


 

I. NAMA DAN TEMA LOMBA 

Bridge Modelling Competition for College (BMC College) CIVILWEEK UNS 

2022 mengusung tema ”Sustainable and Futuristic Ecobridge.” 

II. LATAR BELAKANG 

Jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung 

dua ujung jalan yang terputus oleh sungai, saluran, lembah dan selat atau laut, 

jalan raya, dan kereta api. Perkembangan transportasi erat kaitannya dengan 

pembangunan infrastruktur guna menunjang proses transportasi. Pembangunan 

ini bertujuan untuk memperlancar mobilitas sehingga tercipta sebuah efisiensi 

dalam beraktivitas. Sejalan dengan visi Indonesia tahun 2045, yaitu 

mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan 

tangguh sebagai penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, 

jembatan menjadi salah satu elemen infrastuktur yang penting mengingat 

kondisi geografis Indonesia yang beraneka ragam.  

Pembangunan jembatan sebagai sarana penunjang transportasi harus memenuhi 

aspek sustainability atau berkelanjutan. Dalam hal ini, jembatan yang dirancang 

harus memiliki durabilitas tinggi dengan mempertimbangkan perawatan 

jembatan. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang menuntut setiap 

aspek kehidupan untuk melakukan inovasi-inovasi agar kelak di masa yang akan 

datang produk yang dihasilkan hari ini tetap dapat digunakan, tak terkecuali 

dalam dunia infrastruktur terutama pada jembatan. Jembatan yang dibangun hari 

ini harus mampu menjadi penyelesaian masalah yang mungkin akan terjadi 

beberapa tahun ke depan. Dengan menerapkan konsep futuristik diharapkan 

desain jembatan yang dihasilkan tidak hanya memiliki satu atau dua fungsi saja, 

tetapi juga memiliki multifungsi untuk menyanggah kehidupan sekarang 

maupun kehidupan puluhan tahun ke depan tanpa menghilangkan nilai estetika 

pada jembatan. 

Namun, dalam perencanaan pembangunan jembatan kerap kita jumpai tindakan 

yang tidak pro lingkungan. Misalnya dalam pembangunan Jembatan Balang 

Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta 

kilometer 13, Balikpapan Utara, dianggap kurang memedulikan dampak 

terhadap lingkungan sekitar melihat setelah pembangunan jembatan tersebut 

terjadi erosi tanah serta pencemaran dan sedimentasi sungai. Jika tindakan ini 

tidak segera dihentikan dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang lebih besar 

dikemudian hari. Pembangunan jembatan harus ramah lingkungan dengan 

senantiasa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. 



 

Berdasarkan uraian di atas, CIVILWEEK HMS UNS menyelenggarakan Bridge 

Modelling Competition for College (BMC College) yang mengusung tema 

“Sustainable and Futuristic Ecobridge” sebagai wadah inovasi pengembangan 

jembatan dalam rangka memaksimalkan potensi jembatan sebagai infrastruktur 

penting guna menunjang mobilitas dan perkembangan ekonomi. Tahap 

perlombaan dimulai dengan seleksi proposal oleh dewan juri dan akan dipilih 

lima tim dengan proposal terbaik untuk mengikuti babak final. Babak final 

berupa presentasi mengenai model jembatan yang telah dibuat oleh masing - 

masing finalis. 

III. TUJUAN 

Adapun tujuan dari Bridge Modelling Competition for College dalam 

CIVILWEEK 2022 yang bertema ”Sustainable and Futuristic Ecobridge” yang 

diselenggarakan oleh HMS FT UNS adalah: 

1. Menghasilkan suatu rancangan jembatan dengan desain inovatif, futuristik, 

dan mengedepankan jembatan yang ramah lingkungan, serta memenuhi 

syarat berkelanjutan. 

2. Mengembangkan model jembatan yang realistis sehingga dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan nyata. 

3. Memperdalam pemahaman proses perancangan jembatan sebagai bentuk 

aplikasi dari ilmu dasar teknik sipil. 

