


TERM OF REFRENCE

CIVIL IN PROGRESSIVE

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL

A. NAMA KEGIATAN

Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional

B. TEMA LOMBA

Inovasi Dan Optimalisasi Pengembangan Insfrastruktur Drainase Kota Dengan Konsep

Eko-Drainase

C. TUJUAN

1. Menumbuhkan daya tarik mahasiswa  untuk lebih mendalami perencanaan desain

drainase kota.

2. Memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan di masyarakat melalui ide

dan inovasi kreatif mahasiswa  berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

3. Sebagai wadah bagi para mahasiswa teknik sipil se-indonesia untuk

mengaplikasikan ilmu ketekniksipilan dalam bidang keairan.

4. Meningkatkan  jiwa kompetitif kepada mahasiswa bidang konstruksi seluruh

indonesia

5. Meningkatkan eksistensi Himpunan Mahasiswa Sipil pada khususnya serta jurusan

Teknik Sipil dan Universitas Muhammadiyah Makassar pada umumnya.

D. LATAR BELAKANG

Drainase merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan

air baik kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah maupun dibawah permukaan

tanah. Sistem ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan

yang sehat, apalagi di daerah yang berpenduduk padat seperti di perkotaan. Drainase juga

merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur

khususnya).



Dalam pembahasan lebih lanjut akan di titik beratkan pada drainase perkotaan karena

drainase yang lebih kompleks terdapat pada wilayah perkotaan. Drainase perkotaan

merupakan sistem pengeringan dan pengaliran air wilayah kota yang mmiliki keterkaitan

dengan tata guna lahan, tata ruang kota, master plan drainase kota dan kondisi sosial budaya

masyarakat terhadap kedisplinan dalam hal pembuangan sampah. Akan tetapi fungsi dari

sistem drainase kota ini terkadang  tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan

masalah-masalah yang sering terjadi seperti genangan air akibat dari pembuangan sampah

pada saluran, bahkan ketika terjadi peningkatan volume air  pada saluran drainase dapat

mengakibbatkan terjadinya banjir. Intensitas hujan yang tinggi atau akibat dari durasi hujan

yang lama merupakan sebab dari terjadinya peningkatan debit/volume air pada saluran

drainase.

Untuk menjaga dan mengefektifkan fungsi dari drainase kota ini, diperlukan suatu

inovasi desain drainase kota yang diharapkan dapat menanggulangi masalah-masalah drainse

pada suatu  kawasan. ole karena itu, Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas

Muhammadiyah Makassar mengadakan suatu lomba yang bertema “Inovasi dan

Optimalisasi pengembangan Infrastruktur Drainase Kota dengan Konsep Eko-Drainase”.

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan  Lomba Karya Tulis  Ilmiah Nasional ini pada hari Rabu, 6 Maret 2018 di

Kampus Universitas Muhammdiyah Makassar

F. KETENTUAN PESERTA LOMBA

1. Mahasiswa aktif D3/D4/S1 perguruan tinggi negri/swasta se-indonesia yang

tercatat sebagai mahasiswa hingga tanggal 5 maret 2018.

2. Satu tim terdiri dari 3(tiga) mahasiswa dan 1 dosen pembimbing yang berasal dari

universitas yang sama.

3. Setiap universitas dapat mengirimkan lebih dari satu tim



G. SISTEM LOMBA

1. Peserta merancang desain drainase yang optimal dalam  menangani masalah  banjir

di perkotaan  dengan konsep ramah lingkungan.

2. Peserta diharuskan terlebih dahulu  melakukan pendaftaran sesuai dengan

ketentuan panitia

3. Setelah melakukan pendaftaran, peserta wajib membuat proposal  sesuai dengan

format dan panduan  yang telah ditetapkan.

4. Karya desain bersifat original dan belum pernah dipublikasikan serta diikut-

sertakan dalam lomba. Dibutktikan dengan menyertakan surat pernyataan

keorisinilan karya yang ditandatangani oleh Ketua Tim dan dikirimkan  bersama

softcopy Karya Tulis desain.

5. Apabila dikemudian hari  peserta ditemukan melakukan pelanggaran, maka panitia

berhak mendiskualifikasi peserta.

6. Proposal  diterima panitia di sekretariat HMS FT-UNISMUH paling lambat pada

tanggal 20 Februari 2018 (bukan tanggal cap pos).

7. Proposal yang diterima panitia akan melalui proses seleksi awal terlebih dahulu

untuk menentukan finalis, yang dilakukan sesuai dengan panduan kompetisi.

8. Peserta finalis yang akan mengikuti kompetisi tahap dua adalah tim yang lolos

seleksi 10 besar  yang dilakukan oleh dewan juri.

9. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi karya tulis wajib untuk melakukan daftar

ulang yaitu dengan menghubungi panitia dan apabila tidak, akan digantikan dengan

peserta yang lainnya.

