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KOMPETISI NASIONAL MATEMATIKA DAN 

ILMU PENGETAHUAN ALAM 
Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau KNMIPA 

merupakan lomba tingkat mahasiswa yang mengujikan salah satu mata 

bidang kimia, fisika, biologi, dan matematika. Perlombaan ini 

diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia. 

Perkiraan waktu kegiatan Bulan JULI Tahun 2022 
 
 
 
 
 

 

PANDUAN KNMIPA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOMPETISI STATISTIKA RIA DAN FESTIVAL 

SAINS DATA (SATRIA DATA) 

Kompetisi Statistika Ria dan Festival Sains Data (SATRIA DATA) 

merupakan dukungan Pusat Prestasi Nasional terhadap perkembangan 

keilmuan statistika dan sains data secara umum. Dengan upaya untuk 

meningkatkan soft skill, teknologi,informasi, data, dan sumber daya 

manusia 

Perkiraan waktu kegiatan Bulan Agustus - September Tahun 2022 
 
 
 
 
 

PANDUAN 

SATRIA DATA 



NATIONAL UNIVERSITY 

DEBATING CHAMPIONSHIP 
National University Debating Competition (NUDC) 

merupakan Kegiatan debat antar Perguruan Tinggi 

berskala nasional. Kegiatan ini sudah berlangsung 

sejak tahun 2008 dan setiap tahunnya 

menghasilkan delegasi Indonesia untuk World 

Universities Debating Championship (WUDC). 

Pada tahun ini, NUDC dilaksanakan secara daring 

dikarenakan pandemi. Terdapat berbagai 

perbedaan teknis dalam penyelenggaraan NUDC 

daring. Oleh karena itu, untuk menjamin 

pengelolaan yang tertib dan terkontrol dengan baik, 

diperlukan panduan yang memuat norma, aturan 

main dan prosedur pelaksanaan kegiatan. 

 
Perkiraan waktu kegiatan Bulan Agustus 

Tahun 2022 

 
 

KOMPETISI DEBAT 

MAHASISWA INDONESIA 

Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) adalah 

lomba debat untuk mahasiswa tingkat nasional yang 

menggunakan bahasa indonesia. 

Kompetisi di bidang debat berbahasa Indonesia 

merupakan salah satu kegiatan aktualisasi diri bagi 

mahasiswa Indonesia. Kegiatan debat antar Perguruan 

Tinggi berskala nasional dikemas dalam kegiatan 

Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI). Pada 

tahun ini, KDMI dilaksanakan secara daring 

dikarenakan pandemi. Terdapat berbagai perbedaan 

teknis dalam penyelenggaraan KDMI daring. Oleh 

karena itu, untuk menjamin pengelolaan yang tertib dan 

terkontrol dengan baik, diperlukan panduan yang 

memuat norma, aturan main dan prosedur pelaksanaan 

kegiatan 

 
Perkiraan waktu kegiatan Bulan Agustus - 

September Tahun 2022 

 
 
 
 
 

PANDUAN NUDC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDUAN KDMI 

https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/national-university-debating-championship-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/national-university-debating-championship-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/national-university-debating-championship-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/kompetisi-debat-mahasiswa-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/kompetisi-debat-mahasiswa-indonesia-2021-2021-dikti


 
 
 
 

PEMILIHAN 

MAHASISWA BERPRESTASI 
 

PANDUAN 

PILMAPRES 

Pilmapres atau Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 

merupakan kompetisi mahasiswa yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang ada di 

bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi setiap tahunnya. 

Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi 

kepada mahasiswa terbaik yang siap menjadi 

agen perubahan untuk membangun Indonesia 

yang lebih baik. Program yang terkait meliputi 

sarjana dan Diploma. 

