Manual Presentasi dan Big Challenge
Presentasi
Bagi peserta lolos seleksi tahap karya tulis, maka akan diadakan babak final berupa
presentasi karya yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 13 September 2019 di Grha Sabha
Pramana Universitas Gadjah Mada dengan 3 juri yang ahli di bidangnya masing-masing.
Ketentuan Umum :
1. Peserta melakukan registrasi, mengumpulkan power point dan mengambil nomor urut
presentasi pada saat welcoming party (Kamis, 12 September 2019)
2. Setiap tim diberikan waktu : 35 menit
dengan rincian :
A. Presentasi : 15 menit
Waku presentasi merupakan sepenuhnya hak dari peserta dan tidak akan
diinterupsi oleh juri dan peserta lain
B. Tanya Jawab : 20 menit
Sesi tanya jawab akan dilakukan oleh dewan juri
Ketentuan Khusus :
1. Peserta yang lolos tahap proposal wajib membuat dan menyerahkan poster dan video
animasi desain sistem infiltrasi yang berkaitan dengan karya tulis kepada panitia saat
regristrasi ulang.
Ketentuan Penilaian :
1. Kemampuan peserta menjelaskan sehingga juri dan penonton dapat memahami isi
dari presentasi 25%
2. Presentasi menarik dan terdapat data yang jelas 25% (PPT, Poster, Animasi)
3. Kemampuan peserta menjawab pertanyaan dari juri 40% (singkat, padat, dan jelas,
tidak bertele-tele dan tidak keluar dari topik yang dipertanyakan)
4. Manajemen waktu 10% ( peserta tidak melebihi waktu yang diberikan panitia)

Big Challenge
Big challenge bertujuan untuk menguji pemahaman peserta tentang tema yang
diangkat dengan pemberian soal yang secara umum berkaitan dengan tema Lomba Karya
Tulis Ilmiah (LKTI ) IX
Ketentuan Umum :
1. Big challenge akan dilakukan oleh tiap tim ( 3 orang)
2. Panitia akan memberikan 1 soal yang dibuat oleh juri/dosen yang berkompeten pada
bidangnya dan peserta diberi waktu selama 20 menit untuk berdiskusi dan
menentukan jawaban di dalam ruangan
3. Peserta dari tiap tim akan mempresentasikan jawaban tersebut di hadapan juri selama
10 menit dengan nomor urut sesuai dengan nomor urut presentasi karya tulis
4. Diadakan sesi tanya jawab dari juri selama 10 menit
5. Pada saat mempresentasikan jawabannya peserta lain tidak berada dalam ruangan
tersebut/tidak menyaksikan
6. Nilai Big Challenge akan diakumulasikan dengan nilai presentasi, poster, dan animasi
Ketentuan Penilaian :
1. Jawaban sesuai dengan pertanyaan 70% (singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele
dan tidak keluar dari topik yang dipertanyakan)
2. Peserta mampu menjawab dan presentasi sesuai waktu yang diberikan 30%

