Pendaftaran Pemeta Hijau

Selamat datang di Green Map – Senang sekali melihat Anda tertarik untuk membuat proyek Peta Hijau baru di komunitas Anda. Kami menunggu partisipasi Anda di gerakan Green Map global!

Silakan mengunjungi situs GreenMap.org, terutama bagian Maps, Participate, dan FAQ – Anda akan menemukan beberapa alasan kuat untuk ikut terlibat. Walaupun Bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan di situs GreenMap.org, Anda tetap bisa menemukan bahan-bahan dalam bahasa lain lewat tautan di kiri atas halaman situs.

Pembuat Peta Hijau yang masih baru juga bisa memanfaatkan hasil-hasil pengembangan program dan bahan-bahan baru yang bisa diakses di bagian Greenhouse. Beberapa hal yang bisa bermanfaat adalah :
	Registrasi dan Tool Center

Kolaborasi, Pertukaran dan Jaringan, dan
	Sistem Manajemen Isi yang berfungsi ganda sebagai Sumber Penyajian Publik dinamis.


Di GreenMap.org, setiap proyek Peta Hijau disajikan kepada publik dalam kata-kata Anda sendiri melalui Peta dan Profil Pembuat Peta Hijau Anda. Profil ini memuat cerita-cerita Anda, peta, gambar, dan hasil-hasil lain dalam berbagai macam format.

Pikirkan website ini sebagai pusat informasi global Anda dan jaga itu tetap hangat dengan berita-berita, kegiatan-kegiatan, data, foto, dan Peta Hijau Anda! Gunakan dengan sering untuk mempelajari gerakan ini dan untuk turut membantu mengembangkan inovasi-inovasi baru bagi tahap pembuatan peta hijau dan komunikasi yang berkelanjutan.

Dokumen RTF ini didesain untuk mempermudah pengisian formulir Profil Green Map secara offline. Anda bisa mengerjakannya bersama-sama dengan tim, kolega atau direktur program Anda. Mungkin akan lebih mudah bila Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam boks teks terlebih dahulu dan baru kemudian mengisi kolom-kolom yang lebih singkat secara langsung di Greenhouse, daripada memindahkan semua isian satu demi satu. Semua pertanyaan diberi nomor untuk memudahkan anda. 

Gunakan bahasa Inggris untuk mengisi formulir. Anda bisa menambahkan beberapa bahasa yang lain. Namun, bila Anda tidak menggunakan alfabet roman/latin, ada kemungkinan browser sebagian pengunjung tidak bisa menampilkan tulisan anda dengan benar. Tambahkan rangkuman dalam bahasa Anda sendiri di bagian J.

Simpanlah dengan format .RTF supaya tanda-tanda baca bisa muncul dengan tepat ketika disalin ke dalam formulir online. Dari dokumen .RTF itu, Anda bisa mengopi dan menyalin isian ke dalam versi online.

Untuk kasus-kasus tertentu, jika anda tidak bisa untuk mengisi formulir secara online, anda bisa mengirimkan formulir yang sudah diisi melalui email ke alamat GMS (greenhouse@greenmap.org). 

Semua yang dicetak dalam warna biru tidak ada dalam versi online.

Catatan: Nama Greenhouse mengandung metafora sebagai tempat untuk menumbuhkan dan merawat koleksi Peta Hijau. Walaupun pengunjung situs tidak akan mendapati kata ‘Greenhouse’, mereka dapat dengan mudah menemukan profil anda di bagian Maps.

Pikirkan baik-baik apa yang akan anda tulis karena informasi ini akan diakses oleh pengunjung dari seluruh dunia (termasuk media dan penyandang dana). 
Kami menunggu keikutsertaan Anda. Kami akan membantu Anda untuk membuat dan menyebarkan sebuah Peta Hijau yang menarik ke seluruh dunia! 

Pendaftaran Pemeta Baru
Supaya terdaftar sebagai pembuat Peta Hijau, Anda dipersilahkan mengisi formulir Registrasi di bawah ini. Setiap pertanyaan dengan tanda * harus diisi, atau formulir Anda akan ditolak. 

Formulir ini bisa diisi dalam 30 – 60 menit. Jika Anda lebih memilih untuk mengisi formulir ini secara offline, unduhlah formulir versi offline dan simpanlah di komputer anda. CATATAN! Ini adalah versi offline yang dimaksud. Bila sudah siap, Anda bisa menyalin jawaban Anda ke dalam formulir online.

