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NAMA KEGIATAN 

Bridge Modelling Competition for High School (BMC for High School) Civilweek UNS 

2022. 

 

TEMA 

“Innovative, Efficient, and Economical Bridge Construction” 

 

LATAR BELAKANG 

Jembatan merupakan prasarana transportasi yang dipakai sebagai penyebrangan di atas 

halangan. Halangan ini dapat berupa bukit, lembah, bahkan sungai. Jembatan sangatlah 

penting bagi kehidupan manusia. Jembatan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan 

mobilisasi dan distribusi dari satu daerah ke daerah lainnya, baik barang maupun orang. 

Jembatan yang baik tidak hanya dilihat dari aspek keefektifan menahan beban, tetapi 

dilihat juga dari efisiensi pembuatan jembatan tersebut, baik dari segi ekonomi maupun 

waktu pengerjaan. Oleh karena itu, tahun ini Bridge Modelling Competition for High 

School (BMC for High School) Civilweek UNS 2022 mengangkat tema “Innovative, 

Efficient, and Economical Bridge Construction”.  

Untuk mewadahi kreatifitas para siswa dalam menerapkan pengetahuannya dalam 

merancang sebuah jembatan yang efektif dan efisien, diperlukan suatu rangkaian kegiatan 

yang dapat menjadi simulasi perancangan jembatan tersebut. Maka dari itu, Himpunan 

Mahasiswa Sipil Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta mengadakan kegiatan 

Bridge Modelling Competition for High School (BMC for High School) Civilweek UNS 

2022 sebagai wadah bagi para siswa untuk mendorong dan menumbuh-kembangkan 

kreativitas siswa dalam bidang perencanaan rancangan jembatan. 

 

TUJUAN KEGIATAN 

Tujuan umum yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Bridge Modelling 

Competition for High School (BMC for High School) Civilweek UNS 2022 ini adalah 

mengenalkan teknik sipil ke siswa sma smk dan memberikan wadah untuk  membangkan 

kreativitas dan inovasi siswa dalam bidang perencanaan rancangan jembatan.   
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TIMELINE  

Waktu dan tempat pelaksanaan BMC for High School yaitu sebagai berikut : 

1. Pendaftaran 

Hari / tanggal : 1 Agustus 2022 – 23 Oktober 2022 

Waktu 

Via : Website civilweek.hms-uns.com 

2.  Technical Meeting 

 Hari / tanggal : Sabtu, 29 Oktober 2022 

 Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai 

 Via : Zoom (Link akan diberikan melalui grup Whatsapp oleh 

panitia 

3.  Civil Short Class 

 Hari / tanggal : Minggu, 30 Oktober 2022 

 Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d 12.30 WIB 

 Via : Zoom (Link akan diberikan melalui grup Whatsapp oleh 

panitia 

4.  Perakitan Jembatan 

 Hari / tanggal : 30 Oktober – 10 November 2022 

 Waktu : Pukul 00.00 WIB s/d 23.59 WIB 

 Via : Dokumentasi di Drive 

5.  Pengujian Beban Jembatan 

 Hari / tanggal 

 Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai 

 Tempat : Student Center Universitas Sebelas Maret 

 

: Pukul 00.00 WIB s/d 12.00 WIB

: Sabtu, 12 November 2022

https://civilweek.hms-uns.com/
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6.  Closing and Awarding Moment 

 Hari / tanggal 

 Waktu : Menyesuaikan Pihak Panitia Closing Civilweek 2022 

 Via : Youtube CivilWeek HMS. 

 

KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta adalah siswa/siswi dari SMA/SMK/MA atau sederajat se-Indonesia. 

2. Peserta adalah siswa/siswi yang berada dalam satu tingkat yang sama atau berbeda 

tingkatan. 

3. Peserta tidak diperbolehkan berasal dari sekolah yang berbeda.  

4. Setiap sekolah mengirimkan tim peserta yang terdiri dari 3 orang siswa dan 1 orang 

pembimbing. Setiap sekolah diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu tim dengan 

satu pembimbing yang sama sebagai perwakilan sekolah tersebut. 

5. Tidak ada batasan jumlah tim yang boleh berpartisipasi dalam 1 sekolah. 

6. Setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam 1 tim. 

7. Selama jadwal perlombaan, peserta lomba memakai seragam yang menunjukkan 

identitas dari sekolah masing-masing (boleh memakai seragam olahraga sekolah). 

 

FASILITAS DARI PANITIA 

1. Semua peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian acara BMC for High School dari 

awal sampai akhir. 

2. Peserta akan memperoleh 12 batang balsa berukuran 3×3 mm2 dengan panjang 1 m 

dan satu buah Lem G yang akan dikirimkan ke sekolah masing-masing untuk merakit 

jembatan kepada semua peserta. 

3. Certificate untuk seluruh peserta dan guru pembimbing, 

4. Short Course tentang teknik sipil dan jembatan rangka sederhana. 

5. Hadiah bagi para juara yang akan dijelaskan pada bagian HADIAH 

PERLOMBAAN. 

 

 

 

: Sabtu, 26 November 2022
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PENDAFTARAN 

1. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 1 Agustus – 23 Oktober 2022 dengan mengisi 

formulir pendaftaran pada website civilweek.hms-uns.com 

2. Berkas yang harus disiapkan antara lain : 

1) Pas foto 3x4 pembimbing dan seluruh anggota tim. (Dijadikan 1 file pdf) 

2) Scan Kartu Pelajar atau Surat Keterangan Aktif Bersekolah seluruh anggota tim. 

