buku panduan
LOMBA

DAFTAR ISI
Latar Belakang

i

Lomba Analisis Geoteknik

1

Sejarah

Lomba Analisis Transportasi

Lomba Estimasi Biaya Proyek
Lomba Beton Nasional

ii
7

14
21

CIVIL NATIONAL EXPO
LATAR BELAKANG

Teknik S ipil me r upa k a n p ro g ra m s t u d i y ang
s an gat be r k ait an era t d e n g a n i n fra s t ru k tur
d alam k e hidupan da n m o b i l i t a s m a n u s i a p a d a
masa ki ni. Mak a dari i tu , k u a l i t a s a d a l a h s a l a h
s atu prior it as ut am a d a l a m p e n i n g k a ta n d a n
p en gembangan in fra s tru k t u r s e c a ra g l o ba l .
Tidak ha ny a pe ning k a ta n d a n p en g em b a n ga n
ku alitas pada se g a l a i n fra s t ru k t u r, k u a l i ta s
s arjana dalam bid a n g t ek n i k s i p i l p u n j ug a
p erlu di t ingk at k an.
I kat an M ah asi swa S ip il U niv e r s it a s Ta rumanag ar a ( I M AS T A ) m eru p a k a n l em b a g a ek s eku tif m ahasisw a p a d a ti n g k a t p ro g ra m s t ud i ,
mengad ak an k e gia t a n ru ti n t a h u n a n y a i tu,
Civil Na t ional Ex po. L a l u s e s u a i y a n g tel a h d i p aparka n di at as, m a k a tem a y a n g k am i
a ngkat pada C ivil N a ti o n a l E x p o 2 02 2 "Pe ra n
Gen e rasi Z Dal am M e ning k a t k a n Ino v a s i Konstru ksi di I n don e si a ".
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CIVIL NATIONAL EXPO
SEJARAH

Ci v i l N a t ion a l E x po me r u p a ka n sa la h satu
p r o gr am k er j a b id a n g a ka d e mik yang
d i s e l e n g g a r a k a n o le h Ika ta n M a h a siswa
Sipi l U n i v er s i ta s Ta r u ma n a g a r a (IM A STA).
C i v i l Na ti o n a l E xp o d ia d a ka n p e r ta ma kali
p ada t a h u n 2 01 4 d e n g a n Bu d i Ra ma (ma hasi s w a a n g k a ta n 2 0 10) se b a g a i p e lo p o r dan
k e t ua p el a k s a n a p e r ta ma d a la m a c ara
ters e bu t. B el i a u m e n g a ta ka n b a h wa su dah
b e rt ah u n - ta h u n
IM A S TA
me n g a d a k an
Lo mba B eto n N a s i o n a l, te ta p i me n g a p a konse n t r as i l a i n d a l a m b id a n g te kn ik sip il tidak
d i pe rl om b a k a n ? Ma ka d a r i itu , d imu la ilah
p r o gr am k er j a C i v il N a tio n a l Exp o ya n g p erta ma p a d a ta h u n 2014 . A c a r a in i te r d ir i dari
se mi na r n a s i on a l d a la m b id a n g te kn ik sipil
d an be r b a g a i l o mb a d i b id a n g te kn ik sipil
se pe rt i g eo tek n i k , str u ktu r d a n ko n str uksi,
m anaj em en k on s tr u ksi, d a n tr a n sp o r ta si.
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L O M B A
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BUKU PANDUAN
LOMBA ANALISIS GEOTEKNIK
CIVIL NATIONAL EXPO 2022
A. NAMA KEGIATAN
Lomba Analisis Geoteknik
B. TEMA LOMBA
Analisis Stabilitas Lereng Pada Galian Tanah Khusus
C. SYARAT PESERTA
1. Peserta lomba terdiri dari mahasiswa/i aktif tingkat D3, D4,
S1 Jurusan Teknik Sipil perguruan tinggi negeri maupun
swasta di Indonesia.
2. Satu tim beranggotakan maksimal tiga (3) orang peserta.
3. Tiap peserta hanya boleh terdaftar dalam satu (1) tim.
4. Peserta dalam satu (1) tim harus berasal dari perguruan
tinggi yang sama.
5. Peserta dalam satu (1) tim diperbolehkan untuk berasal dari
angkatan yang berbeda.
D. PENDAFTARAN
1. Peserta lomba dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp
250.000,00/tim. Biaya pendaftaran dapat dikirim via transfer
melalui:
Rekening BCA
Nomor Rekening: 6240907893
Atas Nama
NICHOLE KURNIAWAN
2. Biaya pendaftaran juga mencakup tiket seminar untuk 3
orang peserta lomba. Seminar diadakan pada tanggal 21 Mei
2022 dan peserta seminar diwajibkan untuk membawa bukti
pembayaran dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pada saat
pendaftaran ulang seminar.
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3. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link
https://bit.ly/formpendaftaranCNE2022 atau QR code di
bawah ini:

Kelengkapan yang diperlukan dalam mengisi form
pendaftaran online adalah sebagai berikut:
a) Scan bukti pembayaran uang pendaftaran (dengan
format *.jpg)
b) Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tiap peserta (dengan
format *.jpg)
4. Peserta diharapkan mengisi formulir pendaftaran online
dengan lengkap dan tidak ada kesalahan penulisan.
5. Setelah melakukan pendaftaran online, peserta harap
melakukan konfirmasi kepada panitia (contact person) yang
tercantum pada poster.
E. KETENTUAN LOMBA
1. Peserta melakukan pendaftaran terlebih dahulu sesuai
dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia.
2. Isi makalah mencakup:
a) Judul
b) Lembar Pengesahan
c) Kata Pengantar
d) Daftar Isi
e) Bab I
: Pendahuluan
1) Latar Belakang
2) Maksud dan Tujuan
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f) Bab II
:
Asumsi-asumsi
dan metode dalam
melakukan analisa perhitungan (peserta bebas
menentukan metode)
g) Bab III
: Analisis Perhitungan
h) Kesimpulan
i) Daftar Pustaka
3. Soal-soal babak penyisihan akan dibagikan pada tanggal 7
Maret 2022.
4. Peserta diberikan waktu satu (1) bulan untuk menganalisa
desain pondasi sesuai dengan data yang diberikan.
5. Hasil analisis berupa laporan dikumpulkan kembali paling
lambat tanggal 8 April 2022 dalam bentuk makalah soft
copy ke email: analisisgeoteknik.cne@gmail.com
6. Peserta yang lolos ke babak final akan diumumkan pada
tanggal 13 Mei 2022. Peserta yang tidak lolos dan ingin
mengikuti seminar Civil National Expo 2022 diharapkan
melakukan pendaftaran ulang.
7. Babak final berbentuk presentasi dan akan berlangsung
pada tanggal 20 Mei 2022.
8. Peserta yang lolos ke babak final diharapkan untuk segera
memberi konfirmasi kepada panitia. Peserta yang tidak
melakukan konfirmasi sampai batas waktu yang ditentukan
akan dinyatakan gugur.
9. Peserta yang melakukan kecurangan dalam bentuk
melanggar ketentuan lomba ataupun kecurangan lainnya
akan didiskualifikasi.
10. Keputusan dewan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak
dapat diganggu gugat.
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F. KEGIATAN DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Waktu
Kegiatan
Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pendaftaran
1 November 2021
Universitas
peserta
– 4 Maret 2022
Tarumanagara
Universitas
Pembagian soal
7 Maret 2022
Masing-Masing
Pengerjaan
7 Maret 2022
Universitas
makalah
– 8 April 2022
Masing-Masing
Batas Akhir
Universitas
Pengumpulan
8 April 2022
Tarumanagara
makalah
Pengumuman
Universitas
13 Mei 2022
finalis
Tarumanagara
Universitas
Babak final
20 Mei 2022
Tarumanagara
Pengumuman
Universitas
21 Mei 2022
pemenang
Tarumanagara
G. KRITERIA PENILAIAN
1. Sistematika laporan
2. Asumsi dan metode perhitungan
3. Analisis perhitungan
a) Kesesuaian penggunaan formula
b) Range nilai akhir
c) Kesimpulan
d) Presentasi laporan (babak final)
H. HADIAH
1. Juara I : Piala bergilir, piala tetap, piagam, dan uang tunai
sebesar Rp 5.500.000,00.
2. Juara II : Piala tetap, piagam, dan uang tunai sebesar Rp
3.500.000,00.
3. Juara III : Piala tetap, piagam, dan uang tunai sebesar
Rp 2.000.000,00.
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4. Juara Harapan I dan II masing-masing mendapatkan piala
tetap, piagam, dan uang tunai sebesar Rp 750.000,00.
I. CONTACT PERSON
Segala pertanyaan yang berhubungan
perlombaan dapat langsung menghubungi:
Hizkia Hernandez
1. Whatsapp
: 083871212001
2. Line
: hirosezx
Christina Veronica
1. Whatsapp
: 085921572601
2. Line
: chr_veronica