 

IV. TIMELINE BMC COLLEGE 2022 

Tanggal  dan Waktu Kegiatan 

8 Agustus 2022– 2 Oktober 2022 Periode  Pendaftaran 

7 Oktober  2022 
Batas  Akhir  Pengumpulan 

Proposal 

21 Oktober  2022 Pengumuman Finalis 

23 Oktober  2022 Batas  Konfirmasi Finalis 

27 Oktober  2022 Technical Meeting 

9  November 2022 Babak  Final 

26  November 2022 Pengumuman Juara 

 

 



 

Pendaftaran : 8 Agustus 2022 – 2 Oktober 2022 pukul 23.59 WIB  

Pendaftaran dapat dilakukan melalui website www.civilweek.hms-uns.com 

 

Batas Pengumpulan Proposal : 7 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB  

Softfile proposal dikirim melalui email civilweek@ft.uns.ac.id 

 

Pengumuman Finalis : 21 Oktober 2022 

Pengumuman finalis dapat dilihat melalui Instagram @civilweekuns  

 

Technical Meeting : 27 Oktober 2022 

Technical meeting dilaksanakan secara daring melalui platform zoom 

 

Babak Final : 9 November 2022 

Babak final dilaksanakan secara luring di Universitas Sebelas Maret 

 

Pengumuman Juara : 26 November 2022 

Pengumuman juara dapat dilihat melalui Instagram @civilweekuns 

 

V. KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta perlombaan adalah mahasiswa/i aktif jenjang D3/D4/S1 yang 

berhubungan dengan ilmu pembuatan bangunan dan jembatan dari 

Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. 

2. Setiap tim beranggotakan tiga mahasiswa/i dengan minimal satu orang dari 

Program Studi Teknik Sipil dan didampingi oleh satu dosen pembimbing 

dari perguruan tinggi yang sama 

3. Setiap perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengirimkan lebih dari satu 

tim.  

4. Setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam satu tim.  

5. Satu orang dosen diperbolehkan menjadi pembimbing maksimal untuk 2 

tim. 

http://www.civilweek.hms-uns.com/
http://civilweek@ft.uns.ac.id/


 

6. Tim yang lolos tahap seleksi proposal wajib konfirmasi untuk mengikuti 

final yang akan diadakan pada 9 November 2022.  

7. Peserta diwajibkan mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan. 

VI. PROSEDUR PENDAFTARAN 

Prosedur pendaftaran tim adalah sebagai berikut: 

1. Peserta mengunduh dan mengisi formulir pendaftaran mulai tanggal 8 

Agustus 2022 – 2 Oktober 2022 yang terdapat pada website 

www.civilweek.hms-uns.com 

2.  Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 200.000,-/tim yang 

dibayarkan melalui transfer ke rekening bank BANK BCA dengan rincian: 

Nomor Rekening : 0970964193 

Atas Nama  : NADIRA ZALFA ULINNUHA 

3. Konfirmasi pendaftaran dengan mengirimkan foto bukti pembayaran, nama 

tim dan nama perguruan tinggi sebelum 2 Oktober 2022 pukul 23.59 WIB 

ke Whatsapp 087867777609 (Adityo) atau 085955373618 (Baron) 

4. Pendaftar menyiapkan berkas berupa: 

a. Formulir pendaftaran, 

b. Scan KTM seluruh anggota tim, 

c. Scan bukti pembayaran, 

d. Scan surat keterangan mahasiswa/i aktif. 

5. Seluruh berkas tersebut dijadikan satu dalam satu file pdf dan diberi nama 

sesuai nama tim dan nama perguruan tinggi. (Contoh : Sipil 

Semar_Universitas Sebelas Maret.pdf).  

6. Peserta mengunggah file yang telah ditentukan di atas melalui link yang 

terdapat pada website www.civilweek.hms-uns.com sebelum 2 Oktober 

2022 pukul 23.59 WIB.  

http://www.civilweek.hms-uns.com/
http://www.civilweek.hms-uns.com/


 

VII. KETENTUAN TAHAP SELEKSI PROPOSAL 

Bagian 1 

Sistem dan Ketentuan Teknis Tahap Seleksi Proposal 

 

a. Seleksi proposal adalah tahap awal peserta Bridge Modelling Competition 

for College dengan sistem eliminasi berdasarkan penilaian proposal tiap tim 

oleh dewan juri. 

b. Proposal yang dimaksud pada poin (a) adalah proposal yang memuat 

rancangan jembatan serta analisis struktur jembatan yang dirancang. 

c. Peserta diminta merancang dan memodelkan struktur jembatan dengan 

material baja sesuai pembebanan yang ditentukan. 

d. Pembebanan yang dimaksud dalam poin (c) akan dijelaskan pada bagian 5. 

e. Peserta wajib mengirimkan: 

1. Proposal (Softfile) 

2. File hasil pemodelan jembatan dari aplikasi SAP 2000 maksimal v20.0 

(format file .SDB) 

f. File hasil pemodelan jembatan milik peserta yang dimaksud pada poin (e) 

akan digunakan untuk memeriksa apakah pemodelan struktur jembatan 

yang dibuat peserta sudah sesuai dengan hasil analisis yang tercantum pada 

proposal. 

