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BAB I 

PENDAHULUAN 

    

A. LATAR BELAKANG    

Pembangunan Infrastruktur di Indonesia saat ini mengalami perkembangan 

yang pesat. Hal ini berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk di 

Indonesia. Semakin banyak pertumbuhan penduduk maka hasil limbah 

yang dihasilkan juga semakin banyak apabila hal ini dibiarkan terus 

menerus maka akan mengakibat kerusakan lingkungan. Hal  itu 

mendorong penerapan teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Beton merupakan salah satu material kontruksi yang penerapannya 

menggunakan teknologi baru. Salah satu contoh ialah penggunaan bahan 

aditif pada beton guna memenuhi kebutuhan dikondisi tertentu. Namun 

disisi lain, kerusakan lingkungan juga meningkat akibat tingginya 

kebutuhan pembangunan dibidang kontruksi. Sebagai contoh faktor 

kerusakan lingkungan di dunia kontruksi ialah eksploitasi material alam 

yang besar dan peningkatan kadar CO2 akibat penggunaan semen. 

Sehingga dibutuhkan sebuah inovasi pada beton untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Selain itu penerapan dilapangan juga harus 

mempertimbangkan aspek biaya, mutu, dan waktu agar workability, 

flowabilty, dan durabilty dalam pekerjaan beton dapat terpenuhi. Oleh 

karena itu diharapkan inovasi yang dikembangkan mampu dijadikan solusi 

untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan dan mutu 

pekerjaan dibidang kontruksi dapat dioptimalkan.  Tema yang diangkat 

pada Lomba Beton Nasional Sipil   

5th Confest tahun 2018 adalah ” Inovasi Beton  Mutu Tinggi Dengan 

Menggunakan Limbah Khas Daearah”  dengan tujuan untuk 

menemukan alternatif material penyusun beton ramah lingkungan yang 

berasal dari limbah khas dearah yang berlimpah yang memiliki inovasi 

untuk mencapai beton mutu tinggi dan kreatifitas yang dikembangkan oleh 

mahasiswa dalam bidang ketekniksipilan.  
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B. TUJUAN KEGIATAN  

Tujuan dari Lomba Beton Nasional 5th Confest tahun 2018 ini adalah :  

1. Menghimpun ide kreatif dan inovatif baru mahasiswa/i jurusan teknik 

sipil seIndonesia tentang beton ekonomis ramah lingkungan dengan 

limbah khas daerah yang memiliki mutu tinggi.   

2. Sebagai ajang pengaplikasian ilmu ketekniksipilan dibidang struktur 

beton.   

3. Memperdalam kemampuan mahasiswa/i jurusan teknik sipil dalam 

pembuatan beton.   

4. Mengajak mahasiswa/i untuk mengembangkan dan membuat inovasi 

terbaru guna pembangunan  di Indonesia.  

5. Mengajak mahasiswa/I untuk menggali potensi limbah daerah untuk di 

aplikasikan dalam bahan pembuatan beton 

  

C. NAMA KEGIATAN  

Lomba Beton Nasional 5th Confest tahun 2018    

  

D. TEMA LOMBA  

Tema dari lomba ini adalah Inovasi Beton  Mutu Tinggi Dengan 

Menggunakan Limbah Khas Daearah 

 

E. PESERTA KEGIATAN  

Persyaratan untuk peserta adalah:   

1. Peserta perlombaan adalah mahasiswa/i dari Perguruan Tinggi Negeri 

dan Swasta seluruh Indonesia tingkatan D3, D4 dan S1 jurusan Teknik 

Sipil.    

2. Setiap tim beranggotakan maksimal 3 mahasiswa/i dari Perguruan 

Tinggi yang sama.  



