


Latar Belakang 

Inovasi dan perluasan sumber energi baru dan terbarukan adalah kunci 
untuk mempertahankan tingkat energi yang berkelanjutan dan 
melindungi planet dari perubahan iklim. Energi Terbarukan 
merupakan salah satu sumber energi yang dapat memenuhi 
kebutuhan energi dan menyumbang kepada bauran energi nasional 
dan membantu usaha mitigasi dampak perubahan iklim global.  

 
6th Enviro Award - Lomba Ide dan Gagasan Aksi Lingkungan dengan 

mengangkat tema "Creative Youth for Environment". Dengan tema 
ini, diharapkan peran serta generasi muda untuk menyumbangkan 
ide inovasi dan mengembangkannya menjadi gagasan dan produk 
yang memberikan solusi bagi lingkungan, menghadapi tantangan 
Revolusi Industri 4.0 dan mempercepat pencapaian SDG’s. 



Memotivasi dan 
meningkatkan 
kesadaran dan 

pengetahuan siswa SMA 
akan lingkungan hidup, 

khususnya mengenai 
pembangunan 
berkelanjutan. 

1. 

Menguji 
kemampuan dan 
inovasi ide-ide 

siswa SMA 

3. 

2. 
Memberikan kesempatan 

bagi siswa SMA untuk 
menyalurkan minat, bakat, 

dan kreativitas dalam 
berinovasi untuk membuat 

program dalam rangka 
menginspirasi masyarakat 

luas 

Tujuan 

Mensosialisasikan bidang 
ke-Teknik Lingkungan 

pada masyarakat, 
khususnya siswa SMA 

4. 



01 Mengembangkan ilmu dan 
pengetahuan siswa SMA 
untuk memberikan solusi bagi 
permasalahan lingkungan 

Manfaat 

02 
Mengaplikasikan dan menguji 
ilmu pengetahuan yang telah 
diperoleh siswa SMA melalui 
Lomba Ide dan Gagasan 
Ilmiah 



Ketentuan Lomba 

Ide dan gagasan ilmiah 
harus esuai dengan 
tema 

Membuat poster (dalam pdf) 
atau video (berdurasi maks 3 
menit, ada sumber referensi) 

04. 
Berasal dari 
SMA/SMK/sederajat 

01. 

Mendaftar dan mengunggah ide 
dan gagasan ilmiah ke: 
http://www.kic.faltl.trisakti.ac.id  

05. 
Setiap sekolah 
mengirimkan maksimal 
2 tim (@tim: 3-5 orang) 

02. 

03. 

http://www.kic.faltl.trisakti.ac.id/
http://www.kic.faltl.trisakti.ac.id/


Kriteria Penilaian 

Kesesuaian durasi 
(untuk video) 

04. 

Jumlah viewers dan 
likers (bagi peserta 
yang masuk pada 
babak final) 

06. 

Kesesuaian 
dengan tema 

01. 

Teknik penyajian 
ide dan gagasan 

ilmiah 

02. 

03. 
Kreativitas ide, 

menarik, edukatif 
dan tidak 

mengandung unsur 
SARA 

05. 
Karya harus orisinal, 
tidak pernah 
dipublikasikan/ 
dilombakan 



Desk evaluation 

Jadwal Lomba 

Technical meeting online via 
zoom 

5 – 7 Juli 2021 19 Juni 2021 

Pendaftaran lomba melalui link 
pendaftaran 

5 Juni – 3 Juli 2021 
Pengumuman finalis lomba dan 
pengunggahan poster atau 
video finalis ke website lomba 
oleh panitia 

8 Juli 2021 

21 Juni – 3 Juli 2021 
Pendaftaran lomba melalui 
website (sign up) untuk 
memperoleh akun 

9 – 15 Juli 2021  

21 Juni – 4 Juli 2021 
Pengunggahan poster atau video 
oleh peserta melalui akun peserta 

17 Juli 2021 

Pengumpulan “Like” oleh 
peserta finalis lomba 

Pengumuman pemenang 



Rp 8.500.000,- 

Total Hadiah 



Hadiah 

Rp 2.500.000,- 

Juara 2 
Rp 2.000.000,- 

Juara 3 
JRp 1.000.000,- 

Juara Favorit 



 Langkah-langkah Pendaftaran Lomba 

1. Mengisi Formulir Pendaftaran melalui link pendaftaran 

 http://bit.ly/EnviroAwardKIC_2021  

2. Mendaftar lomba untuk memperoleh akun melalui website   

 http://www.kic.faltl.trisakti.ac.id  

3. Setelah memperoleh password di email masing-masing, peserta dapat log in 

4. Mengisi data diri dan melengkapi data yang harus diupload yaitu Berkas 

 Syarat, Bukti Pendaftaran, dan Hasil Karya 

5. Mengunggah Hasil Karya (poster atau video) dengan ketentuan: 

 Poster  dalam format pdf dengan kapasitas maksimum 5 MB 

 Video  dalam mp4 dengan kapasitas maksimum 5 MB 

 

 

http://bit.ly/EnviroAwardKIC_2021
http://bit.ly/EnviroAwardKIC_2021
http://www.kic.faltl.trisakti.ac.id/
http://www.kic.faltl.trisakti.ac.id/
http://www.kic.faltl.trisakti.ac.id/


Tampilan formulir pendaftaran di 
link pendafataran: 
- Nama lengkap ketua dan anggota 
- Kelas ketua dan anggota 
- Asal SMA 
- Nomor HP ketua 
- Email 
- Judul ide dan gagasan ilmiah 



Tampilan beranda website KIC 2021 

Klik menu 
“PESERTA” 



Tampilan menu “PESERTA” di 
website KIC 2021 

Mengisi Email dan 
Password, kemudian 
masukan text pada 
gambar 

Klik “DAFTAR PESERTA” 



Mengisi Nama 
Lengkap, 
Email, Nomor 
HP, Masukan 
text pada 
gambar 

Klik Kirim 



 



Masukan user dan 
password, serta text 
pada gambar  

Klik submit 



 

Klik Daftar Peserta 



 



 

Pilih Tingkat SMA & SMK 

Klik Simpan dan Lanjut 



 

Klik Simpan dan Lanjut 



 



 

Klik Simpan dan Selesai 



 



 

Klik Sign Out 







Mahasiswa TL 2018 

Our team 

Riana Ayu Kusumadewi 

Mahasiswa TL 2019 

Prasasti Kinasih 
Dosen TL Usakti Deva Chandra 



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik 

Thanks 
kic_tl@trisakti.ac.id  

Bu Riana (+62  852 213 456 21)  
Prasasti (+62 877 784 274 40) 

Do you have any questions? 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

