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CIVIL ENGINEERING INNOVATION CONTEST 

2015 



 

 

A. Nama Acara 

Bridge Design Competition 2015 

 

B. Tema Acara 

Tema acara Bridge Design Competition pada tahun ini yaitu “Bridge for human 

living” 

 

C. Ketentuan Peserta 

1. Peserta adalah mahasiswa Teknik Sipil (S1/D3/D4) aktif satu perguruan tinggi 

negeri/swasta. 

2. Setiap tim terdiri dari (maksimal) 3 orang dari satu perguruan tinggi 

negeri/swasta. Anggota tim diperbolehkan berasal dari jurusan/prodi yang 

berbeda. 

3. Setiap perguruan tinggi diperbolehkan mengirim lebih dari 1 tim. 

4. Lomba terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap penyisihan dan tahap final. 

5. Keputusan yang telah ditetapkan merupakan keputusan final yang tidak dapat 

diganggu gugat. 

6. Ketua bersedia menandatangani surat pernyataan yang dapat diunduh di web 

ceic.tk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D. Sistem Lomba 

Perlombaan terdiri dari 2 tahap, yaitu 

1. Tahap 1 (Penyisihan) 

Pada tahap 1 / penyisihan merupakan tahap seleksi proposal, dimana :  

 Peserta merancang permodelan jembatan berbahan kayu balsa, dengan desain 

yang inovatif dan efisien. Ketentuan/ soal perancangan jembatan pada poin F. 

 Proposal di buat dengan format : 

1. Cover  

Mencantumkan judul, nama peserta, nama Institusi, Tahun.  

2. Kata Pengantar 

3. Daftar Isi 

4. Daftar Gambar 

5. Daftar Tabel (jika ada) 

6. Bab 1 pendahuluan 

- Latar Belakang 

- Perumusan masalah 

- Tujuan 

7. Bab 2 Pembahasan 

- Penjelasan mengenai konsep desain rangka jembatan serta kelebihan 

- Analisis struktur rancangan rangka jembatan dengan tumpuan sendi 

dan rol melampirkan perhitungan meliputi: 

a. Analisa pembebanan 

b. Gaya batang 

c. Lendutan 

d. Sambungan 

- Gambar CAD jembatan rangka lengkap dengan detail sambungan 

(Penjelasan gambar dijelaskan lebih lanjut di kriteria teknik) 

8. Bab 3 penutup 

- Kesimpulan 

- Saran 

9.  Daftar Pustaka 

10. Lampiran  



 

 

 

 Proposal ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar. 

 

2. Tahap 2 (Final) 

 Semua proposal yang masuk akan diseleksi oleh dewan juri, diseleksi menjadi 

tim terbaik dan berhak untuk mengikuti tahap final. 

 Finalis yang lolos akan dihubungi melalui Contact Person masing – masing 

tim dan diumumkan melalui web (ceic.tk) 

 Bagi finalis yang lolos seleksi proposal, wajib melakukan daftarulang kepada 

panitia. Peserta yang belum melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang 

ditentukan akan dinyatakan gugur dan posisinya dapat digantikan oleh tim 

lain. 

 Pada tahap final, peserta diwajibkan untuk mengikuti serangkaian kegiatan 

perlombaan yang  telah ditentukan panitia. Serangkaian kegiatan perlombaan 

pada tahap final terdiridari: 

 

A. Pembuatan Jembatan  

- Jembatan rangka yang dibuat pada saat final harus sesuai dengan 

rancangan yang tertera pada proposal. 

- Panitia HANYA menyediakan kayu balsa sebagai bahan struktur 

jembatan, untuk sambungan disediakan sendiri oleh peserta. 

- Untuk alat yang dibutuhkan dalam pembuatan jembatan maka di 

sediakan sendiri oleh peserta. 

- Jembatan yang dirancang harus sesuai dengan beban rencana yang di 

tentukan, 50kg.  

 

B. Presentasi 

- Setiap tim dari tiap peserta melakukan presentasi di depan juri dan 

peserta lain. Adapun materi yang harus ada terdapat pada presentasi 

yaitu: 

a. Konsep pemilihan desain 

b. Kelebihan desain jembatan yang dipilih 



 

 

c. Analisa Struktur 

d. Animasi lendutan menggunakan software SAP 

- Adapun presentasi dibuat dalam bentuk PPT dan dibuat semenarik 

mungkin. Presentasi dilakukan selama 7 menit dan dilanjutkan dengan 

Tanya jawab selama 8 menit. 

 

C. Pengujian Jembatan 

Jembatan yang telah dibuat peserta akan di uji Adapun tahapan pengujian 

jembatan adalah sebagai berikut: 

- Jembatan diletakkan di atas tumpuan alat penguji. 

- Beban yang diuji adalah beban terpusat yang terletak ditengah bentang 

jembatan 

- Pemberian beban awal sebesar 10 kg (termasuk beban penggantung) 

- Penambahan beban berikutnya dilakukan secara berurutan dimulai dari 

beban terbesar hingga beban terkecil yang telah disediakan 

- Penambahan beban berikutnya dilakukan setelah jembatan menahan 

beban sebelumnya selama 10 detik. 