 
Universitas Bangka Belitung 

 

Laman: hmts.weebly.comEmail: confest.hmts@gmail.com
  

3. Setiap tim terdiri atas ketua dan 2 anggota.  

4. Setiap Perguruan Tinggi dapat mengirimkan lebih dari 1 tim.  

 

F . WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  

No. Kegiatan Tempat Tanggal 

1. Pendaftaran dan 

pengumpulan 

proposal 

Melalui Jasa Pengiriman 

(Pos, dll) Melalui 

Rekening Bank 

1 Juli 2018 s.d. 

27 Agustus 2018 

2. Pengumuman Lolos hasil 

Proposal 

Media Sosial sipil 5th 

Confest 

30 Agustus 2018 

3. Pembuatan Beton Perguruan Tinggi masing-

masing peserta 

05 September 2018 

4. Pengujian beton pada 

umur 7 hari dan 

pengiriman video 

Perguruan Tinggi masing-

masing peserta 

Melalui e-mail 

12 September 2018 

s.d. 

15 September 2018 

5. Pengumuman lolos hasil 

video beton 

umur 7 hari (finalis) 

Media Sosial sipil 5th Confest 17 September 2018 

6. Pembukaan CCE 

TECHNO 

SCIENCE 2018 

Universitas Bangka Belitung 01 Oktober 2018 

7. Technical Meeting Universitas Bangka Belitung 01 Oktober 2018 

8 Pengujian beton pada Laboratorium Teknik 

Sipil Universitas 

02 Oktober 2018 
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umur 28 hari 

Presentasi hasil karya 

Bangka Belitung 

9. Malam Puncak Menyesuaikan 05 Oktober 2018 

10. Field Trip Objek wisata pulau bangka 06 Oktober 2018 

11. Pengumuman Hasil Juara Universitas Bangka Belitung 04 Oktober 2018 

  

BAB II 

TAHAP SELEKSI PERLOMBAAN 

  

A. SELEKSI TAHAP I SELEKSI PROPOSAL 

Seleksi Tahap I merupakan tahapan seleksi ini berisi penilaian dari 

proposal sesuai dengan ketentuan paduan Lomba Beton Nasional Sipil 5th 

Confest  tahun 2018. Kemudian dari hasil penilaian tahap I terbaik dengan 

skor tertinggi untuk melanjutkan ke seleksi tahap II . 

Berikut tahapan seleksi I 

1. Pembuatan proposal oleh pihak peserta. 

2. Pengumpulan proposal oleh pihak peserta. 

3. Penilaian dewan juri dari hasil proposal. 

4. Pengumuman lolos seleksi tahap I akan melanjutkan ke tahap II 

  

B. SELEKSI TAHAP II SELEKSI PENGUJIAN BETON UMUR 7 HARI 

DAN PENGIRIMAN VIDEO 

Seleksi Tahap II merupakan tahapan seleksi ini berisi penilaian dari hasil 

kuat tekan beton umur 7 hari dan seleksi video. 

Berikut tahapan seleksi II 

1. Pengujian beton umur 7 hari dan pembuatan video oleh pihak 
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peserta. 

2. Pengumpulan video uji tekan beton umur 7 hari oleh pihak peserta. 

3. Penilaian dewan juri dari hasil pengujian. 

4. Pengumuman lolos seleksi tahap II (Penentuan Finalis) dengan hasil 

5 tim terbaik. 

 C. SELEKSI TAHAP III FINAL 

Seleksi Tahap III merupakan tahapan seleksi dari 5 tim finalis untuk 

menentukan Juara 1, Juara 2, dan Juara 3. Pada tahap ini perolehan skor 

finalis didapat dari hasil penilaian dewan juri berdasarkan hasil pengujian 

benda uji dan presentasi finalis dengan durasi waktu yang telah ditentukan 

pada Ketentuan Finalis Lomba Beton Nasional 5th Confest  tahun 2018. 

Berikut tahapan seleksi tahap III : 

1. Konfirmasi finalis kepada pihak panitia. 

2. Tim Finalis hadir di Universitas Bangka Belitung . 

3. Presentasi hasil karya oleh Tim finalis. 

4. Pengujian Kuat Tekan Benda Uji umur 28 hari. 

5. Penilaian Dewan Juri dan penentuan urutan pemenang. 

6. Pengumuman hasil pemenang lomba. 
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BAB III 

FASILITAS DAN PENGHARGAAN 

  

A. FASILITAS-FASILITAS  

 Seluruh finalis Lomba Beton Nasional 5th Confest tahun 2018 akan 

memperoleh piagam penghargaan. 

