Salam Ilmiah, One Step To Be Winner . . .
Panitia SGM 7 ARSC FTP Universitas Brawijaya mengucapkan
selamat kepada semua peserta lomba karya tulis (LKTI) yang lolos sebagai
finalis

LKTI Scientific

Great

Moment

7. Seluruh finalis diundang untuk

menghadiri rangkaian acara SGM 7 yang dilaksanakan pada 30 September - 2
Oktober 2016 di Kampus Universitas Brawijaya Malang. Adapun hal yang perlu
diinformasikan adalah :
1. Seluruh finalis WAJIB mengikuti seluruh rangkaian acara pada tanggal 30
September – 2 Oktober 2016 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
panitia
2. Pada tanggal 30 September 2016, finalis diwajibkan sampai di Universitas
Brawijaya dan mengikuti Technical Meeting yang akan dilaksanakan pada
pukul 19.00 WIB
3. Tiap finalis wajib membawa perlengkapan sebagai berikut :
a. Jas almamater dari perguruan tinggi masing-masing
b. Pakaian bebas sopan dan bersepatu untuk presentasi
c. Kartu Tanda Mahasiswa atau surat keterangan aktif kuliah sebagai
mahasiswa
d. Perlengkapan pribadi untuk 3 hari (pakaian ganti, perlengkapan
ibadah, perlengkapan mandi, obat-obatan pribadi dan keperluan
lainnya yang dibutuhkan).
4. Materi presentasi berupa softcopy dengan format (.ppt atau .pptx) 2010
BUKAN 2013 wajib diserahkan kepada panitia pada saat Technical
Meeting pada tanggal 30 September 2016 maksimal 30 menit setelah acara
Technical Meeting.
5. Masing-masing Finalis akan didampingi oleh satu pendamping/LO. Daftar
LO terlampir.

6. Finalis diwajibkan segera melakukan konfirmasi kehadiran lewat sms
kepada LO pendamping masing – masing disertai dengan mengirimkan
form pengkondisian dan scan/ foto bukti pembayaran ke email
lktisgm7@gmail.com
7. Finalis membayar biaya akomodasi sebesar Rp. 650.000,00/Tim
(merupakan biaya penginapan, makanan berat, snack, penjemputan,
fieldtrip, dan seminar) kepada panitia dan ditransfer melalui rekening:
Bank BRI atas nama novemi inka No. Rekening 0051-01161317-50-7 .
8. Konfirmasi pembayaran biaya akomodasi paling lambat 3 hari setelah
pengumuman finalis yaitu tanggal 26 September 2016 pukul 20.00 WIB,
9. Setelah melakukan transfer, finalis melakukan konfirmasi ke nomor
081273050738 (hanif ilham) dengan format :
Finalis LKTI SGM7_ Nama Ketua _ Asal Univ _ 3 Kata Pertama Judul
_Waktu Transfer_ Nama Pemilik Rekening
10. Dresscode finalis saat Presentasi:
a. Putra: Pakaian rapi dan sopan dan bersepatu, memakai almamater
Perguruan Tinggi masing – masing, dan memakai id card yang telah
disediakan panitia.
b. Putri: Pakaian rapi dan sopan dan bersepatu, memakai almamater
Perguruan Tinggi masing – masing, dan memakai id card yang telah
disediakan panitia.
11. Dresscode finalis saat Seminar Nasional:
a. Putra: Pakaian rapi dan sopan, bersepatu, almamater Perguruan
Tinggi masing – masing, dan memakai id card yang telah disediakan
panitia.
b. Putri: Pakaian rapi dan sopan, bersepatu, almamater Perguruan Tinggi
masing – masing, dan memakai id card yang telah disediakan panitia.
12. Harap segala sesuatunya dipersiapkan dan tetap menjaga semangatnya.

13. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LO Pendamping masing
– masing tim.

PERATURAN UMUM

1. Finalis wajib datang pada waktu dan tempat penjemputan yang telah
disediakan oleh panitia.
2. Finalis wajib mengikuti seluruh rangkaian acara LKTI Nasional SGM 7
tahun 2016 mulai dari Technical Meeting, presentasi serta Seminar
nasional
3. Finalis wajib menempati kamar yang telah disediakan panitia, pembagian
akan diatur panitia.
4. Mobilisasi finalis akan dimulai sesuai dengan rundown acara yang telah
ditentukan
5. Finalis harus mengisi daftar hadir yang ada di masing – masing acara dan
wajib menggunakan tanda peserta (name tag) pada saat mengikuti seluruh
rangkaian kegiatan.
6. Setiap tim akan didampingi oleh 1 orang LO pendamping selama acara
berlangsung.
7. File presentasi (.ppt atau .pptx) wajib dikumpulkan pada saat pelaksanaan
Technical Meeting. Setelah dikumpulkan, tidak ada lagi perubahan dalam
bentuk apapun.
8. Finalis wajib menjaga kebersihan dimanapun acara berlangsung dan
membawa alat ibadah masing – masing.
9. Finalis dilarang berkata kasar dan/atau mengandung SARA selama acara
berlangsung, baik dengan panitia finalis dan setiap orang yang
berhubungan dalam acara SGM 7
10. Setiap finalis wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama acara
berlangsung.
11. Finalis wajib menjaga barang bawaan masing – masing. Kehilangan
barang akan menjadi tanggung jawab finalis.

TATA TERTIB PRESENTASI

1. Setiap peserta harus hadir selambat-lambatnya lima belas menit sebelum
acara dimulai.
2. Setiap peserta harus mengenakan pakaian sopan dan rapi dengan jas
alamamater, dan bersepatu.
3. Setiap peserta harus mengenakan id card selama acara berlangsung.
4.

