


A. LATAR BELAKANG

Lomba Rancang Bangun Jembatan Tingkat Nasional

SMA/SMK/MA/Sederajat tahun 2017, diselenggarakan dalam rangka kegiatan CEo

(Civil Explosion) #5 UNY 2017 oleh Jurusan Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan

bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil dan Perencanaan (HMTSP),

dan Divisi Rancang Bangun UKM Rekayasa Teknologi Universitas Negeri

Yogyakarta.

Kegiatan CEo (Civil Explosion) UNY 2017, terdiri dari:

1. Lomba Rancang Bangun Jembatan

2. Seminar Nasional.

Perkembangan pembangunan yang semakin meningkat di Indonesia membawa

pengaruh besar tehadap sistem infrastruktur yang ada. Kebutuhan akan pembangunan

berbagai infrastruktur termasuk infrastruktur jalan saat ini semakin meningkat. Salah

satu infrastruktur jalan yang sangat diperlukan yaitu jembatan. Jembatan adalah suatu

struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang

terputus oleh rintangan dan merupakan alat peningkatan aktifitas perekonomian baik

dalam skala daerah maupun nasional. Pembangunan jembatan sangat membutuhkan

pertimbangan ekonomis, teknis, termasuk metode konstruksinya dan perlu

memperhatikan aspek lingkungan serta keberlanjutannya. Infrastruktur jembatan

sangat luas, baik ditinjau dari fungsi, skala maupun dimensinya. Fakta tersebut

menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat harus dapat dipenuhi oleh para tenaga ahli

jembatan dengan kreatifitas dan inovasi tinggi serta mampu mengetahui dan

memahami secara komprehensif antara proses dan desain (perancangan), pelaksanaan

dan perawatan komponennya agar jembatan yang dirancang dan kemudian dibangun

dapat berfungsi optimal, serta dapat relatif mudah dikerjakan. Hal tersebut melatar

belakangi kami untuk memperkenalkan dunia ketekniksipilan kepada siswa

SMA/SMK/MA/Sederajat dengan mengadakan Lomba Rancang Bangun Jembatan

tingkat Nasional dalam Civil Explosion #5 2017. Lomba ini memberikan kesempatan

kepada siswa/siswi SMA/SMK/MA/Sederajat untuk mempresentasikan karya



inovatifnya dalam bidang pengembangan desain jembatan. Dengan adanya lomba ini

diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kompetisi, kreatifitas dan meningkatkan rasa

kepedulian terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

B. TUJUAN

Tujuan umum yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Lomba Rancang

Bangun Jembatan ini adalah mendorong dan menumbuh-kembangkan kreatifitas

siswa-siswi untuk berinovasi dalam bidang perancangan prototype jembatan.

Sedangkan tujuan khusus diadakannya kegiatan Lomba Rancang Bangun Jembatan ini

untuk:

1. Mengenalkan dunia Ketekniksipilan kepada siswa-siswi SMA/SMK/MA/Sederajat.

2. Menggali jiwa kreatif siswa-siswi SMA/SMK/MA/Sederajat dalam berpikir

sehingga terciptanya gagasan baru yang berguna untuk diri sendiri maupun bangsa

dan negara.

3. Mengasah kemampuan menyampaikan ide siswa-siswi SMA/SMK/MA/Sederajat

melalui perancangan desain jembatan yang harapannya akan terealisasikan, dan

dapat berguna untuk bangsa Indonesia.

4. Menumbuhkan jiwa kompetisi siswa-siswi SMA/SMK/MA/sederajat untuk

berpartisipasi dalam lomba rancang jembatan.

5. Meningkatkan minat dan bakat siswa-siswi SMA/SMK/MA/sederajat dalam bidang

perencanaan jembatan.

6. Menambah pengetahuan siswa/siswi SMA/SMK/MA/Sederajat tentang dunia

ketekniksipilan khususnya dalam bidang jembatan.

C. TEMA

Lomba Rancang Bangun Jembatan tahun ini mengangkat tema : Jembatan Yang Kuat,

Inovatif Dan Efisien Untuk Menunjang Pembangunan Infrastruktur Yang

Berkelanjutan. Dengan mengangkat tema ini, diharapkan pada saat lomba nanti dapat

mengimplementasikan makna dari tema yang kita angkat pada tahun ini.