Perkiraan waktu kegiatan Bulan September 

Tahun 2022 
 
 

 

KOMPETISI MAHASISWA 

NASIONAL BIDANG ILMU BISNIS, 

MANAJEMEN, DAN KEUANGAN 

Kompetisi Mahasiswa Nasional bidang ilmu Bisnis, 

Manajemen dan Keuangan merupakan kompetisi yang tidak 

hanya mengevaluasi kemampuan akademik dan nalar 

mahasiswa dalam bidang ilmu, tetapi juga merupakan 

sebuah upaya untuk mendekatkan kemitraan antara 

akademisi, dunia usaha dan pemerintah. Rangkaian 

kompetisi tersebut akan dinilai oleh juri dengan komposisi 

yang seimbang antara perwakilan akademisi dan praktisi 

bidang bisnis, managemen dan keuangan. 

Bertujuan untuk pengembangan dan penguatan kompetensi 

mahasiswa serta daya saing program studi (prodi) bidang 

bisnis dan manajemen di Indonesia pada tingkat 

internasional, Mengembangkan jejaring di antara prodi bisnis 

dan manajemen di Indonesia, dan memberikan kontribusi 

dalam bentuk ide, gagasan serta rekomendasi strategi untuk 

meningkatkan daya saing dunia usaha di Indonesia. 

 
Perkiraan waktu kegiatan Bulan September Tahun 2022 

 
 
 
 
 
 
 

PANDUAN 

KBMK 

https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/pemilihan-mahasiswa-berprestasi-program-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/pemilihan-mahasiswa-berprestasi-program-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kompetisi-mahasiswa-nasional-bidang-ilmu-bisnis-manajemen-dan-keuangan-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kompetisi-mahasiswa-nasional-bidang-ilmu-bisnis-manajemen-dan-keuangan-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kompetisi-mahasiswa-nasional-bidang-ilmu-bisnis-manajemen-dan-keuangan-2021-dikti


LOMBA INOVASI DIGITAL 

MAHASISWA 

 

Lomba Inovasi Digital Mahasiswa adalah kegiatan 

yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai 

upaya komprehensif untuk meningkatkan Soft Skill, 

literasi teknologi dan prestasi pada Revolusi 

Industri 4.0 

 
Perkiraan waktu kegiatan Bulan September 

Tahun 2022 

 
PANDUAN LIDM 

 
 
 

 

 
 
 
 

PANDUAN KRTI 

KONTES ROBOT TERBANG 

INDONESIA 

Kegiatan Kontes Robot Terbang Indonesia yang 

diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional akan 

meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa, 

kerjasama tim dan pemikiran kritis dalam mencari 

inovasi di dunia penerbangan. 

 
Perkiraan waktu kegiatan Bulan September - 

Oktober Tahun 2022 

 
 
 

PAGELARAN MAHASISWA 

NASIONAL BIDANG TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

GEMASTIK atau Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, merupakan program 

Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini ditujukan 

untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa Indonesia, 

sehingga mampu mengambil peran sebagai agen 

perubahan dalam memajukan TIK dan pemanfaatannya, 

baik ketika masih dalam masa studi maupun kelak sesudah 

lulus studi 

 
Perkiraan waktu kegiatan Bulan Oktober Tahun 2022 

 
 
 
 

 
PANDUAN 

GEMASTIK 

https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/national-university-debating-championship-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/national-university-debating-championship-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/kompetisi-debat-mahasiswa-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/kompetisi-debat-mahasiswa-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/kompetisi-debat-mahasiswa-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/kompetisi-debat-mahasiswa-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/kompetisi-debat-mahasiswa-indonesia-2021-2021-dikti


 
 
 
 
 
 
 

 
PANDUAN 

KKCTBN 

KONTES KAPAL CEPAT TAK 

BERAWAK NASIONAL 

KoKontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTBN) merupakan 

salah satu agenda penting bidang kemahasiswaan pada Pusat 

Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Indonesia. 

Untuk tujuan dari penyelenggaraan KKCTBN 2021 untuk ikut andil 

dalam sumbangsih pemikiran pembuatan inovasi desain, 

pembuatan prototipe dan kontes performa prototipe kapal selam 

dan kapal permukaan dengan dilengkapi dengan teknologi digital, 

Menumbuhkan dan melatih mahasiswa untuk kreatif, inovatif dan 

produktif dalam hal membuat inovasi teknologi desain, pembuatan 

prototipe dan kontes performa prototipe kapal selam dan kapal 

permukaan, menumbukan jiwa nasionalisme dan patriotisme 

untuk menjaga kedaulatan NKRI, Melatih mahasiswa untuk 

melakukan kerjasama team. 