dengan

teknis
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LOMBA
ANALISIS
TRANSPORTASI
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BUKU PANDUAN
LOMBA ANALISIS TRANSPORTASI
CIVIL NATIONAL EXPO 2022
A. NAMA KEGIATAN
Lomba Analisis Transportasi
B. TEMA LOMBA
Peran Generasi Z dalam Membangun Sistem Transportasi
Berbasis Rel di Indonesia Yang Lebih Inovatif
C. SUBTEMA LOMBA
1. Pembangunan sistem transportasi berbasis rel di Pulau
Sumatra yang menghubungkan kota Aceh dan Bandar
Lampung
2. Pembangunan MRT di kota - kota besar Pulau Jawa
3. Pembangunan sistem transportasi berbasis rel antar kota
di Pulau Kalimantan
D. SYARAT PESERTA
1. Peserta lomba terdiri dari mahasiswa/i aktif tingkat D3,
D4, S1 Jurusan Teknik Sipil perguruan tinggi negeri
maupun swasta di Indonesia.
2. Satu tim beranggotakan maksimal tiga (3) orang peserta.
3. Tiap peserta hanya boleh terdaftar dalam satu (1) tim.
4. Peserta dalam satu (1) tim harus berasal dari perguruan
tinggi yang sama.
5. Peserta dalam satu (1) tim diperbolehkan untuk berasal
dari angkatan yang berbeda.
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E. PENDAFTARAN
1. Peserta lomba dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp
250.000,00/tim. Biaya pendaftaran dapat dikirim via
transfer melalui:
Rekening BCA
Nomor Rekening: 6240907893
Atas Nama
NICHOLE KURNIAWAN
2. Biaya pendaftaran juga mencakup tiket seminar untuk 3
orang peserta lomba. Seminar diadakan pada tanggal 21
Mei 2022 dan peserta seminar diwajibkan untuk
membawa bukti pembayaran dan Kartu Tanda Mahasiswa
(KTM) pada saat pendaftaran ulang seminar.
3. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link
https://bit.ly/formpendaftaranCNE2022 atau QR Code di
bawah ini:

Kelengkapan yang diperlukan dalam mengisi form
pendaftaran online adalah sebagai berikut:
a) Scan bukti pembayaran uang pendaftaran (dengan
format *.jpg)
b) Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tiap peserta
(dengan format *.jpg)
4. Peserta diharapkan mengisi formulir pendaftaran online
dengan lengkap dan tidak ada kesalahan penulisan.
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5. Setelah melakukan pendaftaran online, peserta harap
melakukan konfirmasi kepada panitia (contact person)
yang tercantum pada poster.
F. KETENTUAN LOMBA
1. Peserta melakukan pendaftaran terlebih dahulu sesuai
dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia.
2. Peserta menganalisis salah satu sub tema yang
ditentukan oleh panitia.
3. Isi makalah mencakup:
a) Judul
b) Lembar Pengesahan
c) Kata Pengantar
d) Daftar Isi
e) BAB I : Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Perumusan Masalah
3. Tujuan
4. Manfaat
f) BAB II
1. Dasar Teori
2. Pembahasan
g) BAB III
1. Kesimpulan
2. Penutup
4. Persyaratan makalah:
a) Proposal dijilid menggunakan kertas buffalo berwarna
kuning.
b) Penulisan makalah menggunakan Bahasa Indonesia
baku dan menggunakan EYD yang baik dan mudah
dimengerti.
c) Format penulisan makalah :
Font : Times New Roman (font size : 12)
L. spacing : 1,5
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Margins : Top
: 4.0 cm
Left
: 4,0 cm
Right
: 3,0 cm
Bottom : 3.0 cm
5. Setelah melakukan tahap pendaftaran, tahap selanjutnya
adalah pembuatan makalah, dimana makalah tersebut
harus diterima oleh panitia sejumlah 1 makalah paling
lambat tanggal 8 April 2022. Peserta diwajibkan mengirim
softcopy makalah dalam bentuk .pdf serta mencantumkan
contact person ( 1 perwakilan kelompok saja) ke email:
transport.cne.2022@gmail.com.
6. Peserta yang lolos ke babak final akan diumumkan pada
tanggal 13 Mei 2022. Peserta yang lolos ke babak final
juga berhak mengikuti seminar Civil National Expo tanpa
dikenakan biaya tambahan.
7. Babak final berbentuk presentasi dan akan berlangsung
pada tanggal 20 Mei 2022.
8. Peserta yang lolos ke babak final diharapkan untuk segera
memberi konfirmasi kepada panitia. Peserta yang tidak
melakukan konfirmasi sampai batas waktu yang
ditentukan akan dinyatakan gugur.
9. Presentasi:
a) Peserta wajib menyiapkan materi presentasi dalam
bentuk softcopy dengan format .ppt yang dikemas
dalam bentuk CD
b) Presentasi akan dilakukan secara terbuka.
10. Peserta yang melakukan kecurangan dalam bentuk
melanggar ketentuan lomba ataupun kecurangan lainnya
akan didiskualifikasi.
11. Peserta yang tidak lolos dan ingin mengikuti seminar
diharapkan melakukan pendaftaran ulang seminar
12. Keputusan dewan juri dan panitia bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.
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G. KEGIATAN DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Waktu
Kegiatan
Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pendaftaran
1 November 2021
Universitas
peserta
– 4 Maret 2022
Tarumanagara
Pengerjaan
4 Maret 2022 - 8
Universitas
makalah
April 2022
Masing-Masing
Pengumpulan
Universitas
8 April 2022
makalah
Tarumanagara
Pengumuman
Universitas
13 Mei 2022
finalis
Tarumanagara
Universitas
Babak final
20 Mei 2022
Tarumanagara
Pengumuman
Universitas
21 Mei 2022
pemenang
Tarumanagara
H. KRITERIA PENILAIAN
1. Originalitas
2. Tingkat Kesulitan
3. Penggunaan bahasa
4. Kejelasan
5. Penggunaan referensi
6. Penyajian gambar
I.

HADIAH
1. Juara I : Piala bergilir, piala tetap, piagam, dan uang tunai
sebesar Rp 5.500.000,00.
2. Juara II : Piala tetap, piagam, dan uang tunai sebesar
Rp 3.500.000,00.
3. Juara III : Piala tetap, piagam, dan uang tunai sebesar
Rp 2.000.000,00.
4. Juara Harapan I dan II masing-masing mendapatkan piala
tetap, piagam, dan uang tunai sebesar Rp 750.000,00.
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J. CONTACT PERSON
Segala pertanyaan yang berhubungan
perlombaan dapat langsung menghubungi:
Davin Siva
1. Whatsapp
: 081513258211
2. Line
: davinsiva
Raihan Suganda
1. Whatsapp
: 082129429577
2. Line
: raisuganda

dengan

teknis
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L O M B A
ESTIMASI
B I A Y A
PROYEK
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BUKU PANDUAN
LOMBA ESTIMASI BIAYA PROYEK
CIVIL NATIONAL EXPO 2022
A. NAMA KEGIATAN
Lomba Estimasi Biaya Proyek
B. TEMA LOMBA
Menentukan Efisiensi Harga di Era
Pelaksanaan Konstruksi yang Inovatif

