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Jakarta, 9 Februari 2016

Yth. Ketua IGBJI Cabang
Di tempat.
Disampaikan dengam hormat bahwa IGBJI akan melaksanakan Kongres Nasional IGBJI VI
pada tanggal 3 s/d. 7 Agustus 2016 di Jakarta.
Seluruh anggota IGBJI dapat mengikuti kongres tersebut dengan persyaratan sbb:
1. Anggota IGBJI yang aktif membayar iuran anggota minimal sampai tahun 2015 dan aktif
dalam kegiatan IGBJI cabang.
2. Cabang IGBJI yang akan menerima tunjangan adalah cabang yang telah membayar
iuran sampai dengan tahun 2015
a) IGBJI pusat akan memberi tunjangan biaya perjalanan yang jumlahnya akan
ditentukan oleh pengurus IGBJI (daftar menyusul) dan tunjangan biaya
pendaftaran (1x) diserahkan kepada wakil cabang (satu orang).
b) Penentuan perwakilan dari tiap cabang diserahkan kepada masing-masing
cabang.
c) Wakil yang dikirim oleh cabang harus membawa surat pengantar resmi dari
ketua cabang (terlampir Vollmacht).
4. Bagi anggota IGBJI lain yang ingin berpartisipasi walaupun bukan perwakilan dari
cabang dapat mengikuti kongres dengan syarat:
a) mendaftar dan membayar uang pendaftaran & biaya kongres sebesar
Rp.850.000,- ( sampai tgl. 31 Maret 2016)
b) April s/d tgl. 31 Mei 2016 membayar uang pendaftaran & biaya kongres sebesar
Rp. 950.000,c) Sesudah bulan Mei (hanya kalau masih ada tempat!) membayar uang
pendaftaran & biaya kongres sebesar Rp. 1.200.000,d) transpor ke dan dari tempat kongres ditanggung oleh peserta.
e) pendaftaran ditutup pada tgl. 20 Juli 2016.
3. Perwakilan cabang juga harus mendaftar dan membayar uang pendaftaran sesuai
ketentuan pada butir 4.
4. Pembayaran iuran IGBJI dan pendaftaran kongres harap di transfer melalui:
BCA Cabang Matraman a.n. Ekadewi Indrawidjaja, No. Rek. 342 11 38131
(Pendaftaran berlaku sesudah Foto Copy transfer dikirimkan kepada Ekadewi
melalui fax 021-235 500 21, per e-mail: ekdwi@yahoo.com atau per pos ke Jln.
Raya Jatinegara Timur 57, Jakarta 13310)
6. Setiap Cabang diharapkan membawa plakat (berukuran DIN A 2: 42 x 59,4 cm) sebagai
sarana informasi tentang kegiatan Cabang yang dipamerkan pada hari Jum’at tgl.
06.08.2016
7. Setiap Cabang diharapkan aktif melihat homepage www.igbji.org untuk memperoleh
informasi terkini mengenai kongres, dll.

8. Setiap Cabang sedapat mungkin diharapkan memberikan alamat emailnya masingmasing.
E-mail panitia kongres adalah:
Ekadewi:
ekdwi@yahoo.com
Emy Widiarti: emywidiarti@gmail.com
9. Ketentuan bagi peserta yang berminat untuk menyajikan makalah:
- Abstrak diterima panitia selambat-lambatnya sampai tgl. 15 Mei 2016;
- Lihat lampiran Info zur VI. Nationale Tagung dan ketentuan untuk makalah dan
formulir pendaftaran
- Abstrak dikirim per e-mail kepada ibu Dewi Kartika A. M.Pd. <
kongresnasional.igbji@yahoo.de>;
- Abstrak berisi judul & ringkasan isi makalah, ditulis dalam Microsift word (file.doc);
Lay out: A4; Margins 2,5 cm (ke-4 sisi); Font Times New Roman. Ukuran huruf 12,
spasi 1;
- Semua abstrak akan di review, dipelajari dan diseleksi oleh panitia s/d akhir Mei.
- Bagi yang abstraknya diterima akan menerima kabar (per E-Mail) s/d tgl. 6 Juni
2016 dan mengirimkan makalah yang akan disajikan dengan ketentuan: ditulis
dalam Microsift word (file.doc); Lay out: A4; Margins 2,5 cm (ke-4 sisi); Font Times
New Roman. Ukuran huruf 12, spasi 1,5 (paling lambat 30 Juni 2016).
10. Pada tangal 7 Agustus 2016 akan dilaksanakan rapat antara Pengurus IGBJI Pusat
dengan Pengurus/Wakil IGBJI Cabang. Untuk itu pengurus/wakil cabang membawa
Berita Acara Pemilihan Ketua IGBJI Cabang dan Rencana Kerja IGBJI Cabang
Tahun Anggaran 2016 (info dan format terlampir)
Berkenaan dengan kegiatan akbar kitai ini, kami mohon kesediaan para ketua cabang IGBJI
untuk menginformasikannya kepada para anggota.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan banyak terima kasih.

Panitia Kongres IGBJI VI
Ketua Harian I,

Widiyatmoko, M.Pd.

