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A. Latar Belakang 

Civil in Action adalah program kerja tahunan yang diprakarsai oleh 

mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah 

Mada dengan tujuan menjadi media bagi para mahasiswa dan pelajar seluruh 

Indonesia untuk mengembangkan potensi dan ilmu pengetahuan di bidang 

ketekniksipilan dan lingkungan. 

FCEC (Future Civil Engineer Challenge) merupakan salah satu 

rangkaian acara 11th Civil in Action yang berupa kompetisi karya tulis ilmiah 

pada bidang teknik sipil dan lingkungan untuk tingkat 

SMA/MA/SMK/sederajat dalam taraf nasional.  

Indonesia sebagai negara yang berada di deretan ring of fire memiliki 

dampak positif maupun negatif. Banyaknya kawasan vulkanik di Indonesia 

membuat wilayah kita rawan akan bencana alam. Tidak hanya gempa bumi 

maupun gunung meletus, dengan landscape yang unik dan beragam, Indonesia 

juga rawan terhadap bencana lain seperti longsor, banjir, hingga badai. Oleh 

karena itu, diusunglah tema besar 11th Civil In Action “Wujudkan Bangsa 

Perkasa, Indonesia Tangguh Bencana”  

Selain bencana alam, Indonesia mempunyai problematika dalam 

menghadapi bencana alam antropogenik. Aktivitas manusia menyebabkan 

rusaknya lingkungan dan menimbulkan bencana alam antropogenik sehingga 

berdampak pada makhluk hidup dan habitatnya, termasuk unsur non hayati 

seperti tanah, air dan udara. Oleh karena itu, FCEC 2023 mengusung tema 

“Peran Generasi Muda dalam Mengendalikan Bencana Alam Antropogenik 

dengan Solusi Inovatif”. Tema  ini  bermaksud  untuk  mewujudkan  Indonesia  



 

 

 

 

tangguh bencana dengan karya kreatif dan inovatif dari generasi muda yang 

bermanfaat bagi masyarakat.  

Tahapan kegiatan FCEC 2023 dapat terbagi sebagai berikut: 

a. Tahap Abstrak 

Peserta mendaftarkan diri dan mengumpulkan abstrak dengan 

memilih salah satu sub tema untuk dibahas. Pada tahap ini, 

peserta tidak dikenakan biaya. (Open submission abstrak 13 

Februari 2023 dan close submission abstrak 12 Maret 2023) 

b. Tahap Full Paper 

Peserta mengumpulkan paper secara utuh dengan menjelaskan 

output dari paper tersebut. Pada tahap ini, masing-masing tim 

dikenai biaya Rp150.000,00. (Close submission full paper 7 

Mei 2023) 

c. Tahap Final Presentation 

Peserta yang dinyatakan lolos ke tahap final presentation akan 

diundang dan mempresentasikan hasil karya mereka melalui 

media PPT kepada juri secara luring di Departemen Teknik 

Sipil dan Lingkungan UGM. (Presentasi final 6 Juli 2023) 

d. Educational Session 

Peserta yang lolos ke tahap final presentation akan 

mendapatkan fasilitas berupa sesi Educational Session yang 

dapat berupa workshop atau campus tour yang akan ditentukan 

di kemudian hari. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh panitia 

11th Civil In Action untuk memberikan informasi dan 

pandangan baru untuk siswa SMA/MA/SMK/sederajat terkait 

dunia perkuliahan dan juga lingkungan. 

 

 



 

 

 

B. Tujuan 

Future Civil Engineering Challenge (FCEC) bertujuan untuk menjadi 

wadah bagi siswa/siswi SMA/MA/SMK sederajat agar dapat mengembangkan 

pola pikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi permasalahan terkait bencana 

alam antropogenik dengan melakukan penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang bersifat orisinal.  