Pandemi

Untuk

C. SYARAT PESERTA
1. Peserta lomba terdiri dari mahasiswa/i aktif tingkat D3,
D4, S1 Jurusan Teknik Sipil perguruan tinggi negeri
maupun swasta di Indonesia.
2. Satu tim beranggotakan maksimal tiga (3) orang peserta.
3. Tiap peserta hanya boleh terdaftar dalam satu (1) tim.
4. Peserta dalam satu (1) tim harus berasal dari perguruan
tinggi yang sama.
5. Peserta dalam satu (1) tim diperbolehkan untuk berasal
dari angkatan yang berbeda.
D. PENDAFTARAN
1. Peserta lomba dikenakan biaya pendaftaran sebesar
Rp.250.000,00 /tim. Biaya pendaftaran dapat dikirim via
transfer melalui:
Rekening BCA
Nomor Rekening: 6240907893
Atas Nama
NICHOLE KURNIAWAN
2. Biaya pendaftaran juga mencakup tiket seminar untuk 3
orang peserta lomba. Seminar diadakan pada tanggal 21
Mei 2022 dan peserta seminar diwajibkan untuk
mengunggah kembali bukti pembayaran dan Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM) pada saat pendaftaran ulang seminar.
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3. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link
https://bit.ly/formpendaftaranCNE2022 atau QR Code di
bawah ini:

Kelengkapan yang diperlukan dalam mengisi form
pendaftaran online adalah sebagai berikut:
a) Scan bukti pembayaran uang pendaftaran (dengan
format *.jpg)
b) Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tiap peserta
(dengan format *.jpg)
4. Peserta diharapkan mengisi formulir pendaftaran online
dengan lengkap dan tidak ada kesalahan penulisan.
5. Setelah melakukan pendaftaran online, peserta harap
melakukan konfirmasi kepada panitia (contact person)
yang tercantum pada poster.
E. KETENTUAN LOMBA
1. Peserta melakukan pendaftaran terlebih dahulu sesuai
dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia.
2. Setelah
melakukan
pendaftaran,
panitia
akan
mengirimkan soal beserta data proyek melalui email
cneuntar.ebp22@gmail.com untuk dikerjakan pada
tanggal 7 Maret 2022 dan makalah harus diterima oleh
panitia paling lambat tanggal 8 April 2022 pukul 17.00
WIB. (Pengumpulan data via email)
3. Isi makalah mencakup:
a) Bagian Awal
1) Judul
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2) Lembar Pengesahan
3) Kata Pengantar
4) Daftar Isi
5) Daftar Gambar
6) Daftar Tabel
b) Bagian Inti
1) Pendahuluan
2) Metode Pelaksanaan Konstruksi
3) Daftar Harga Satuan, Upah, dan Bahan (daerah
yang digunakan adalah Kota Jakarta)
4) Volume pekerjaan (Bill of Quantity) yang digunakan
dalam proses perhitungan
5) Analisis Harga Satuan
6) RAB (Rencana Anggaran Biaya)
7) Rekap RAB (Rencana Anggaran Biaya)
8) Durasi Proyek
9) Master Schedule (Kurva S)
c) Bagian Penutup
1) Kesimpulan
2) Saran
Dengan Ketentuan pengumpulan makalah :
1. Melampirkan softcopy makalah dalam bentuk PDF.
2. Waktu terakhir pengumpulan makalah tanggal 8 April
2022 pukul 17.00 WIB.
3. Melampirkan brosur Harga Satuan, Upah, dan Bahan yang
berasal dari kota Jakarta.
4. Semua pertanyaan tentang soal 3x24 jam setelah soal
dibagikan.
5. Dalam penulisan makalah harus menggunakan Bahasa
Indonesia yang baku sesuai dengan EYD atau ejaan yang di
sempurnakan seperti bahasa asing diketik dengan format
italic.
6. Kertas yang digunakan dalam penyajian makalah adalah
kertas ukuran A4.
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7. Berikut ketentuan penulisan makalah :
a) Penulisan judul makalah dan bab menggunakan tulisan
Arial dengan ukuran font 14.
b) Penulisan isi makalah menggunakan tulisan Arial
dengan ukuran font 12, line spacing 1.5 dan rata kiri
kanan.
c) Margin yang digunakan adalah :
1) Batas atas dan bagian sebelah kiri adalah 4 cm
2) Batas bawah dan sebelah kanan adalah 3 cm
8. Pengumpulan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:
cneuntar.ebp22@gmail.com
dengan
subjek
Universitas_Nama Kelompok_EBPCNE22
9. Peserta yang dinyatakan lolos dari babak penyisihan, akan
lanjut ke babak final. Pengumuman akan dipublikasikan
pada tanggal 13 Mei 2022 melalui website
www.channelpondasi.com
10. Babak final berbentuk presentasi dan akan berlangsung
pada tanggal 20 Mei 2022.
11. Peserta yang lolos ke babak final diharapkan untuk segera
memberi konfirmasi kepada panitia. Peserta yang tidak
melakukan konfirmasi sampai batas waktu yang
ditentukan akan dinyatakan gugur.
12. Peserta yang melakukan kecurangan dalam bentuk
melanggar ketentuan lomba ataupun kecurangan lainnya
akan didiskualifikasi.
13. Keputusan dewan juri dan panitia bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.
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F. KEGIATAN DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Waktu
Kegiatan
Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pendaftaran
1 November 2021
Daring
peserta
- 4 Maret 2022
Pembagian soal
7 Maret 2022
Daring
Pengerjaan
7 Maret-8 April
Universitas
makalah
2022
masing-masing
Batas Akhir
Pengumpulan
8 April 2022
Daring
makalah
Pengumuman
13 Mei 2022
Daring
finalis
Babak final
20 Mei 2022
Daring
Webinar dan
pengumuman
21 Mei 2022
Daring
pemenang
G. KRITERIA PENILAIAN
1. Brosur harga material yang dipakai dan analisis harga
satuan menggunakan harga di Jakarta.
2. RAB dan BQ (Bill Of Quantity).
3. RAB dan analisis harga satuan dicantumkan di dalam CD
(dalam excel).
4. Master Schedule dan Kurva S proyek.
5. Metode Pelaksanaan Konstruksi.
H. HADIAH
1. Juara I : Piala bergilir, piala tetap, piagam, dan uang tunai
sebesar Rp 5.500.000,00.
2. Juara II : Piala tetap, piagam, dan uang tunai sebesar
Rp 3.500.000,00.
3. Juara III
: Piala tetap, piagam, dan uang tunai
sebesar
Rp 2.000.000,00.
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4. Juara Harapan I dan II masing-masing mendapatkan piala
tetap, piagam, dan uang tunai sebesar Rp 750.000,00.
I. CONTACT PERSON
Segala pertanyaan yang berhubungan
perlombaan dapat langsung menghubungi:
Vincentsius
1. Whatsapp
: 081272367705
2. Line
: vincentsiuswijaya
Adil Sugiarto
1. Whatsapp
: 085261162525
2. Line
: adil_cantona10.