Peserta dilarang mengaktifkan handphone (silent), atau alat lainnya yang
dapat mengganggu jalannya acara presentasi.

5. Baik peserta, maupun panitia dilarang membuat kegaduhan yang dapat
mengganggu konsentrasi peserta lain yang sedang melakukan presentasi.
6. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama presentasi
berlangsung tanpa seizin panitia, kecuali ada keperluan yang mendesak.
7. Peserta harus mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai.
8. Bila terdapat kesulitan berkenaan dengan acara, dapat segera menghubungi
panitia.
9. Setiap tim WAJIB membawa produk atau minimal membawa prototipe
dari karyanya.
10. Dalam presentasi panitia menyediakan pointer untuk mempermudah
presentasi.
11. Operator

presentasi

WAJIB

dari

panitia,

dan

peserta

berhak

mengoperatorkan hanya dengan pointer selama presentasi.
12. Presentasi akan dilakukan secara bergiliran dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Pertama-tama juri akan mengambil 1 undian secara acak untuk
menentukan urutan presentasi tim pertama.

b. Setelah tim pertama melakukan presentasi, kemudian mengambil
undian presentasi tim kedua dan selanjutnya sama berakhir.
13. Setiap tim akan diberi waktu 10 menit untuk melakukan presentasi,
dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 10 menit
14. Saat dilakukan presentasi oleh setiap tim, time keeper akan memberikan
tanda
sebagai berikut :
a.

Time Keeper akan mengingatkan saat waktu mulai presentasi

b.

Selanjutnya mengingatkan saat waktu kurang 3 menit dan 1 menit
dengan menunjukkan papan tanda bertuliskan waktu tersebut

c.

Bila waktu telah mencapai 10 menit, presentasi akan dihentikan oleh
MC dan LCD Proyektor akan di pause sehingga slide persentasi
berhenti. Peserta yang melampaui batas waktu presentasi akan
dilakukan pengurangan nilai oleh juri.

15. Hasil Penilaian juri tidak dapat diganggu gugat. Hasil kompetisi akan
diumumkan pada acara Seminar Nasional SGM 7 yang dilaksanakan 2
Oktober 2016

PERATURAN FIELDTRIP

1. Semua finalis WAJIB mengikuti jalannya fieldtrip sesuai dengan alur atau
jadwal yang diberikan.
2. Fieltrip dilaksanakan pada tanggal 1 oktober 2016.
3. Peserta wajib didampingi oleh LO masing-masing selama fieldtrip
berlangsung.
4. Jika ada peserta yang sakit, wajib untuk segera memberitahukannya
kepada LO masing-masing.
5.

Peserta dilarang mengeluarkan kata-kata kasar dan/atau mengandung
SARA selama fieldtrip berlangsung.

6.

Setiap peserta wajib menjaga ketertiban, ketenangan dan kebersihan
selama fieldtrip berlangsung.

7. Peserta dilarang membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas
wisata.
8. Peserta dilarang merokok dan membuat kegaduhan.
9. Peserta wajib menjaga barang masing-masing. Kehilangan barang akan
menjadi tanggung jawab peserta.

PENJEMPUTAN
1. Penjemputan dilakukan pada hari Jumat 30 September 2016 jam 13.00
WIB dan 15.00 WIB
2. Tempat penjemputan hanya dilakukan di beberapa tempat, yaitu:
a.

Terminal Arjosari

b.

Stasiun Baru Malang Kota

c.

Bandara Abdurrahman Saleh

3. Selain dari jadwal dan tempat yang telah ditentukan panitia, finalis
menanggung sendiri transportasi dan akomodasi perjalanan.
RUNDOWN ACARA FINAL LKTI SGM 7
JUMAT, 30 SEPTEMBER 2016
No.

Waktu

Kegiatan

1.

12.30-15.00

Penjemputan peserta

2.

17.00-18.30

Ishoma

3.

18.30-20.45

Technical meeting

4.

20.45-04.30

Berlayar ke pulau kapuk

SABTU, 1 OKTOBER 2016
No.

Waktu

Kegiatan

1.

04.30-06.00

Bangun pagi dan persiapan finalis

2.

06.00-06.30

Sarapan pagi finalis

3.

06.30-06.55

Penjemputan finalis menuju kampus FTP UB

4.

06.50-07.10

Registrasi finalis

5.

07.10-07.45

Pembukaan dan pembacaan teknisan presentasi

6.

07.45-11.55

Presentasi finalis + tanya jawab

7.

11.55-12.00

Penutup

8

12.00-12.55

Ishoma

9.

13.00-15.00

Fieldtrip

KRITERIA PENILAIAN PRESENTASI LKTI SGM 7
Asal Universitas
Judul Karya
Nama Ketua:
No

:
:

Kriteria Penilaian

1

Pemaparan:

2

Sistematika penyajian dan
isi
- Kemutakhiran alat bantu
(prototype atau produk
yang dibawa menjadi nilai
tambah namun tidak wajib
dibawa ketika final)
- Penggunaan bahasa yang
baku
- Cara dan sikap presentasi
- Ketepatan waktu
Gagasan:

3

Kreativitas gagasan
(keunikan, manfaat dan
dampak)
- Kelayakan implementasi
Diskusi:

Bobot (%)

-

-

-

Tingkat pemahaman
gagasan
Kontribusi anggota tim

TOTAL
NILAI PRESENTASI*
Keterangan :
Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

20

50

30

100

Skor

Nilai
Bobot x Skor

(1= Buruk; 2 = Sangat Kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat Baik);
Nilai = Bobot x Skor
*) Bobot nilai presentasi 60%