D. KETENTUAN UMUM

Dalam kegiatan Lomba Rancang Bangun Jembatan ini, terdapat beberapa ketentuan

umum yakni :

1. Desain rangka jembatan tahun ini menggunakan tipe jembatan rangka atas

( Trussed Through Arch Bridge Type) yang merupakan jembatan yang

mempunyai lantai kendaraan yang terletak di bagian bawah konstruksi pemikul

utama.

2. Jembatan rangka dibuat dengan bahan stik es krim secara keseluruhan dan

merupakan suatu sistem struktur jembatan rangka yang melintasi alur jalan serta

melewati rintangan yang ada di bawahnya (seperti lembah maupun sungai).

3. Lantai jembatan adalah seluruh lebar bagian jembatan yang digunakan untuk lalu

lintas kendaraan. Lantai di atas dihitung dari sisi luar ke sisi luar.

4. Panjang jembatan adalah jarak yang diukur mengikuti garis tengah sumbu

jembatan, mulai ujung jembatan yang satu sampai ujung jembatan yang lain.

5. Juri lomba adalah Dewan Juri yang diberi wewenang oleh panitia kompetisi untuk

melakukan penilaian/evaluasi terhadap hasil rancangan peserta serta pemahaman

materi peserta dalam lomba.

6. Penilaian/evaluasi adalah kegiatan menilai/mengevaluasi kelayakan terhadap

hasil rancangan peserta lomba berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

7. Penyelenggara Lomba Rancang Bangun Jembatan (LRBJ) 2017 adalah Jurusan

Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan bekerjasama dengan Himpunan

Mahasiswa Teknik Sipil & Perencanaan, FT, UNY serta Divisi Rancang Bangun

Jembatan UKM Rekayasa Teknologi, UNY dan akan diikuti oleh peserta

SMA/SMK/MA/Sederajat tingkat Nasional.

8. Lem dan stik es krim akan disediakan dari panitia penyelenggara Lomba Rancang

Bangun Jembatan (LRBJ), Dengan ketentuan :

a. Berat Jenis stik es krim adalah pinus 0,87

b. Panjang stik es krim adalah 11 cm

c. Lebar stik es krim adalah 1 cm

d. Tebal stik es krim adalah 0,2 cm



e. Lem yang di gunakan adalah lem G

9. Panitia penyelenggara Lomba Rancang Bangun Jembatan (LRBJ) 2017 hanya

menyediakan stik es krim dengan jumlah 400 buah dan lem sejumlah 4 buah

10. Jika ditemukan kecacatan pada stik es kirm yang diberikan dari panitia hingga 10%

dari 400 stik es krim maka panitia akan mengganti 1 set (400 stik es krim).

11. Dalam mendesain jembatan diharapkan disediakan ruang/space kosong 10 cm x

10 cm ditengah rangka atas jembatan (Gambar terlampir)

E. KETENTUAN PESERTA

1. Peserta adalah siswa/siswi SMA/SMK/MA/Sederajat.

2. Setiap tim terdiri dari 3 siswa/i dengan 1 guru pembimbing serta setiap tim memilih

1 siswa/i dari tim tersebut sebagai ketua tim.

3. Seorang siswa/i hanya diperkenankan bergabung dalam dua tim yang berbeda dan

hanya boleh menjadi ketua pada salah satu tim.

4. Setiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari 1 tim dengan judul dan desain yang

berbeda.

5. Gagasan rancangan desain merupakan hasil karya asli peserta dan belum pernah

mendapatkan penghargaan juara diperlombaan manapun, maupun dipublikasikan.

Dibuktikan dengan lembar orisinalitas karya (format terlampir).



F. ALUR PERLOMBAAN

1. Tahap Penyisihan :

a. Seleksi Administrasi : Seleksi dilakukan oleh panitia untuk memeriksa

kelengkapan dan kesesuaian naskah proposal yang diusulkan oleh peserta lomba

dengan persyaratan yang sudah ditentukan.

b. Seleksi Substansi : Seleksi dilakukan oleh tim juri untuk memeriksa keaslian,

inovasi ide, substansi dan objektifitas naskah.

c. Penetapan Finalis Setelah melalui seleksi administrasi dan subtansi proposal tim

juri akan menetapkan 10 finalis (*Nb : 1 sekolah hanya diambil maksimal 2

finalis) dari seluruh proposal yang diterima

2. Tahap Persiapan Perangkaian Jembatan

Finalis yang lolos akan diumumkan oleh panitia melalui ceouny.wordpress.com

pada tanggal 2 Oktober 2017. Waktu persiapan peserta untuk Lomba Rancang

Bangun Jembatan selama 2 Oktober – 21 Oktober 2017.

