
 

 

 

 
 
 



 

 

DESKRIPSI KEGIATAN  
Lomba Teknologi dan Inovasi Fakultas Teknologi Industri atau yang bisa disingkat LEVITASI 
merupakan salah satu kompetisi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dalam bidang 
teknologi dan inovasi yang berpotensi paten khususnya bagi mahasiswa di lingkungan 
Fakultas Teknologi Industri UII. Tujuan kompetisi ini adalah meningkatkan kinerja 
mahasiswa di bidang pengembangan teknologi inovatif, aplikatif, ramah lingkungan dan 
mutakhir. 
  
TEMA 
Pengembangan produk tepat guna dengan menggabungkan antar pemanfaatan sumber 
daya lokal dan teknologi mutakhir. 
 
SUB TEMA 
Pengembangan produk mencakup topik sebagai berikut, namun tidak terbatas pada: 

1. Produk makanan  

2. Produk kesehatan 

3. Teknologi pengolahan limbah 

4. Teknologi konversi energi 

5. Teknologi pemroses bahan 

6. Pelayanan umum  

7. Alat kesehatan 

8. Alat rumah tangga (home appliances) 

 
KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta adalah mahasiswa aktif di lingkungan FTI-UII. 

2. Peserta mendaftar dalam tim dengan minimal dua mahasiswa dan maksimal tiga 

mahasiswa dalam setiap tim, serta satu dosen pembimbing. 

3. Anggota tim diutamakan terdiri dari mahasiswa lintas program studi 

4. Tidak diperbolehkan berganti anggota tim setelah tahap pengumpulan abstrak 

5. Setiap tim diperbolehkan mengirimkan maksimal tiga karya dengan ketua tim yang 

berbeda. 

KETENTUAN KOMPETISI 
1. Setiap peserta mendaftar dan mengumpulkan abstrak melalui link 

https://tinyurl.com/LevitasiFTI 

2. Biaya pendaftaran per tim adalah 0 rupiah (gratis) 

 
TAHAP SELEKSI 
Seleksi Levitasi FTI 2018 dilaksanakan oleh tim penilai dan juri dengan tahap seleksi 
sebagai berikut :  
1. Tahap 1 Seleksi Abstrak  
Abstrak karya tulis ilmiah yang diajukan melalui link https://tinyurl.com/LevitasiFTI dan 
diseleksi oleh tim penilai dan juri yang telah ditentukan. Periode pendaftaran dan 
pengumpulan abstrak adalah 1 – 7  Oktober 2018. Untuk menjaga independensi, maka 
dalam penjurian tidak akan dilampirkan identitas nama peserta. Peserta yang lolos tahap ini 
diharuskan untuk mengikuti tahap 2 seleksi naskah karya tulis ilmiah yang akan diumumkan 
pada tanggal 9 Oktober 2018.  
 
2. Tahap 2 Seleksi Naskah Karya Tulis Ilmiah  
Hasil karya tulis ilmiah yang diajukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (doc./docx. dan 
PDF) yang akan diseleksi oleh tim penilai dan juri yang telah ditentukan. Periode 
pengumpulan laporan adalah 9 – 28 Oktober 2018. Untuk menjaga independensi, maka 
dalam penjurian tidak akan dilampirkan halaman judul dan identitas nama peserta. Dalam 



 

 

tahapan ini akan dipilih 10 besar karya tulis terbaik untuk mengikuti tahap presentasi yang 
akan diumumkan melalui website FTI (https://fit.uii.ac.id/) pada tanggal 31 Oktober 2018. 
 
3. Tahap 3 (Presentasi ) 
a. Tahap 3 merupakan presentasi hasil karya ilmiah yang diajukan yang akan 

dilaksanakan pada tanggal 5 November 2018.  
b. Peserta berpakaian kemeja bebas rapi, bersepatu, dan memakai jas almamater  
c. Peserta akan tampil dan mempresentasikan karya tulisnya di hadapan dewan juri 

dengan alokasi waktu presentasi masing-masing tim adalah: 5 menit untuk persiapan, 
10 menit untuk presentasi topik dan 15 menit untuk sesi tanya-jawab  

d. Peserta diperbolehkan menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan isi dari 
presentasi. Sarana dan prasarana tersebut dipersiapkan dan dibawa sendiri oleh 
peserta.  

e. Tim yang tidak dapat hadir pada saat presentasi dinyatakan gugur dan keputusan juri 
tidak dapat diganggu gugat.  

f. Dalam tahapan ini akan dipilih 5 peserta terbaik untuk selanjutnya diberikan 
pendanaan untuk membuat prototype dari produk yang diusulkan yang akan 
diumumkan pada tanggal 6 November 2018. 

 
4. Tahap 4 (Pameran desain produk ) 
a. Setiap peserta diwajibkan membawa karya/produk dan X-banner berukuran 160x60 

(dalam cm) media Flexi berisi penjelasan produk yang akan ditampilkan dalam pameran 
LEVITASI 2018. X-banner masuk ke dalam kategori penilaian.  

b. Produk dapat berupa barang atau sistem. Produk tersebut akan dipamerkan pada acara 
puncak LEVITASI 2018 selama 1 hari pada tanggal 29 November 2018  

c. Dalam mengikuti pameran, finalis memamerkan produk yang dibuat dan disarankan 
menyediakan leaflet produk untuk pelayanan pengunjung  



 

 

 

SISTEMATIKA DAN ATURAN PENULISAN 
Penulisan mengikuti aturan sebagai berikut: 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
KRITERIA PENILAIAN 
Penilaian dalam lomba ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Tahap Desk Evaluation dan 

Tahap Presentasi. Adalapun detail dari kriteria penilaian adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Desk Evaluation: 

a. Kreatifitas dan originalitas ide (novelty)     30% 

b. Pemanfaatan ilmu-ilmu teknik (termasuk gambar) 30% 

c. Desain pembuatan      20% 

d. Kemanfaatan kepada pengguna    20% 

2. Tahap Presentasi: 

a. Penguasaan Materi Rancangan Produk   70% 

b. Presentation Skills & Team Work    30% 

Penilaian Akhir: 

1. Desk Evaluation         40 % 

2. Presentasi       30 % 

3. Alat dan Poster       30 % 

 
PENGHARGAAN 
 

a. Seluruh peserta yang mengirimkan full paper mendapatkan e-sertifikat  
b. Dari laporan yang masuk akan diseleksi dan yang lolos tahap presentasi berhak 

memperebutkan :  
Juara I : Trophy + Sertifikat + uang tunai Rp 7.500.000,00  
Juara II : Trophy + Sertifikat + uang tunai Rp 6.000.000,00  
Juara III : Trophy + Sertifikat + uang tunai Rp 4.500.000,00 

 