(Dijadikan 1 file PDF) 

3) Scan Surat Pernyataan setuju dengan ketentuan lomba yang formatnya dapat 

diunduh di website civilweek.hms-uns.com 

4) Bukti Pembayaran 

Semua berkas diatas dalam bentuk PDF (Portable Document Format). 

3. Melakukan pembayaran sebesar Rp150.000,- sebagai biaya pendaftaran. 

rekening berikut : 

BCA 

0970964193 

a/n Nadira Zalfa Ulinnuha 

4. Melakukan konfirmasi pembayaran dengan format : 

 

CW22_BMCHS_Bukti Bayar_(Nama Tim)_(Nama Sekolah) 

Contoh : CW22_BMCHS_ Bukti Bayar_Tim Sipil Jaya_SMA Nusantara 

 

kepada contact person : 

Fauzy Kurniain  (Whatsapp: 0858 8904 6659) 

Arnandhika Arsya D  (Whatsapp: 0822 2056 0503) 

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus – 23 Oktober 2022 melalui nomor

https://civilweek.hms-uns.com/
https://civilweek.hms-uns.com/
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TECHNICAL MEETING  

1. Technical Meeting merupakan penjelasan ulang mengenai aturan, tata tertib lomba, 

TOR Perlombaan, serta rangkaian kegiatan lomba. Panitia memberikan kesempatan 

bagi peserta untuk bertanya. 

2. Technical Meeting boleh dihadiri oleh seluruh anggota tim dan pembimbing atau 

hanya perwakilan tim saja. 

3. Setiap tim hanya diperbolehkan bergabung menggunakan satu device. 

4. Jika tim tidak dapat menghadiri Technical Meeting diwajibkan untuk menghubungi 

Contact Person. 

5. Peserta yang tidak menghadiri Technical Meeting akan dianggap mengerti dan 

menyetujui tentang pelaksanaan lomba. 

Link Technical Meeting akan dibagikan melalui grup whatsapp oleh panitia. 

 

CIVIL SHORT CLASS 

1. Civil Short Class merupakan acara pengenalan dunia teknik sipil dan pembahasan 

materi mengenai konsep struktur dan bahan dalam perancangan jembatan. Di akhir 

acara, akan dilaksanakan kuis singkat yang wajib diikuti oleh setiap tim yang hadir. 

2. Civil Short Class wajib dihadiri oleh seluruh anggota tim. 

3. Semua peserta akan dikenalkan dan dijelaskan materi mengenai teknik sipil dan 

dasar-dasar perancangan jembatan secara sederhana. 

4. Peserta dapat bertanya pada saat sesi materi berlangsung. 

5. Di akhir acara setiap tim wajib mengerjakan kuis dan mengirimkan cukup satu 

jawaban kuis untuk setiap tim nya. 

6. Materi kuis merupakan materi yang dijelaskan pada sesi penjelasan. 

7. Hasil perolehan nilai kuis merupakan bagian dari penilaian pemahaman.   

Link Materi dan Kuis akan dibagikan melalui grup Whatsapp oleh panitia. 
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PERAKITAN JEMBATAN 
 

KASUS DESAIN (DESIGN CASES) DAN KRITERIA JEMBATAN  

 

 

Gambar 1 Ilustrasi Lereng dan Jurang yang ada di Desa Sumur 

 

 Desa Sumur merupakan salah satu desa pertanian yang terletak di Kecamatan 

Nusuk, Bringin. Kondisi topografi desa gedangan sendiri merupakan desa di daerah 

pegunungan dan banyak terpisahkan oleh lereng dan jurang yang dalam. Mayoritas 

masyarakatnya merupakan pertanian sayur dan bunga. Setiap kali panen dan ingin 

menjual hasil panen ke pasar masyarakat disana harus menempuh jalan sejauh 15 km 

memutari jurang untuk  sampai ke Pasar Kembang.   

Pada tahun 2022 ini pemerintah daerah Bringin mengusulkan rencana untuk 

pembukaan jalan alternatif dan jembatan baru untuk mempermudah akses masyarakat 

tanpa harus memutari jurang sejauh 6 km.  Berdasarkan survei sementara, jurang yang 

akan di bangun jembatan memiliki kedalaman 36 m sehingga diputuskan jembatan yang 

akan dibuat merupakan jembatan dengan struktur rangka batang karena tidak 

memungkinkan membangun jembatan beton dengan tiang penyangga pada sungai jurang 

yang sangat dalam tersebut.  

Rencana pembangunan jembatan tersebut akan segera dilakukan survey lebih 

lanjut oleh Pemda Bringin dan dijadwalkan akan segera diumumkan spesifikasi jembatan 

yang harus dibuat di bulan November nanti. 
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KETENTUAN DESAIN/RANCANGAN JEMBATAN 

1. Material 

a. Setiap tim akan memperoleh 12 kayu balsa berukuran 3×3 mm2 dengan panjang  

1 m dan satu buah lem G. 

b. Jembatan hanya boleh dibuat dari kayu balsa yang disediakan dan dapat dikenali 

oleh panitia. 

c. Kayu balsa yang telah diberikan boleh ditekuk, dipotong dan di amplas.  

d. Bahan-bahan selain kayu balsa tidak diperbolehkan dalam pembuatan jembatan. 

e. Jembatan tidak boleh kotor, diberi cat, ataupun dilapisi dengan zat-zat apapun 

(kecuali spidol untuk menandai titik pembebanan). 

f. Untuk batang jembatan boleh dirangkap. 