3. Tahap Technical Meeting dan Presentasi :

a. Technical Meeting

Tempat : Ruang Sidang, KPLT FT UNY

Tanggal : 20 Oktober 2017

Pukul : 08.00 – 09.00 WIB

Durasi : 45 menit

Ketentuan :

1) Peserta dan pembimbing wajib mengikuti technical meeting, apabila tidak

mengikuti technical meeting peserta harus menerima segala keputusan.

2) Peserta dan pembimbing wajib mengikuti technical meeting dengan tertib.

3) Penyanggahan dilakukan setelah panitia selesai membacakan peraturan.



b. Presentasi

Tempat : Ruang Sidang KPLT lantai 2, Fakultas Teknik UNY

Hari, tanggal : Jum’at, 20 Oktober 2017

Pukul : Tahap I: 09.15 – 10.55 WIB

Tahap II: 13.00 – 16.30 WIB

Durasi : 25 menit/tim (10 menit presentasi dan 10 menit sesi tanya

jawab dan 5 menit persiapan).

Ketentuan :

1) Semua peserta finalis harus berpakaian identitas sekolah, rapi dan sopan.

2) Peserta menyiapkan bahan presentasi dalam bentuk Power Point, dsb.

3) Fasilitas yang disediakan panitia untuk presentasi hanya laptop dan LCD

projector, selebihnya ditanggung finalis.

4) Peserta diwajibkan membawa maket serta model jembatan yang akan dibuat.

5) Materi presentasi minimal meliputi sebagai berikut:

a) Konsep desain Jembatan + detail

b) Perencanaan dimensi dan sambungan

c) Perhitungan RAB

6) File presentasi diserahkan kepada panitia saat registrasi/presensi.

7) Pada sesi presentasi, setiap tim memasuki ruangan presentasi yang bersifat

tertutup dan hanya terdapat 3 orang juri dan beberapa panitia yang bertugas.

8) Apabila waktu presentasi telah habis sedangkan presentasi oleh peserta belum

selesai, panitia berhak menghentikan jalannya presentasi dan tidak ada

penambahan waktu.

9) Peserta wajib mematuhi instruksi dari panitia yakni bell berbunyi (1X)

menandakan untuk memulai presentasi, bell berbunyi (2X) menandakan

waktu kurang 2 menit, dan bell berbunyi (3X) menandakan waktu telah

habis dan peserta wajib berhenti saat waktu habis.

10) Apabila peserta datang terlambat disertai konfirmasi maka diijinkan

melakukan presentasi selama tahap presentasi masih berlangsung dan tidak

ada penambahan waktu (extra time).



11) Apabila finalis tidak hadir pada saat presentasi, maka nilai presentasi

dianggap nol.

4. Tahap Perangkaian dan Pengujian Jembatan.

a. Perakitan

Tempat : KPLT lantai 3, Fakultas Teknik UNY

Tanggal : 21 Oktober 2017

Waktu : 08.30 – 12.30 WIB

Durasi : 4 jam (240 menit)

Ketentuan :

1) Jembatan yang dibuat adalah jembatan tipe rangka atas ( Trussed Through

Arch Bridge Type)

2) Semua alat bantu seperti gunting, cutter, penggaris, meteran, alat bantu

(benang, alat pengering) dipersiapkan sendiri oleh masing- masing peserta.

3) Peserta hanya diperkenankan membawa alat bantu manual (kecuali alat

pengering).

4) Apabila saat cek forensik, ditemukan ketidaktepatan alat dan bahan dengan

apa yang telah dilampirkan pada proposal desain jembatan yang telah dikirim

maka point akan mendapat pengurangan nilai.

5) Ukuran jembatan, panjang x lebar x tinggi adalah 55 cm x 11 cm x 20 cm

(diukur dari sisi terluar). Apabila melebihi batas yang ditentukan, maka akan

mendapat pengurangan nilai. Untuk tinggi jembatan ukurannya ditentukan

peserta dengan batasan maksimum 20 cm (diukur dari sisi terluar) dengan

toleransi ± 3 mm. Apabila melebihi batas yang ditentukan, maka akan

mendapat pengurangan nilai.

6) Jembatan harus disertai lantai (deck). Lebar lantai maksimum (jarak antar tepi

luar sisi rangka) adalah 11 cm.