 

C. Tema dan Subtema 

Tema besar CIA yang diusung adalah 

“Wujudkan Bangsa Perkasa, Indonesia Tangguh Bencana” 

Tema Besar FCEC yang diusung adalah 

“Peran Generasi Muda dalam Mengendalikan Bencana Alam 

Antropogenik dengan Solusi Inovatif” 

SUBTEMA 

1. Limbah Cair 

Limbah cair atau air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau 

kegiatan yang berwujud cair. Air limbah dapat berasal dari rumah 

tangga, industri, maupun tempat-tempat umum lainnya. Pada 

umumnya, limbah cair mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang 

dapat membahayakan bagi kesehatan manusia dan mengganggu 

lingkungan hidup. Berdasarkan sumbernya, air limbah dibagi menjadi 

tiga jenis yaitu air limbah domestik, air limbah industri, dan air limbah 

tambahan.  

 

 



 

 

 

 

Tercatat pada Laporan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2020 

terdapat lebih dari separuh rumah tangga atau 57,42% di Indonesia 

membuang air limbah domestik ke dalam got/selokan/sungai. Namun, 

hanya ada 1,28% yang membuang limbah melalui Instalasi Pengolahan 

Air Limbah (IPAL) atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). 

Bahkan di DKI Jakarta sendiri sebesar 79,72% rumah tangganya masih 

membuang air limbah domestik ke got/selokan/sungai. Akibatnya, pada 

tahun 2020 tercatat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan terdapat 59% dari 564 titik sungai di Indonesia dalam 

kondisi tercemar berat. Kondisi tercemar berat tersebut merugikan bagi 

lingkungan dan penduduk karena sumber air mayoritas penduduk 

Indonesia berasal dari sungai dan juga biota air di dalamnya juga 

terancam. 

Dari fakta di atas, pencemaran air terbukti membawa dampak yang 

sangat merugikan bagi lingkungan. Selain itu, pencemaran air juga 

mengganggu biota air, produktivitas tumbuhan, dan memberikan 

dampak negatif pada kesehatan manusia. Saat ini, pemerintah memiliki 

alternatif untuk mengatasi permasalahan air limbah, yaitu dengan 

konsep circular economy. Prinsip utama yang terdapat pada circular 

economy adalah 5R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, dan 

Repair. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(2020), implementasi konsep ini di bidang industri di Indonesia baru 

mencapai angka 9% dari keseluruhan jumlah industri yang ada. Jika 

circular economy ini terus dikembangkan, maka pencemaran 

lingkungan akan makin menurun sekaligus meningkatkan 

perekonomian   masyarakat.   Oleh   karena   itu,   diperlukan  suatu  

 

 



 

 

 

 

inovasi untuk pengelolaan dan pemanfaatan limbah cair untuk 

meminimalisasi tingkat pencemaran air sebagai bentuk 

pengendalian bencana alam di Indonesia. 

 

2. Sampah 

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses 

alam yang berbentuk padat. Penghasil sampah adalah setiap orang 

dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. 

Berdasarkan Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 

(SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, 

jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 29,8 juta ton sepanjang 

2021. Timbulan tersebut muncul disebabkan karena sampah 

(khususnya sampah yang bersumber dari rumah tangga) tidak 

tertangani dengan baik. Timbulan sampah yang cukup besar bisa 

menyebabkan terjadinya berbagai bencana. Bencana tersebut 

diantaranya adalah pemanasan global, banjir, polusi udara, air, dan 

tanah. Rendahnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu 

penyebab terjadinya bencana tersebut.  

Pemerintah saat ini telah menerapkan konsep circular economy 

untuk mengelola sampah. Penerapan model circular economy menurut 

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki prinsip 5R. Prinsip 

5R terdiri dari pengurangan pemakaian material mentah dari alam 

(reduce), optimasi penggunaan material yang dapat digunakan kembali 

(reuse), penggunaan material hasil dari proses daur ulang (recycle), 

proses perolehan kembali (recovery), atau dengan melakukan perbaikan 

(repair). Circular economy membangun paradigma di masyarakat 

bahwa sampah memiliki value, bahkan bisa saja masyarakat tidak 

mengenal sampah karena akan terus berputar. Perputaran sampah ini  



 

 

 

dilakukan dengan prinsip mengubah barang menjadi produk baru tanpa 

menjadikannya limbah tak bernilai yang bisa membahayakan 

lingkungan dan menyebabkan terjadinya berbagai bencana. Oleh 

karena itu, dibutuhkan peran generasi muda dalam membuat 

suatu inovasi untuk pengelolaan dan pemanfaatan sampah untuk 

mewujudkan bangsa yang perkasa dan tangguh bencana.  

