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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut pembangunan infrastruktur 

untuk semakin berkembang, salah satunya pada bidang transportasi. Salah satu bangunan 

infrastruktur di bidang transportasi yang paling dibutuhkan adalah jembatan. Jembatan 

adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang 

terhalang oleh sungai, danau, jalan raya yang melintang tidak sebidang, dan sebagainya. 

Namun, seperti yang kita ketahui masih banyak daerah di Indonesia yang belum 

terjangkau untuk pembangunan jembatan, sehingga memberikan dampak dalam 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

Konstruksi jembatan yang kokoh selama ini identik dengan struktur berukuran 

besar dan tidak efisien. Oleh sebab itu, diperlukan inovasi baru untuk menciptakan sistem 

pembangunan jembatan yang efisien dan memiliki kekuatan maksimum untuk menunjang 

peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang diharapkan dapat 

beroperasi dengan baik dan memiliki umur yang lama. 

Pada tahun ini, Civil Engineering Days 2022 menyelenggarakan “National Balsa 

Bridge Competition” yang mengusung tema “Precision and Efficient Bridge Design 

Innovation”. Lomba ini dimulai dengan pembuatan proposal dan pembuatan maket 

jembatan bagi finalis dengan material utama kayu balsa. Lomba ini diselenggarakan 

sebagai bagian dari rangkaian acara Civil Engineering Days 2022, yang merupakan acara 

tahunan dari Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
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B. Tujuan  
 Adapun tujuan dari kegiatan “National Balsa Bridge Competition” Civil 

Engineering Days 2022 yang bertemakan “Precision and Efficient Bridge Design 

Innovation” adalah: 

1. Mewujudkan Tri Dharma dari perguruan tinggi. 

2. Melaksanakan program kerja Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

3. Menjadi wadah untuk mengembangkan jiwa kompetisi, kreativitas, dan inovasi antar 

mahasiswa. 

4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam perancangan jembatan yang efisien 

dengan kekuatan maksimum untuk menopang beban yang ditanggung. 

5.  Mampu mengembangkan model jembatan yang realistis, sehingga dapat 

diaplikasikan dalam pembangunan jembatan di kehidupan nyata. 
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BAB II 

PELAKSANAAN LOMBA JEMBATAN 

A. Tema 
“National Balsa Bridge Competition 2022” ini mengusung tema: 

“Precision and Efficient Bridge Design Innovation” 

B. Metode Pelaksanaan Lomba NBBC 
National Balsa Bridge Competition ini merupakan rangkaian acara dari Civil 

Engineering Days oleh Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Perlombaan yang diadakan terdiri atas tahapan seleksi proposal dan tahap perancangan 

maket jembatan. Tahap perancangan maket dilakukan dengan memilih dan membangun 

model konstruksi jembatan sesuai material yang ditentukan, pembuatan video 

perancangan maket jembatan, rangkaian pengujian jembatan, serta presentasi proposal. 

Oleh karena itu, dalam perancangan maket jembatan mengacu syarat-syarat yang perlu 

diperhatikan. Berikut syarat-syarat untuk mengikuti pelaksanaan lomba jembatan: 

1) Pengerjaan proposal oleh masing-masing tim sebagai acuan dalam mengikuti 

tahapan seleksi. Setiap tim hanya diperbolehkan mengirim satu proposal. Tahap 

seleksi proposal akan diambil 10 tim dengan skor terbaik untuk melanjutkan ke tahap 

perancangan maket dan pembuatan video. 

2) Perancangan maket jembatan dan pembuatan video di tempat masing-masing, 

kemudian dikirim dengan pengemasan yang layak dan aman. Durasi perancangan 

maket dan pembuatan video dapat dilihat pada poin C (timeline lomba). 

3) Setelah maket jembatan diterima panitia, dilakukan pengecekan hingga pengujian 

pembebanan terhadap maket jembatan.  

4) Ketentuan pemenang dapat dilihat dalam poin kriteria penilaian proposal dan maket 

jembatan.  
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C. Timeline Lomba   

TANGGAL 

PELAKSANAAN 
KEGIATAN ACARA KETERANGAN 

Kamis, 20 Januari 2022 

Pukul 09.00 WIB s.d. 