g. Setiap tim hanya diperbolehkan mengirim satu proposal. 

h. Pada tahap seleksi proposal akan dipilih 5 (lima) tim terbaik untuk masuk 

dalam tahap final. 

i. Peserta yang dinyatakan lolos tahap seleksi proposal wajib melakukan 

konfirmasi ke panitia. Apabila konfirmasi tidak dilakukan sampai batas 

waktu berakhir, maka peserta dinyatakan mengundurkan diri. 

j. Segala keputusan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

 

 

 

 



 

Bagian 2 

Ketentuan Penulisan Proposal 

 

Ketentuan dalam tahap penulisan proposal Bridge Modelling Competition for 

College adalah sebagai berikut: 

a. Ukuran kertas yang digunakan A4 dengan aturan margin Top 3 cm, Left 4 

cm, Bottom 3 cm, Right 3 cm 

b. Format penulisan proposal menggunakan font Times New Roman ukuran 

12. 

c. Peserta wajib mendesain proposal sesuai dengan kreativitas dan ciri khas 

masing- masing tim. 

d. Format Proposal Bridge Modelling Competition for College disusun 

dengan format sistematika sebagai berikut: 

CW BMC COLLEGE_(nama tim)_(nama perguruan tinggi) 

1. Halaman Judul (Lampiran 1A Cover)  

2. Halaman Pengesahan (Lampiran 1B)  

3. Kata Pengantar  

4. Surat Pernyataan Orisinalitas Proposal (Lampiran 1C)  

5. Daftar Isi  

6. Daftar Gambar  

7. Daftar Tabel  

8. BAB I Pendahuluan  

a. Latar Belakang 

b. Rumusan Masalah 

c. Maksud dan Tujuan 

9. BAB II Perancangan Jembatan  

a. Dasar Teori Jembatan 

b. Dasar Teori Material  

c. Konsep Arsitektural Jembatan 

d. Konsep Struktur Jembatan  

e. Analisis Struktur Jembatan  

f. Metode Kontruksi Jembatan  



 

g. Inovasi dan Keunggulan Jembatan  

h. Perawatan Jembatan  

10. BAB III Penutup (Kesimpulan)  

11. Daftar Pustaka  

12. Lampiran 

a. Lampiran penunjang isi proposal (tabel, grafik, gambar, dan 

analisis struktur) 

b. Data diri tim dan dosen pembimbing lengkap beserta foto. 

(Lampiran 1D) 

c. Lembar penilaian proposal (Lampiran 1E) 

d. Visualisasi 3D jembatan 

e. Proposal dan file SAP 2000 dapat dikirim setelah peserta 

mengunggah file pendaftaran hingga paling lambat tanggal 7 

Oktober 2022 dalam bentuk softfile berupa RAR yang berisi 

proposal dengan format PDF dan file SAP2000 dalam bentuk 

“.SDB” ke alamat email civilweek@ft.uns.ac.id sebelum pukul 

21.00 WIB dengan nama file dan subjek: 

CW BMC COLLEGE_(nama tim)_(nama perguruan tinggi) 

 

e. Jumlah halaman proposal maksimal 100 halaman ditambah lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bagian 3 

Ketentuan Model Jembatan 

 

a. Bentang Jembatan Asli (L) : 120 m 

b. Lebar Jembatan Asli (B) : 17 m 

c. Lebar Lantai Kendaraan : 4 × 3,5 m 

d. Lebar Trotoar : 2 × 1,5 m 

e. Ruang Bebas Vertikal : Minimal 5,1 m 

f. Jenis Jembatan : Jenis jembatan dibebaskan kepada 

peserta disertai dengan alasan dan 

disesuaikan dengan ketentuan yang 

berlaku. 

g. Tumpuan/perletakan : Dibebaskan 

h. Kerangka Jembatan : Kerangka jembatan model ditentukan 

sesuai kreativitas peserta 

i. Baja : Baja untuk pemodelan jembatan di 

aplikasi SAP 2000 menggunakan mutu 

BJ 41 mengacu pada SNI 1729-2020. 

j. Beton : Beton dengan kuat tekan minimal 30 

MPa mengacu pada SNI 2847-2019. 