3. Polusi Udara 

Menurut Badan Standardisasi Nasional (2020), polusi udara 

merupakan penurunan kualitas udara akibat aktivitas industri, 

kendaraan bermotor, aktivitas rumah tangga, bahkan kebakaran hutan. 

Oleh karena itu, dalam beberapa dekade terakhir ini, polusi udara telah 

menjadi perhatian dunia. Manusia menjadi penyebab utama dan 

terbesar atas terjadinya pencemaran udara. Sangat disayangkan 

perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia mengenai polusi udara 

tergolong minim. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Indonesia 

menempati posisi ke-20 negara dengan polusi udara terburuk. 

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(2020), kegiatan industri dan transportasi menyumbang 89,93% emisi 

gas rumah kaca di Indonesia. 

Banyaknya pabrik industri, kendaraan bermotor, dan kebakaran 

hutan, selalu menghasilkan polutan yang mencemari udara bersih 

sehingga menjadi sumber masalah bagi keberlangsungan makhluk 

hidup (Jainal, 2019). Menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN), polusi udara dapat berdampak pada kesehatan 

manusia, seperti iritasi mata, alergi kulit, hingga Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut (ISPA). Parahnya lagi, polusi udara berdampak pada 

terjadinya bencana dan kerusakan lingkungan seperti hujan asam,  



 

 

 

perubahan iklim, dan pemanasan global. Secara tidak langsung, 

kegiatan manusia menjadi sumber terjadinya bencana. Saat ini, 

pemerintah telah menerapkan alternatif untuk mengatasi masalah polusi 

udara yaitu dengan konsep circular economy. Prinsip utama yang 

terdapat pada circular economy adalah 5R, yaitu Reduce, Reuse, 

Recycle, Recovery dan Repair. Masyarakat Indonesia harus mengurangi 

kuantitas polusi udara dengan cara pengelolaan limbah udara secara 

terpadu dan berkelanjutan. Kemudian, limbah yang telah diolah dapat 

didaur ulang menjadi sesuatu yang berdampak baik. Oleh karena itu, 

diperlukan inovasi terkait penanggulangan dampak dari polusi 

udara.  

4. Alih Fungsi Lahan 

Alih fungsi lahan didefinisikan sebagai perubahan sebagian atau 

seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain yang 

mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi 

lahan disebabkan oleh peningkatan populasi manusia sehingga 

memerlukan lebih banyak lahan untuk memenuhi kebutuhan. Dikutip 

dari Carbon Brief, diperkirakan sekitar 720.000 kilometer persegi tanah 

mengalami alih fungsi lahan setiap tahunnya sejak tahun 1960. Artinya, 

alih fungsi lahan terus terjadi sehingga mengakibatkan lahan yang 

tersedia makin sedikit. Dilansir dari Food and Agriculture Organization 

of United Nations, diperkirakan deforestasi mencapai angka 10 juta 

hektar per tahunnya. Hal tersebut menunjukkan alih fungsi lahan hutan 

yang terus-menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Alih fungsi lahan maupun deforestasi sudah sering dilakukan oleh 

manusia. Beberapa contohnya, yaitu mengubah hutan menjadi lahan 

pertanian, perkebunan, area pertambangan mineral, pembangunan 

jalan, dan juga permukiman. Contoh lain fungsi alih lahan, yaitu  



 

 

 

 

mengubah daerah perairan seperti lautan untuk dijadikan daratan dan 

juga mengubah lahan pertanian yang diubah menjadi lahan industri. 

