada hari Jumat, 16 April 2021 di website bec.bsi.ac.id, 

media sosial BEC (@becubsi.official) dan media sosial Incubator Center UBSI 

(@ic.ubsi). 

3. Link Zoom hanya akan dikirimkan kepada mahasiswa/i yang telah terverifikasi 

pendaftaran dan pembayarannya melalui email paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan 

Seminar. Atau dapat mengakses link check-swe.indonesiancreative.id mulai tanggal 16 

April 2021 untuk mengetahui status pendaftaran, status pembayaran, dan link zoom 

meeting. 

 

 

 



 

 

 

4. Tahap persiapan sebelum mengikuti Seminar Wajib Entrepreneur Online : 

a. Instal/update aplikasi zoom ke versi terbaru. 

b. Merubah username dengan format : kelas_nim_nama lengkap. 

Contoh : 12.1B.02_12200001_AGUS RAHMAT SUSANTO. 

Apabila username tidak sesuai format tidak akan di Admit oleh panitia. 

5. Peraturan dalam Seminar Wajib Entrepreneur Online : 

a. Peserta join ke Room Zoom 30 menit sebelum acara dimulai. 

b. Mengenakan Jaket Almamater. 

c. Menghidupkan kamera video dari awal sampai dengan selesai. 

d. Jika memungkinkan gunakan virtual background yang sudah dikirimkan oleh 

panitia. 

e. Menonaktifkan microphone agar tidak mengganggu jalannya seminar. Kecuali jika 

bertanya langsung (Raise Hand). 

f. Dilarang menggunakan fitur chat untuk absen atau melakukan hal-hal yang tidak 

penting lainnya (spam chat). 

g. Pertanyaan kepada pemateri dapat disampaikan melalui fitur chat atau bertanya 

langsung dengan menekan tombol Raise Hand. 

h. Absensi akan dilakukan di akhir acara setelah pemaparan materi dan pengisian 

kuesioner dengan batas waktu maksimal 30 Menit setelah acara selesai. 

i. Mendokumentasikan (screenshot) seminar sebagai bukti keikutsertaan Anda. 

j. Dilarang menyebarluaskan link zoom kepada pihak lain 

6. E-Certificate sebagai bukti keikutsertaan hanya akan dikirimkan kepada mahasiswa/i 

yang telah terverifikasi mengikuti seminar, mengisi kuesioner dan mengisi daftar hadir 

seminar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Apabila tidak menerima e-Certificate seminar dalam 3x24 Jam setelah acara atau terjadi 

kesalahan nama, silakan menghubungi BSI Entrepreneur Center melalui telepon di 021 

21231170 dengan ekstensi 703 di jam kerja (Senin-Jumat, 08.00-17.00 WIB) atau 

melalui email di bec@bsi.ac.id. 

8. Peserta yang tidak mengikuti Seminar Wajib Entrepreneur maka tidak mendapatkan 

nilai UAS untuk mata kuliah Entrepreneurship (712). 

 

Demikian petunjuk pelaksanaan dan teknis pelaksanaan Seminar Wajib Entrepreneur Online 

periode April 2021 ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

        Hormat Kami,  

 

 

 

        Fuad Nur Hasan, M.Kom 

        Ka. Bag. BSI Entrepreneur Center 

 

mailto:bec@bsi.ac.id