(Mutu tulangan dibebaskan). Material 

yang tidak ditentukan oleh panitia, 

dibebaskan kepada peserta sesuai 

standar yang berlaku. 

k. Peserta bebas menambahkan unsur-unsur penunjang estetika. 

l. Visualisasi model jembatan sesuai dengan lokasi jembatan yang dipilih 

peserta pada bagian 4 (minimal menggunakan aplikasi SketchUp), dengan 

skala dimensi asli. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bagian 4 

Ketentuan Lokasi Jembatan 

 

Nama Jembatan : Jembatan Jurang Gempal II 

Lokasi  : Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri , Jawa Tengah  

Koordinat  : -7.813566316959578, 110.9320772037755 

 

 

Jembatan Pokoh dan Jembatan Jurang Gempal II merupakan jembatan yang 

berada pada ruas Jalan Wonogiri – Ngadirojo, melintasi Sungai Bengawan Solo 

dan berfungsi sebagai penghubung antara Kabupaten Wonogiri dengan 

Kabupaten sekitarnya. Jembatan Jurang Gempal memiliki panjang 114,5 m dan 

lebar 4 m. Selisih elevasi antara Jembatan Pokoh dan Jembatan Jurang Gempal 

adalah 2,5 m dengan Jembatan Pokoh berada pada elevasi yang lebih tinggi. 

Jarak antara Jembatan Pokoh dan Jurang Gempal adalah 6 m dari tepi luar. 

 

Beberapa tahun setelah pendirian jembatan, hanya satu jembatan saja yang 

beroperasi yaitu Jembatan Pokoh. Hal ini dikarenakan kondisi Jembatan Jurang 

Gempal II yang sudah tidak layak karena jembatan tersebut dibangun pada masa 

kolonial Belanda, sehingga banyak konstruksi dari Jembatan Jurang Gempal II 

yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Akibat beroperasinya satu jembatan 

saja, seringkali menyebabkan tingginya kepadatan lalu lintas pada jam-jam 

sibuk. Namun, sejak tahun 2020, terlihat kondisi Jembatan Jurang Gempal II 

sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Pihak berwenang telah merenovasi 

hingga akhirnya jembatan dapat beroperasi kembali. Dari kondisi tersebut, 

peserta diharapkan dapat merancang ulang Jembatan Jurang Gempal II hingga 

menjadi jembatan baru yang memenuhi kriteria pada tema lomba. 



 

 

 

Bagian 5 

Ketentuan Pembebanan Jembatan 

a. Setiap peserta wajib merencanakan struktur jembatan menggunakan 

aplikasi SAP 2000 dengan pembebanan sesuai ketentuan perlombaan. 

b. Pembebanan pada aplikasi SAP 2000 mengacu pada SNI 1725:2016 dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Beban Mati: 

1. Struktur Jembatan 

2. Trotoar dengan ketinggian 28 cm [1] 

Beban Mati Tambahan: 

1. Perkerasan jalan dengan tebal 8 cm [1] 

2. Ornamen (railing jembatan, lampu, dan lain-lain)[2] 

3. Beban Genangan air 

Beban Lalu Lintas 

1. Beban Lajur D 

2. Beban Lajur T 

3. Beban Pejalan Kaki 

4. Beban Rem 

Aksi Lingkungan 

1. Beban Gempa mengacu pada SNI 2833:2016 [3] 

2. Beban Angin 

c. Perhitungan Lendutan menggunakan kombinasi Daya Layan 1 sesuai SNI 

1725:2016. 

 

Keterangan: 

[1] Dihitung dari pelat lantai jembatan 

[2] Peserta wajib mencantumkan ornamen untuk menambah nilai estetika 

jembatan 

[3] Data gempa diperoleh dari http://lini.binamarga.pu.go.id/ dengan 

ketentuan  tanah sedang

http://lini.binamarga.pu.go.id/


 

VIII. KETENTUAN TAHAP FINAL 

Bagian 1 

Sistem dan Ketentuan Teknis Tahap Final 

 

a. Tahap final diadakan secara luring di Universitas Sebelas Maret. 

b. Jumlah tim yang lolos untuk mengikuti tahap final sebanyak lima tim. 

c. Finalis wajib mengirimkan proposal (hardfile) sebanyak 3 rangkap paling 

lambat sampai di panitia per tanggal 4 November 2022 ke Sekretariat 

Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Sebelas Maret dengan alamat 

sebagai berikut : Gedung V Lantai 1 Fakultas Teknik Jalan Ir. Sutami 36A, 

Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah, 57126. 