Kegiatan alih fungsi lahan ini memiliki dampak positif dengan 

bertambahnya lahan untuk kebutuhan manusia. Di sisi lain, alih fungsi 

lahan ini memberikan dampak negatif seperti berkurangnya ketahanan 

pangan, hilangnya mata pencaharian petani serta investasi pengairan 

menjadi tidak maksimal. Hal itu tentu merugikan banyak pihak. Oleh 

karena itu, diperlukan inovasi dalam pemanfaatan lahan yang 

lebih efektif dan maksimal, agar kebutuhan lahan tercukupi dan 

deforestasi dapat dikurangi. 

  



 

 

 

D. Timeline Kompetisi 

Kegiatan Tanggal 

Pembukaan Pendaftaran dan Pengerjaan Abstrak 13 Februari 2023 

Penutupan Pendaftaran dan Batas Pengumpulan 

Abstrak 

12 Maret 2023 

Pengumuman Lolos ke Tahap Full paper 3 April 2023 

Batas Pendaftaran Ulang Tahap Full paper 10 April 2023 

Technical Meeting Tahap Full paper 15 April 2023 

Batas Pengerjaan Tahap Full paper 7 Mei 2023 

Pengumuman Lolos ke Tahap Final 26 Mei 2023 

Technical Meeting Tahap Final 3 Juni 2023 

Batas pengumpulan file powerpoint presentation 2 Juli 2023 

Kedatangan Finalis 5 Juli 2023 

Tahap Final Presentation dan Educational Session 6 Juli 2023 

Awarding CIA 7 Juli 2023 

 

  



 

 

 

 

E. Ketentuan Peserta 

1. Peserta merupakan siswa/siswi aktif SMA/MA/SMK/sederajat yang 

dibuktikan dengan kartu pelajar. 

2. Setiap tim beranggotakan 2-3 siswa yang berasal dari sekolah yang 

sama, dengan 1 siswa sebagai ketua tim. 

3. Peserta boleh berasal dari angkatan yang berbeda namun tetap di 

satu sekolah yang sama. 

4. Tim tidak diperkenankan untuk mengganti anggota yang sudah 

terdaftar selama periode lomba berlangsung. 

5. Setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam satu tim. 

6. Setiap tim TIDAK WAJIB untuk menyertakan guru PEMBIMBING 

yang akan mendampingi selama periode kompetisi.  

7. Setiap tim WAJIB menyertakan pendamping untuk mendampingi 

finalist saat mengikuti rangkaian final day FCEC di Yogyakarta. 

8. Setiap tim hanya diperkenankan untuk mengirimkan satu karya tulis 

ilmiah.  

9. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas-

berkas yang diminta. 

10. Peserta WAJIB mengikuti rangkaian perlombaan sesuai dengan 

timeline dan susunan kegiatan yang telah ditetapkan oleh panitia. 

  



 

 

 

F. Ketentuan Perlombaan 

1. Abstrak dan full paper merupakan karya asli peserta atau pengembangan 

dari ide yang telah ada sebelumnya dan tidak mengandung unsur 

plagiarisme di dalamnya.  

2. Rangkaian pengerjaan abstrak dan full paper akan dilaksanakan secara 

daring. 

3. Tahap presentasi dan awarding akan dilaksanakan secara luring di 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

4. Karya tulis yang dilombakan merupakan karya orisinal, dibuktikan 

dengan mengisi lembar orisinalitas karya sebagai jaminan bahwa karya 

tulis yang disertakan merupakan karya orisinal dan belum pernah 

disertakan dalam lomba karya tulis apapun.  

5. Peserta akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 10 poin apabila 

terlambat mengumpulkan full paper.  

6. Batas keterlambatan pengumpulan full paper adalah 24 jam setelah batas 

pengerjaan full paper. Jika lebih dari 24 jam, maka peserta akan 

didiskualifikasi. 

7. Seluruh karya tulis yang dikirimkan akan dikembalikan dan tetap 

menjadi hak milik peserta. Panitia berhak untuk mempublikasikan karya 

tulis dengan tetap mencantumkan nama tim. 

8. Semua kecurangan akan berakibat pada pengurangan penilaian, 

diskualifikasi, ataupun pembatalan juara setelah ditetapkan. 