Data yang diisikan disini akan menjadi Profil Pemeta Anda. Pikirkan baik-baik apa yang akan Anda tulis karena semua informasi ini (kecuali bagian yang ditandai sebagai ‘pribadi’) akan terbuka bagi umum segera sesudah kami mengirimkan email selamat datang dari GMS. Anda bisa mengubah dan menambah data Anda kapan saja! Jika ada pertanyaan, silakan mengirim email ke greenhouse@greenmap.org.

Setelah selesai mengisi, pastikan anda menekan tombol ‘Register’ di akhir formulir, atau informasi Anda tidak akan tersimpan. 

Jika ada kolom yang terlewat, kolom tersebut akan ditandai. Silakan perbaiki dan sesudah itu, kirimkan lagi formulir Anda dengan menekan tombol ‘Register’. 

Catatan yang tidak ditampilkan pada versi online tercetak dengan warna biru pada versi RTF ini.

Informasi Akun

Nama pengguna: *
Nama pengguna yang Anda gunakan haruslah NAMA PROYEK/LOKASI, misalnya London 21 UK, Stockholm Sweden Green Map, atau Pereira University Colombia (tetapi bukan nama diri Anda). Isilah hanya dengan angka, huruf, dan spasi. Karakter dengan aksen bisa menimbulkan masalah login, karena itu lebih bijak bila tidak digunakan. 
(Nama pengguna proyek Anda akan dicantumkan disebelah gambar dan materi Anda, dimanapun bahan-bahan tersebut tampak di situs ini (selain di profil Anda sendiri). Anda bisa mengubahnya bila diinginkan)

Alamat e-mail: *
Sertakan alamat email yang bisa digunakan. Semua email dari Green Map System (GMS) akan dikirim ke alamat ini. Alamat email ini tidak tampak oleh pengunjung dan akan digunakan bila Anda lupa password Anda atau ketika kami mengirim pemberitahuan penting.  Jika di kemudian hari Anda mengubah alamat email Anda, jangan lupa memperbaharui informasi ini. 

Konfirmasi Alamat e-mail: *
Silakan menulis ulang alamat email Anda untuk memastikan kebenarannya.

Password: *
Tentukan password untuk akun anda. Password tidak boleh lebih dari 30 karakter dan tidak boleh menggunakan spasi. 
Anda bisa memberitahukan password ini dengan anggota tim Anda. Tetapi Anda bertanggungjawab atas password tersebut dan segala hal yang dikirimkan ke Greenhouse menggunakan password tersebut.

Konfirmasi Password: *
Silahkan menulis ulang password Anda untuk memastikan kebenarannya.


A. Detail Organisasi

1. Nama Organisasi: *
Nama organisasi yang bertanggung jawab atas pembuatan peta ini. Bila Anda bekerja secara pribadi, gunakan nama kota atau daerah anda (misalnya Stockholm Green Map Project). Anda bisa mengubah informasi ini di kemudian hari. 

2. Jenis Organisasi: * 
Pilihlah dari menu yang ada:
Bisnis – komunitas/akar rumput – lembaga pemerintah – pribadi – nirlaba  - sekolah – agen wisata – universitas/sekolah tinggi – pemuda – lain-lain
Jika anda memilih ‘Lain-lain’, berikan informasi lebih lanjut pada boks ‘Pernyataan Tujuan’ dibawah (D)

3. Situs Web Organisasi:

4. Kota atau daerah (ejaan atau nama dalam bahasa Inggris)
Nama kota atau daerah yang dipetakan dalam bahasa Inggris, misalnya 'Florence', 'Downtown Florence', 'Metro Florence', dll.

5. Kota atau daerah (ejaan atau julukan setempat):
Nama kota atau daerah yang dipetakan dalam bahasa setempat, mis. 'Firenze'. Isian ini bisa berupa istilah lokal atau historis.

6. Negara Bagian/Prefektur/Propinsi: *
Negara bagian atau prefektur atau propinsi dari daerah yang Anda petakan.

7. Negara: *
Pilihlah dari menu yang ada:

8. Continent*
Pilihlah dari menu yang ada:
Afrika - Asia - Eropa – Amerika Utara – Amerika Latin - Oseania – Antartika

B. Informasi Kontak

1. Nama Kontak - nama keluarga: *
Nama belakang/ nama keluarga Anda atau kontak utama dari Proyek Peta Hijau ini. 

2. Nama Kontak - nama diri: *
Nama diri Anda atau kontak utama dari Proyek Peta Hijau ini. Anda juga bisa memasukkan nama tengah atau inisial.  

