
TIMELINE PEMAKALAH SEMINAR NASIONAL 

PEKAN ILMIAH FISIKA XXXII UNNES 

 
Untuk menjadi pemakalah dalam sesi paralel, harus memenuhi beberapa tahap: 

1. Tahap pendaftaran dan pengiriman abstrak 

Tahap ini berlangsung dari tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus 2021. 

Setiap calon pemakalah yang sudah mendaftar diwajibkan untuk 

mengirimkan abstrak yang sesuai dengan ketentuan dari panitia. 

2. Tahap Seleksi abstrak 

Tahap ini berlangsung mulai pertama kali abstrak diterima panitia 

hingga tanggal 4 September 2021. Seleksi abstrak dilakukan oleh 

Dosen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang (FMIPA UNNES) yang 

berkompetendalam bidang karya tulis ilmiah. 

3. Tahap pengumuman abstrak yang diterima 

Tahap ini bertujuan untuk menginformasikan abstrak peserta yang 

sesuai dengan kriteria panitia. Pengumuman akan diinformasikan 

langsung ke peserta melalui email resmi seminar nasional pada tanggal 

5 September 2021. 

4. Tahap pengumpulan karya lengkap 

Tahap pengumpulan karya lengkap merupakan tahap dimana seluruh 

karya dari calon pemakalah yang abstraknya diterima harus sudah 

terkumpul. Tahap ini mulai dari tanggal pegumuman abstrak yang 

diterima hingga 15 September 2021. 

5. Tahap sidang sesi paralel 

Tahap ini berlangsung pada tanggal 26 September 2021 melalui media 

Zoom Meeting. Pada tahap ini sidang sesi paralel yaitu oral yang terbagi 

dalam beberapa bidang Fisika. Bidang tersebut adalah bidang Fisika 

Pendidikan, diantaranya (1) Media Pembelajaran (2) Model 

Pembelajaran (3) Evaluasi Pembelajaran, bidang Fisika diantaranya 

(1) Fisika Teori, (2) Fisika Instrumentasi, (3) Fisika Material, (4) 

Fisika Medic, (5) Biofisika, (6) Energi Terbaharukan, (7) Fisika 



Lingkungan, (8) Geofisika, (9) Astrofisika. Sesi ini akan dibagi ke 

dalam beberapa breakout room zoom. 

 

 

 

KETENTUAN PENGIRIMAN 

 

1. File diberi nama SEMNASPIF32_abstrak_judul_namapenulis.docx/doc. 

2. Abstrak yang telah didaftarkan dikirim dalam format word ke : 

Email Seminar Nasional Pekan Ilmiah Fisika UNNES : 

seminarnasionalpif32@gmail.com 

Konfirmasi pengiriman ke nomor 089673587889 (Nurul Isya Febriane) 

melalui WhatsApp beserta pengiriman tanda bukti pembayaran pendaftaran. 

3. Pembayaran dilakukan setelah pengiriman abstrak makalah. 

4. Pembayaran bisa dilakukan pada salah satu bank/e-wallet dibawah ini : 

- BCA : 4620890222 

- (BTPN) Jenius :(213) 90013624663 

- Dana/Ovo/shopepay : 082245536734 

- Gopay : 08976686414 

SEMUA An. NOVAL SETYANUGRAHA 

Konfirmasi pembayaran ke nomor 089673587889 (Nurul Isya Febriane) 

melalui WhatsApp. 

5. Peserta yang dinyatakan lolos harap mengirimkan makalah lengkap ke 

seminarnasionalpif32@gmail.com dengan nama file SEMNASPIF32_judul 

makalah_namapenulis.docx/doc. Konfirmasi pengiriman ke nomor 

089673587889 (Nurul Isya Febriane) melalui WhatsApp 