9. Seluruh keputusan dewan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat. 

10. Apabila peserta ingin menanyakan segala hal yang berkaitan dengan 

kompetisi, peserta dapat menghubungi panitia Future Civil Engineer 

Challenge (FCEC) melalui contact person yang tertera. 

 



 

 

 

 

11. Segala informasi terbaru mengenai peraturan, ketentuan teknis 

kompetisi, dan perubahan timeline akan segera disampaikan oleh 

panitia melalui website https://www.ciaugm.com/ dan Instagram 

resmi Civil In Action “@civilinaction”. 

 

G. Mekanisme Pendaftaran 

1. Peserta dapat melakukan pendaftaran timnya pada rentang tanggal 13 

Februari 2023 hingga tanggal 12 Maret 2023 pukul 23:59 WIB. 

2. Peserta mengisi formulir pendaftaran yang dapat diakses langsung 

pada website https://ciaugm.com/fcec/ 

3. Ketentuan pendaftaran: 

a. Peserta tidak dikenai biaya sama sekali pada tahap pendaftaran 

dan pengumpulan abstrak.  

b. Peserta akan dikenai biaya sebesar Rp150.000,00/tim apabila 

dinyatakan lolos ke tahap full paper sebagai syarat untuk dapat 

lanjut pada tahapan berikutnya. Semua tim yang dinyatakan 

lolos ke tahap full paper wajib mengikuti tahapan kompetisi 

sampai akhir. 

c. Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening Mandiri 

1370021763731 atas nama Maria Credisia I N T A dengan 

menuliskan nama tim pada keterangan transfer. Dengan 

menambahkan kode unik 77 (nominal yang dibayarkan 

menjadi Rp150.077,00) 

d. Tim yang berhasil melakukan pendaftaran akan mendapatkan 

balasan email untuk diarahkan ke tahapan selanjutnya.  

e. Bagi tim yang sudah melakukan pendaftaran tetapi belum 

mendapatkan email konfirmasi, diharapkan untuk segera  

 

https://www.ciaugm.com/
https://www.instagram.com/civilinaction/
https://ciaugm.com/fcec/


 

 

 

 

menghubungi panitia Future Civil Engineer Challenge (FCEC) 

pada contact person yang tersedia. 

f. Dengan melakukan pendaftaran, peserta diharapkan 

menyiapkan berkas-berkas berikut:  

▪ Kartu Tanda Pengenal (KTP atau Kartu pelajar)  

▪ Pas foto 3×4 dengan latar polos warna bebas  

▪ Surat pernyataan orisinalitas (template dapat diunduh 

dengan mengklik link tersebut) 

▪ Surat pernyataan siswa aktif dari sekolah  

▪ Semua berkas dikirimkan dalam format PDF. 

Dengan ukuran maksimal 10 MB pada setiap file 

g. Masing-masing peserta diwajibkan untuk mengunggah 

postingan twibbon pada slide pertama dan poster Future Civil 

Engineer Challenge pada slide kedua yang dapat diakses 

melalui link https://bit.ly/TwibbonFCEC11thCIA di akun 

instagram masing-masing dan menyertakan link bukti 

postingan pengunggahan twibbon pada formulir registrasi. 

h. Apabila peserta membatalkan keikutsertaannya dalam 

kompetisi, maka uang yang telah dibayarkan tidak dapat 

dikembalikan. 

 

H. Tahapan Perlombaan 

1. Tahap Seleksi Abstrak  

Abstrak merupakan representasi dari sebuah karya tulis ilmiah yang 

bersifat padat, singkat, dan jelas. Abstrak berisikan permasalahan, tujuan, 

metode penulisan, hasil, dan kesimpulan yang ditujukan agar pembaca 

dapat dengan mudah memahami maksud penulisan karya tulis. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/15LJyUrNa9rSScRX3cWTb0Fv8e32-bYxP?usp=share_link
https://bit.ly/TwibbonFCEC11thCIA


 

 

 

  

a. Cakupan abstrak  

▪ Tema  

▪ Latar belakang  

▪ Gambaran inovasi yang ingin digagas secara singkat, 

padat, dan jelas  

 

b. Ketentuan peserta dalam penulisan dan pengumpulan berkas 

abstrak  

▪ Peserta wajib mengunduh “Manual Abstrak” yang 

telah disediakan pada website. Peserta dapat 

mengeklik secara langsung link yang tertera pada 

tulisan “Manual Abstrak” di atas.  