3. Nama Kontak - Gelar: *
Pilihlah dari menu yang ada:
Dr. – Mr. – Ms. - Profesor – Lain-lain

4. Gelar Lain-lain:
Jika Anda memilih ‘Lain-lain’, mohon disebutkan disini. 

5. Alamat e-mail Pemimpin Proyek: *
Tambahkan satu lagi alamat email yang bisa dihubungi. Anda bisa menentukan apakah informasi ini bisa dilihat oleh umum.
Biasanya GMS akan menghubungi Anda melalui alamat email utama yang Anda gunakan untuk registrasi. Namun, kami membutuhkan beberapa sarana lain untuk menghubungi Anda atau tim Anda. Mohon berikan setidaknya satu alternatif alamat email dan satu nomor telepon. Anda bisa menentukan apakah informasi ini bisa dilihat oleh umum, tetapi pada dasarnya informasi ini adalah untuk keperluan GMS.

6. Alamat Email Bisa Dilihat oleh Umum: *
Pilihlah dari menu yang ada:
Umum – Pembuat Peta – Pribadi
Tentukan siapa yang bisa melihat informasi ini.

7. Alamat email Organisasi: 
Jika Anda bagian dari organisasi, sertakan alamat email utama organisasi Anda. Anda bisa menentukan apakah informasi ini bisa dilihat oleh umum.

8. Alamat Email Bisa Dilihat oleh Umum: 
Pilihlah dari menu yang ada:
Umum – Pembuat Peta – Pribadi
Tentukan siapa yang bisa melihat informasi ini.
Umum = siapa saja. Pemeta = hanya Pemeta yang sudah terdaftar. Pribadi = hanya tim administrasi GMS. 

9. Nomor Telepon Pemimpin Proyek: *
Sertakan kode negara dan daerah untuk sambungan internasional (mis. +55 (0) 5555 555 5555). Jika tidak ada nomor telepon, sertakan alamat email alternatif.

10. Nomor Telepon Bisa Dilihat oleh Umum: *
Pilihlah dari menu yang ada:
Umum – Pemeta – Pribadi
Tentukan siapa yang bisa melihat informasi ini.

11. Nomor Telepon Organisasi: 
Jika Anda bagian dari organisasi, sertakan nomor telepon organisasi anda.

12. Nomor Telepon Bisa Dilihat oleh Umum: 
Pilihlah dari menu yang ada:
Umum – Pemeta – Pribadi
Tentukan siapa yang bisa melihat informasi ini.

13. Sarana Komunikasi yang Lain:
Bila ada, sebutkan cara-cara lain untuk berkomunikasi dengan Anda, mis. Nama Pengguna  Skype Anda, MSN Messenger, AIM, dll. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

14. Sarana Komunikasi yang Lain Bisa Dilihat oleh Umum:
Pilihlah dari menu yang ada:
Umum – Pemeta – Pribadi
Tentukan siapa yang bisa melihat informasi ini.

15.  Alamat Surat: *
Alamat surat proyek Anda. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.
Pastikan Anda menuliskan alamat lengkap, dengan kode pos dan negara Anda.

C. Informasi tentang Pembuat Peta

1. Status Pembuat Peta: *
Pilihlah dari menu yang ada:
Sudah Selesai – Dalam Proses Pengerjaan – Tidak Aktif – Pergantian Pemeta – Pemeta Baru 
Bagaimana starus organisasi Anda?
Pemeta Baru = pengalaman pertama membuat peta
Pergantian Pemeta = proyek peta sudah ada; berganti organisasi pembuat
Dalam Proses Pengerjaan = organisasi sedang mengerjakan peta. 
Sudah Selesai = Organisasi yang sudah tidak mengerjakan peta/sudah selesai.
Tidak Aktif = Proyek dihentikan karena organisasi tidak lagi memperbaharui profil dan fee mereka.

2. Posisi Anda: *
Pilihlah dari menu yang ada:
Koordinator – Direktur Eksekutif – Pimpinan Proyek – Anggota Proyek – Sukarelawan – Lain-lain.
Posisi Anda dalam proyek ini.