dengan

teknis
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L O M B A
B E T O N
NASIONAL
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BUKU PANDUAN
LOMBA BETON NASIONAL KE-26
CIVIL NATIONAL EXPO 2022
A. NAMA KEGIATAN
Lomba Beton Nasional ke-26
B. TEMA LOMBA
Eco Green Concrete
C. SYARAT PESERTA
1. Peserta lomba terdiri dari mahasiswa/i aktif tingkat D3, D4,
S1 Jurusan Teknik Sipil perguruan tinggi negeri maupun
swasta di Indonesia.
2. Satu tim beranggotakan maksimal tiga (3) orang peserta.
3. Tiap peserta hanya boleh terdaftar dalam satu (1) tim.
4. Peserta dalam satu (1) tim harus berasal dari perguruan
tinggi yang sama.
5. Peserta dalam satu (1) tim diperbolehkan untuk berasal dari
angkatan yang berbeda.
D. PENDAFTARAN
1. Peserta lomba dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp
250.000,00/tim. Biaya pendaftaran dapat dikirim via transfer
melalui:
Rekening BCA
Nomor Rekening: 6240907893
Atas Nama
NICHOLE KURNIAWAN
2. Biaya pendaftaran juga mencakup tiket seminar untuk 3
orang peserta lomba. Seminar diadakan pada tanggal 21 Mei
2022 dan peserta seminar diwajibkan untuk membawa bukti
pembayaran dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pada saat
pendaftaran ulang seminar.
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3. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link
https://bit.ly/formpendaftaranCNE2022 atau QR code di
bawah ini:

Kelengkapan yang diperlukan dalam mengisi form
pendaftaran online adalah sebagai berikut:
a) Scan bukti pembayaran uang pendaftaran (dengan
format *.jpg)
b) Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tiap peserta (dengan
format *.jpg)
4. Peserta diharapkan mengisi formulir pendaftaran online
dengan lengkap dan tidak ada kesalahan penulisan.
5. Setelah melakukan pendaftaran online, peserta harap
melakukan konfirmasi kepada panitia (contact person) yang
tercantum pada poster.
E. SISTEMATIKA LOMBA
Lomba Beton Nasional ke-26 dibagi menjadi 2 tahap seleksi,
yaitu:
1. Babak Penyisihan Lomba
Pada babak penyisihan akan dipilih 5 tim terbaik, dimana
penilaian
dilakukan
berdasarkan
makalah,
video
pembuatan, dan hasil uji beton umur 28 hari.
2. Babak Final
Bagi tim yang terpilih akan mengikuti babak final secara
daring di Universitas Tarumanagara.
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F. KETENTUAN LOMBA
1. Format identitas beton akan diberitahukan pada 7 Februari
2022

dan

akan

dikirim

melalui

alamat

email

lombabetoncne001@gmail.com.
2. Penyerahan benda uji harus disertai dengan makalah dalam
bentuk softcopy serta surat pengesahan dari kepala lab
lengkap dengan cap (laboratorium/jurusan) dan tanda
tangan

kepala

laboratorium

ke

lombabetoncne001@gmail.com.
3. Penyerahan tersebut dikirimkan ke alamat Ikatan Mahasiswa
Sipil Tarumanagara dengan alamat pengiriman sebagai
berikut:
Kepada:
PANITIA LBN KE-26 CIVIL NATIONAL EXPO 2022
Ikatan Mahasiswa Sipil Tarumanagara
Gd. Teknik Lt.6 Kampus I UNTAR
Jalan Letjen S. Parman No. 1, Kota Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11440
Nomor Telepon: 089517410433/081245259625
4. Benda uji yang dikirimkan ke pihak panitia sebanyak 3 buah
silinder lengkap dengan identitas silinder.
5. Benda uji dibuat dalam bentuk silinder dengan cetakan
logam ukuran diameter 10 cm dan tinggi 20 cm berdasarkan
ASTM C 470.
6. Pada

saat

pengumpulan,

selambat-lambatnya

telah

umur

mencapai
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benda

uji

hari setelah

pengecoran.
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7. Sampel beton akan diuji pada umur ke-28 hari setelah
pengecoran.
8. Biaya bahan yang digunakan untuk penilaian menggunakan
harga satuan yang ada di pasaran dan tabel rincian harga
bahan harap disusun dengan rapi dengan ukuran komposisi
pada beton menggunakan satuan per M3.
9. Semen dan admixture yang digunakan tidak ditentukan
(bebas),

sehingga

dalam

penyusunan

makalah wajib

mencantumkan nama semen, tipe semen, dan nama

admixture yang digunakan.
10. Menggunakan limbah anorganik non-logam. Jenis limbah
yang dipakai harus dicantumkan latar belakang pemilihannya
di makalah.
11. Dilarang menggunakan bahan campuran/agregat kasar,
agregat halus, dan fiber dari LOGAM.
12. Pemilihan metode curing bebas.
13. Isi soft copy mencakup:
a) Makalah
b) Video
14. Peserta yang lolos ke babak final akan diumumkan pada
tanggal 13 Mei 2022. Peserta yang tidak lolos dan ingin
mengikuti seminar diharapkan melakukan pendaftaran
ulang kepada panitia.
15. Dilarang melakukan plagiarisme.
16. Keputusan panitia dan juri bersifat mutlak dan tidak dapat
diganggu gugat.
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17. Peserta

yang

melakukan

kecurangan

dalam

bentuk

melanggar ketentuan lomba ataupun kecurangan lainnya
akan didiskualifikasi.
G. KETENTUAN PENULISAN MAKALAH
1. Dalam penulisan makalah harus menggunakan Bahasa
Indonesia yang baku sesuai dengan EYD atau ejaan yang
disempurnakan.
2. Jumlah halaman maksimal untuk isi makalah adalah 25
halaman, yang termasuk isi makalah hanya bab 1 hingga bab
3.
3. Kertas yang digunakan dalam penyajian makalah adalah
kertas ukuran A4.
4. Berikut format penulisan makalah :
a) Penulisan judul makalah dan bab menggunakan tulisan