d. Tahap final merupakan mekanisme lanjutan dari tahap seleksi proposal 

untuk menentukan Juara 1, Juara 2, Juara 3, dan Juara Favorit pada Bridge 

Modelling Competition for College CIVILWEEK UNS 2022. 

e. Tahap final yang dimaksud dalam poin (b) adalah tahap presentasi mengenai 

model jembatan. Tahap presentasi adalah tahap dimana finalis 

mempresentasikan hasil pemodelan jembatan kepada dewan juri. 

f. Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 adalah finalis dengan jumlah nilai kumulatif 

terbaik dari penilaian tahap seleksi proposal dan tahap final. 

g. Penilaian Juara Favorit berdasarkan vote terbanyak pada platform yang 

disediakan panitia pada saat final berlangsung. 

h. Video akan diunggah pada platform youtube CIVILWEEK UNS, sehingga 

dapat diakses oleh masyarakat luas. 

 

Bagian 2 

Ketentuan Presentasi 

 

a. Semua finalis mempersiapkan bahan presentasi berupa video visualisasi dan 

slideshow dalam bentuk powerpoint atau sejenisnya. 

b. Semua finalis mempresentasikan hasil pemodelan jembatan secara luring di 

Universitas Sebelas Maret. 

c. Video visualisasi jembatan minimal berisi: 

1. Profil anggota tim 



 

2. Latar belakang konsep model jembatan (pemilihan profil, geometri 

jembatan) 

3. Visualisasi model jembatan 

4. Penjelasan ornamen jembatan (jika ada) 

5. Perawatan jembatan 

d. Video pemodelan maksimal berdurasi 10 menit. 

e. Resolusi minimal video 720p dengan format .mp4, wajib memuat logo 

Civilweek dan asal universitas. 

f. Materi slideshow minimal meliputi: 

1. Latar belakang lokasi jembatan 

2. Metode konstruksi jembatan 

3. Konsep struktur dan konsep arsitektur jembatan 

4. Analisis struktur jembatan 

5. Inovasi dan keunggulan jembatan 

6. Perawatan jembatan 

g. Slideshow wajib memuat logo Civilweek dan asal universitas. 

h. Semua finalis mendapatkan alokasi waktu 15 menit untuk presentasi dan 25 

menit untuk tanya jawab dengan dewan juri. Apabila waktu presentasi telah 

habis sedangkan presentasi oleh peserta belum selesai maka panitia berhak 

menghentikan jalannya presentasi dan tidak ada waktu toleransi. 

i. Semua finalis wajib berpakaian standar kuliah, rapi, dan sopan. 

j. File presentasi dan video visualisasi dikirimkan maksimal tanggal 4 

November 2022 ke alamat email civilweek@ft.uns.ac.id sebelum pukul 

23.59 WIB dengan nama file dan subjek : 

CW Finalis BMC COLLEGE_(nama tim)_(nama perguruan tinggi) 

mailto:civilweek@ft.uns.ac.id
mailto:civilweek@ft.uns.ac.id
mailto:civilweek@ft.uns.ac.id


 

IX. KRITERIA PENILAIAN 

Kriteria Penilaian Bridge Modelling Competition for College adalah sebagai 

berikut: 

a. Tahap Seleksi Proposal (range nilai 1-100) 

1. Dasar Teori 

a. Konsep Struktur = …… ×  0,20 

Konsep struktur meliputi penjelasan mengenai konfigurasi rangka 

jembatan  yang dibuat peserta dari segi struktur jembatan. 

b. Konsep  Arsitektur = …… × 0,10 

Konsep arsitektur meliputi penjelasan mengenai desain geometri 

jembatan  yang dibuat peserta dari segi estetika jembatan. 

2. Kesesuaian dengan tema = …… × 0,25  

Model jembatan yang dibuat oleh peserta harus sesuai dengan tema 

lomba Bridge Modelling Competition for College CIVILWEEK UNS 

2022. 

3. Metode Konstruksi = …… × 0,15 

Penilaian meliputi metode konstruksi yang digunakan peserta untuk 

merealisasikan rancangan jembatan. 

4. Analisis Struktur =  …… × 0,20 

Analisis struktur meliputi analisis perancangan, pembebanan, dan 

kekuatan  komponen jembatan yang dibuat oleh peserta. 

5. Desain Proposal = …… × 0,05 

Desain proposal meliputi keindahan dalam penyusunan proposal dengan 

tetap memperhatikan unsur formal sebagai proposal. 

6. Perawatan Jembatan = …… × 0,05 

Perawatan jembatan meliputi tahapan maintenance jembatan setelah 

jembatan dibangun untuk jembatan yang berkelanjutan. 

