PENJURIAN INDONESIA ROAD SAFETY AWARD
2013
a. Umum
Penilaian penjurian adalah salah satu rangakaian dari penilaian IRSA 2013,
dan merupakan penilaian tahap akhir dalam penentuan pemenang IRSA 2013.
Sebelum penilaian penjurian, telah dilakukan penilaian sebelumnya berupa
FGD dan Survei terhadap pengguna jalan di 15 kota terpilih
b. Tujuan
Tujuan penilaian penjurian adalah:
i. Menentukan peringkat kota terbaik dalam hal road safety untuk setiap
kategori kota; Kota Metropolitan, Kota Besar dan Kota Sedang
ii. Menentukan pemenang IRSA 2013
c. Finalis
Penjurian IRSA 2013 akan melibatkan 10 finalis dari 3 kategori kota, yang
masing-masing adalah: 4 finalis Kota Metropolitan, 3 Finalis Kota Besar dan
3 Finalis Kota Sedang
KOTA METROPOLITAN
- Kota Tangerang
- Kota Semarang
- Kota Bekasi
- Kabupaten Bekasi
KOTA BESAR
- Kota Balikpapan
- Kota Pekanbaru
- Kota Bogor
KOTA SEDANG
- Kota Bontang
- Kota Tarakan
- Kota Probolinggo
d. Tim Juri
Tim Juri IRSA 2013 terdiri dari 5-6 juri dan merupakan pakar dalam bidang
road safety.
e. Waktu & Tempat
Penjurian IRSA 2013 ini rencananya akan dilaksanakan di Jakarta, yaitu pada:
Hari/Tanggal
Waktu
Finalis
Tempat

: Kamis, 07 November 2013
: Pukul 08.30 – 17.00 WIB
: 10 Kabupaten/Kota
: Hotel Shangri La Jakarta

f. Presentasi
Setiap finalis akan melakukan presentasi di depan tim Juri. Jadwal, jam dan
urutan presentasi setiap finalis akan disampaikan kemudian. Setiap finalis
akan melakukan presentasi dengan skema kurang lebih sebagai berikut:
a. Total waktu presentasi 30 menit
b. Pemaparan presentasi 10 menit
c. Tanya jawab dan penilaian 20 menit
Sebelum melaksanakan presentasi, finalis akan diminta panitia untuk bersiapsiap. Setelah memasuki ruangan, panitia akan menjelaskan secara ringkas
skema presentasi, kemudian mempersilahkan finalis untuk memulai. Setelah
10 menit presentasi panitia akan membunyikan bel tanda waktu presentasi
habis, dan dimulai sesi tanya jawab hingga total waktu berakhir selama 30
menit.
g. Penilaian
Penialain penjurian akan dilaksanakan selama presentasi, terutama saat sesi
tanya jawab dilakukan. Penilaian akan dilakukan secara kuantitatif maupun
kualitatif oleh tim Juri, mengacu pada kriteria penilaian yang telah
disosialisasikan sebelumnya.
h. Diskusi & Penetapan Pemenang
Setelah semua finalis selesai melakukan presentasi, tim juri akan melakukan
diskusi untuk menetapkan pemenang IRSA 2013 sesuai tujuan yang
ditetapkan. Diskusi akan mengacu pada hasil penilaian kuantitatif dan temuan
kualitataif selama penjurian, termasuk masukan-masukan serta pandanganpandangan yang muncul menyusul berakhirnya semua sesi presentasi
i. Pengumuman Pemenang
Pemenang IRSA 2013 tidak langsung diumumkan, namun akan
diinformasikan pada saat acara penganugerahan IRSA 2013 atau pada saat
terbit Majalah SWA edisi bersangkutan. Untuk itu, setelah presentasi
dilakukan setiap finalis tidak perlu menunggu pengumuman pemenang, dan
bisa langsung melanjutkan aktifitas lainnya.
B. LAIN-LAIN
Untuk informasi lebih lanjut terkait IRSA 2013, bisa juga diperoleh di website
www.irsaaward.com