7) Satu batang maksimal 3 lapis dan tidak termasuk plat buhul. (gambar 11.

terlampir)



8) Peserta merangkai hanya dalam area kerja yang telah ditentukan, selain peseta

dilarang memasuki area kerja kecuali panitia. Apabila peserta keluar dan ada

pihak lain yang memasuki area kerja yang telah ditentukan, maka tim tersebut

akan mendapatkan pengurangan nilai.

9) Pihak lain maupun guru pembimbing tidak diperkenankan untuk memberikan

arahan kepada peserta. Apabila panitia mengetahui adanya arahan dari pihak

lain dan guru pembimbing, maka akan mendapatkan pengurangan nilai. ( jika

ingin melakukan protes, bisa disampaikan kepada pihak panitia bukan kepada

pihak LO)

10) Apabila waktu yang disediakan telah habis, semua finalis dilarang untuk

melanjutkan perangkaiannya dan wajib meninggalkan area kerja

11) Peserta harus mengutamakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

dalam pengerjaan jembatan. Apabila terjadi kecelakaan kerja, maka akan

mendapat pengurangan nilai. (contoh kecelakaan seperti terkena cutter di

bagian tangan atau bagian tubuh lain, terkena lem G di bagian mata, dan lain

sebagainya)

12) Peserta di wajibkan memakai alat yang menunjang keselamatan kerja:

sarung tangan, kaca mata, helm, masker, dan sepatu. Apabila peserta tidak

memakai alat keselamatan kerja, maka akan mendapat pengurangan nilai.

Bagi peserta putri diwajibkan menggunakan celana (bukan rok).

13) Panitia tidak bertanggungjawab akan segala bentuk kecelakan kerja dan

kecelakaan kerja menjadi tanggungjawab peserta.



b. Pengujian Jembatan

Tempat : Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan Pendidikan Teknik dan

Perencanaan FT UNY

Waktu : 21 Oktober 2017

Pukul : 13.15 – 14.15 WIB (60 Menit)

Ketentuan :

1) Pengujian kekuatan jembatan menggunakan mesin UTM (Universal Testing

Machine) dengan kapasitas 10 ton.

2) Urutan pengujian model jembatan berdasarkan urutan pada saat tahap

presentasi.

3) Dalam uji pembebanan, beban dan alat uji disediakan dan dioperasikan oleh

panitia. Tidak adanya alat bantu dalam tahap ini selain yang disediakan oleh

panitia.

4) Pelaksanaan uji pembebanan akan disaksikan oleh tim peserta kompetisi, 2

orang saksi dari peserta (diambil secara acak), 2 panitia penguji dan diawasi

oleh seluruh Dewan Juri.

5) Pembebanan akan dilakukan dengan beban titik tepat ditengah bentang.

6) Tahap pengujian dibebankan pada lantai atau deck jembatan.

7) Mesin UTM (Universal Testing Machine) akan dihentikan ketika model

yang diuji telah mencapai beban runtuhnya di laboratorium (bukan beban

runtuh rencana).

8) Pihak yang berhak menghentikan pembebanan adalah dewan juri

9) Keruntuhan yang dimaksud dalam butir (point nomor 8) adalah :

a) Salah satu bagian (atau lebih) struktur jembatan mengalami kegagalan
(retak/crack).

b) Salah satu bagian (atau lebih) struktur jembatan ada yang terlepas.
10) Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

11) Tim finalis yang tidak hadir pada sesi perakitan ataupun sesi pengujian

jembatan sesuai dengan waktunya, maka tim tersebut akan didiskualifikasi



12) Pada saat pengujian forensik, jembatan akan dibongkar oleh panitia yang

bertugas dan setiap tim akan dibersamai oleh 2 orang dari tim lain

G. KETENTUAN JEMBATAN

1. Jembatan Model

a. Model Jembatan di buat/di rancang di Aula KPLT FT UNY Lantai 3.

b. Bentang Jembatan (L) = 55 cm (di ukur dari bagian sisi luar jembatan).

c. Lebar Jembatan (B) = 11 cm (di ukur dari sisi luar kiri ke sisi luar kanan

jembatan).

d. Tinggi Jembatan (H) = 20 cm (diukur dari sisi luar atas ke sisi luar bawah

rangka jembatan).

e. Toleransi Dimensi = Toleransi semua dimensi jembatan ± 3 mm.

f. Beban = Beban rencana ditentukan sendiri oleh peserta dengan syarat beban

rencana maks 100 kg.

g. Jenis Jembatan = Jembatan pelengkung dengan rangka (Trussed Through

Arch Bridge Type)

h. Defleksi max = 1 cm

i. Material = Stik es krim.(dengan bahan kayu pinus)

j. Sambungan = Hanya menggunakan Lem dan plat buhul, dan tidak

diperkenankan:

1) Dilarang menggunakan kawat, paku, pasak, baut dsb sebagai alat

menyambung batang batang.

