Konferensi Nasional Teknik Kelautan 2019 adalah kesempatan bagi akademisi dan praktisi
untuk melakukan pertukaran gagasan di bidang Teknik Kelautan dalam rangka mendukung
Indonesia sebagai negara mandiri di sektor maritim.
Objektif
•

Menyediakan kesempatan bagi akademisi dan praktisi untuk saling berbagi ide dan
informasi di bidang teknik kelautan.

•

Mendiskusikan dan mengevaluasi inovasi rekayasa kelautan dalam mendukung Indonesia
sebagai negara mandiri di sektor maritim.

•

Meningkatkan kerjasama antara akademisi dan praktisi untuk turut menjawab tantangan di
bidang teknik kelautan.

Partisipan
Konferensi ini ditujukan sebagai kesempatan bagi peneliti serta profesional untuk saling
berbagi perkembangan terkini di bidang teknik kelautan. Cakupan konferensi ini sangat luas
mencakup seluruh aspek dalam praktek rekayasa kelautan.
Keynote Speakers
“TBA”
Berkolaborasi dengan
“TBA”
Topik
1. Teknik Pantai
Perencanaan dan desain pelabuhan, desain dan konstruksi bangunan pantai, inspeksi dan
perbaikan bangunan pantai, reklamasi dan pengerukan, pengembangan lahan pasang surut,
perlindungan lingkungan laut, pemodelan rekayasa pantai.
2. Teknik Lepas Pantai
Desain dan konstruksi bangunan lepas pantai, inspeksi dan perbaikan bangunan lepas
pantai, perencanaan dan konstruksi pipa bawah laut, inspeksi dan perbaikan pipa bawah
laut, perlindungan korosi, pemodelan rekayasa lepas pantai.
3. Teknologi Perkapalan
Desain kapal dan struktur terapung, perencanaan dan analisa konstruksi kapal, inspeksi dan
perbaikan badan kapal, perencanaan galangan kapal.

4. Teknologi Akustik Bawah Air
Instrumen akustik bawah air, aplikasi sistem sonar, pemodelan parameter akustik bawah
air.
5. Energi Laut
Eksplorasi potensi energi laut, teknologi konversi energi laut.
Bahasa
Makalah ditulis dan dipresentasikan dalam Bahasa Indonesia.
Prosiding
Seluruh makalah yang dipresentasikan pada Konferensi Nasional Teknik Kelautan 2019 akan
diterbitkan dalam Prosiding Konferensi Nasional Teknik Kelautan 2019 yang memiliki
identitas berupa ISBN (International Standard Book Number).
Tanggal Penting
Batas Akhir Pengiriman Makalah

: 10 Desember 2018 17 Desember 2018

Pengumuman Penerimaan

: 20 Desember 2018

Registrasi Early Bird

: 21 Desember 2018 - 31 Desember 2018

Batas Registrasi Regular

: 7 Januari 2019

Presentasi

: 6 Februari 2019

Biaya Registrasi
Pembayaran biaya registrasi dilakukan pada tahap penyerahan makalah mulai tanggal 21
Desember 2018.
Kategori

Pemakalah
Non-Pemakalah

Non-Pemakalah
(Mahasiswa S1)
Tambahan Makalah (*)
Buku Prosiding
(*)

Pembayaran Early Bird

Pembayaran Regular

Batas Waktu : 31 Desember 2018

Batas Waktu : 7 Januari 2019

Rp (Rupiah)

Rp (Rupiah)

750.000

1.000.000

500.000

750.000

350.000

400.000
250.000 / makalah
300.000

Biaya Tambahan Makalah ditambahkan pada pendaftar kategori Partisipan yang menyerahkan lebih dari satu makalah

Catatan
•

Biaya registrasi termasuk di dalamnya biaya konferensi, conference kit, coffee break,
makan siang, sertifikat dan cultural dinner.

•

Biaya akomodasi dan transportasi tidak termasuk di dalamnya.