▪ Pembuatan abstrak peserta wajib mengikuti 

ketentuan dan aturan yang telah tercantum pada 

“Manual Abstrak”. 

▪ Peserta dapat melakukan pendaftaran dan 

mengirimkan berkas abstrak mulai tanggal 13 

Februari 2023 hingga tanggal 12 Maret 2023 pukul 

23.59 pada website https://ciaugm.com/fcec/ Peserta 

dapat melihat tata cara pengumpulan berkas pada link 

“Manual Abstrak” di atas.  

▪ Semua file yang hendak dikirimkan wajib dalam 

format PDF ( .pdf) dengan ukuran maksimal 10 MB 

pada setiap file. 

▪ Detail format penamaan masing-masing file adalah 

sebagai berikut.  

a. Kartu Tanda Pengenal: FCEC_Kartu 

Identitas_Nama Tim  

https://drive.google.com/file/d/1RdFEVpMPUSVQofJtxLpkClCwBvq7i9B2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RdFEVpMPUSVQofJtxLpkClCwBvq7i9B2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RdFEVpMPUSVQofJtxLpkClCwBvq7i9B2/view?usp=share_link
https://ciaugm.com/fcec/
https://drive.google.com/file/d/1RdFEVpMPUSVQofJtxLpkClCwBvq7i9B2/view?usp=share_link


 

 

 

 

b. Pas Foto: FCEC_Pas Foto_Nama Tim  

c. Surat Pernyataan Orisinalitas: FCEC_Surat 

Pernyataan Orisinalitas_Nama Tim  

d. Surat Keterangan Siswa Aktif: FCEC_Surat 

Keterangan Aktif_Nama Tim  

e. File abstrak: FCEC_Abstrak_Nama Tim 

*Halaman file identitas tim diurutkan Ketua, 

Anggota 1, dan Anggota 2 

▪ Tim yang telah mengumpulkan berkas-berkas di 

atas dapat wajib menghubungi panitia melalui 

contact person yang tersedia untuk konfirmasi.  

▪ Pengumuman tim yang lolos ke tahap full paper 

akan diberitahukan melalui website dan media 

sosial 11th Civil In Action pada tanggal 27 Maret 

2023.  

2. Tahap Full Paper  

Setiap tim yang dinyatakan lolos ke tahapan full paper, akan 

diberikan waktu untuk menyempurnakan gagasannya sebagaimana yang 

terdapat pada abstrak dan menyajikannya dalam bentuk full paper. 

Dalam karya tulis ini, peserta akan menjelaskan latar belakang masalah 

yang diangkat, desain karya, metode yang digunakan, dan data-data yang 

mendukung penelitian peserta sehingga diperoleh hipotesis tertentu 

sebagai pemecahan masalah.  

a. Cakupan dan format penulisan  

1. Halaman depan/cover  

2. Lembar Pengesahan  

3. Kata Pengantar  

4. Daftar Isi  



 

 

 

 

5. Daftar Gambar (jika ada)  

6. Daftar Tabel (jika ada)  

7. Abstrak  

8. BAB I Pendahuluan  

Menjelaskan latar belakang masalah yang diangkat 

beserta tujuan penelitian.  

9. BAB II Landasan Teori 

Menjelaskan dasar-dasar teori yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah.  

10. BAB III Metode Penelitian 

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian dan dapat berupa flowchart dan timeline 

penelitian.  

11. BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Membahas analisis data, hasil karya (termasuk desain 

karya), studi kelayakan, dan dampak-dampak yang 

dihasilkan.  

12. BAB V Penutup 

Membahas kesimpulan dari karya tulis.  