2) Dilarang menyisipkan alat sambung (kawat, paku, baut, sekrup, pasak,

kokot/staples) didalam elemen struktur kecuali perekat/lem.

k. Perkuatan = Kekokohan jembatan hanya mengandalkan sepenuhnya elemen

rangka stik eskrim, dan dilarang menggunakan elemen perkuatan seperti

kabel, tulangan dan sejenisnya.

l. Finishing = Model jembatan tidak diperkenankan dilakukan pelapisan dalam

bentuk apapun.



m. Pencatatan waktu registrasi peserta akan menggunakan acuan dari waktu

panitia yang berada dimeja registrasi.

n. Tebal maksimal untuk tiap komponen jembatan yaitu tiga lapis stik es krim.

2. Maket Jembatan

a. Maket jembatan yang akan dipakai harus sesuai pada proposal.

b. Ukuran maket pemilihan bahan sesuai dengan bahan yang anda pilih dalam

pembuatan maket anda.

c. Ukuran maket dibebaskan dan dibuat se-kreatif mungkin, dan tidak

memerlukan skala.

H. PELANGGARAN DAN DISKUALIFIKASI

1. Tim yang tidak mengikuti alur kegiatan “Lomba Rancang Bangun Jembatan

(LRBJ) 2017” sesuai waktu yang telah ditentukan oleh panitia akan dinyatakan

gugur.

2. Peserta yang melanggar ketentuan toleransi dimensi akan dilakukan

penggurangan nilai untuk point berat struktur pada kriteria penilaian secara linear

sebesar 30%.

3. Pelanggaran peserta yang tidak mementingkan/meremehkan akan K3 akan

diberi sanksi pengurangan nilai sebesar 50% dari total keseluruhan nilai.

4. Pelanggaran-pelanggaran lain yang hukumannya belum ditetapkan diatas, akan

diberikan hukuman sesuai dengan keputusan juri dan akan disampaikan ketika TM.

5. Dewan juri dapat menyatakan Tim didiskualifikasi jika peserta mengganggu

dan/atau melakukan sabotase terhadap peserta lainnya.

I. PENJURIAN

Juri terdiri 3 dosen dari Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas

Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Keputusan dari dewan juri bersifat mutlak

dan tidak dapat diganggu gugat.



J. PENILAIAN

Penilaian akan dinilai oleh Dewan Juri terpilih, Kriteria penilaian meliputi:

1. Kriteria Penilaian Lomba Rancang Bangun Jembatan (LRBJ) 2017 ini meliputi

sebagai berikut:

a. Proposal : 10 %

b. Model Jembatan : 70 %

c. Presentasi : 20 %

2. Bobot Penilaian Proposal:

a. Konten : 40 %

b. Sistematika : 35 %

c. Desain Proposal : 25 %

3. Bobot penilaian model jembatan sebesar 70% terdiri dari beberapa aspek

penilaian sebagai berikut :

a. Kekokohan : 35%

b. Implementasi : 25%

c. Waktu Pelaksanaan : 10%

d. Estetika : 10%

e. Kreatifitas : 10%

f. Efesiensi Bahan : 10%

NB : Implementasi yang dimaksud adalah kesesuaian antara desain rencana dan hasil

yang didapatkan saat pengujian model Jembatan.

4. Bobot penilaian presentasi sebesar 20% terdiri dari beberapa aspek penilaian

sebagai berikut :

a. Kesesuaian dengan Proposal : 20 %

b. Teknik Presentasi : 40 %

c. Penguasaan Materi : 40 %



K. SISTEMATIKA FINALIS/ LOLOS SELEKSI

Adapun sistematika finalis dalam Lomba Rancang Bangun Jembatan yang wajib

dilaksanakan oleh peserta finalis yakni:

1. Seluruh proposal yang masuk akan diseleksi oleh dewan juri.

2. Proposal dipresentasikan dihadapan juri dalam bentuk Microsoft Office Power

Point.

3. Desain jembatan yang direalisasikan atau dibuat harus sesuai dengan desain awal

yang tertera pada proposal.

4. Akan diambil 10 tim terbaik untuk maju ke tahap selanjutnya yaitu presentasi dan

pembuatan rancangan desain.