2. Sambungan 

a. Metode sambungan hanya diperbolehkan menggunakan lem G. 

b. Sambungan tidak boleh dipaku dan diikat dengan cara apapun (hanya boleh 

menggunakan lem G tanpa ditambah dengan bahan campuran lain). 

3. Desain dan Dimensi 

a. Desain jembatan dibebaskan sesuai kreativitas peserta. 

b. Jembatan harus mampu menghubungkan oleh jurang sepanjang 300 mm. 

c. Panjang jembatan yang diperbolehkan adalah 300 - 350 mm dihitung dari bagian 

terluar jembatan. 

d. Lebar jembatan yang diperbolehkan adalah 60 - 80 mm dihitung dari bagian 

terluar jembatan. 

e. Tinggi jembatan diperbolehkan adalah 90 - 150 mm dihitung dari bagian terluar 

jembatan. 

Gambar 2 Contoh Ilustrasi Ukuran Tampak Samping dan Tampak Depan Jembatan 

(Gambar ini hanya ilustrasi ukuran, bukan bentuk yang diharuskan) 
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f. Struktur yang dibuat harus dapat dikenali sebagai jembatan. 

g. Jembatan harus mampu dilewati balok dengan ukuran lebar 50 dan tinggi 70 

mm. (Area bebas minimal di dalam jembatan berukuran 50×70 mm2) 

h. Struktur jembatan harus simetris (bentuknya sama apabila dibagi dua dari 

tengah). 

i. Jembatan harus memiliki penyangga horizontal yang berfungsi sebagai tempat 

meletakkan plat pembebanan. 

j. Berat maksimal jembatan yang dirakit adalah  30 gram. Selebihnya akan 

dianggap sebagai kelebihan berat. 

k. Beban yang diperhitungkan dalam kompetisi maksimal 60 kg (selebihnya tidak 

masuk dalam penilaian efisiensi). 

 

SISTEM PERAKITAN 

Perakitan jembatan akan di lakukan di sekolah masing-masing peserta dengan 

menggunakan bahan dan spesifikasi yang diberikan oleh panitia. Proses perakitan 

jembatan harus sesuai dengan ketentuan berikut : 

1. Semua peserta merakit desain jembatan di sekolah masing- masing sesuai 

dengan waktu ditentukan.  

2. Peserta bebas mengkreasikan model jembatan yang akan dibuat.  

3. Jembatan dirakit oleh peserta dalam satu tim dan tidak dibantu selain anggota 

tim. 

4. Peserta wajib mendokumentasikan proses perakitan jembatan dengan ketentuan  

a. Memperlihatkan seluruh anggota tim yang ikut serta dalam perakitan 

b. Proses perakitan direkam dengan video timelapse  

c. Akhir video diperlihatkan jembatan yang sudah selesai dirakit. 

d. Maksimal durasi video ± 5 menit 

5. Jembatan yang telah selesai dirakit peserta wajib disimpan oleh peserta sampai 

dengan hari pengujian jembatan. 

6. Sisa kayu balsa dari perakitan jembatan wajib disimpan oleh peserta sampai 

dengan hari pengujian jembatan. Sisa kayu peserta masuk ke dalam penilaian 

efisiensi ekonomi. 
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SISTEM PENGUMPULAN 

1. Sistem pengumpulan jembatan 

a) Semua peserta yang telah merakit jembatan dapat menyimpan jembatannya 

dan sisa kayu balsa dari perakitan jembatan sampai dengan hari H untuk 

dikumpulkan dan diuji di lokasi perlombaan pada tanggal 12 November 2022. 

b) Bagi peserta yang tidak dapat hadir dalam pengujian jembatan pada tanggal 

12 November 2022 dapat menghubungi CP Panitia untuk mengirimkan 

jembatan, sisa kayu balsa, dan surat pernyataan kepada panitia.  

● Jembatan, sisa kayu balsa, dan  surat pernyataan yang dikirimkan 

harus sudah diterima panitia maksimal tanggal 10 November 2022. 

● Segala kerusakan jembatan akibat pengiriman sepenuhnya 

merupakan tanggung jawab peserta. Sehingga, diharapkan peserta 

dapat mengemas jembatan seaman mungkin untuk menghindari 

kerusakan. 

2. Sistem pengumpulan dokumentasi perakitan jembatan  

Peserta wajib mengirimkan seluruh bentuk dokumentasi dengan batas pengumpulan 

sampai dengan tanggal 10 November 2022 Dengan ketentuan sebagai berikut : 

a) Peserta mengumpulkan foto jembatan yang sudah di rakit berupa foto dari 

bagian, samping, bagian depan, bagian atas dan bagian bawah 

jembatan(Dijadikan 1 File PDF). File diupload melalui Google Form yang 

akan diberikan oleh panitia. Format penamaan File : Nama Tim_Asal 

Sekolah_Foto Jembatan 

b) Video Dokumentasi Perakitan dapat di upload ke google drive milik peserta dengan 

format penamaan Folder Google Drive : Nama Tim_Asal Sekolah_Video 

Perakitan 

c) Peserta mengumpulkan bukti pengerjaan berupa video timelapse yang 

menunjukkan partisipasi keseluruhan anggota tim dalam membuat maket 

jembatan dari awal hingga akhir. Pengumpulan video dilakukan melalui 

pengisian Google Form dengan mencantumkan link Folder Google Drive 

dimana video diupload. Email panitia yaitu bmchscivilweek@gmail.com 

diberi akses untuk mengedit Google Drive yang ada. 
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d) Google Form akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2022 dan batas 

pengisian Google Form sampai dengan tanggal 10 November 2022. Google 

Form akan dibagikan melalui Whatsapp Group. 

