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Assalamuoalaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil penilaian tim seleksi makalah yang diajukan kepada panitia
Annual International conference on Islamic studies (AICIS) ke-14, dan
mempertimbangkan kelayakan, kekhasan dan kesesuaian dengan grand tema AICIS ke-
14 Tahun 2014, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama RI dengan ini mengumumkan nama-nama peserta yang
makalah/paper-nya dinyatakan layak/lulus seleksi, untuk selanjutnya akan
dipresentasikan pada Forum AICIS ke-14 Tahun2014 di Hotel Gran Senyiur Balikpapan
tanggal2l s.d. 24 November 2014.

Selanjutnya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peserta yang tercantum namanya dalam pengumuman ini akan diundang untuk
mempresentasikan makalah/paper sesuaijadwal yang akan ditetapkan oleh panitia.

2. Bagi penulis paper kolaboratif, yang diundang hanya I (satu) orang.

3. Orisinalitas makalah/paper adalah tanggungjawab penulis makalah, dan harus
dipastikan terhindar dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ada
makalah/paper yang terbukti plagiat, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4' Bagi pemakalah yang dinyatakan lulus dan diundang untuk presentasi pada forum
AICIS, seluruh biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi dari tempat asal ke
Balikpapan PP ditanggung oleh panitia penyelenggara pemesanan dan pembelian
tiket perjalanan dari daerah asal ke Balikpapan dan sebaliknya dilakukan oleh
panitia, Contact Person : Abdul Wahid, M.Pd (0813 4745591,9); dan Abdul Kholik,
M.Si (081520990066).

5. Untuk kelancaran presentasi, pemakalah diharapkan membuatpowerpoint dan dibawa
bersamaan dengan makalah yamg akan dipresentasikan (copy rangkap 5), serta
curriculum vitae (CY).



6. AICIS ke-14 mulai memperkenalkan poster presentation. Bagi pemakalah poster

presentation, seluruh pembiayaan transportasi (PP), akomodasi dan konsumsi selama

kegiatan berlangsung ditanggung oleh institusi/pimpinan lembaga tempat bertugas.

Panitia menyiapkan ruangan untuk presentasi (ketentuan lebih rinci dapat

dilihaVdibaca pada buku panduan AICIS 2014 pada website: http://aicis.stain-

samarinda.ac.id atau diktis.kemenag.go.id) dan Contact Person: Bp. M. Salehudin,

M.Pd. (081.253e3426).

7. Hal-hal lain yang belum diatur pada pengumuman ini akan ditentukan kemudian.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Muhammad Zain, HP No.

0812-80015175 dan Sdr. Zurqoni, Hp No, 0816-4576557.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
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