5. Tim yang lolos akan diumumkan melalui website CEo (Civil Explosion) dan juga

akan di posting dalam jejaring sosial CEo UNY.

6. Bagi finalis yang lolos seleksi proposal, wajib melakukan daftar ulang kepada

panitia sesuai dengan jadwal yaitu tanggal 2 Oktober 2017. Paling lambat tanggal

4 Oktober 2017 pukul 23.59 WIB dengan cara mengirim sms kepada panitia

dengan format ketik: CEo2017_FINALIS_NAMA TEAM_NAMA SEKOLAH.

7. Peserta yang belum melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang telah

ditentukan akan dinyatakan gugur dan posisinya dapat digantikan oleh tim lain.

8. Tim pengganti akan dihubungi oleh panitia sesaat setelah daftar ulang ditutup

(apabila ada peserta yang dinyatakan gugur). Batas konfirmasi tim pengganti pada

tanggal 5 Oktober 2017 sampai 7 Oktober 2017 pukul 23.59 WIB.



L. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000,00 untuk setiap tim.

2. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung kepada panitia Lomba Rancang

Bangun Jembatan CEo UNY 2017 di Sekretariat HMTSP FT UNY (Gedung PKM

FT UNY lt.2 Sayap Barat Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta,

Kampus Karang Malang 55281), atau via transfer melalui :

a. Bank BRI : 1510-01-000722-30-7 a/n Binar Falah Satria

b. Bank Mandiri : 137-00-1223218-3 a/n Rangga Maulana Arrazy

3. Mengunduh/mendownload dan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di

civilexplosionuny.wordpress.com formulir yang telah diisi dikirim ke email

panitia dengan alamat civilexplosion@student.uny.ac.id dengan subjek :

Pendaftaran (spasi) LRBJ_CEo_UNY2017_(nama Team)_(Asal

SMA/SMK/MA/Sederajat).

Contoh: Pendafataran LRBJ_CEo_UNY2017_EntoB_SMAN 4 Berau

Serta dilengkapi scan lampiran (dalam format.jpg/.pdf):

a. Kartu Tanda Pelajar setiap anggota tim

b. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah beserta cap/stempel

c. Bukti Slip pembayaran pendaftaran peserta. Semua file dikirim dalam 1 folder

dengan judul: Nama Sekolah_nama tim (ex: SMAN4 Berau_Entob).

4. Mengirim berkas hardcopy yang terdiri dari:

a. Proposal

b. Print out Formulir Pendaftaran

c. Fotokopi Kartu Tanda Pelajar setiap anggota tim;

d. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah

e. Bukti slip pembayaran pendaftaran peserta.
Berkas dikirimkan kepada Panitia Lomba Rancang Bangun Jembatan CEo UNY

2017 dengan alamat:

Sekretariat HMTSP FT UNY (Gedung PKM FT UNY lt. 2 Sayap Barat
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karang Malang

55281).



M. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL

Adapun sistematika penulisan dalam pembuatan proposal desain Lomba Rancang

Bangun Jembatan, yakni:

1. Peserta diwajibkan (*) membuat proposal terlebih dahulu, yang berisi:

a. Judul*

b. Lembar Pengesahan*

c. Daftar Isi*

d. Latar Belakang*

e. Konsep Desain: dasar teori, metode yang digunakan dan pembahasan desain

jembatan yang dirancang.*

f. Gambar Rancangan:Tampak dari model (depan, samping dan atas)*

g. Kesimpulan *

h. Lampiran: Lembar orisinalitas karya*

2. Jika peserta melengkapi proposal dengan melampirikan gambar 3D maka akan

mendapat tambahan point/nilai.

3. RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari pembuatan model jembatan yang akan di

lombakan oleh peserta.*

4. Proposal ditulis dengan font “times new roman” ukuran 12 spasi 1,5 dengan

margin atas 4 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm dan bawah 3 cm.*



N. PENGIRIMAN PROPOSAL

1. Proposal dikirimkan dalam bentuk hardcopy rangkap 3 dan softcopy.

2. Proposal dalam bentuk softcopy dengan format ekstensi .pdf (cover hingga

lampiran dijadikan dalam satu file) dan format nama file: Judul Proposal_Nama

Sekolah_nama lengkap ketua tim, dikirimkan melalui email kepada panitia

dengan alamat civilexplosion@student.uny.ac.id dan format subyek: LRBJ CEo

UNY 2017.