Minggu, 6 Februari 2022 

Pukul 15.00 WIB 

Presale 1 Pendaftaran, 

Pembayaran, dan 

Pengerjaan Proposal 

Online (scan barcode link poster 

maupun formulir melalui Gform) 

Senin, 7 Februari 2022 

Pukul 09.00 WIB 

s.d. Sabtu, 12 Maret 2022 

Pukul 15.00 WIB 

Presale 2 Pendaftaran, 

Pembayaran, dan 

Pengerjaan Proposal 

Online (scan barcode link poster 

atau formulir melalui Gform) 

Jumat, 18 Maret 2022 

Pukul 17.00 WIB 

Batas Pengumpulan 

Proposal 
Online (via email) 

Senin, 21 Maret 2022 s.d.  

Jumat, 1 April 2022 

Seleksi Proposal oleh 

Dewan Juri 
Penilaian sesuai kriteria penilaian 

Senin, 4 April 2022 

Pukul 17.00 WIB 
Pengumuman Finalis Online (via akun IG CED) 

Rabu, 6 April 2022 

Pukul 17.00 WIB 
Batas Konfirmasi Finalis Online (via Whatsapp) 

Jumat, 8 April 2022 

Pukul 15.00 WIB 

Technical Meeting 

(maket) dan QnA Finalis 
Online (zoom meeting) 

Sabtu, 9 April 2022 s.d. 

Jumat, 6 Mei 2022 

 

Pengerjaan maket dan 

video, serta pengumpulan 

maket 

Online di lokasi masing-masing dan 

dikirim dengan safety packaging 
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Jumat, 6 Mei 2022 

Pukul 17.00 WIB 

Batas Penerimaan Maket 

Jembatan 
 

Sabtu, 7 Mei 2022 

Pukul 10.00 WIB - Selesai 

Technical Meeting 

(Presentasi) 
Online (zoom meeting) 

Jumat, 13 Mei 2022 

Pukul 09.00 WIB 
 Pengujian Maket 

Offline oleh panitia 

(Laboratorium Struktur dan Bahan 

Bangunan Fakultas Teknik 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta) 

Sabtu, 14 Mei 2022 

Pukul 09.00 WIB - Selesai 

Final Day 

(Presentasi) 
Online (zoom meeting) 

Selasa, 17 Mei 2022 s.d. 

Sabtu, 21 Mei 2022 

Rekap Penilaian dan 

Penentuan Juara 
Oleh dewan juri 

Minggu, 22 Mei 2022 Pengumuman Pemenang Online 

D. Peserta 
Adapun ketentuan peserta National Balsa Bridge Competition tahun 2022 adalah 

sebagai berikut: 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif D3/D4/S1 jurusan teknik sipil dari perguruan 

tinggi di seluruh Indonesia. 

2. Satu tim terdiri dari 3 mahasiswa aktif dan diperbolehkan mencari satu dosen 

pembimbing dari perguruan tinggi yang sama. 

3. Setiap perguruan tinggi diperbolehkan mengirimkan perwakilan lebih dari satu tim. 

4. Setiap peserta hanya boleh terdaftar di dalam satu tim. 

5. Peserta mendaftarkan tim sesuai alur pendaftaran dan timeline yang berlaku. 

6. Peserta wajib mematuhi semua aturan yang telah diterapkan oleh panitia. 
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E. Fasilitas Peserta 
      1. Setiap peserta yang terdaftar pada National Balsa Bridge Competition tahun 2022 akan 

   mendapatkan sertifikat peserta. 

      2. Peserta akan mendapat soft file SNI 7973-2013 yang terlampir pada link google drive 

   pendaftaran. 

      3. Pemenang National Balsa Bridge Competition 2022 akan mendapatkan hadiah yang 

   dijelaskan pada (BAB V Sistem Kejuaraan).  

F. Ketentuan Lomba 
1. Setiap tim peserta lomba yang telah melakukan pendaftaran dan pembayaran pada 

masa presale 1 maupun presale 2 dapat melanjutkan tahap pembuatan proposal. Hasil 

proposal yang telah selesai dapat dikirim secara daring melalui email resmi CED. 