3. Posisi Anda - Lain-lain:
Jika Anda memilih ‘Lain-lain’, mohon disebutkan disini. 

4. Profesi Anda: *
Pilihlah dari menu yang ada:
Administratur – Artis – Ahli Kartografi – Desainer – Pendidik – Aktivis Lingkungan – Ahli Geografi – Perencana - Pelajar – Spesialis Web/IT – Lain-lain

5. Profesi Anda - Lain-lain:
Jika Anda memilih ‘Lain-lain’, mohon disebutkan disini. 

6. Bahasa Utama Anda:
Pilihlah dari menu yang ada:
-- - Arab – Mandarin – Inggris – Perancis – Jerman – Ibrani – Indonesia – Jepang – Melayu – Polandia – Portugis – Spanyol – Swedia – Thai – Lain-lain
Apakah bahasa utama Anda?
(Tambahkan rangkuman dalam bahasa Anda di bagian J)

7. Bahasa Utama Anda - Lain-lain:
Jika Anda memilih ‘Lain-lain’, mohon disebutkan disini. 

8. Bahasa Lain:
Anda bisa berkomunikasi dalam bahasa apa saja?
Karena kita akan banyak berkomunikasi melalui tulisan, bahasa tertulis anda akan sangat berguna disini. 

D. Pernyataan Tujuan

1. Pengenalan Organisasi - dalam satu kalimat: *
Untuk umum, jadi buatlah singkat dan semenarik mungkin.

2. Tujuan
Kenapa, Apa, Bagaimana, Di mana, Siapa:
Dua sampai empat paragraf mengenai tujuan Anda (kenapa Anda melakukan Proyek Peta Hijau ini), dasar pemikiran, dan isu-isu kunci. Bagaimana metodologi Anda, dampak baik yang diharapkan maupun yang benar-benar terjadi. Berikan juga penjelasan mengenai komunitas daerah yang dipetakan (luas daerah, populasi, aspek-aspek utama). Jelaskan juga mengenai kelompok Anda, mitra, dan sasaran peta ini. Informasi ini bisa dilihat oleh umum. 
Informasi ini ditujukan kepada pengunjung dari seluruh dunia. Sejalan dengan perkembangan proyek Anda, jangan lupa untuk memperbaharui informasi ini dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi (hal ini akan sangat menarik bagi penyandang dana, media, dan orang-orang yang terinspirasi oleh Anda)

Untuk menambahkan tautan, gunakan tag html ini : 
<a href="http://www.yourwebsite.com">tautan teks Anda</a>

E. Latar Belakang

1. Kemampuan Tim: *
Secara singkat, tuliskan kemampuan, data, dan jaringan yang sudah Anda dan tim Anda punyai. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

2. Apakah isu-isu utama di daerah Anda?: 
Isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan/keberlanjutan. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

3. Sumber-Sumber Selain Green Map:
Apakah Proyek Peta Hijau Anda menghasilkan sesuatu selain peta? Contohnya seperti buku, produk, jelajah, atau proyek khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemetaan Peta Hijau. Tuliskan dalam satu paragraf, termasuk bagaimana cara mendapatkan hal-hal tersebut. 
Jika Anda ingin berbagi versi digital dengan Pemeta Hijau yang lain, silakan diupload di bagian Resources. Jika Anda ingin menjualnya melalui Toko Online GMS, silakan menghubungi kami. Di samping itu, kami akan sangat berterimakasih bila kami bisa mendapatkan duplikatnya untuk keperluan Arsip GMS.

Untuk menambahkan tautan, gunakan tag html ini : 
<a href="http://www.yourwebsite.com">tautan teks Anda</a>

4. Apakah Anda telah memeriksa GreenMap.org untuk melihat apakah di komunitas Anda ada Proyek Peta Hijau yang sedang berjalan?: *
Ya - Tidak
Mohon Anda memeriksa GreenMap.org terlebih dahulu untuk mengetahui apakah di komunitas Anda ada Proyek Peta Hijau yang sedang berjalan. Jika jawaban Anda Ya, teruskan menjawab pertanyaan selanjutnya. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