 

PENGUJIAN PEMBEBANAN JEMBATAN  

Hari pengujian jembatan akan dilakukan di Student Center UNS dan di siarkan secara 

langsung melalui akun youtube Civilweek HMS UNS pada tanggal 12 November 2022. 

Babak penilaian akhir termasuk dengan checking, penilaian, dan pembebanan. Peserta 

yang datang, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut, 

1. Final pengujian jembatan dihadiri oleh satu orang perwakilan tim.  

2. Peserta yang hadir wajib didampingi oleh guru pembimbing. 

3. Peserta wajib membawa maket jembatan yang telah dirakit dan sisa potongan 

kayu balsa. 

4. Peserta wajib menggunakan masker dan memenuhi protokol kesehatan,  

5. Peserta membawa formulir pendaftaran timnya yang di cetak dengan format kertas 

A4 dan surat pernyataan untuk melakukan registrasi ulang di lokasi perlombaan. 

6. Wajib hadir tepat waktu sebelum pengujian di mulai. 

Bagi peserta yang tidak dapat hadir pada hari pengujian jembatan, segala kegiatan 

termasuk dengan checking dan pembebanan akan diwakilkan oleh panitia. Peserta dapat 

menyaksikan melalui disiarkan secara langsung akun youtube Civilweek HMS UNS. 

 

SISTEM PENERIMAAN CHECKING  

Sistem Penerimaan : 

a. Peserta dapat mengumpulkan jembatan dan sisa kayu balsa ke panitia di lokasi 

perlombaan nantinya. 

b. Jembatan yang dibawa untuk diuji haruslah jembatan yang dirakit oleh peserta 

dan sesuai dengan dokumentasikan pada proses perakitannya. 

c. Jembatan yang diterima panitia akan disimpan dan ditampilkan pada display 

perlombaan sampai dengan waktu checking dan pembebanan. 

d. Sisa kayu balsa akan diterima panitia dan dinilai poin ekonomisnya. 

e. Segala kerusakan jembatan yang terjadi sebelum jembatan diterima oleh panitia 

sepenuhnya merupakan tanggung jawab peserta. 
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f. Apabila jembatan yang dikumpulkan merupakan jembatan yang berbeda atau 

bukan merupakan jembatan yang dirakit peserta dan tidak sesuai dengan 

ketentuan. Maka peserta akan didiskualifikasi. 

Sistem Checking : 

a. Proses Cheking akan disaksikan langsung oleh perwakilan tim di lokasi 

perlombaan dan disiarkan melalui disiarkan secara langsung akun youtube 

Civilweek HMS UNS. 

b. Semua desain konstruksi dan material jembatan akan diperiksa panitia sebelum 

pembebanan.  

c. Pengecekan berkaitan dengan panjang, lebar, tinggi, berat, area bebas dan 

kerusakan. 

d. Seluruh struktur jembatan harus berada dalam batas – batas peraturan yang telah 

ditentukan.  

e. Jembatan yang rusak dan tidak memenuhi ketentuan akan didiskualifikasi dari 

perlombaan.  

 

SISTEM PEMBEBANAN 

a. Beban akan diberikan melalui plat pembebanan yang memiliki dimensi : Panjang 50 

mm, lebar 50 mm, tebal 5 mm. 

b.  Plat pembebanan akan diletakkan di tengah jembatan dan hanya boleh mengenai 

batang horizontal saja. (tidak boleh ada struktur jembatan sama sekali yang 

menyentuh plat pembebanan) 

 

Gambar 3 Ilustrasi Peletakan Plat Beban pada Bagian Penyangga Horizontal 

c. Plat pembebanan tidak diperbolehkan diletakkan di badan jembatan, hanya 

diperbolehkan untuk diletakkan pada batang penyangga horizontal. 
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d. Beban yang diperhitungkan dalam kompetisi maksimal 60 kg (selebihnya tidak 

masuk dalam penilaian efisiensi). 

e. Jembatan akan ditempatkan pada bagian tengah meja pembebanan dengan salah satu 

sisi ditahan (diasumsikan sebagai sendi).  

 

Gambar 4 Ilustrasi Pemasangan Jembatan Pada Meja Pengujian 

 

f. Pengujian pembebanan jembatan akan dilakukan oleh peserta atau perwakilan panitia 

g. Peserta yang menguji akan diberikan safety gear yang dipakai ketika melakukan 

pengujian. 

h. Jembatan akan dibebani menggunakan tong yang diisi dengan kerikil secara bertahap 

oleh peserta. 

i. Pembebanan pada jembatan akan dihentikan ketika terjadi kegagalan pada jembatan. 

