PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Technical Meeting :
Hari

: Jum’at, 06 Mei 2016

Waktu : 20:00 WIB
Tempat: Krakatau Hotel, Cilegon Banten.

2. Presentasi Call Paper :
Hari

: Sabtu, 07 Mei 2016

Waktu : 07.30 WIB
Tempat: Aula Fakultas Teknik Untirta, Cilegon Banten.

3. Seminar Nasional dan Presentasi Paper juara :
Hari

: Minggu, 08 Mei 2016

Waktu : 11:00 WIB
Tempat: Aula Fakultas Teknik Untirta, Cilegon Banten.

TATA TERTIB PESERTA CALL FOR PAPER TRACIVAL
1. Berpakaian rapi, memakai jas almamater dan sepatu.
2. Pembagian ID dan nomor urut presentasi akan ditentukan dengan undian pada saat hari
pelaksanaan presentasi.
3. Tiap peserta Finalis memperoleh waktu 20 menit dengan alokasi:
a. Presentasi paper maksimum 10 menit
b. Tanya-jawab dengan Dewan Juri maksimum 10 menit
4. Peserta diharapkan hadir di ruang presentasi 15 menit sebelum perlombaan dimulai.
5. Jika dalam waktu 5 menit peserta yang dipanggil tidak tampil ke depan, maka peserta
yang bersangkutan dinyatakan gugur.
6. Peserta diperkenankan untuk membawa alat peraga, prototype, gambar dan sejenisnya yang
membantu saat presentasi.
7. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

8. Menggunakan pakaian batik pada saat Seminar Nasional

KETENTUAN PRESENTASI
1.

Peserta presentasi merupakan 2 orang perwakilan dari masing-masing tim yang telah lolos
dalam seleksi naskah Call For Paper TRACIVAL 2016 yang sudah diumumkan di web
http://tracival2016.wordpress.com .

2.

Peserta harus melakukan pembayaran untuk registrasi ulang peserta sebagai delegasi
terpilih yang mempresentasikan papernya ke no rek. Nomor Rekening : 163-00-0089893-5
Atas nama Qurrotul Aeni, lalu melakukan konfirmasi pembayaran ke contact person
087871447957 (Dian) dan mengirimkan foto atau scan bukti pembayaran ke
tracival2016@gmail.com paling lambat tanggal 03 Mei 2016 pukul 23.59 WIB.

3.

Technical Meeting akan dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2016 di Krakatau Hotel Cilegon

4.

Technical Meeting WAJIB dihadiri oleh seluruh delegasi terpilih, jika ada yang
berhalangan harap segera konfirmasi ke LO masing-masing atau contact person
087871447957 (Dian).

5.

Pada saat Technical Meeting seluruh delegasi harus menyerahkan softfile presentasi dalam
format .ppt atau .pptx kepada panitia, bagi yang berhalangan hadir softfile bisa dikirimkan
via e-mail ke tracival2016@gmail.com paling lambat tanggal 07 Mei 2016 Pukul 03:00
WIB

6.

Softfile presentasi yang dikumpulkan harus diberi nama dengan format BIDANG_(NAMA
UNIVERSITAS)_(NAMA

KETUA)_(3

KATA

JUDUL),

contoh:

AGROKOMPLEKS_UNTIRTA_DIAN_INOVASI PANGAN LOKAL
7.

Peserta diharuskan untuk hadir 30 menit sebelum acara mulai untuk registrasi di Ruang
Aula FT Cilegon tanggal 07 Mei 2016

8.

Presentasi

akan

dilaksanakan

secara

paralel

oleh

masing-masing

bidang

baik

Agrokompleks, Sosial Pendidikan dan Sains Teknologi di Aula FT Cilegon, pembagian
ruangan akan diinformasikan pada saat TM.

9.

Pengundian nomor presentasi akan dilakukan pada hari-H di masing-masing ruang
presentasi sesuai bidang dan akan dipandu oleh MC.

10.

Total waktu yang diberikan untuk presentasi adalah 20 menit, dengan rincian waktu 10
menit untuk persiapan dan presentasi dan 10 menit tanya jawab juri.

11.

Peraturan teknis presentasi secara rinci akan dijelaskan sewaktu technical meeting dan
pembukaan awal acara sebelum presentasi di hari H.

12.

Bagi pemenang kompetisi paper untuk masing-masing bidang WAJIB untuk hadir di hari
kedua untuk mempresentasikan karyanya di acara SEMINAR NASIONAL TRACIVAL
2016.

13.

Seluruh delegasi WAJIB mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama 3 hari, jika benarbenar diharuskan untuk izin tidak mengikut rangkaian acara 3 harI maka akan ada
konsekuensi tersendiri.

14.

Bagi delegasi yang ingin izin untuk tidak dapat menghadiri 3 hari rangkaian acara harap
segera memberitahu LO tim yang bertugas paling lambat tanggal 04 Mei 2016 pukul 23.59
WIB.

KRITERIA PENILAIAN
Berikut adalah poin-poin penilaian yang akan dipertimbangkan oleh dewan juri untuk
setiap penampilan delegasi:

KONTEN
1. Keterkaitan paper dengan tema (15%)
2. Inovasi ide/gagasan terbarukan (10%)
3. Manfaat/dampak ide/gagasan/penelitian/kegiatan bagi masyarakat (10%)
4. Kerja sama multidisiplin/multistake holders yang terlibat (5%)

TEKNIK PRESENTASI
1. Sistematika penyajian, desain presentasi dan alat bantu, kemudahan delivery message
(20%)
2. Kekompakan tim, sopan santun, perilaku dan penggunaan bahasa tutur yang baku (10%)
3. Ketepatan waktu (5%)

PENALARAN MATERI
1. Penguasaan materi dan keterbukaan dalam penyampaian hasil atau gagasan dan
menjawab pertanyaan (15%)
2. Kreativitas dalam pengembangan jawaban (10%)