5. Jika di daerah Anda ada Proyek Peta Hijau yang sedang berjalan, apakah Anda sudah menghubungi mereka? Apa perbedaan proyek Anda dengan proyek yang sudah berjalan itu?:
Jelaskan perbedaan proyek Anda dengan proyek Peta Hijau yang sudah ada di komunitas anda. Contohnya: daerah cakupan yang lebih besar/kecil, tugas sekolah, dll. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

6. Bagaimana Anda tahu tentang Green Map?: *
Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

7. Apakah Anda seorang konsultan dari organisasi lokal yang ingin membuat Peta Hijau? Jika jawaban Anda Ya, mohon dijelaskan: 
Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

8. Jika Anda berlatar belakang bisnis, berikan informasi mengenai program lingkungan dan CSR di perusahaan anda:
Jika ada informasi tambahan di internet, sertakan alamat web yang jelas. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

Untuk menambahkan tautan, gunakan tag html ini : 
<a href="http://www.yourwebsite.com">tautan teks Anda</a>

F. Syarat dan Ketentuan Pendaftaran 

Silakan unduh Persetujuan Pemeta dan Rilis Pemeta Hijau, dokumen-dokumen mengenai Fee dan Glossary dari Greenhouse atau dari bagian Participate di GreenMap.org. Bila perlu, anda bisa meminta dokumen-dokumen tersebut melalui email.

1. Organisasi kami telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan dari Persetujuan Pemeta Hijau.*
Melihat Syarat dan Ketentuan (terbuka di jendela baru) Informasi ini tidak akan disebarluaskan.
Kami menyarankan supaya Anda menyimpan salinan dokumen ini. Dalam bagian “Participate” di GreenMap.org, ada versi sederhana dalam beberapa bahasa.

2. Organisasi kami telah membaca dan menyetujui Formulir Rilis Pemeta Hijau mengenai semua bahan dan isi yang diserahkan kepada Greenhouse dan GMS. *
Melihat Formulir Rilis (terbuka di jendela baru) Informasi ini tidak akan disebarluaskan.
Pastikan Anda sudah mengunduh, membaca, dan memahami isinya. Simpanlah satu salinan yang sudah ditandatangani selama pelaksanaan proyek Anda. GMS mungkin membutuhkannya sewaktu-waktu.

Jika Anda mengirimkan ini dalam format RTF, tuliskan kode ‘X’ didepan nomor 1 dan 2. 

G. Fee 
Fee yang anda berikan membantu keberlangsungan pengembangan GMS. Seluruh proyek Peta Hijau mempunyai kontribusinya masing-masing. Sebagai timbal baliknya, Anda akan mendapatkan bermacam layanan dan bisa menggunakan “Sistem Pembuatan Peta” GMS, yang termasuk didalamnya ikon-ikon Green Map, konsep, dan bahan-bahan pembuatan peta, fasilitas persebaran informasi (online, media, pameran, dll), jaringan pendukung, penggunaan nama dagang, dan materi-materi yang ada dalam Greenhouse. 
Fee ini merupakan satu-satunya yang harus Anda bayarkan – Anda tidak usah membayar royalti! Dalam anggaran proyek Anda, Fee dapat dimasukkan kedalam “overhead”, “software”, “komunikasi”, atau “lisensi” (GMS bisa memberikan tanda terima bila dibutuhkan) 
Kami mengharapkan Anda mengirimkan salinan dari apa yang telah Anda buat kepada GMS untuk keperluan Arsip, ditambah 1% (maksimum 200 buah) dari jumlah peta yang Anda cetak (sebagai contoh bagi Pemeta yang masih baru, untuk Toko Online, press kit, dll). Dan sebagaimana telah disebutkan di Perjanjian Pembuat Peta Hijau, bila Anda membuat produk lain selain peta, hubungilah GMS dan lakukan pembagian hasil dengan besaran ditentukan sesuai kondisi.
Fee Pemeta Hijau dihitung berdasarkan jenis organisasi dan pendapatan rata-rata negara Anda (berdasarkan data Bank Dunia), serta durasi waktu yang Anda pilih (pendaftaran untuk beberapa tahun sekaligus akan mendapatkan potongan harga)
Dari menu yang ada, pilihlah deskripsi yang sesuai dengan organisasi yang akan dicantumkan sebagai organisasi pembuat pada Peta Hijau Anda dan pada Pendaftaran Pemeta Hijau. 
Jika perlu, Anda bisa memberikan Layanan Penukar bagi keseluruhan atau sebagian dari jumlah yang ditentukan. Mohon berikan informasi detail di formulir Pendaftaran setelah Anda menutup aplikasi kalkulator.  
Jika Anda ingin membandingkan Fee untuk berbagai jenis organisasi yang berbeda, Anda bisa melihatnya di Fee Chart and Glossary. 
SPESIAL untuk Proyek Peta Hijau yang didaftarkan antara tahun 1995 dan musim semi 2007: Jika Anda mendaftar sebelum tanggal 15 Mei 2007, Anda tidak perlu membayar fee sampai tanggal 25 Maret 2008 (Ulang Tahun Green Map System). Ya, Anda tidak usah membayar sekarang. Luangkan waktu Anda untuk menambahkan informasi-informasi yang menarik melalui profil Greenhouse, serta bagian bahan-bahan dan kerjasama! Mohon gunakan kalkulator online supaya kami juga bisa mengetahui efektivitasnya. 