13. Daftar Pustaka 

14. Lampiran 

 

b. Ketentuan peserta dalam penulisan dan pengumpulan full 

paper  

1. Setiap tim yang lolos ke babak full paper wajib 

membayar biaya registrasi dengan melampirkan bukti 

pembayaran pada rekening yang tertera di atas dan  

 



 

 

 

 

menghubungi panitia (melalui contact person) untuk 

melakukan konfirmasi.  

2. Peserta wajib mengunduh Manual Full Paper yang 

telah disediakan oleh pada website. Peserta dapat 

mengeklik secara langsung link yang tertera pada 

tulisan “Manual Full paper” di atas.  

3. Peserta wajib mengikuti ketentuan dan aturan yang 

telah dicantumkan pada Manual Full paper.  

4. Full paper dapat dikerjakan mulai tanggal 2 April 2023 

hingga 7 Mei 2023 pukul 23.59 pada website 

https://ciaugm.com/fcec/  

5. File full paper yang hendak dikirimkan hendaknya 

dikirimkan dalam format PDF ( .pdf) dengan penamaan 

file: FCEC_Full paper_Nama Tim.  

6. Pengumuman tim yang lolos ke babak final akan 

diumumkan pada tanggal 26 Mei 2023 melalui website 

dan media sosial 11th Civil In Action.  

 

3. Tahap Final Presentation  

Bagi 5 tim yang lolos seleksi tahap full paper, akan mengikuti babak 

final berupa presentasi karya yang akan dilaksanakan secara luring pada 

tanggal 6 Juli 2023 di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan 

Universitas Gadjah Mada. Kelima tim tersebut akan mempresentasikan 

hasil karyanya di hadapan dewan juri. Ketentuan tahap final adalah 

sebagai berikut.  

1. Peserta wajib mengunduh “Manual Final Presentation” yang 

telah disediakan oleh pada website. Peserta dapat mengklik  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1uQRiFIxXrGT75CNNrehByBNBHw8AjnfY?usp=share_link
https://ciaugm.com/fcec/
https://drive.google.com/drive/folders/1k7SMg3qPRr2bC1g09FPwiQzOi0NRM3hu?usp=share_link


 

 

 

 

secara langsung link yang tertera pada tulisan “Manual Tahap 

Final” di atas.  

2. Peserta wajib mengikuti ketentuan dan aturan yang telah 

dicantumkan pada “Manual Final Presentation”. 

3. Pelaksanaan Final Presentation akan dilaksanakan pada 

tanggal 6 Juli 2023.  

4. Peserta menyajikan hasil karya dalam bentuk file Powerpoint 

dan wajib mengikuti ketentuan presentasi yang telah 

dicantumkan pada “Manual Final Presentation” 

  



 

 

 

I. Kriteria Penilaian 

1. Abstrak  

No. Parameter Poin 

1. Format penulisan sesuai dengan ketentuan 10 

 
Kesesuaian penulisan karya dengan ketentuan dalam manual 

book abstrak dan EYD (Bahasa baku, format, kejelasan, dan 

struktur kalimat). 

 

2. Judul dan topik sesuai dengan tema dan subtema yang 

diangkat  

20 

 
Judul yang diangkat memiliki topik menarik dan inovatif. 

 

 
Topik sesuai dengan subtema yang dipilih. 

 

3. Karya inovatif dan kreatif 40 

 
Ide yang diberikan merupakan sesuatu yang orisinal dan/atau 

baru, serta belum pernah diterapkan pada studi kasus yang sama. 

 

4. Karya realistis dan dapat diimplementasikan oleh seluruh 

lapisan masyarakat 

30 

 
Solusi atau ide yang diberikan dapat diterapkan secara nyata dan 

dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

 

 

 

  



 

 

 

2. Full paper (40%) 

No. Parameter Poin 

1. Format penulisan sesuai dengan ketentuan 10 

 
Kesesuaian penulisan karya dengan ketentuan dalam manual 

book full paper dan EYD (Bahasa baku, format, kejelasan, dan 

struktur kalimat). 