- Jembatan dikatakan runtuh apabila terjadi retakan atau patahan pada 

struktur jembatan dan/atau defleksi (lendutan) jembatan yang terlalu 

besar. 

- Jembatan yang memiliki beban rencana lebih kecil atau lebih besar dan 

beban rencana akan diberikan pengurangan score. (akan di jelaskan 

pada saat technical meeting) 

- Jembatan yang tidak sesuai dengan proposal juga akan di berikan 

pengurangan score. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E. Fasilitas Peserta 

Peserta yang lolos menjadi finalis akan mendapatkan berbagai fasilitas, antara lain : 

 Welcome party sekaligus Technical Meeting. 

 Sertifikat finalis. 

 Snack dan makan siang selama 2 hari. 

 Penginapan selama di Semarang. 

 Tempat pengerjaan pembuatan jembatan rangka untuk masing–masing tim 

dengan ukuran yang telah disediakan panitia 

 Sebuah meja (pada saat perakitan jembatan rangka) untuk masing– masing 

tim. 

 Setiap tim disediakan sumber listrik  

 Transportasi dari dan menuju penginapan yang disediakan panitia, serta 

menuju dan dari tempat lomba untuk kepentingan welcome party Technical 

Meeting dan pelaksanaan lomba serta pengantaran dan penjemputan dari 

stasiun/bandara/terminal menuju Teknik Sipil Universitas Diponegoro. 

 Hadiah pemenang 

- Juara 1 : Uang pembinaan Rp. 3.000.000,- + trophy + sertifikat 

- Juara 2 : Uang pembinaan Rp. 2.000.000,- +  trophy + sertifikat 

- Juara 3 : Uang pembinaan Rp. 1.500.000,-  + trophy + sertifikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. SOAL  

Jembatan dibuat dengan ilustrasi sebagai berikut: 

Pada suatu daerah di Kalimantan dipisahkan sebuah sungai yang memiliki 

bentang selebar 80 meter. Dari dinas PU kota Banjarmasin akan membangun 

infrastruktur jembatan sebagai penghubung di daerah tersebut. PU merencanakan 

proyek pembangunan jembatan di daerah tersebut akan dilaksanakan di awal tahun 

2016. Jenis jembatan yang akan dibangun adalah jembatan rangka dengan bentang 

100 m dan lebar 10 - 12 m (dari sisi terluar) . Di jembatan tersebut rencananya akan 

dilalui truk,  bus, mobil,  dan motor. 

Buatlah sketsa/gambar pemodelan kerangka jembatan menggunakan software 

autocad yang sesuai dengan ketentuan dan dianggap paling efektif sebagaimana 

beban yang melalui jembatan tersebut. Gambar terdiri dari 4 gambar 2D dan 1 

gambar 3D ,yaitu: 

a. 2D: tampak samping, tampak depan, tampak atas, dan potongan tiap titik buhul 

(skala 1 : 250). 

b. 3D: tampak 3D (skala proporsional). 

Hitung rincian biaya yang dihabiskan untuk membuat kerangka jembatan 

tersebut dengan asumsi per-cm pada gambar memiliki harga Rp1.000.000,- 

 

A. Dimensi 

Keterangan : 

L = Panjang bentang jembatan rangka (80 - 100 cm) 

B = Lebar jembatan (10 - 12 cm) 

H  = Tinggi jembataan rangka (tidak dibatasi) 

 



 

 

B. Umum 

 Pemodelan jembatan rangka dirancang dengan seefektif mungkin sesuai 

dengan beban rencana. Beban rencana ditentukan  dengan syarat beban 

rencana 50 kg yang terletak di pusat jembatan). Desain yang dibuat harus 

mengutamakan inovasi dalam desain dan orisinalitas yang merupakan  hasil 

karya sendiri dan belum pernah ada sebelumnya. 

 

C. SpesifikasiBahan 

- Jenis kayu  : Balsa 

- Kuat tarik  : 12,1 MPa 

- Kuat tekan : 19,9 MPa 

- Berat jenis : 105 – 125  kg/m
3
 

- Dimensi Bahan : 0,5 cm x 1 cm x 100 cm 

 

D. Sambungan 

Jenis sambungan sesuai dengan inovasi peserta, sambungan tidak boleh 

menggunakan bahan lem, perekat, lakban dan sejenisnya. 

Syarat sambungan: 

- Bahan sambungan hanya digunakan khusus pada joint tidak pada batang 

- Sambungan bersifat permanen. 



 

 

G. Penilaian 

 

Tahap 1 (Penyisihan) 

1. Inovasi & realisasi design (45%) 

Desain jembatan yang dirancang haruslah inovatif dan orisinil. Selain itu, desain 

tersebut harus dapat terealisasikan dalam konstruksi yang sebenarnya. 