Jumlah dalam US $.
1. Fee Anda (US $): *
Fee yang akan Anda bayarkan tergantung jenis organisasi, negara, dan durasi waktu proyek Anda. 

Klik disini untuk menggunakan Kalkulator Online (terbuka di jendela baru)
Kalkulator Online akan secara otomatis mengisikan jumlah Anda kedalam bagian ini. Periksa lagi apakah jumlah sudah terisi dengan benar, kemudian tutup Kalkulator dan teruskan mengisi formulir ini. Jika Anda menjumpai masalah, jangan ragu untuk menghubungi GMS. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.
CATATAN: Jika Anda tidak mempunyai akses internet, Anda bisa merujuk ke Daftar Fee (mintalah melalui email bila perlu). Tuliskan jenis organisasi Anda, negara, dan durasi proyek Anda beserta fee yang bersangkutan di halaman ini.

2. Jenis Organisasi: * 
Kalkulator akan mengisi bagian ini secara otomatis. Tidak ada perubahan yang perlu dilakukan, namun periksa lagi informasi yang telah Anda berikan. Informasi ini tidak akan disebarluaskan. 

3. Durasi Proyek (dalam tahun): *
1 – 2 - 3
Kalkulator akan mengisi bagian ini secara otomatis. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

4. Lipat-duakan Fee Anda! Jadilah Supporting Mapmaker 
Kalkulator akan mengisi bagian ini secara otomatis. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.
Anda akan membantu Pemeta Hijau yang berasal dari komunitas berpenghasilan rendah serta mendukung pengembangan sumber-sumber materi Peta Hijau. Proyek Anda akan dicantumkan sebagai Supporting Mapmaker di website dan juga terbitan tahunan GMS Milestones.
Jika Anda mengirimkan formulir ini dalam format RTF, berikan tanda ‘X’ didepan angka 4. Terima kasih!

5. Lipat-tigakan Fee Anda! Jadilah Sustaining Mapmaker. 
Kalkulator akan mengisi bagian ini secara otomatis. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.
Anda akan berpartisipasi lebih jauh dalam pengembangan GMS dan sumbangan Anda memungkinkan keterlibatan komunitas-komunitas berpenghasilan rendah dalam gerakan ini! Proyek Anda akan dicantumkan sebagai Sustaining Mapmaker di website dan juga terbitan tahunan GMS Milestones.
Jika Anda mengirimkan formulir ini dalam format RTF, berikan tanda ‘X’ didepan angka 5. Terima kasih!

6. Jika Anda ingin menyumbangkan sejumlah uang diluar Fee Anda, silakan tulis disini:
Kalkulator akan mengisi bagian ini secara otomatis. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.
Terima kasih!

7. Pembelian Mapmaker Kit ($25 termasuk pengepakan dan pengiriman).
Kalkulator akan mengisi bagian ini secara otomatis. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.
Termasuk di dalam Kit adalah contoh Peta Hijau, materi-materi dalam bentuk cetak, CD-Rom, balon, kliping berita, dll. Bila Anda tidak membeli Kit, semua material bisa diakses di Tool Center secara online. Bila Anda menginginkan Kit tetapi tidak mampu membayar, hubungi kami. 

8. Biaya Total: *
Kalkulator akan mengisi bagian ini secara otomatis. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.
Periksa kembali semua bagian yang diisi secara otomatis sebelum menutup Kalkulator.