2. Seleksi proposal dilakukan oleh tim juri yang telah ditentukan oleh panitia CED. 

3. Proposal masing-masing tim yang lolos seleksi 10 besar oleh tim juri, dihimbau untuk 

segera melakukan konfirmasi kepada pihak panitia untuk dilakukan pendaftaran ulang. 

Konfirmasi finalis dilakukan sebagai pendataan tim yang lolos dan masuk ke tahap 

selanjutnya untuk melakukan pembuatan maket jembatan dan video proses pembuatan 

jembatan sebagai bukti kelayakan tim dalam perancangan maket jembatan. 

4. Maket jembatan yang telah selesai dapat langsung dikirim secara online dengan 

pengemasan yang aman. Kemudian untuk file video dapat diunggah di masing-masing 

akun IG dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan pada (BAB III poin F bagian 

Pembuatan Video). 

5. Fase tahapan pengujian maket dilakukan oleh panitia secara luring di Laboratoirum 

Struktur dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan 

disiarkan secara langsung kepada masing-masing finalis melalui zoom meeting. 

(Tahapan pengujian dijelaskan pada poin G). 

6. Tahap Final Day merupakan tahap presentasi maket masing-masing finalis serta 

proposal secara daring melalui zoom meeting dihadapan Tim Juri NBBC. 
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G. Fase Pengujian Maket Jembatan 
Proses pengujian dilakukan dengan berbagai tahapan dalam satu tempat yang 

sama dan disiarkan secara daring melalui zoom meeting kepada masing-masing finalis. 

Berikut fase tahapan pengujian maket jembatan:   

1. Unboxing dan pengecekan maket jembatan yang telah diterima panitia. 

2. Pengukuran kesesuaian dimensi dan berat maket terhadap proposal (panjang, lebar, 

tinggi dan berat maket jembatan).   

3. Pembebanan dilakukan pada satu titik di tengah bentang jembatan. Pengujian 

pembebanan dilakukan dengan alat Universal Testing Machine (UTM). 
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BAB III 

MEKANISME LOMBA NBBC 

A. Pendaftaran 
1. Setiap peserta lomba National Balsa Bridge Competition dapat mendaftarkan 

masing-masing tim pada waktu yang telah ditetapkan panitia, baik presale 1 maupun 

presale 2. (Dapat dilihat pada BAB II poin C bagian timeline) 

2. Setiap tim yang telah terdaftar pada presale 1 dikenakan biaya sebesar 

Rp150.000/tim dan presale 2 sebesar Rp170.000/tim. Pembayaran pendaftaran 

dapat dilakukan melalui via transfer melalui m-banking, ATM, maupun teller bank. 

Biaya pendaftaran dapat ditransfer ke rekening berikut: 

No. Rekening : 1460014299288 (Bank MANDIRI) 

Rekening  : a.n. YOLANDA SALSABELA MELSA 

3. Peserta yang melakukan pembayaran diluar rekening bank yang telah dicantumkan 

pada poin 2, maka biaya transfer antar bank ditanggung oleh masing-masing peserta. 

4. Peserta yang telah melakukan pembayaran dapat mengisi formulir pendaftaran yang 

tertera pada barcode dan shorten link tree pada poster lomba. 

5. Nama tim tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi, dan unsur lainnya 

yang bersifat provokatif. 

6. Hal-hal yang perlu disiapkan dalam pengisian formulir pendaftaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Scan Kartu Tanda Mahasiswa masing-masing anggota tim (.jpg) 

b. Pas foto berwarna 3x4 masing-masing anggota tim (.jpg/ .jpeg/ .png) 

c. Scan bukti pembayaran (.jpg/ .jpeg/ .png) 

7. Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan kepada panitia tidak dapat dikembalikan. 
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B. Tahap Proposal 
1. Ketentuan Penulisan Proposal 

a. Tema 

“Precision and Efficient Bridge Design Innovation” 

b. Format Penulisan  

Proposal National Balsa Bridge Design disusun dengan jumlah halaman isi 

maksimal adalah 15 halaman beserta dengan ketentuan: 

1. Proposal ditulis pada kertas HVS ukuran A4 (297 x 210 mm) dengan margin kiri 

4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm.  