Metode pembayaran biaya registrasi dapat dilihat pada section Pembayaran Biaya Registrasi.
Peraturan Penyerahan Makalah
1. Penulis dapat menyerahkan lebih dari satu (1) makalah.
2. Makalah yang diserahkan harus memuat data yang belum dipublikasikan.
3. Makalah yang sebelumnya pernah dipresentasikan tidak akan diterima.
4. Penulis yang mengirimkan makalah akan menerima seluruh korespondensi mengenai
makalah terkait. Sehingga kami menyarankan penulis yang mengirimkan makalah adalah
penyaji presentasi.
5. Nama penulis yang akan menjadi penyaji presentasi ditulis sebagai penulis utama.
6. Dalam kondisi darurat, pergantian penyaji presentasi dapat dilakukan oleh penulis lain yang
tercantum pada makalah terkait.
Petunjuk Penyerahan Makalah
1. Jumlah halaman makalah maksimal sebanyak 10 halaman.
2. Makalah ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3. Seluruh gambar yang dicantumkan pada makalah harus beresolusi tinggi (300 dpi) dan
seluruh gambar tidak melanggar hak cipta manapun.
4. Makalah dikirimkan sesuai dengan format penulisan makalah yang dapat diunduh pada
pada website IOE.
5. Penulis menyerahkan makalah beserta dengan lembar orisinalitas (LO) yang ditulis sesuai
dengan format lembar orisinalitas yang dapat diunduh pada pada website IOE.
6. Makalah, lembar orisinalitas dan CV diserahkan dalam bentuk (.pdf) dengan penamaan file
sebagai berikut.
[Nama Penulis 1]_Makalah.pdf
[Nama Penulis 1]_LO.pdf
[Nama Penulis 1]_CV.pdf
[Nama Penulis 2]_CV.pdf

Contoh :
Ariadi Pradana_Makalah.pdf
Ariadi Pradana_LO.pdf
Ariadi Pradana_CV.pdf
Dewinta Kirana_CV.pdf
7. Makalah

dan

lembar

orisinalitas

dikirimkan

melalui

e-mail

ke

konferensi.ioe2019@gmail.com paling lambat pada tanggal 10 Desember 2018 17
Desember 2018.
8. Penulis akan menerima e-mail konfirmasi yang menyatakan keberhasilan penyerahan
makalah, lembar orisinalitas dan CV Penulis. Mohon segera kontak narahubung kami
apabila Penulis belum mendapat e-mail konfirmasi dalam waktu dua hari kerja.

Pembayaran Biaya Registrasi
Pembayaran biaya registrasi dilakukan dengan metode transfer antar bank dengan informasi
akun tujuan sebagai berikut.
Nama Bank

: BNI

Cabang

: Perguruan Tinggi Bandung

Nomor Rekening

: 0504516885

Pemilik Rekening

: Dewinta Kirana Pratisti

Setelah melakukan pembayaran, mohon lakukan konfirmasi dengan mengirimkan formulir
pembayaran yang dapat diunduh pada website IOE beserta kelengkapan lainnya yakni bukti
pembayaran

dan

Kartu

Tanda

Mahasiswa

(jika

diperlukan)

ke

konferensi.ioe2019@gmail.com.
Konfirmasi pembayaran registrasi berhasil dilakukan apabila Pengirim mendapat keterangan
resmi dari kami melalui e-mail. Mohon segera kontak narahubung kami apabila Penulis belum
mendapat e-mail konfirmasi mengenai keberhasilan pembayaran dalam waktu dua hari kerja.
Peraturan Refund
1. Permohonan pengembalian biaya registrasi harus dilakukan secara tertulis melalui e-mail
registrasi.
2. Biaya registrasi dapat dikembalikan dengan potongan biaya administrasi sebesar
Rp200.000.

3. Pengembalian biaya registrasi hanya dapat dilakukan melalui transfer antar bank. Apabila
transfer dilakukan antar bank yang berbeda maka biaya transfer ditanggung oleh
pemohon.
4. IOE tidak bertanggung jawab atas hambatan di luar kendali kami seperti cuaca, kondisi
kampus, kesulitan transportasi, kondisi kesehatan dan sebagainya. Pengembalian biaya
registrasi tidak akan diberikan setelah tanggal 7 Januari 2019.
Presentasi
Setelah melakukan pengiriman dokumen berupa makalah dan lembar orisinalitas serta telah
melakukan konfirmasi pembayaran maka Penulis akan mendapatkan e-mail konfirmasi. Email konfirmasi meliputi informasi mengenai revisi makalah atau pengaturan format jika
dibutuhkan serta perjanjian teknis presentasi.
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