
 
        

 

 

FORMULIR PENDAFTARAN 

DATA DIRI PESERTA 

Nama: 

Institusi: Jabatan: 

Alamat: 

Kota: Kode pos: 

No. Tlp kantor: No. Hp.: Email: 

BIAYA INVESTASI* 

*(Mohon diberikan tanda (√) untuk pemilihan biaya investasi) 

Pelanggan (....) 
Rp. 2.200.000 

Non pelanggan (....) 
Rp. 2.600.000 

Early Bird s/d 09 November 2017 (....)  
Rp. 2.400.000 

SYARAT DAN KETENTUAN 

1. Pendaftaran 
a. Formulir pendaftaran dan bukti slip transfer dapat dikirimkan melalui email ke talks@hukumonline.com u.p. Erwin 

Samuel; 
b. Calon peserta dinyatakan berhak mengikuti acara setelah mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dengan disertai 

bukti slip transfer; 
c. Calon peserta yang hanya mengirimkan salah satu (formulir pendaftaran atau bukti slip transfer) belum dapat 

dinyatakan sebagai peserta. 
 
2. Pembayaran 

a. Pembayaran biaya investasi dilakukan melalui transfer ke rekening: 
Bank Mandiri KCP Jakarta Pancoran a.n. PT Darsalaw  Nomor: 124-00-3311333-4 

b. Biaya investasi selambat-lambatnya dibayarkan 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan acara; 
 
3. Kesepahaman & Pembatalan 

a. Pembatalan pendaftaran acara dapat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan acara; 
b. Jika calon peserta tidak dapat menghadiri acara pada saat hari pelaksanaan maka calon peserta berhak menyediakan 

pengganti atau perwakilan; 
c. Calon peserta memahami bahwa biaya investasi yang dibayarkan dipergunakan untuk penyelenggaraan acara. Jika 

terjadi kondisi dimana acara dibatalkan disebabkan oleh kondisi di luar kuasa panitia termasuk tapi tidak terbatas 
pada badai, banjir, hujan, pasang laut, angin ribut, bencana alam lainnya atau adanya tindakan terorisme atau 
kondisi-kondisi lainnya, maka biaya investasi tidak dapat dikembalikan dan/atau pendaftaran tidak dapat dibatalkan; 

d. Calon peserta memahami bahwa alamat e-mail yang dicantumkan dalam formulir ini akan secara otomatis terdaftar 
dalam database panitia dan akan menerima e-mail informasi kegiatan Hukumonline.com atau KADIN. Apabila calon 
peserta tidak bersedia, mohon memberikan tanda berikut (√) 

               Tidak Bersedia (….) 

TANDA TANGAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku serta 
bersedia hadir dalam Seminar KADIN 2017: “	Menuju Best Practice dan Clean Practice Sinergi BUMN dan Swasta ” 
yang akan diselenggarakan pada Kamis, 16 November 2017 di  Hotel Borobudur, Jakarta. 

Tanda tangan dan nama: 
 
 
 
 

Tanggal : 
 
 
 
 