Kegagalan dari jembatan yang dimaksud adalah apabila jembatan hancur, salah satu 

batang atau bagian jembatan mengalami kerusakan (seperti batang kayu patah dan 

sambungan lepas). 

j. Berat beban jembatan yang diperhitungkan adalah beban maksimal beban jembatan 

sampai jembatan mengalami kerusakan. 

 

SISTEM PENILAIAN 

1. Penilaian Pemahaman 

Penilaian Pemahaman untuk bertujuan mengetahui pemahaman semua peserta 

mengenai konsep struktur dan bahan dalam perancangan jembatannya. Poin 

pemahaman merupakan hasil perolehan skor quiz peserta pada sesi materi dan kuis 

yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2022. 
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2. Penilaian Efisiensi Kekuatan 

Penilaian Efisiensi Kekuatan untuk bertujuan untuk mengetahui perbandingan 

kekuatan beban dengan beban jembatan itu sendiri dengan rumus sbb: 

Poin Kekuatan = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛

(𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐽𝑒𝑚𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 + (2×𝐾𝑒𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡))
  

Contoh Perhitungan : 

Diketahui ketentuan berat maksimal jembatan adalah 30 gr dan berat maksimal beban 

yang diperhitungkan 60 kg (selebihnya tidak masuk dalam penilaian efisiensi). 

Contoh 1 

Berat Beban  : 62,5 kg 

Berat Jembatan  : 28,4 gr  

Poin Kekuatan = 
60000

(28,4+(2×0))
= 2112,67 poin 

Contoh 2 

Berat Beban  : 45,5 kg 

Berat Jembatan  : 32,1 gr 

Poin Kekuatan =
45500

(30+(2×2,1))
  = 1253,44 poin 

3. Penilaian Efisiensi Ekonomi 

penggunaan kayu balsa dalam proses pembuatan jembatan dengan rumus sbb : 

𝑃𝑜𝑖𝑛 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 =  
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑎)

40
 

Contoh 1 

Batang 1  : 1000mm 

Batang 2  : 670mm (dibulatkan ke bawah : 600mm) 

Batang 3  : 120mm (dibulatkan ke bawah : 100mm) 

 

Poin Ekonomi = 
(1000+600+100)

40
 = 42,5 poin  

 

 

 

 

Penilaian Efisiensi Kekuatan untuk bertujuan mengetahui keekonomian dan efisiensi
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HADIAH PERLOMBAAN 

Para pemenang dalam lomba BMC for High School akan mendapatkan hadiah berupa : 

1. Juara 1   : Rp3.000.000,00 + Trophy + Sertifikat + Souvenir 

2. Juara 2   : Rp2.000.000,00 + Trophy + Sertifikat + Souvenir 

3. Juara 3   : Rp1.000.000,00 + Trophy + Sertifikat + Souvenir 

Penghargaan bagi tim yang memiliki poin tertinggi di masing-masing penilaian dan 

memiliki desain paling bagus berupa : 

1. Si Paling Paham   : Rp500.000,00 + Souvenir 

2. Si Paling Kuat  : Rp500.000,00 + Souvenir 

3. Si Paling Irit   : Rp500.000,00 + Souvenir 

4. Si Paling Estetik  : Rp500.000,00 + Souvenir 

 

CLOSING AND AWARDING MOMENT 

1. Closing and Awarding Moment merupakan acara puncak sekaligus penutup 

Civilweek yang didalamnya akan diumumkan juara-juara perlombaan. 

2. Closing and Awarding Moment akan dilaksanakan via Youtube pada akun CivilWeek 

HMS. 

3. Waktu pelaksanaan menyesuaikan pihak panitia Closing Civilweek 2022 

 

SANKSI DAN PELANGGARAN 

1. Juri dan panitia berhak mendiskualifikasi peserta, jika peserta tidak mematuhi 

peraturan yang sudah tertera pada TOR BMC for High School Civilweek UNS 2022. 

2. Juri dan panitia mempunyai hak penuh untuk menilai atau mengevaluasi hasil karya 

tim   peserta. 

3. Juri dan panitia berhak memperingatkan sampai mendiskualifikasi tim peserta jika 

terbukti melakukan kecurangan, melanggar aturan, dan menimbulkan ketidaktertiban  

selama waktu  pelaksanaan lomba. 

4. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

5. Hasil karya sepenuhnya menjadi milik panitia. 

6. Ketentuan lainnya yang belum tertera ditentukan kemudian oleh panitia dengan 

seadil-adilnya. 
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PENGANTAR 

Sebelum memasuki materi tentang 

struktur Jembatan Rangka Batang Statis 

Tertentu, kalian perlu mengingat kembali 

materi sekolah kalian yang relatif sederhana 

dan pernah diajarkan dalam pelajaran Fisika 

yaitu, Momen Gaya(Torsi), Reaksi- Aksi, 

Gaya Aksial Tarik dan Tekan.  

MOMEN GAYA(TORSI) 

Adalah besaran gaya yang tegak lurus 

sumbu batang yang diberikan untuk memutar 

suatu benda terhadap suatu poros tertentu. 

Torsi dirumuskan sebagai berikut,  

 
𝑴 = 𝑷 × 𝑳 

M  : Momen (Nm) 

P  : Gaya (N) 

L  : Jarak ke poros (m) 

AKSI-REAKSI 

“Jika benda I mengerjakan gaya 

terhadap benda II maka benda II 

mengerjakan gaya pada benda I yang 

besarnya sama, tetapi dengan arah yang 

berlawanan dengan arah gaya dari benda.” 