 

2. Kesesuaian topik dengan tema dan subtema yang 

diangkat 

15 

 
Karya tulis memiliki kesesuaian dengan konsep “Peran 

Generasi Muda dalam Mengendalikan Bencana Alam 

Antropogenik dengan Solusi Inovatif” 

 

3. Data dan informasi jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

10 

 
Kesesuaian sumber informasi dengan gagasan yang 

ditawarkan. 

 

 
Keakuratan dan integritas data atau informasi. 

 

4. Identifikasi masalah dan solusi yang diberikan 25 

 
Karya tulis memiliki penjelasan mengenai masalah yang 

diangkat dan analisis data serta dapat menghasilkan solusi 

untuk memecahkan masalah dengan tepat. 

 

 

  



 

 

 

5. Kreativitas dan inovasi pada subtema yang diangkat 25 

 
Ide yang diberikan merupakan sesuatu yang orisinal dan atau 

baru serta belum pernah diterapkan pada studi kasus yang 

sama. 

 

6. Karya realistis dan dapat diimplementasikan oleh seluruh 

lapisan masyarakat 

15 

 
Solusi atau ide yang diberikan dapat diterapkan secara nyata 

dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

 

 

3. Final Presentation (60%) 

No. Parameter Poin 

1. Penyajian presentasi  30 

 
Penyusunan sistematika penyajian materi yang runtut dan 

jelas. 

 

 
Kreativitas media dan atau alat peraga pada saat presentasi. 

 

 
Penggunaan bahasa yang baku dan mudah dipahami. 

 

 
Cara presentasi (sikap) dan ketepatan waktu. 

 

2. Gagasan 30 

 
Gagasan yang disampaikan kreatif dan inovatif. 

 

 
Gagasan memiliki kelayakan implementasi. 

 

 



 

 

 

 

3. Tanya jawab dengan juri 40 

 
Peserta menjawab pertanyaan dari juri dengan baik, 

terstruktur, dan solutif. 

 

  

J. Pelanggaran 

Pelanggaran Pengurangan Poin 

Halaman depan/cover tidak mengikuti format yang 

sudah disediakan. 

5 poin 

Tidak menyertakan lembar pengesahan dan tanda 

tangan yang tertera tidak lengkap. 

5 poin 

Tidak menyertakan lembar orisinalitas dan tanda 

tangan yang tertera tidak lengkap. 

10 poin 

Terlambat mengumpulkan Full paper atau Final 

Presentation H+24 jam Deadline. 

10 poin 

Terlambat mengumpulkan Full paper atau Final 

Presentation lebih dari H+24 jam Deadline . 

Diskualifikasi 

Karya peserta bukan merupakan hasil orisinal peserta 

dan mengandung unsur plagiarisme. 

Diskualifikasi 

Karya peserta sudah pernah diikutkan/dipublikasikan 

pada perlombaan atau acara sejenisnya. 

Diskualifikasi 

 



 

 

 

 

Melakukan pelanggaran hukum, berperilaku tidak 

sopan, mengganggu peserta lain saat presentasi, dan 

melakukan kecurangan lainnya. 

Diskualifikasi 

 

K. Penghargaan 

Penghargaan yang akan diterima oleh tim yang mendapatkan Juara 1, Juara 

2, dan Juara 3, Harapan 1, Harapan 2, serta Juara Kategori berupa “Best 

Presentation” adalah sebagai berikut. 

1. Juara 1: Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000,00 dan sertifikat. 

2. Juara 2: Uang Tunai sebesar Rp 3.250.000,00 dan sertifikat. 

3. Juara 3: Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,00 dan sertifikat. 

4. Harapan 1: Uang Tunai sebesar Rp 1.000.000,00 dan sertifikat. 

5. Harapan 2: Uang Tunai sebesar Rp 500.000,00 dan sertifikat. 

6. Best Presentation: Uang Tunai sebesar Rp 300.000,00 dan sertifikat. 

Semua peserta yang mengikuti tehapan kompetisi dari awal hingga akhir akan 

mendapatkan e-certificate peserta FCEC. 

 