KKCTBN tahun 2021 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 

Konsep perlombaan tahun ini terdapat inovasi teknologi kapal 

militer, pembuatan prototype persenjataan torpedo, dan misil. Oleh 

karena itu pada tahun ini dipilih tema lomba "Inovasi Kemaritiman 

Melalui Teknologi Digital untuk Mendukung Kemandirian 

Pertahanan dan Keamanan Nasional" 

 
Perkiraan waktu kegiatan Bulan Oktober Tahun 2022 

 

 

KONTES ROBOT INDONESIA 

Kontes Robot Indonesia (KRI) adalah kegiatan kompetisi rancang 

bangun dan rekayasa dalam bidang robotika yang 

diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. KRI 

diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kontes Robot 

Indonesia ini dapat diikuti oleh tim mahasiswa pada Perguruan 

Tinggi yang tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

Dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan 

kreativitas mahasiswa di perguruan tinggi, mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi ke dalam dunia nyata, meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam pengembangan bidang teknologi 

robotika 

 
Perkiraan waktu kegiatan Bulan Oktober Tahun 2022 

 
 
 
 
 

 
PANDUAN 

KRI 

https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-kapal-cepat-tak-berawak-nasional-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-kapal-cepat-tak-berawak-nasional-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-kapal-cepat-tak-berawak-nasional-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-indonesia-2021-2021-dikti


 
 

 

PROGRAM KREATIFITAS 

MAHASISWA (PKM) 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah suatu wadah 

yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi 

potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, 

mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang 

telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. 

Program ini merupakan penerus dari Program Karya 

Alternatif Mahasiswa yang dibentuk pada tahun 1997, yang 

lalu berganti menjadi Program Kreativitas Mahasiswa tahun 

2001 demi memperluas cakupan dan mengurangi batasan 

bagi mahasiswa dalam berkreasi.[1] Pada awalnya, PKM 

memiliki lima sub program, yaitu PKM-Penelitian (PKMP), 

PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T), PKM-Kewirausahaan 

(PKM-K), PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) 

dan PKM-Penulisan Artikel Ilmiah (PKM-I). Finalis dari 

masing-masing PKM akan dilombakan dalam Pekan Ilmiah 

Mahasiswa Nasional (PIMNAS). 

 
Perkiraan waktu kegiatan Bulan Juni Tahun 2022 

 
 
 
 
 
 
 

PANDUAN 

PKM 

 
 

PEKAN ILMIAH MAHASISWA 

NASIONAL 
 

 

 
PANDUAN 

PIMNAS 

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) merupakan 

event resmi tahunan Pusat Prestasi Nasional, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang penalaran untuk 

memperlombakan karya ilmiah mahasiswa tingkat nasional. 

Event ini merupakan salah satu penjabaran dari program 

Pusat Prestasi Nasional untuk menciptakan iklim akademis 

yang kompetitif di kalangan mahasiswa Indonesia. Event ini 

merupakan puncak kegiatan ilmiah mahasiswa berskala 

nasional dan diselenggarakan di perguruan tinggi yang 

ditetapkan Pusat Prestasi Nasional atas kesediaan dan 

kesepakatan seluruh pimpinan perguruan tinggi. PIMNAS 

sebagai forum pertemuan ilmiah dan komunikasi produk 

kreasi mahasiswa, diikuti oleh mahasiswa atau kelompok tim 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).. 