Hukum 3 Newton. Contohnya sebagai 

berikut, 

 
Anak tersebut melakukan gaya aksi (F) 

menarik pohon dengan tali, sebenarnya 

timbul gaya reaksi (F’) yang menahannya. 

GAYA AKSIAL TEKAN DAN TARIK 

Gaya aksial tekan adalah gaya yang 

menekan searah dengan sumbu batang yang 

mengakibatkan batang memendek. Gaya 

tekan bernilai negatif (-) 

 
Gaya aksial tarik adalah gaya yang 

menarik searah dengan sumbu batang yang 

mengakibatkan batang memanjang. Gaya 

tarik bernilai positif (+) 

 
BAGIAN-BAGIAN JEMBATAN 

TUMPUAN 

TUMPUAN SENDI sering disebut 

dengan engsel karena cara bekerja mirip 

dengan cara kerja engsel. Jadi batang 

berporos pada tumpuan. Sehingga ketika 

diberi gaya vertikal akan ditahan 

tumpuan(Reaksi Vertikal) dan ketika diberi 

gaya horizontal akan ditahan tumpuan(Reaksi 

Horizontal). (2 reaksi) 

 
TUMPUAN ROLL biasanya berupa 

silinder. Jadi jembatan diletakan diatas 

silinder, sehingga ketika diberi gaya vertikal 

akan ditahan tumpuan(Reaksi Vertikal) dan 

ketika diberi gaya horizontal akan meluncur 

karena tidak tertahan. (1 reaksi) 

BATANG 

Adalah penyusun rangka jembatan, dapat 

terbuat dari kayu, baja, dll. Batang nanti yang 

akan mengalami Gaya Tarik / Gaya Tekan 

akibat adanya beban. 
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BUHUL/JOINT 

Adalah titik bertemunya batang-

batang jembatan atau sambungan antara 

rangka jembatan. 

STRUKTUR STATIS TERTENTU 

(RANGKA BATANG) 

Adalah struktur yang paling 

sederhana, Struktur ini hanya memiliki 3 gaya 

reaksi pada tumpuan. Biasanya pada jembatan 

menggunakan dua tumpuan yaitu tumpuan 

sendi (2 reaksi) dan tumpuan roll (1 reaksi) 

Contoh struktur statis tertentu adalah balok 

sederhana, jembatan rangka batang, dll.Untuk 

memastikan suatu struktur termasuk statis 

tertentu atau tidak dapat menggunakan 

rumusan dibawah ini,  

Untuk mengetahui struktur rangka 

batang termasuk struktur statis tertentu yang 

stabil atau tidak dapat digunakan rumus 

jumlah batang harus lebih besar sama dengan  

dua kali jumlah buhul dikurangi jumlah reaksi 

𝐽𝑚𝑙ℎ 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 ≥ 2 × 𝐽𝑚𝑙ℎ 𝐵𝑢ℎ𝑢𝑙 − (𝐽𝑚𝑙ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖) 

 

MACAM-MACAM BENTUK 

STRUKTUR RANGKA BATANG 

 

 

6 ∶ 2 × 5 − (2 + 1) 

6 ≤ 7 (𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙) 

 

7 ∶ 2 × 5 − (2 + 1) 

7 ≥ 7 (𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙) 

STRUKTUR RANGKA BATANG  

Adalah suatu struktur rangka yang 

terbentuk dari rangkaian batang-batang yang 

bertemu pada buhul-buhul dan membentuk 

suatu struktur yang stabil.  

KONSEP kerja rangka batang adalah 

ketika struktur rangka diberi beban atau gaya 

pada bagian tertentu, beban tersebut akan 

disalurkan dan disebarkan ke batang-batang 

yang lain, sehingga beban tersebut tidak 

terlalu membebani 

bagian tertentu karena 

sudah disebarkan. 

Bentuk susunan 

struktur rangka batang 

bermacam - macam. 

Ada bentuk “Pratt” 

ditemukan oleh 

Thomas&Caleb Prat 

1844, bentuk“Parker” 

dimana bentuk rangka 

atasnya dibuat    

melengkung, Bentuk 

“K Truss” bentuknya 

seperti susunan huruf 

K. 

 



MATERI BMC HS 2022 

(JEMBATAN RANGKA BATANG) 

 
Setelah ini akan memasuki 

perhitungan perancangan 

jembatan rangka batang 

sederhana dengan urutan 1. 

Reaksi perletakan, 2. Gaya 

aksial tekan-tarik pada 

batang dengan metode Titik 

Buhul, 3. Perancangan 

penampang batang dengan 

konsep tegangan  

REAKSI PERLETAKAN  

VERTIKAL TUMPUAN 

Reaksi terjadi 

apabila rangka diberi beban maka ujung-

ujung tumpuan tersebut akan menahan 

rangka. Reaksi arah vertikal  timbul pada 

tumpuan sendi maupun roll akibat beban 

vertikal yang pada rangka Pada kasus ini 

reaksi terjadi pada tumpuan A dan B. 

REAKSI PERLETAKAN  

HORIZONTAL TUMPUAN 

Adalah reaksi arah horizontal yang 

timbul pada tumpuan sendi akibat beban 

horizontal yang terjadi pada rangka Pada 

kasus ini tidak terjadi reaksi horizontal karena 

tidak ada gaya horizontal. 