2. Format penulisan proposal menggunakan font Times New Roman ukuran 12, 

spasi 1,5 pitch. 

3. Format proposal National Balsa Bridge Design disusun dengan sistematika 

sebagai berikut:  

a) Halaman Cover dan Judul  

b) Kata Pengantar  

c) Daftar Isi  

d) Daftar Gambar (jika ada)   

e) Daftar Tabel (jika ada)   

f) Bab I. Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang  

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Maksud dan Tujuan   

g) Bab II. Desain Jembatan  

2.1 Dasar Teori Jembatan 

2.2 Dasar Teori Material  

2.3 Konsep Pemodelan Struktur Jembatan (Arsitektural)  

2.4 Konsep Struktur Jembatan (Struktural) 

2.5 Analisis Struktur Jembatan 

2.6 Desain Komponen dan Sambungan  

2.7 Inovasi dan Keunggulan Jembatan 
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h) Bab III. Perakitan Jembatan Model  

 3.1 Metode Perakitan yang Digunakan 

3.2 Waktu yang Dibutuhkan untuk Merakit Jembatan 

3.3 Biaya yang Dibutuhkan dalam Perakitan (RAB)  

i) Bab. IV Penutup (Simpulan)  

j) Lampiran Proposal  

• Gambar detail model jembatan 2D dan 3D 

• Lampiran penunjang proposal seperti tabel, grafik, maupun gambar struktur 

• Data diri tim dan dosen lengkap beserta foto berwarna ukuran 3x4 (Lampiran 1) 

• Lembar pengesahan peserta (Lampiran 2) 

• Surat pernyataan keorisinalitasan karya (Lampiran 3) 

2. Ketentuan Teknis Proposal 
Adapun teknis yang perlu diperhatikan dalam penyusunan proposal sebagai berikut: 

a. Setiap tim wajib menyusun proposal perancangan jembatan dan analisis 

strukturnya dengan ketentuan penulisan proposal. 

b. Perancangan analisis struktur mengacu pada SNI 7973-2013 (Spesifikasi 

Desain untuk Konstruksi Kayu) 

c. Setiap tim hanya diperbolehkan mengumpulkan satu proposal perancangan 

jembatan. 

d. File proposal dapat dikirimkan kepada panitia melalui link email berikut: 

cedlombanasional.uajy@gmail.com. 

e. File yang dikirimkan menyertakan dokumen pelengkap berupa data diri 

peserta (Lampiran 1), lembar pengesahan peserta (Lampiran 2), dan lembar 

pernyataan orisinalitas karya (Lampiran 3) secara terpisah dengan format 

(.pdf).  

f. Format penamaan file proposal dan lampiran adalah “NBBC_Nama 

Tim_Proposal_Asal Universitas” dan “NBBC_Nama 

Tim_Lampiran1/2/3_Asal Universitas” dengan ketentuan (.pdf).  

mailto:cedlombanasional.uajy@gmail.com
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g. File dijadikan satu folder dan dikompres (.zip atau .rar) dengan format nama 

“NBBC_Nama Tim_Asal Universitas”. 

h. Proposal yang telah dikirim kepada pihak panitia tidak boleh diubah 

kembali.  

i. Batas pengumpulan file proposal pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 17.00 pm 

C. Pengumuman Finalis 
 Masing-masing tim yang telah mengirimkan proposal kepada panitia akan 

diseleksi oleh Tim Juri NBBC. Finalis yang lolos tahap seleksi oleh juri akan diambil 10 

finalis dan setiap tim yang dinyatakan lolos diwajibkan memberikan konfirmasi lebih 

lanjut kepada pihak panitia. (Pengumuman finalis dapat dilihat pada BAB II poin C 

bagian timeline)  

D. Tahap Perancangan Maket Jembatan 
1. Teknis Pengerjaan Maket Jembatan 

a. Pengerjaan maket jembatan dilakukan oleh masing-masing finalis. 

b. Perancangan, perakitan, dan pembuatan maket jembatan dilakukan di tempat 

masing-masing sesuai dengan isi proposal yang telah dikirimkan kepada 

panitia. 