Perkiraan waktu kegiatan Bulan Oktober Tahun 2022 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Riset%2C_Teknologi%2C_dan_Pendidikan_Tinggi_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Riset%2C_Teknologi%2C_dan_Pendidikan_Tinggi_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Riset%2C_Teknologi%2C_dan_Pendidikan_Tinggi_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa
https://id.wikipedia.org/wiki/Program_Kreativitas_Mahasiswa#cite_note-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekan_Ilmiah_Mahasiswa_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekan_Ilmiah_Mahasiswa_Nasional
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/pemilihan-mahasiswa-berprestasi-program-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/pemilihan-mahasiswa-berprestasi-program-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/pemilihan-mahasiswa-berprestasi-program-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/pemilihan-mahasiswa-berprestasi-program-2021-2021-dikti


KOMPETISI BANGUNAN 

GEDUNG INDONESIA 

 

Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia 

merupakan suatu kompetisi yang dilaksanakan 

secara paralel yang melombakan desain dan 

bangunan gedung. Kegiatan ini diselenggarakan 

oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
Perkiraan waktu kegiatan Bulan November 

Tahun 2022 

 
PANDUAN KBGI 

 
 
 

 

 
 
 
 

PANDUAN KJI 

KOMPETISI JEMBATAN 

INDONESIA 

Kompetisi Jembatan Indonesia merupakan suatu 

kompetisi yang dilaksanakan secara paralel yang 

melombakan desain atau rancangan jembatan. 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Prestasi 

Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
Perkiraan waktu kegiatan Bulan September - 

Oktober Tahun 2022 

 
 
 
 

 

KONTES MOBIL HEMAT ENERGI 
 
 

GKontes Mobil Hemat Energi (KMHE) 2021 merupakan 

sebuah lomba mobil irit tingkat nasional yang 

diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

(Kemdikbudristek) Republik Indonesia bekerja sama dengan 

tuan rumah perguruan tinggi. 

 
Perkiraan waktu kegiatan Bulan Oktober Tahun 2022 

 

PANDUAN 

KMHE 

https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/national-university-debating-championship-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/national-university-debating-championship-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/kompetisi-debat-mahasiswa-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/kompetisi-debat-mahasiswa-indonesia-2021-2021-dikti
https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/kompetisi-debat-mahasiswa-indonesia-2021-2021-dikti
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https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/seni-bahasa-dan-literasi/dikti/kompetisi-debat-mahasiswa-indonesia-2021-2021-dikti


TAHAPAN 
PERSIAPAN TALLENT HINGGA LOMBA 

 
 

Sosialisasi 
Dilakukan dengan memanfaatkan Media Sosial, Konten Kreatif dan Banner 

 

Pelatihan Dosen (TOT Program) 
Tahapan ini dilaukan untuk mempersiapkan tim pembimbing sehingga lebih 

memahami tentang maksud program dan bagaimana memenangkan 

program 

 
Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Proposal 
Tahapan ini dilaukan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa 

tentang program, syarat mengikuti, bagaimana cara penyusunan proposal yang 

benar dan bagaimana memenangkan kompetisi 

Meet and Sharing Idea (ideation) 
Tahapan ini dilaukan untuk sharing dan diskusi terkait gagasan dan judul 

yang mungkin akan diajukan untuk mengikuti kompetisi dan memastikan 

apakah gagasan layak untuk dikompetisikan. 

 

Pendampingan dan Pembimbingan 
Tahapan ini dilaukan untuk sharing dan diskusi terkait gagasan dan judul 

yang mungkin akan diajukan untuk mengikuti kompetisi dan memastikan 

apakah gagasan layak untuk dikompetisikan. 

 
Pendaftaran 
Tahapan ini dilaukan untuk memastikan tallent terdaftar dalam system yang 

disiapkan oleh penyelenggara dan berkas tallent di submit dengan kelengkapan 

persyaratan dan lainnya. 

 

Lomba 
Tahapan ini adalah tahapan dimana tallent mengikuti perlombaan secara 

penuh, tahapan per tahapan hingga masuk dalam final dan hasil lomba 

 
Evaluasi 
Tahapan ini adalah tahapan untuk menganalisis hasil lomba dari berbagai 

sudut pandang baik dari sisi pembimbing maupun dari sisi tallent dan 

penilaian secara umum, agar diperoleh satu formulasi untuk peningkatan di 

event mendatang. 

 

 

Note: 
Pada lomba tertentu ada yang tidak sama persis dengan tahapan diatas, ini hanya satu gambaran tentang 

bagaimana seorang tallent dipersiapkan dan mengikuti tahapan pembimbingan hingga mengikuti perlombaan. 