3. Proposal hardfile dijilid dengan kertas buffalo warna Biru tua dan mika bening

sebanyak 3 eksemplar (3 rangkap). Melampirkan fotokopi bukti transfer

pembayaran, fotokopi Kartu Tanda Pelajar, Lembar Orisinalitas Karya.

4. Berkas proposal dan semua lampiran dimasukkan dalam amplop coklat

bertuliskan Lomba Rancang Bangun Jembatan CEo UNY 2017 di kiri atas,

dikirim ke alamat Panitia LRBJ CEo UNY 2017 di sekretariat HMTSP FT UNY

(Gedung PKM FT UNY lt. 2 Sayap Barat, Fakultas Teknik, Universitas Negeri

Yogyakarta, Kampus Karang Malang 55281).

5. Batas akhir pengumpulan hardcopy (Cap Pos) maupun softcopy naskah karya tulis

adalah tanggal 23 September 2017 pukul 23.59 WIB.

O. PENGHARGAAN

1. Pemenang akan mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

i. JUARA I: Trophy, Sertifikat, free 4 tiket seminar nasional, dan uang

pembinaan

ii. JUARA II: Trophy, Sertifikat, free 4 tiket seminar nasional, dan uang

pembinaan

iii. JUARA III: Trophy, Sertifikat, free 4 tiket seminar nasional, dan uang

pembinaan

2. Hadiah pemenang lomba akan diinfokan lebih lanjut.

3. Semua finalis akan memperoleh sertifikat finalis.



P. WAKTU PELAKSANAAN

Rangkaian waktu pelaksanaan Lomba Rancang Bangun jembatan terdiri dari

kegiatan:

1. Waktu Pendaftaran & Pengumpulan Proposal: 25Juli– 23September 2017.

2. Seleksi Proposal: 24 September – 1 Oktober 2017.

3. Pengumuman Finalis: 2 Oktober 2017.

4. Daftar Ulang Finalis: 2 Oktober – 4 Oktober 2017.

5. Technical Meeting: 20 Oktober 2017

6. Presentasi: 20 Oktober 2017.

7. Perangkaian dan pengujian: 21 Oktober 2017.

8. Pengumuman 21/22 Oktober 2017

*NB : Tanggal pengumuman dan Penyerahan hadiah menyusul.

Q. INFORMASI DAN KETERANGAN

1. Sekretariat panitia Lomba Rancang Bangun Jembatan CEo UNY 2017 :

Sekretariat HMTSP FT UNY (Gedung PKM FT UNY lt. 2 Sayap Barat, Fakultas

Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karang Malang 55281).

2. Contact person

a. Zulfikar : 087715157827

b. Azis : 089649441554

c. E-mail : civilexplosionuny@student.uny.ac.id

d. Blog : civilexplosionuny.wordpress.com

e. Facebook : CEO UNY

f. Twitter : @ceouny

g. Instagram : @civilexplosion.uny



FORMAT HALAMAN JUDUL

LOMBA RANCANG BANGUN JEMBATAN

CIVIL EXPLOSION #5 UNY 2017

JUDUL PROPOSAL

..............................................................................

Diusulkan oleh :

(Nama Ketua Kelompok)*

(Nama Anggota Kelompok)*

NAMA SEKOLAH

KOTA

TAHUN PENULISAN

*penulisan nama ketua maupun anggota harus menyertakan nomor pelajar dan angkatan

Logo Sekolah



FORMAT LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN LOMBA CEO UNY 2017

1. Nama Tim : ...............................................................

2. Nama Jembatan : ...............................................................

3. Nama Sekolah :................................................................

4. Nama Guru Pembimbing : ...............................................................

5. Nama Anggota Tim : ...............................................................

a. Nama, NIS : ...............................................................

b. Nama, NIS : ...............................................................

c. Nama, NIS : ...............................................................

6. Alamat Sekolah : ...............................................................

7. Telepon?Fax : ...............................................................

8. E-mail : ...............................................................

………………., ……...………… 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Ketua Tim

( …………………………………… ) ( ……………………………… )

NIP. ……………………………...... NIS. …………………………..

Menyetujui,

Kepala Sekolah

( ......................................... )

NIP. ………………………



PAS FOTO
3 X 4

PAS FOTO
3 X 4

FORMAT DATA DIRI

DATA DIRI PESERTA LRBJ CEO UNY 2017

1. Nama TIM : ..............................................................

2. Nama Jembatan : ..............................................................

3. Asal Sekolah : ..............................................................

4. Alamat Sekolah : ..............................................................

5. Telepon/Fax : ..............................................................

6. E-mail : ..............................................................

 Guru Pembimbing

1) Nama dan gelar :…………………………………...