2. Inovasi sambungan (20%) 

Inovasi sambungan berupa jenis bahan, model dan teknik penyambungan . 

3. Sistematik penilaian proposal (35%) 

Proposal yang dibuat harus sesuai dengan format serta menggunakan kaidah 

bahasa yang baik dan benar 

 

Tahap 2 (Final) 

1. Pembuatan Maket (15%) 

Pada tahap ini, peserta diminta untuk membuat maket yang sesuai dengan 

proposal yang telah dikirimkan. Kesesuaian maket dengan prosposal akan 

mempengaruhi penilaian. 

2. Presentasi (35%) 

Peserta diharapkan mempresentasikan proposal dan maket semenarik mungkin. 

Kesesuaian materi yang dipresentasikan dan ketepatan waktu dalam presentasi 

akan mempengaruhi penilaian.  

3. Pengujian (50%) 

Maket yang telah dibuat akan diuji menggunakan alat yang telah disediakan 

panitia secara acak dengan beban rencana 50 kg. Kekuatan rangka dalam 

menopang beban akan mempengaruhi penilaian. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H. Pelanggaran dan Diskualifikasi 

1. Juri berhak mendiskualifikasi jika peserta terlambat dan/atau tidak datang pada 

saat lomba, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit. 

2. Jika jembatan tidak sesuai dengan ukuran, syarat bahan, dan toleransi yang 

diberikan, maka juri berhak mengurangi score tersebut (pengurangan score 

dijelaskan pada saat technical meeting) 

3. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

I. Pendaftaran 

 Peserta mengunduh dan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh 

panitia di alamat : www.ceic.tk 

 Formulir pendaftaran harus diisi secara lengkap dengan data yang benar, sesuai 

dengan ketentuan yang tertera pada ketentuan peserta. 

 Apabila ada tim yang mengisi formulir pendaftaran dengan data yang tidak 

sesuai dan/atau tidak memenuhi ketentuan peserta, maka tim tersebut dinyatakan 

tidak terdaftar sebagai peserta. 

 Pada saat pendafatan peserta menyertakan: 

1. Scan Formulir Pendaftaran 

2. Foto copy/Scan Kartu Tanda Mahasiswa 

3. Surat Keterangan bahwa peserta adalah mahasiswa dari fakultas 

4. Scan bukti pembayaran biaya pendaftaran 

5. Scan surat pernyataan keorisinilan karya yang ditandatangani oleh Ketua Tim 

Berkas tersebut di atas dikirim dalam bentuk hardcopy & softcopy. 

 Pengiriman berkas – berkas pendaftaran dilakukan mulai tanggal 3 Agustus 2015 

dan diterima oleh panitia paling lambat tanggal 26 September 2015. Berkas-

berkas pendaftaran dalam bentuk softcopy via e-mail ke alamat 

(ceic.undip@gmail.com) dengan subject PENDAFTARAN BDC 2015_nama ketua 

kelompok_nama UNIVERSITAS. 

 Pengumpulan karya berupa: 

1. Proposal rancangan jembatan rangka 

2. Gambar jembatan rangka dalam kertas A3 

3. Detail Sambungan dalam kertas A3 

mailto:ceic.undip@gmail.com


 

 

4. Proposal 

Pengumpulan karya dapat di  lakukan mulai tanggal 12 Agustus 2015 

sampai tanggal 12 Oktober 2015 (cap pos). Karya tersebut dapat dikirimkan 

ke : 

 

Sekertariat Lomba Bridge Design Competition 2015 

Himpunan Mahasiswa Sipil FT UNDIP 

Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Diponegoro 

Jl. Prof Soedarto. SH, Tembalang, Semarang 50239. Indonesia 

Telp. 024 7474770 Faks. 024 7460060 

 

 Peserta juga wajib mengirimimkan berkas – berkas pendaftaran dalam bentuk 

hardcopy bersamaan dengan pengiriman karya. 

 Biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000,-  untuk 1 tim 

 Pembayaran biaya pendaftaran melalui via transfer ke bank BNI dengan no. Rek 

0387178630 a.n. Roro Sitta Nusapitu 

 Setelah melakukan pembayaran harap melakukan konfirmasi ke no: Roro Sitta 

Nusapitu  (081513728780) 

 

 

J. Timeline 

 17 Juni 2015   : Launching Soal 

 3 Agustus 2015   : Registrasi Online Peserta 

 26 September 2015  : Penutupan Registrasi Online Peserta 

 12 Oktober 2015   : Batas pengumpulan Karya (cap pos) 

 20 Okober 2015   : Tahap Penyisihan 

 26 Okober 2015   : Pengumuman Finalis 

 27 Oktober – 6 November 2015 : Pendaftaran Ulang / Konfirmasi Finalis 

 8 – 9 November  2015  : Perlombaan dan Pengumuman Hasil 
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Info selengkapnya 

Cp :  085740673053  (Ferina Mulyana) 

         08566181895   (Tricya Yolanda) 

 


