
 

 

 

 

 

 

Nomor : 643/LL6/KH.01.01/2022 17 Mei 2022    

Lampiran  : 1 (satu) lembar                                         

Hal  : Undangan 

 

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi  

di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI 

Jawa Tengah 

 

Dalam rangka mendorong peningkatan pengelolaan kegiatan kemahasiswaan terkait 

wirausaha mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta, dengan hormat kami 

sampaikan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI akan menyelenggarakan 

kegiatan Pendampingan Pengelolaan Wirausaha di Perguruan Tinggi Bagi Dosen 

Pendamping Kewirausahaan di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2022. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan dosen 

pendamping kewirausahaan untuk mengikuti kegiatan dimaksud, dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Waktu pelaksanaan: 

Hari, tanggal  : Selasa, 24 Mei 2022  

Pukul  : 07.30 WIB - selesai 

Tempat  : Hotel Aston Imperium Purwokerto 

Jl. Overste Isdiman No.33, Glempang, Bancarkembar, Kec. 

Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114 

2. Peserta yang ingin menghadiri kegiatan secara luring, dapat melakukan konfirmasi 

kehadiran melalui laman https://sistem.lldikti6.id/view pada menu registrasi kegiatan  

paling lambat 20 Mei 2022 pukul 13.00 WIB. Perlu kami sampaikan bahwa peserta 

kami batasi paling banyak 40 dosen dan pendaftaran akan otomatis ditutup setelah kuota 

terpenuhi. 

3. Peserta kegiatan yang ingin mengikuti kegiatan secara daring, akan tetap kami fasilitasi 

dengan menggunakan zoom meeting dengan melakukan konfirmasi kehadiran melalui 

laman https://bit.ly/KWRONLINEDOSEN2022  paling lambat 22 Mei 2022 pukul 15.00 

WIB. Meeting ID dan password meeting room akan kami kirimkan melalui email masing-

masing peserta yang telah di daftarkan sebelum kegiatan dimulai. 

4. Semua peserta agar mengisi data isian wirausaha mahasiswa di PT masing-masing melalui 

link https://bit.ly/DATAWIRAUSAHAMHS2022 . 

5. Membawa laptop dan perangkat internet. 

6. Membawa surat tugas dari pimpinan PT. 

7. Peserta yang hadir secara luring agar memastikan dalam kondisi sehat dan diwajibkan 

untuk membawa hasil tes antigen dengan hasil negatif atau menunjukkan sertifikat vaksin 

covid-19 minimal dosis 2, serta menjalankan protokol kesehatan dengan selalu memakai 

masker selama kegiatan berlangsung dan selalu menjaga kebersihan. 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

RISET, DAN TEKNOLOGI 
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI 

WILAYAH VI  
Jalan Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang 50233 

Telepon (024) 8317281, 8311521 
Laman www.lldikti6.id 
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