Manual Umum
Tema Umum:
“Inovasi Sistem Konservasi Air untuk Menanggulangi Banjir dan Kekeringan di
Wilayah Perkotaan”.
Subtema:
Subtema untuk Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) IX 2019 bebas dan tidak terikat,
selama masih berhubungan dengan tema umum. Berikut beberapa contoh untuk subtema
yang panitia tawarkan:
1. Peran serta masyarakat/pemerintah/industri dalam upaya pengenceran air tanah
2. Optimalisasi sistem infilitrasi
Ketentuan Peserta:
1. Peserta adalah mahasiswa aktif S1 atau Diploma dari Perguruan Tinggi Negeri
maupun Swasta di seluruh Indonesia.
2. Peserta hanya boleh mengikuti perlombaan dalam satu tim yang terdiri dari tiga
orang, diperbolehkan lintas jurusan dengan ketentuan harus berasal dari Perguruan
Tinggi yang sama.
3. Satu tim hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal satu abstrak.
Ketentuan Umum:
1. Karya tulis adalah orisinal (bukan hasil plagiat) dan dapat berupa pengembangan dari
karya tulis sebelumnya yang dipublikasikan, dibuktikan dengan surat pernyataan
(terlampir).
2. Karya tulis menjadi hak milik peserta, panitia berhak menyimpan sebagai arsip.
3. Data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang ada, bukan manipulasi dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan melampirkan sumber.
4. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Ketentuan yang belum tercantum di atas akan ditentukan di kemudian hari.
6. Peserta yang lolos ke tahap final wajib mengikuti big challenge.
Prosedur Pendaftaran :
1. Mendaftarkan diri paling lambat tanggal 8 Juni 2019
2. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000,- ke rekening 137-00-1273483-2,
Bank Mandiri a.n. Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil
3. Mengisi file pendaftaran yang dapat diunduh di www.civilinaction.com
4. Mengirimkan berkas-berkas berikut ini:
a. Scan formulir pendaftaran

b. Surat pernyataan tertulis bahwa karya orisinal (bukan hasil plagiat) dan dapat
berupa pengembangan dari karya tulis yang dipublikasikan, serta karya tulis
menjadi hak milik peserta dan panitia berhak menyimpan sebagai arsip
(disertai materia 6000)
c. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
d. Scan bukti pembayaran ke email lkti@civilinaction.com dengan subjek Nama
Kelompok_Perguruan Tinggi (format .rar)
5. Peserta yang telah membayar serta mengirimkan berkas pendaftaran diharapkan
konfirmasi ke nomor 085786548997 atau ID Line egaayusila (Ega Ayusila).
Tahapan Lomba :
1.
2.
3.
4.

Abstrak
Karya Tulis
Presentasi
Big Challenge

Timeline LKTI :
Mei
Juni

11
8

Pembukaan pendaftaran dan pengumuman abstrak
Batas akhir pendaftaran dan pengumpulan abstrak

Juni
Juli
Agustus

25
23
12

Pengumuman peserta lolos ke tahap II
Batas akhir pengumpulan proposal
Pengumuman finalis LKTI IX

September

12
13
14

Welcoming party
Presentasi finalis dan big challenge
Closing ceremony dan pengumuman juara

Penjelasan :
Tahap I (Pendaftaran & Abstrak)





Batas akhir pendaftaran peserta paling lambat tanggal 8 Juni 2019.
Abstrak telah diterima oleh panitia selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juni 2019.
Penyeleksian abstrak oleh dewan juri.
Pengumuman peserta lolos ke tahap proposal pada tanggal 25 Juni 2019.

Tahap II (Proposal)




Tahap II berupa penyeleksian proposal peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi
abstrak.
Proposal mulai diterima oleh panitia pada tanggal 25 Juni dan selambat-lambatnya
pada tanggal 23 Juli 2019.
Pengumuman peserta lolos ke tahap final pada tanggal 12 Agustus 2019.

Technical Meeting dan Welcoming Party



Dilaksanakan pada tanggal 12 September 2019.
Berupa penyambutan dan penjelasan sistem secara teknis penilaian lomba yang akan
dilaksanakan pada tahap final.

Final



Presentasi karya peserta yang lolos tahap II dengan membawa poster, video animasi
desain sistem infiltrasi dan alat atau bahan pendukung presentasi.
Big Challenge (Keterangan lebih lanjut terlampir pada manual Final)

Hadiah
Juara 1

: Rp 5.000.000, + Sertifikat + Piala

Juara 2

: Rp 4.000.000, + Sertifikat + Piala

Juara 3

: Rp 3.000.000, + Sertifikat + Piala

Harapan I

: Rp 1.000.000, + Sertifikat + Piala

Harapan 2 : Rp 500.000, + Sertifikat + Piala