c. Bahan material utama yang digunakan dalam pembuatan maket jembatan 

adalah kayu balsa dengan ukuran 5mm x 5mm x 1000mm yang disiapkan oleh 

masing-masing finalis. 

d. Maket jembatan yang telah selesai dapat dikirim dengan pengemasan yang 

aman melalui kantor pos ke alamat yang dicantumkan pada BAB V poin C 

bagian Layanan Informasi. 

e. Paket pengerjaan maket jembatan harus diberi keterangan tambahan seperti: 

● Nama Maket Jembatan  

● Nama Tim dan No Telepon Aktif Pengirim 

● Nama Instansi Perguruan Tinggi 

● Alamat Penerima: (dilihat pada BAB V poin C bagian Layanan 

Informasi) 
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● Nama Penerima: Bapak Nicolaus Nino Ardhiansyah, S.T., M.Sc. 

● No Telepon Aktif Penerima: (BAB V poin C bagian Layanan Informasi) 

f. Pengumpulan maket jembatan paling lambat diterima oleh pihak panitia 

tanggal 6 Mei 2022 pukul 17.00 WIB. 

2. Ketentuan Perancangan Maket Jembatan 
a. Tipe jembatan merupakan jembatan truss dengan struktur rangka atas. Model 

jembatan dapat disesuaikan dengan perancangan masing-masing peserta. 

b. Material jembatan menggunakan kayu balsa dengan ukuran 5mm x 5mm x 

1000mm. Penggunaan material lain selain kayu balsa tidak diperkenankan 

sebagai struktur utama. Maket jembatan tidak boleh diberi lapisan cat maupun 

lapisan lain yang dapat mendukung kuat struktur jembatan. 

c. Profil jembatan kayu balsa dengan ukuran 5mm x 5mm boleh dilaminasi 

menjadi 10mm x 5mm sebagai perkuatan struktur. 

Tabel Spesifikasi Dimensi Kayu Balsa 

 

Kayu balsa dengan ukuran 

5mm x 5mm 

 

Kayu balsa dengan ukuran 

5mm x 5mm yang dilaminasi 

menjadi 10mm x 5mm 

d. Dimensi jembatan yang digunakan sebagai prasarana transportasi: 

● Jembatan difungsikan untuk menghubungkan jurang dengan lebar 600mm. 

● Panjang maksimum jembatan (P) adalah 630mm. 

● Lebar jembatan (L) adalah 100mm. 

● Tinggi jembatan (T) adalah 150mm. 

● Pada bagian plat lantai diperbolehkan menambahkan bracing.  
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Tabel Contoh Dimensi Maket Jembatan 2D 
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e. Setiap tim dengan universitas sama tidak diperbolehkan memiliki model dan 

analisis struktur yang sama secara keseluruhan. 

f. Detail sambungan jembatan menggunakan tambahan plat buhul sebagai penguat 

struktur dengan bahan material kayu balsa ketebalan 2mm. Desain bentuk plat 

buhul disesuaikan dengan perancangan peserta. Perkuatan sambungan profil 

kayu dan plat buhul hanya menggunakan lem. 

g. Sambungan lem ditentukan sebagai berikut: 

● Lem yang digunakan sebagai perekat adalah lem G khusus perekat kayu 

balsa. 

● Detail sambungan dengan lem dilarang adanya material tambahan seperti 

paku, baut, sekrup, tali, maupun material lain sebagai penguat sambungan. 

E. Tahap Pengujian Maket Jembatan 
1. Ketentuan Teknis 

a. Pengujian maket jembatan dilakukan secara offline oleh panitia yang disiarkan 

online kepada para finalis.  

b. Lokasi pengujian maket jembatan di Laboratorium Struktur dan Bahan 

Bangunan Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

c. Setiap finalis diharapkan masuk ke room meeting tepat waktu. 

d. Urutan pengujian maket dapat dilihat pada (BAB II poin G bagian Fase 

Pengujian Maket Jembatan). 

e.  Fase pengujian maket disaksikan oleh seluruh finalis lomba. 

