
 Open Recruitment 
Organizing Committee

LKTI 2021
Booklet

LOYALISM



Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) merupakan agenda
tahunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) Institut  Teknologi  Telkom
Surabaya. 

Persyaratan

Mahasiswa Aktif Angkatan 2020

Bertanggung Jawab dan Berkomitmen

Mampu Bekerja sama dan Kerja Keras

Kreatif dan Inovatif

Mengisi surat Pernyataan Komitmen



  

Timeline
Pendaftaran

 

 

16-22 Juli 2021

27 Juli 2021

24-25 Juli 2021

Wawancara

Pengumuman

Benefit

  

Pengalaman

Sertifikat

Relasi



Ketua bertanggung jawab untuk kegiatan LKTI 2021 dan
bertugas mengawasi dan membantu panitia lainnya.

Job Description

Berkoordinasi dengan SC terkait kegiatan dan melaporkan
hasil kegiatan.
Membuat konsep, mengambil keputusan dan
mempertanggung jawabkan tugas-tugas secara umum yang
dilaksanakan semua divisi.
Membuat proposal, dan mengurus perizinan.
Mengkoordinir jalannya suatu pekerjaan semua divisi.
Memimpin dan menyetujui keputusan rapat yang telah
disepakati.
Memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing
divisi.
Mengarahkan secara umum yang dilaksanakan divisi.
Memberika terguran kepada panitia apabila ada yang tidak
menjalankan tugasnya.
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Badan Pengurus

Harian (BPH)

Ketua



Sekretaris bertugas membuat file, menulis proposal,
memo, dan catatan lainnya. Menyimpan dokumen dan
berkutat pada surat menyurat. 

Job Description

Mendampingi kegiatan ketua.
Membuat surat undangan rapat.
Membuat surat dana (proposal).
Melakukan pencatatan segala keputusan atau kebijaksanaan
yang telah ditetapkan oleh ketua hasil musyawarah.
Mengerjakan secara administratif tentang hal-hal yang harus
dicatat atau diolah secara administratif.
Menyimpan file-file yang berkaitan dengan kegiatan.
Pengarsipan surat masuk dan keluar.
Membuat laporan kegiatan sebelum dan sesudah
penyelenggaraan.
Membuat notulen rapat.
Membuat laporan pertaggungjawaban kegiatan kepanitiaan.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

 
Badan Pengurus

Harian (BPH)

Sekretaris



Bendahara bertugas menyususn RAB, menyimpan
uang, pembukuan, serta mengelola bukti transaksi.

Job Description

Menampung, menyimpan, membukukan uang yang ada.
Marancang RAB Bersama seluruh divisi.
Mengeluarkan uang yang dibutuhkan dalam pembiayaan yang
telah disetujui oleh ketua.
Bertanggung jawab terhadap keuangan yang ada padanya.
Membuat laporan keuangan.
Memegang seluruh bukti pengeluaran.
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Badan Pengurus

Harian (BPH)

Bendahara



Divisi Acara bertanggung jawab untuk merancang,
melaksanakan, dan memastikan kegiatan LKTI 2021
berjalan sesuai konsep yang telah dirancang dan
dibangun.

Job Description

Menyusun susunan acara secara rinci dan spesifik.
Membagi tugas dan tanggungjawab mengenai hal-hal teknis
pada saat kegiatan berlangsung.
Mengatur waktu, tempat dan membagi tugas masing-masing
anggota saat acara.
Membuat konsep acara yang membuat peserta merasa
mantap dan nyaman.
Mengkoordinasi pihak yang beroperasi pada saat acara
dilaksanakan.
Melaksanakan fungsi management event (Perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan).
Berkoordinasi dengan bagian Perlengkapan dan Konsumsi
dalam menyusun daftar perlengkapan yang dibutuhkan dan
mendata jumlah peserta yang diundang.
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ACARA



Divisi Humas dan Sponsorship bertanggung jawab
untuk melakukan komunikasi (koordinasi) dengan
seluruh stakeholder yang berkaitan degan acara LKTI
2021. Selain itu bertanggung jawab dalam pencarian
dan pengumpulan dana untuk kegiatan LKTI 2021.

Job Description

Mencari sumber dana dari luar (donator) berupa
alamat/sumber sponsor, media partner, dll yang sering
membantu dengan cara-cara yang baik, relevan, terjangkau
dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Mendata serta
menandatangani surat kerja sama.
Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang
ada disekitar kampus.
Bekerja sama atau berkoordinasi dengan bidang Pubdekdok
dan informasi terutama mengenai hal – hal informasi yang
ingin disampaikan kepada publik.
Mencari atau mensurvei tempat – tempat diadakannya
kegiatan.
Memberikan laporan kepada bendahara mengenai sponsor
dan jumlah uang yang masuk dan keluar.
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Humas dan
Sponsorship



Divisi Pubdekdok memiliki peran dalam memperindah
venue dengan cara dekorasi. Bertanggung jawab dalam
dokumentasi kegiatan, melakukan hal branding dan
penyampaian informasi melalui media sosial dengan
design grafis, foto, video dan tulisan.

Job Description

Menyiapkan dan menentukan dekorasi ruang dan panggung
yang digunakan untuk acara pergelaran.
Mempublikasikan acara yang akan dilaksanakan dengan
berbagai cara-cara yang memungkinkan.
Mendokumentasikan setiap peristiwa yang dianggap perlu.
Mengedit hasil liputan sehingga diperoleh hasil yang bagus
dan tidak mengecewakan.
Mendokumentasikan spot-spot yang diminta oleh sponsor.
Memberikan hasil dokumentasi kepada pihak yang
membutuhkan.
Mempublikasikan acara yang akan dilaksanakan dengan
berbagai cara-cara yang memungkinkan.
Berkoordinasi dengan divisi lain terkait desain dan publikasi.
Membuat Artikel , Berita Acara, Informasi ke pihak luar.
Mengelola media sosial dan website LKTI 2021.
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Publikasi Dekorasi
dan Dokumentasi

(PUBDEKDOK)



Divisi Perlegkapan dan Konsumsi bertanggung jawab
terhadap kebutuhan dan perlengkapan untuk kegiatan
LKTI 2021. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan
dan alokasi kebutuhan konsumsi seluruh panitia dan
tamu yang terlibat dalam kegiatan LKTI 2021. 

Job Description

Mencari tahu semua kebutuhan Divisi.
Mengecek peralatan dan kebutuhan Divisi.
Melaporkan kelebihan dan kekurangan kebutuhan kepada
panitia atau ketua.
Menyediakan sejumlah perlengkapan yang dibutuhkan.
Menginventarisir segala alat dan perlengkapan yang
dibutuhkan.
Menyediakan alat dan tenaga yang diperlukan.
Mendata dan mencatat semua alat yang berupa pinjaman.
Menghandle segala macam urusan makanan dan minuman.
Menyiapkan konsumsi yang dibutuhkan sesuai anggaran.
Menyajikan barang konsumsi kepada hadirin, sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan.
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Perlengkapan dan
Konsumsi



Dokumentasi 

LKTI Tahun 2020

Webinar LKTI



Dokumentasi 

LKTI Tahun 2020

 

Poster Virtual Exhibition



Dokumentasi 

LKTI Tahun 2020

 

Kegiatan Presentasi Final LKTI



 

  

 0895-1790-9700 (Riyo)

Pendaftaran

 

https://loyalism.ittelkom-sby.ac.id/

 

Link Pendaftaran

Informasi

0857-9088-3852 (Mina)

loyalism.ittelkomsby

loyalism.ittelkom-sby.ac.id


