
ATURAN PRESENTASI 
1. Presenter tim wajib me-rename zoom dengan format: 

*Nama presenter dapat diganti dengan nama anggota tim untuk anggota 
tim non presenter 

2. Presenter dan anggota tim wajib menggunakan virtual background, on camera, 
on mic (presenter) saat presentasi dan sesi tanya jawab 

3. Seluruh tim dari dua sesi dalam satu hari hadir dalam main room zoom pada 
pukul 14.00 untuk tim-tim yang akan presentasi pada sesi awal (sesi 1 atau sesi 
3), kemudian tim IT akan melakukan breakout room. Adapun tim yang presentasi 
pada sesi selanjutnya (sesi 2 atau sesi 4) dapat bebas masuk ke room lain untuk 
menonton presentasi tim lain. Tim yang masuk dalam sesi 2 atau sesi 4 akan 
dimasukkan ke dalam breakout room pukul 15.00 WIB (setelah tim sesi 1 atau 
sesi 3 kembali ke main room) 

4. Setiap tim dalam 1 sesi wajib mengikuti jalannya presentasi dalam sesi tersebut 
dari awal hingga akhir (akan ada sesi foto bersama) 

5. Presenter dapat mengucapkan kata “next” atau “selanjutnya” untuk menandai 
perpindahan slide PPT 

6. Presentasi dilakukan MAKSIMAL 7 menit. Lebih dari itu, asisten moderator 
akan menghentikan presentasi. Asisten moderator dapat mengingatkan presenter 
“waktu tinggal 2 menit” dan “waktu habis” di kolom chat. Asisten moderator 
juga mencatat lama waktu presentasi tiap tim 

7. Tim yang tidak sedang melakukan presentasi wajib menonaktifkan mic 
8. Transisi antar tim selama 2 menit 
9. Apabila ada peserta yang tidak hadir saat jadwal presentasinya, maka akan 

dilewati terlebih dahulu dan peserta tersebut akan dimasukkan ke jadwal 
presentasi paling belakang 

10. Sesi diskusi/tanya jawab presentasi dilakukan di akhir sesi (rapel) dan urut 
sesuai urutan peserta. Masing-masing tim mendapatkan 1 pertanyaan baik dari 
partisipan (dipilih oleh moderator)/moderator (apabila tidak ada yang bertanya) 

11. Partisipan dapat memberikan pertanyaan saat tim sedang presentasi dengan 
format pertanyaan: Pertanyaan untuk kode topik(nomor peserta): (sebutkan 
pertanyaannya). Contoh: 
Pertanyaan untuk B1: Sebutkan keuntungan dari metode penelitian yang 
dilakukan 

12. Pertanyaan yang diberikan ke tim wajib dijawab secara oral (on mic) oleh 
presenter. Waktu tanya jawab maksimal 2 menit 

13. Akan ada penilaian lanjutan dari beberapa presenter terpilih melalui rekaman 
video presentasi untuk menentukan juara best presenter 
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