2. Ketentuan Pembebanan 
a. Pengujian dilakukan dengan tumpuan sendi rol dan pembebanan terletak pada 

tengah bentang maket jembatan secara beban statis. 

b. Beban yang diberikan menggunakan alat pembebanan Universal Testing 

Machine (UTM) sebagai beban tekan.  

c. Pembebanan dilakukan dengan tambahan plat besi sebagai perantara beban 

aksial UTM ke plat dasar maket jembatan. Berikut gambaran pembebanan 

beserta plat besi yang digunakan: 
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Pada plat dasar di tengah bentang jembatan memiliki dimensi plat: 

P = 20cm ; L = 5cm ; T = 2cm 

d. Maket jembatan yang telah siap dapat diuji dengan alat Universal Testing 

Machine (UTM) dengan menekan plat besi bagian atas maket.  

e. Lampiran hasil data kuat tekan pengujian maket akan ditampilkan secara digital 

melalui komputer.  

f. Pembebanan maket dinyatakan selesai apabila hasil data pada komputer 

mengalami penurunan. Walaupun maket jembatan belum runtuh dan data kuat 

tekan mengalami penurunan, maka pengujian tetap dinyatakan selesai. 

F. Pembuatan Video 
1. Setiap finalis diwajibkan membuat video proses perancangan maket jembatan. 

2. Video difungsikan sebagai bukti kelayakan peserta dalam orisinalitas karya. 

3. Pembuatan video harus mencakup beberapa aspek berikut: 

a. Perkenalan nama tim, nama jembatan, nama anggota, dan instansi universitas.   

b. Mencantumkan identitas universitas di pojok kiri atas. 

c. Model jembatan yang dipilih beserta alasan. 

d. Proses pembuatan maket secara garis besar dan hasil akhir secara menyeluruh. 
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4. Durasi video maksimal 5 menit dan diunggah di masing-masing akun IG peserta. 

Ketentuan caption dan tambahan lainnya akan diinformasikan pada waktu TM 

maket. 

5. Konten video dilarang mengandung unsur SARA, pornografi, dan hal-hal yang 

provokatif. 

6. Video dilarang menggunakan hal-hal yang memicu copyright.   

G. Tahap Presentasi 
1. Ketentuan Teknis 

a. Para finalis yang telah menyelesaikan maket jembatan wajib mempresentasikan 

perancangan jembatan sesuai isi proposal yang telah dikirim kepada panitia.  

b. Setiap tim wajib mengirimkan file presentasi berupa tampilan slideshow sesuai 

dengan rancangan maket jembatan terhadap isi proposal (format file name 

“NBBC_Nama Tim_Final Day_Asal Universitas.pptx).  

c. Pengumpulan soft file presentasi paling lambat diterima oleh panitia tanggal 12 

Mei 2022 melalui link berikut: cedlombanasional.uajy@gmail.com. 

d. Metode presentasi diperbolehkan menambahkan tampilan visual gambar 2D 

maupun 3D dengan gambaran ilustrasi lingkungan setempat. 

e. Urutan presentasi masing-masing tim ditentukan melalui undian yang telah 

diundi pada Technical Meeting Final Day (presentasi). 

2. Ketentuan Presentasi 
a. Setiap tim wajib stand by 5 menit sebelum presentasi dimulai atau sebelum tim 

dipersilakan untuk presentasi oleh panitia. 

b. Setiap tim akan diberikan waktu 10 menit untuk presentasi di depan dewan juri 

dan 20 menit untuk tanya jawab oleh dewan juri. 

 

 

 

mailto:cedlombanasional.uajy@gmail.com
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c. Materi yang disampaikan pada presentasi harus sesuai dengan isi proposal yang 

telah dikirimkan oleh panitia. Aspek-aspek konten presentasi minimal harus 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

● Konsep perencanaan jembatan (struktural maupun arsitektural). 

● Analisis struktur sesuai SNI 7973-2013 (Spesifikasi Desain untuk 

Konstruksi Kayu). 