1.1 REAKSI VERTIKAL A (RAV)  

 
Untuk menghitung bersarnya reaksi tumpuan 

di A maka kita perlu memporoskan rangka 

pada titik B dan mengabaikan tumpuan A. 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑘𝑠𝑖 

𝑅𝑎𝑣 × 𝐿𝑎𝑏 = 𝑃 × 𝐿𝑝𝑏 

𝑅𝑎𝑣 × 4 = 10 × 2 

𝑅𝑎𝑣 = 20/4 

𝑅𝑎𝑣 = 5 𝑁 

1.2 REAKSI VERTIKAL B (RBV) 

 
Untuk menghitung bersarnya reaksi tumpuan 

di B maka kita perlu memporoskan atau 

memomenkan rangka pada titik A dan 

mengabaikan tumpuan B. 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑘𝑠𝑖 

𝑅𝑏𝑣 × 𝐿𝑏𝑎 = 𝑃 × 𝐿𝑝𝑎 

𝑅𝑏𝑣 × 4 = 10 × 2 

𝑅𝑏𝑣 = 20/4 

𝑅𝑏𝑣 = 5 𝑁 

1.3 KONTROL REAKSI 

 

𝐽𝑚𝑙ℎ 𝑔𝑎𝑦𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖 = 𝐽𝑚𝑙ℎ 𝑔𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 

5 𝑁 + 5𝑁 = 10 𝑁 

10 𝑁 = 10 𝑁 

(𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟) 
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GAYA DALAM 

METODE TITIK BUHUL 

 Gaya aksial tekan atau 

tarik disebut juga gaya dalam 

batang. Dalam metode titik 

buhul ini kita dapat 

menghitung besarnya gaya 

beban yang terdistribusi ke 

setiap batang menggunakan 

konsep kesetimbangan vektor 

gaya pada arah sumbu X 

maupun Y pada titik buhul 

dengan persamaan ⅀Fx = 0 

dan ⅀Fy = 0 pada setiap buhul. Perhitungan 

gaya  dilakukan satu-persatu di setiap buhul 

dengan syarat pengerjaan : harus memulai 

pengerjaan pada buhul yang maksimal 

hanya ada 2 batang yang tidak diketahui 

gayanya. Untuk lebih jelasnya pada contoh 

berikut, 

2.1 POTONGAN BUHUL A 

Kita harus memulai perhitungan pada buhul 

yang terdapat pada salah satu tumpuan. 

 

⅀𝐹𝑦 = 0 

𝑅𝐴𝑉 + 𝐹𝐴1 × sin 60° = 0 

5 + 𝐹𝐴1 × 0.87 = 0 

𝐹𝐴1 × 0.87 = −5 

𝐹𝐴1 = −5.77 𝑁 

⅀𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝐴2 + 𝐹𝐴1 × cos 60° = 0 

𝐹𝐴2 + (−5.77) × 0.5 = 0 

𝐹𝐴2 − 2.89 = 0 

𝐹𝐴2 = 2.89 𝑁 

2.2 POTONGAN BUHUL 1 

Kita dapat menghitung buhul 1 terlebih 

dahulu karena pada buhul 1 kita sudah tahu 

nilai gaya F1A dan tersisa dua dua gaya batang 

yang belum diketahui yaitu F12 dan  F13 . 

Sedangkan kita belum boleh menghitung 

buhul 2 karena ada tiga gaya batang yang 

belum di ketahui yaitu F21, F23 dan  F2B.  

Catatan :  FA1 = F1A (Sama), F12 = F21 

(Sama), hal ini berlaku untuk gaya batang 

yang lain  

 

⅀𝐹𝑦 = 0 

𝐹1𝐴 × cos 30° + 𝐹12 × cos 30° = 0 

(−5.77) × 0.87 + 𝐹12 × 0.87 = 0 

𝐹12 × 0.87 = 5 

𝐹12 = 5.77 𝑁 

⅀𝐹𝑥 = 0 

𝐹12 × sin 30° + 𝐹13 − 𝐹1𝐴 × sin 30° = 0 

5.77 × 0.5 + 𝐹13 − (−5.77) × 0.5 = 0 

𝐹13 + 5.77 = 0 

𝐹13 = −5.77 𝑁 

2.3 POTONGAN BUHUL 2 

Kita sudah dapat menghitung buhul 2 karena 

pada buhul 2 kita sudah tahu nilai gaya F21 dan 

F2A, tersisa dua dua gaya batang yang belum 

diketahui yaitu F23 dan  F2B . 
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⅀𝐹𝑦 = 0 

𝐹21 × cos 30° + 𝐹23 × cos 30° − 10 = 0 

5.77 × 0.87 + 𝐹23 × 0.87 − 10 = 0 

𝐹23 × 0.87 = 5 

𝐹23 = 5.77 𝑁 

⅀𝐹𝑥 = 0 
𝐹23 × cos 60° + 𝐹2𝐵 − 𝐹21 × cos 60° − 𝐹2𝐴 = 0 

5.77 × 0.5 + 𝐹2𝐵 − (5.77) × 0.5 − 2.89 = 0 

𝐹2𝐵 − 2.89 = 0 

𝐹2𝐵 = 2.89 𝑁 

 Kita sudah selesai menghitung gaya 

dalam, karena rangka simetris maka sisi 

sebaliknya memiliki nilai yang sama. 