2) NIP : …………………..….…………..

3) Alamat Rumah :……………………....…………..

4) No. Telp :……………………....…………..

5) Alamat E-mail : ………………………………….

 Ketua Tim

1) Nama lengkap :…………………………….…….

2) NIS : ………………………………….

3) Sekolah : ………………………………….

4) Alamat rumah : ………………………………….

5) No. Telp/HP : ………………………………….

6) Alamat E-mail : ………………………………….

 Anggota Tim

a. Pelaksana Satu

1) Nama lengkap :………………………………….

2) NIS : …………………………...…….

3) Sekolah : …………………………...…….

4) Alamat rumah :………………………………….

5) No. Telp/HP :………………………………….

6) Alamat E-mail :………………………………….



PAS FOTO
3 X 4

b. Pelaksana Dua

1) Nama lengkap :………………………………….

2) NIS : …………………………...…….

3) Sekolah : …………………………...…….

4) Alamat rumah :…………………………...…….

5) No. Telp/HP :…………………………....…….

6) Alamat E-mail :………………………………….

Kota, Tanggal Bulan 2017

Mengetahui,

Guru pembimbing Ketua Tim

(____________________) (____________________)

NIP. …………………..... NIS. .................................

Menyetujui,

Kepala Sekolah

(_____________________)

NIP. .....................................



FORMAT LEMBAR ORISINALITAS KARYA

LEMBAR ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ketua tim : ……………………….…………………………………………

Asal sekolah : ……………………….…………………………………………

NIS : ……………………….…………………………………………

Alamat : ……………………….…………………………………………

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang berjudul…………………………, yang diikut

sertakan dalam Lomba Rancang Bangun Jembatan Civil Explosion UNY2017 adalah

benar merupakan karya kami dan karya tersebut belum pernah menjadi finalis atau

memenangkan perlombaan sejenis di tempat lain. Demikian pernyataan ini dibuat

dengan sebenar-benarnya. Jika kemudian menyalahi aturan, karya kami berhak

didiskualifikasi dari perlombaan tersebut.

Kota, tanggal bulan 2017

Mengetahui, Yang Membuat Pernyataan

Guru pembimbing Ketua tim

(_________________) (_________________)

NIP. ........................... NIS. ............................

Materai

Rp. 6000



Gambar Lampiran

Ketentuan Tipe Jembatan Lomba Rancang Bangun Jembatan

1. Contoh Jembatan yang boleh digunakan

a. Tampak Depan

Gambar 1. Contoh jembatan tampak depan

b. Tampak Samping

Gambar 2. Contoh Jembatan Tampak Samping



c. Contoh Jembatan Truss 3D

Gambar 3. Contoh Jembatan Truss 3D

d. Tampak Depan

Gambar 4. Contoh jembatan tampak depan



e. Contoh Jembatan Truss 3D

Gambar 5. Contoh Jembatan 3D

f. Dimensi Jembatan Yang Disyaratkan

Gambar 6. Dimensi Jembatan Yang Disyaratkan

Gambar 7. Dimensi Jembatan Yang Disyaratkan



Gambar 8. Tumpuan Untuk Pembebanan

2. Tipe Jembatan yang tidak boleh digunakan yaitu

a. Contoh Jembatan Yang tidak diperbolehkan

Gambar 9. Contoh Jembatan Yang tidak diperbolehkan

b. Tampak Samping Desain Jembatan Yang Tidak Diperbolehkan

Gambar 10. Contoh Jembatan Yang Tidak Diperbolehkan



3. Detail Alat Uji yang digunakan

a. Tampak Depan

Gambar 11. Tampak Depan Alat Uji

b. Tampak Samping

Gambar 12. Tampak Samping Alat Uji

c. Detail Alat Uji

Gambar 13. Detail Alat Uji Jembatan



4. Stik Es Krim Yang Digunakan

a. Dimensi Stik Eskrim

Gambar 14. Dimensi Stik Eskrim

b. Batang max 3 lapis stik es krim

Gambar 15. Detail Jumlah Stik Eskrim per-batang(3 lapis)

c. Detail gambar plat buhul

Gambar 16. Detail gambar plat buhul



5. Pembebanan pada desain jembatan

a. Contoh Pembebanan Desain Jembatan

Gambar 17. Pembebanan Pada Jembatan
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