9. Apakah Anda tidak mampu untuk membayar secara penuh?
Jika Anda tidak mampu untuk membayar secara penuh, (1) beri tanda pada kotak ini dan (2) beritahu kami jumlah yang mampu anda bayar dan/atau Layanan Penukar yang bisa Anda berikan sebagai ganti pembayaran penuh. Anda akan kami hubungi untuk membicarakan hal ini. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

10. Berapa Jumlah Fee yang Mampu Anda Bayarkan?:
Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

11. Layanan Penukar yang bisa Anda berikan kepada Green Map System:
Jika Anda ingin memberikan layanan kepada GMS sebagai pembayaran sebagian atau keseluruhan fee yang harus Anda bayarkan, tuliskan secara jelas, mis. Layanan penerjemahan, pekerjaan web, desain grafis, membantu Pemeta Hijau lain di daerah Anda, atau bahkan menyediakan fasilitas bagi Pemeta Hijau yang berkunjung ke daerah Anda. Untuk layanan yang bersifat persebaran informasi, jelaskan bagaimana Anda akan melaksanakan hal ini dan bagaimana membuktikan bahwa hal ini sudah dilaksanakan. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

12. Mohon kirimkan surat yang menyatakan jumlah yang sudah diterima oleh GMS (dalam format PDF) 
Informasi ini tidak akan disebarluaskan.
Jika Anda mengirimkan formulir ini dalam format RTF, berikan tanda ‘X’ didepan angka 12

13. Cara Pembayaran yang Anda Pilih:
Pilihlah dari menu yang ada:
-- - Transfer Bank - Check lewat pos – Kartu kredit – Paypal – Belum tahu – Lain-lain
Kami tidak akan menanyakan detail kartu kredit/pembayaran Anda sekarang. Jangan melakukan pembayaran sampai Anda menerima email berisi petunjuk pembayaran. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

14. Cara Pembayaran yang Anda Pilih – Lain-lain:
Jelaskan bagaimana Anda akan membayar Fee Anda. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

15. Menurut Anda, adilkah sistem Fee yang baru ini?: *
Apakah sistem Fee yang baru ini adil? Berikan komentar dan saran Anda. Bila ada, tulislah saran Anda tentang pengelolaan Fee yang akan langsung digunakan oleh Hub. Informasi ini bersifat pribadi. Kami menunggu saran Anda sebelum tanggal 15 Mei. Bagian ini akan dihapus setelah tanggal 15 Mei. 

H. Informasi Lain-lain

1. Informasi Lain-lain:
Jika Anda mempunyai pertanyaan atau saran, tuliskan disini.

I. Administrasi

1. Apakah Anda ingin tatabahasa dan ejaan Anda diperbaiki di Greenhouse?: *
Tidak - Ya
Tatabahasa dan ejaan Anda bisa diperiksa dan diperbaiki secara otomatis ketika Anda melakukan update di Greenhouse. Informasi ini tidak akan disebarluaskan.

J. Rangkuman dalam Bahasa Anda

Tuliskan rangkuman mengenaik proyek Peta Hijau Anda dalam bahasa yang Anda gunakan (selain bahasa Inggris).

1. Rangkuman dalam Bahasa Setempat:

DAFTARKAN!

Jangan lupa menekan tombol ini! TERIMA KASIH!

MOHON PERHATIAN: Mengirimkan formulir registrasi ini tidak berarti Anda langsung menjadi bagian dari GMS. GMS akan mempertimbangkan formulir ini secepatnya (2 hari, dalam kondisi ideal). Jika pendaftaran diterima, kami akan menghubungi Anda melalui email untuk mengatur prosedur pembayaran Fee Anda, atau untuk merencanakan Layanan Penukar Anda.

Setelah melakukan pembayaran atau tawaran layanan Anda diterima, Anda akan menerima Email Selamat Datang. Mulai saat itu, proyek Anda secara resmi akan menjadi bagian dari jaringan global Green Map. Anda bisa mengakses Tool Center dan semua material yang ada. Anda juga bisa mengedit Profil anda dan menambahkan profil Peta Anda.

Selama Anda menunggu, kami mengundang Anda untuk melihat-lihat profil dan material umum lain di GreenMap.org. Semua ini akan memberi inspirasi untuk langkah pertama Anda sebagai Pemeta Hijau yang resmi. Sekali lagi terimakasih dan : 

Berpikir Mendunia, Memetakan Tempatan! 
 