10. Peserta wajib mengikuti semua rangkaian acara Lomba Karya Tulis Ilmiah.

H. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Peserta lomba dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000 (dua ratus kima

puluh ribu rupiah) / tim

2. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung melalui Sekretariat HMS FT –

UNISMUH MAKASSAR, CIP 2018 atau transfer via Bank BRI dengan  No.

Rekening 4924-01-013655-53-3 A.n St. Khalidin Hamidah



3. Kelengkapan adminisrasi pendaftaran:

 Formulir pendaftaran yang telah diisi (formulir dapat diunduh di

(https://cip2018.wordpress.com)

 File copy digital (scan) bukti pembayaran format (jpg/jpeg).

 Soft copy foto format berwarna berukuran 3 x 4 masing-masing anggota tim

dan dosen pembimbing.

 File copy digital (scan) KTM peserta dalam format (jpg/jpeg)

4. Seluruh administrasi pendaftaran dapat dikirimkan selama masa pendaftaran ke

alamat email panitia :

civilinprogressive2018@gmail.com

5. Subject email ditulis dengan format:

Lomba Karya Tulis Ilmiah_nama tim_asal institusi.

I. PENGUMPULAN KARYA TULIS

Pada saat pengumpulan karya tulis peserta wajib menyertakan:

1. Surat rekomendasi universitas

2. Surat rekomendasi himpunan

3. Surat pernyataan orisinalitas

4. Foto copy kartu tanda mahasiswa (KTM)

Seluruh administrasi pengumpulan karya dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Berkas

tersebut dimasukkan kedalam satu amplop warna coklat. Format amplop:

 Nama lomba

 Nama tim

 Asal institusi

 No HP/Telepon



seluruh administrasi tersebut dalam bentuk hardcopy dikirimkan pada alamat:

Sekretariat HMS FT-UNISMUH MAKASSAR

Jurusan Teknik Sipil

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Telepon 081323008904

Sedangkan berkas dalam bentuk softcopy dikirim melalui email

civininprogressive2018@gmail.com, dengan subject LKTI Drainase Kota_nama

tim_nama institusi. Seluruh administrasi pengumpulan karya diterima paling lambat 6

Februari 2018 (bukan tanggal cap pos).

J. DATA TEKNIS

1. Master Plan

2. Data Curah Hujan 15-20 tahun

3. Banjir Genangan

4. Tata Guna Lahan

5. Data pelengkap

Keterangan:

Untuk data-teknis yang dibutuhkan ditentukan oleh peserta lomba dengan

menyertakan surat keterangan dari  instansi  perusahaan  atau PU yang terkait

dengan data teknis perencanaan drainase kota sebagai bukti keaslian data.

K. KRITERIA PENILAIAN

1. Tahap seleksi Karya Tulis

Karya tulis yang masuk ke panitia akan dinilai berdasarkan:

 Sistematika penulisan karya tulis

 Inovasi drainase kota yang berkonsep Eko-drainase

 Desain yang praktis dan ekonomis

 Orisinilitas



2. Tahap peresentasi

Peserta yang lolos tahap seleksi karya tulis, akan diundang untuk mengikuti

kompetisi tahap kedua yaitu tahap presentasi. Kriteria penilaian tahap kedua adalah

sebagai berikut:

 Isi dari bahan presentasi

 Konsep Eko-Drainase

 Efektif dalam pengendalian banjir

 Analisis gambar dan desain

 Konsep Tata Guna Lahan

 Presentasi

Hal yang perlu diperhatikan dan disediakan pada tahap presentasi :

a) Peserta wajib menyediakan  materi presentasi berupa slideshow  dalam bentuk

softfile berupa ppt/pez yang dikemas dalam CD atau flashdisk dan dikumpulkan

pada saat teknikal meeting.

b) Waktu yang disediakan  untuk setiap peserta adalah 20 menit yaitu 15 menit

presentasi dan 5 menit tanya jawab dengan dewan juri.

c) Peserta dianjurkan (tidak diwajibkan) membuat animasi implementasi desain

drainase kota yang bertujuan memberi pemahaman kepada dewan juri terhadap

gagasan dan konsep yang diusung oleh peserta.

L. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut ini merupakan ketentuan dari penyusunan karya tulis:

1. Naskah ditulis dalam bentuk Ms. Office Word; Times New Roman; Font 12; spasi

1,5; minimal 15 halaman dan maksimal 30 halaman (terhitung mulai dari bab 1

hingga daftar pustaka).

2. Format margin 4 cm (kiri) dan 3 cm (kanan, atas, dan bawah).

3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan

Yang Disempurnakan (EYD), dan tidak menggunakan singkatan seperti tdk, dsb,

yg, dgn, dll.

4. Ketentuan jarak pengetikan, Bab, Sub-bab dan perinciannya:



a. Judul bab diketik ditengah halaman dengan huruf kapital dengan jarak 3 cm

dari tepi atas tanpa digaris bawahi.

b. Jarak pengetikan antara Bab dan Sub-bab 3 spasi, Sub-bab dan kalimat

diawahnya 1,5 spasi.

c. Judul sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis

dengan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas seperti yang, dari, dan;

penomoran Sub- bab dimulai dengan nomor 1.1,  1.2 ...,  2.1,  2,2 ....dan

seterusnya.

d. Judul anak sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 0,5 cm.

Huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas

seperti yang, dari, dan; penomoran anak Sub-bab dimulai dengan nomor 1.1.1,

1.1.2,... 2.1.1,  2.1.2,...dan seterusnya

e. Apabila masih ada Sub-judul dalam tingkatan yang lebih rendah, ditulis

seperti pada butir (4) diatas, lalu diikuti kalimat berikutnya. Pengetikan

Kalimat

5. Alinea baru diketik sebaris dengan baris diatasnya dengan jarak 12 pt untuk

spasinya. pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi

menjorok kedalam semuanya dan tanpa diberi tanda petik.

6. Penomoran Halaman

a. Bagian awal yang meliputi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan

abstrak memakai angka romawi kecil dan diketik sebelah kanan bawah (i, ii

dan seterusnya).

b. Bagian tuuh atau pokok mulai dari pendahuluan sampai dengan bagian

penutup memakai angka arab dan diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan

dan 1,5 cm dari tepi atas (1, 2, 3 dan seterusnya)

c. Nomor halaman pertama dari tiap bab tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan.

7. Kerangka Karya Ilmiah:

a. Bagian awal

- Halaman Judul (cover) , sesuai format terlampir

- lembar pengesahan



- kata pengantar

- Daftar Isi

- Daftar Gambar/ Tabel/ lampiran (jika ada)

- Abstrak

b. Bagian Inti

- BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan

1.4. Manfaat

- BAB II TINJAUAN PUSTAKA (berisi teori yang mendukug penulisan

yang dapat diperoleh dari jurnal penelitian, buku atau sumber-sumber

lainnya)

- BAB III METODE PENULISAN (menyajikan langkah-langkah atau

prosedur yang benar yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah.

- BAB IV PEMBAHASAN (menyajikan hasil kajian, temuan atau ide

pengembangan serta desain gambar yang sesuai dengan rumusan masalah

dan tujuan didasarkan pada data atau informasi yang valid untuk

menghasilkan desain drainase kota yang ramah lingkungan dan dapat

diaplikasikan diindonesia.

c. Bagian akhir

- BAB V PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1.2. Saran

d. Daftar Pustaka (mengikuti panduan Harvard Style)

e. Lampiran (jika ada)

8. Proposal  dikirm kepada pihak panitia sebanyak 3 (tiga) eksemplar hardcopy dan

softcopy. Proposal dijilid menggunakan kertas buffalo warna biru.



M. TIMLINE KEGIATAN

Pendaftaran : 10 Desember 2017 - 5 Januari 2018

Pengumpulan Karya Tulis : 10 Desember 2017 - 20 Februari 2018

Pengumuman Lolos Seleksi :  25 Februari 2018

Pendaftaran Ulang : 25 - 26 Februari 2018

Peserta Tiba di Unismuh :  3 Maret 2018

Technical Meeting :  4 Maret 2018

Presentasi :  6 Maret 2018

Pengumuman Juara :  9 Maret 2018

N. PENGHARGAAN FINALIS

1. Peserta finalis akan mendapatkan Sertifikat keikutsertaan

2. Penghargaan utama diberikan kepada pemenang  “Lomba Karya Tulis Ilmiah

Nasional” yang berupa :

Juara I : Rp. Uang Tunai + Trophy + Sertifikat

Juara II : Rp. Uang Tunai + Trophy + Sertifikat

Juara III : Rp. Uang Tunai + Trophy + Sertifikat

Juara IV : Rp. Uang Tunai + Trophy + Sertifikat

Juara V : Rp. Uang Tunai + Trophy + Sertifikat

O. AKOMODASI DAN KONSUMSI PESERTA

1. Akomodasi :

 Peserta akan dijemput langsung di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin

Makassar ,  Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar  atau Terminal

Daya/Malengkeri  pada tanggal 3 Maret 2018 atau tanggal 4 Maret 2018

(peserta diharapkan berkoordinasi lebih lanjut dengan LO masing-masing).

 Akomodasi terkait dengan pelaksanaan kompetisi tahap kedua dari penginapan

ke lokasi kompetisi dan sebaliknya merupakan tanggung jawab dari pihak

pantia.



 Penginapan selama kegiatan berlangsung terhitung tanggal 3 Maret 2018 – 10

Maret 2018 ditanggung pihak panitia, kecuali untuk dosen pembimbing.

2. Konsumsi :

 Peserta akan ditanggung keperluan konsumsinya selama berada di lokasi

kegaiatan kompetisi.

P. PENYELENGGARA

Perlombaan ini dilaksanakan oleh HIMPUNAN MAHASIWA SIPIL FAKULTAS

TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

CONTACT PERSON

AKBAR : 082190333797

ASRIANA : 081323008904

Alamat email : civininprogressive2018@gmail.com,

Website : https://cip2018.wordpress.com,