● Inovasi dan kelebihan jembatan yang dirancang. 

d. Konten isi presentasi dilarang mengandung unsur copyright, SARA, pornografi, 

dan hal-hal bersifat provokatif. 

e. Setiap peserta tim wajib mengenakan almamater identitas kampus masing-

masing secara rapi dan sopan. 
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BAB IV 

KRITERIA PENILAIAN 

A. Aspek yang Dinilai 
 Penilaian pertama yang dilakukan adalah penilaian terhadap proposal. Jika lolos 

tahap penilaian proposal, selanjutnya peserta akan melanjutkan ke tahap pengujian maket 

jembatan, dan tahap presentasi. Adapun rincian bobot penilaian sebagai berikut: 

1. Penilaian terhadap proposal (25) %  

a. Kesesuaian perencanaan dengan tema NBBC CED 2022 (20) % 

b. Konsep struktural (15) % 

c. Konsep arsitektural (15) % 

d. Analisis struktur mengacu pada SNI 7973-2013 (25) % 

e. Penulisan proposal (25) % 
  *Pengurangan nilai (-5) terhitung setelah batas pengumpulan dan berlaku kelipatan 24 jam  

2. Pengujian maket jembatan (35) % 

a. Kesesuaian dimensi maket dengan proposal (30) % 

b. Kesesuaian perhitungan maket dengan proposal (30) % 

c. Efisiensi jembatan = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐵𝐵𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑𝑑𝑑𝑀𝑀𝐵𝐵𝑑𝑑 𝐽𝐽𝐵𝐵𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑 𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑𝑀𝑀𝐵𝐵 𝐽𝐽𝐵𝐵𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵

  (40) % 

3. Penilaian terhadap video (10) % 

4.  Presentasi (30) % 

a. Teknik presentasi (40) % 

b. Penguasaan materi (60) % 

B. Ketentuan Diskualifikasi 
Peserta dinyatakan ter-diskualifikasi apabila tidak memenuhi syarat berikut: 

a. Penulisan proposal tidak sesuai dengan ketentuan 

b. Uji pembebanan tidak sesuai dengan ketentuan 

c. Model jembatan tidak sesuai dengan ketentuan 

d. Model maket jembatan tidak sesuai dengan model jembatan dalam proposal 
*Keputusan pemenang adalah murni dan mutlak dari dewan juri dan panitia, sehingga tidak 
bisa diganggu gugat. 
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BAB V 

SISTEM KEJUARAAN 

A. Pemenang 
 Dalam perlombaan “National Balsa Bridge Competition” pemenang akan 

mendapatkan hadiah sebagai berikut: 

a. Juara 1 : Piala + Sertifikat fisik + uang tunai Rp5.000.000,00 

b. Juara 2 : Piala + Sertifikat fisik + uang tunai Rp3.500.000,00 

c. Juara 3 : Piala + Sertifikat fisik + uang tunai Rp2.000.000,00 

*Peserta yang lolos tahap seleksi proposal sebagai finalis mendapat: e-sertifikat finalis 
*Peserta lomba namun tidak lolos tahap proposal mendapat: e-sertifikat peserta 

B. Ketentuan Teknis Pemenang 
a.   Pemenang dipilih berdasarkan nilai tertinggi dari jumlah nilai yang didapatkan dari 

tahap proposal hingga presentasi. 

b.    Pengumuman kejuaraan akan diinformasikan melalui akun instagram CED pada 

waktu yang telah ditentukan. 

c.    Penyerahan hadiah kepada para pemenang akan dikirimkan sertifikat fisik dan piala. 

Jika dimungkinkan pemenang tim dapat hadir pada penyerahan hadiah secara 

simbolis di Kampus 2 Gedung Thomas Aquinas Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

C. Layanan Informasi 
 Panitia “National Balsa Bridge Competition” Civil Engineering Days 2021 

 Instagram                   : @ceduajy 

 Email                         : cedlombanasional.uajy@gmail.com 

Alamat Penerima Maket : Fakultas Teknik Kampus 2 Gedung 

Thomas Aquinas Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta Jl. Babarsari No.44, Janti, 

Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta (55281) 

 No. Penerima Maket / Narahubung : 0838-3803-1835 (Bowo) 

         0822-2182-4072 (Jocelyn) 

https://www.instagram.com/ceduajy/
https://www.instagram.com/ceduajy/
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