 

b. Tahap Final (range nilai 1-100) 

1. Proposal = …… × 0.05 

Poin penilaian ini merupakan total poin (a) yang telah diperoleh finalis 

pada tahap seleksi proposal. 

 

 



 

2. Presentasi = …… × 0.30 

Penilaian presentasi meliputi penguasaan materi, kesesuaian materi 

presentasi dengan ketentuan poin VIII bagian 2, dan kesesuaian 

presentasi dengan proposal yang telah dibuat oleh finalis. 

3. Realisasi jembatan = …… × 0.10 

Realisasi jembatan adalah kemungkinan bahwa jembatan yang 

dimodelkan oleh finalis memiliki peluang untuk direalisasikan secara 

nyata. 

4. Video pemodelan jembatan = …… × 0.15  

Penilaian video pemodelan jembatan meliputi kesesuaian isi video 

dengan ketentuan poin VIII bagian 2 dan kedetailan model struktur 

jembatan. 

5. Efisiensi = …… × 0.20 

Efisiensi merupakan perbandingan antara beban yang dapat ditahan 

jembatan dengan kekuatan profil jembatan. Peserta akan mendapatkan 

poin berdasarkan perhitungan interpolasi dengan mempertimbangkan 

hasil efisiensi tertinggi dan efisiensi terendah. Efisiensi tertinggi akan 

memperoleh poin 100. Sedangkan, Efisiensi terendah akan memperoleh 

poin 50. 

6. Kekakuan Jembatan = …… × 0.20 

Peserta akan mendapatkan poin berdasarkan perhitungan interpolasi 

dengan ketentuan : 

- Hasil analisis lendutan terkecil dari peserta  akan memperoleh poin 

100. 

- Hasil analisis lendutan terbesar dari peserta akan memperoleh poin 

25. 

- Lendutan maksimal yang  diizinkan  sesuai dengan RSNI-T-03-

2005 untuk jembatan material baja dan RSNI-T-12-2004 untuk 

jembatan material beton. 

Perhitungan lendutan menggunakan kombinasi daya layan 1. 

 

Keterangan: 

[1] Total nilai pada poin a merupakan dasar penentuan peserta lolos ke tahap 

final. 

[2] Poin akhir yang diperoleh finalis adalah poin hasil penilaian tahap final (poin 

b) dikurangi dengan besar penalti. 



 

X. PELANGGARAN DAN DISKUALIFIKASI 

Ketentuan pengurangan poin (penalti) adalah sebagai berikut: 

1. Finalis yang presentasi model jembatannya tidak sesuai dengan 

proposal maka akan mendapatkan pengurangan nilai sebesar 20% 

pada semua poin penilaian tahap final. 

Peserta dinyatakan terdiskualifikasi dari perlombaan apabila: 

1. Peserta yang model jembatannya tidak sesuai dengan TOR. 

2. Desain jembatan model terbukti mengandung unsur plagiarisme. 

3. Terlambat dalam pengiriman file. 

4. Pelanggaran lain yang penaltinya belum tersebut diatas akan diberikan 

hukuman sesuai keputusan dewan juri dan panitia. 



 

XI. KETENTUAN PEMENANG 

1. Dari keseluruhan finalis, akan ditetapkan 3 besar juara sesuai dengan 

perolehan nilai tertinggi. 

2. Juara Favorit berdasarkan vote terbanyak di platform yang disediakan 

panitia secara realtime saat final berlangsung. 

3. Periode voting untuk juara favorit akan dilaksanakan pada final BMCC. 

4. Pengumuman 3 besar juara dan juara favorit dilaksanakan pada saat acara 

closing Civilweek 2022 tanggal 26 November 2022. 

5. Total hadiah juara adalah sebagai berikut: 

a. Juara I  : Rp 7.000.000 + Sertifikat + Vandel 

b. Juara II  : Rp 5.000.000 + Sertifikat + Vandel 

c. Juara III  : Rp 3.000.000 + Sertifikat + Vandel 

d. Juara Favorit : Rp 750.000 + Sertifikat + Vandel 

6. Keputusan pemenang adalah keputusan dewan juri dan panitia yang mutlak 

dan tidak dapat diganggu gugat.  

 

XII. CONTACT PERSON 

Apabila ada informasi terkait lomba yang kurang jelas dan perlu dipertanyakan, 

silahkan menghubungi Contact Person panitia dibawah ini: 

Adityo (087867777609) 

Baron  (085955373618) 