Arial dengan ukuran font 14.
b) Penulisan isi makalah menggunakan tulisan Arial dengan
ukuran font 12, line spacing 1.5 dan rata kiri kanan.
c) Margin yang digunakan adalah :
1) Batas atas dan bagian sebelah kiri 4 cm.
2) Batas bawah dan bagian sebelah kanan 3 cm
5. Sistematika makalah mencakup :
a) Cover
b) Kata pengantar
c) Daftar isi
d) Daftar gambar dan tabel (jika ada)
e) Bab 1 Pendahuluan
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1) Latar Belakang
2) Rumusan masalah
3) Tujuan dan manfaat
f) Bab 2 Isi
1) Tinjauan Pustaka
2) Data

bahan

dan

latar

belakang

pemilihan

bahan-bahan yang digunakan
3) Desain campuran dan perhitungan mix design
4) Biaya per m3 (disertai detail harga)
5) Metode pembuatan dan curing
g) Bab 3 Penutup
1) Kesimpulan
2) Saran
h) Daftar pustaka
i) Lampiran
1) Berisi dokumentasi atau informasi tambahan untuk
makalah
2) Surat pengesahan dari kepala lab lengkap dengan cap
(laboratorium/jurusan) dan tanda tangan kepala
laboratorium
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FORMAT COVER MAKALAH DAN SURAT PENGESAHAN LAB
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SURAT PENGESAHAN LABORATORIUM
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama

: Adhit

Laboratorium : Konstruksi dan Teknologi Beton Universitas Tarumanagara
Dengan ini menyatakan bahwa
Nama Tim

: Tajem

Nama Peserta : Tiara, Jenifer, Metta
Universitas

: Universitas Tarumanagara

Telah melakukan proses pengecoran beton dalam rangka mengikuti Civil National Expo
2022 dalam bidang Lomba Beton Nasional ke-26 yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa
Sipil Universitas Tarumanagara (IMASTA), pada:
Hari

: Jumat

Tanggal

: 25 – 02 – 2022

Lokasi

: Laboratorium Konstruksi dan Teknologi Beton Universitas Tarumanagara

Mengetahui,
Kepala Laboratorium Konstruksi dan Teknologi Beton

(

Adhit

)
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J. FORMAT DALAM PEMBUATAN VIDEO
1. Isi video mencakup:
a) Perkenalan anggota kelompok
b) Bahan yang digunakan
c) Cara pembuatan benda uji
2. Kualitas video yang diberikan harus baik dan jelas.
3. Durasi video adalah minimal 5 menit dan maksimal 10 menit.
K. KEGIATAN DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Waktu
Kegiatan
Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pendaftaran
1 November 2021 –
Daring
Peserta
4 Februari 2022
Pemberitahuan
Format
7 Februari 2022
Daring
Identitas Benda
Uji
Pengecoran
8 Februari 2022 –
Universitas
Benda Uji
25 Februari 2022
Masing-Masing
Pengumpulan
Universitas
Benda Uji dan 14 – 18 Maret 2022
Tarumanagara
Makalah
Pengujian
Universitas
21 – 25 Maret 2022
Benda Uji
Tarumanagara
Pengumuman
13 Mei 2022
Daring
Finalis
Babak final
20 Mei 2022
Daring
Seminar
dan
Pengumuman
21 Mei 2022
Daring
Pemenang
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L. KRITERIA PENILAIAN
1. Penyajian makalah
2. Video
3. Mix design dan komposisi limbah
4. Biaya per m³
5. Hasil uji tekan
M. HADIAH
1. Juara I : Piala bergilir, piala tetap, piagam, dan uang tunai
sebesar Rp 8.000.000,00.
2. Juara II : Piala tetap, piagam, dan uang tunai sebesar
Rp 6.000.000,00.
3. Juara III : Piala tetap, piagam, dan uang tunai sebesar
Rp 3.000.000,00.
4. Juara Harapan I dan II masing-masing mendapatkan piala
tetap, piagam, dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00.
N. CONTACT PERSON
Segala pertanyaan yang berhubungan
perlombaan dapat langsung menghubungi:
Emillio Chandra
1. Whatsapp
: 089517410433
2. Line
: emillio.11
Kevin Lakaoni
1. Whatsapp
: 081245259625
2. Line
: lakaonikevindaniel

dengan

teknis
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