2.4 RAKPITULASI GAYA DALAM 

Batang Gaya (N) Jenis (Tekan/Tarik) 

A-1 -5.77 Tekan (-) 

A-2 2.89 Tarik (+) 

1-2 5.77 Tarik (+) 

1-3 -5.77 Tekan (-) 

3-2 5.77 Tarik (+) 

B-2 2.89 Tarik (+) 

B-3 -5.77 Tekan (-) 

 

TEGANGAN 

Tegangan yang di maksud bukan tegangan 

listrik lho. Tegangan yang ini didefinisikan 

sebagai gaya per satuan luas. dirumuskan 

sebagai : 

𝜎 =  
𝐹

𝐴
 

σ  : Tegangan (Mpa) / N/mm2 

F : Gaya Tarik/Tekan (N) 

A : Luas Penampang (mm2) 

KUAT MATERIAL 

Setiap material pasti memiliki batas kekuatan 

atau memiliki tegangan maksimal sebelum 

material tersebut patah/hancur. Dalam teknik 

sipil kita banyak menggunakan material baja 

dan beton. Kedua material ini saling 

melengkapi dimana baja memiliki kuat tarik 

yang tinggi, tapi kuat tekannya lemah. 

Sedangkan, beton memiliki kuat tekan yang 

tinggi tapi, kuat tariknya lemah. 

SAFETY FACTOR 

Faktor keamanan adalah faktor yang 

menunjukkan tingkat kemampuan suatu 

bahan teknik menerima beban dari luar, yaitu 

beban tekan maupun tarik. Faktor ini identik 

dengan perbandingan antara tegangan ijin 

(allowable stress) dengan tegangan terbesar 

(maksimum stress) yang terjadi. Intinya kita 

harus melebihkan 

kekuatan dari batas 

minimal yang 

diperlukan. Tidak 

sama dengan batas 

minimal, tapi harus 

lebih besar. 

KEBUTUHAN 

BATANG 

 Material kayu 

memiliki sifat yang 

mirip dengan baja 

yaitu memiliki kuat 

tarik yang tinggi, 
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tapi kuat tekannya lemah. Dalam contoh 

kasus ini kita misalkan kayu memiliki 

tegangan tarik max 2 N/mm2 dan tegangan 

tekan max 1 N/mm2.   

 Supaya Jembatan tidak patah maka 

kamu harus memperkecil tegangan yang 

terjadi supaya tidak lebih besar dari tegangan 

maksimalnya. Selanjutnya kita akan tentukan 

luas minimal agar tegangannya tidak melebihi 

batas dengan rumus berikut, 

𝜎𝑚𝑎𝑥 ≥  
𝐹

𝐴
 

𝐴 ≥
𝐹

𝜎𝑚𝑎𝑥
 

σ max : Tegangan Maksimal (Mpa) / N/mm2 

F : Gaya Tarik/Tekan (N) 

A  : Luas Penampang (mm2) 

 Salah satu cara memperkecil tegangan 

adalah memperbesar luas penampang balok 

yaitu dengan merangkap atau 

menggabungkan dua balok atau lebih. Jika 

kita memiliki batang balsa ukuran 2×2 mm2 

maka luas penampang batangnya 4mm2. Jika 

kita rangkap dua batang balsa maka luas 

penampang batangnya akan menjadi 8mm2. 

Berikut contoh penggunaanya,  

3.1 BATANG A-1 

Batang ini mengalami gaya tekan -5.77 N, 

maka kita menggunakan batasan tegangan 

tekan maksimal kayu yaitu 1 N/mm2.  

              𝐴 ≥  
5.77

1
 

𝐴 ≥ 5.77𝑚𝑚2 

Dibutuhkan 2 batang balsa 

(8 mm2). 

3.2 BATANG A-2 

Batang ini mengalami 

gaya tarik 2.89 N, maka 

kita menggunakan batasan 

tegangan tarik maksimal 

kayu yaitu 2 N/mm2.  

𝐴 ≥  
2.89

2
 

𝐴 ≥ 1.45𝑚𝑚2 

 1 batang balsa (4 mm2) saja cukup. 

3.3 BATANG 1-2 

Batang ini mengalami gaya tarik 5.77 N, 

maka kita menggunakan batasan tegangan 

tekan maksimal kayu yaitu 2 N/mm2.  

𝐴 ≥  
5.77

2
 

𝐴 ≥ 2.89𝑚𝑚2 

 1 batang balsa (4 mm2) saja cukup. 

3.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN 

BATANG 

Kita sudah selesai menghitung  

kebutuhan batang karena rangka simetris 

maka sisi sebaliknya memiliki nilai yang 

sama. 

Batang Gaya (N) Kebutuhan Batang 

A-1 -5.77 2 batang (8 mm2) 

A-2 2.89 1 batang (4 mm2) 

1-2 5.77 1 batang (4 mm2) 

1-3 -5.77 2 batang (8 mm2) 

3-2 5.77 1 batang (4 mm2) 

B-2 2.89 1 batang (4 mm2) 

B-3 -5.77 2 batang (8 mm2) 

Inilah hasil akhirnya, dari jembatan yang 

tadinya hanya garis sketsa bisa dirancang 

bentuk dan kebutuhan materialnya supaya 

kuat. Inget bulet item itu bukan paku ya!!!! 