 Tim finalis mendapatkan fasilitas field trip wisata di Bangka. 

 Tim finalis mendapatkan fasilitas malam puncak kegiatan 1st CCE 

TechnoScience 

 Transportasi dari dan menuju tempat kedatangan, serta dari dan 

menuju tempat penginapan selama lomba berlangsung. 

  

B. PENGHARGAAN  

 Juara 1  : Rp. 3.500.000,00 + Trophy + Piagram Penghargaan   

 Juara 2  : Rp. 2.500.000,00 + Trophy + Piagam Penghargaan   

 Juara 3  : Rp. 2.000.000,00 + Trophy + Piagam Penghargaan   

Seluruh peserta yang lolos menjadi finalis akan mendapatkan sertifikat 

finalis.  
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BAB IV 

KETENTUAN TEKNIS PERLOMBAAN 

  

A. MEKANISME PENDAFTARAN   

1. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal  1 Juli 2018 s.d. 27 Agustus 2018.  

2. Peserta melakukan Pembayaran Registrasi sebesar Rp. 150. 000 

(pendaftaran dan pengumpulan proposal) ,  Rp. 150.000 ( pengumpulan  

video beton umur 7 hari) . 

3. Biaya pendaftaran dibayarkan melalui ATM  dengan no rekening BRI  

5789– 01–005940–53–7 a/n NELLY GUSNITA  

4. Formulir dapat diunduh di htmtsubb.weebly.com 

5. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengirimkan scan KTM dan scan 

surat keterangan aktif mahasiswa untuk masing – masing anggota tim, 

disertai dengan bukti pembayaran / transfer.  

Berkas pendaftaran ini dikirimkan melalui pos ke alamat : 

Kesekretariatan HMTS UBB 

Jl. Kampus Terpadu UBB, Kel. Balunijuk, Kec. Merawang, 

Kab. Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172 

dengan subjek : LBN_Nama Tim_Nama Perguruan Tinggi  

6. Setelah melakukan registrasi pendaftaran, setiap tim peserta wajib 

melakukan konfirmasi kepada panitia penyelenggara lomba melalui 

Whatsapp dengan format sebagai berikut :   

Konfirmasi Pendaftaran_ LBN_Nama Tim_Nama Perguruan Tinggi   

Kirim ke : 0812-6706-3017 (Azuan Kasmir) atau 0838-0228-3439 

(Dinda Oktaverina) 
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B. KETENTUAN PERLOMBAAN    

1. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta, tetapi hak cipta tetap 

dimiliki oleh pembuat karya.   

2. Peserta diwajibkan mengikuti jalannya perlombaan sesuai dengan 

jadwal dan peraturan perlombaan yang telah ditetapkan panitia.   

3. Segala informasi terbaru yang berkaitan dengan peraturan, ketentuan, 

dan teknis pelaksanaan lomba akan diinfokan melalui media social 5th 

Confest  tahun 2018.  

4. Segala keputusan panitia dan dewan juri mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat.   

5. Peserta yang telah mendaftar dianggap telah menerima dan 

menyetujui seluruh persyaratan dan peraturan perlombaan.   

6. Panitia berhak merubah peraturan dan ketentuan sewaktu-waktu bila 

dirasa perlu dan mendadak.   

7. Apabila peserta yang dinyatakan sebagai finalis tidak melalukan 

konfirmasi sampai batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 20 

September 2018 pukul 23.59 WIB, maka tim finalis ini secara 

otomatis dinyatakan mengundurkan diri atau gugur dan selanjutnya 

digantikan dengan peringkat dibawahnya. Tim dengan nilai paling 

tinggi akan keluar sebagai pemenang.   

8. Apabila terdapat 2 tim dengan nilai yang sama, maka keputusan 

sepenuhnya ada ditangan dewan juri untuk menentukan tim terbaik 

sebagai pemenang.   

9. Bila pada waktu perlombaan peserta melakukan pelanggaran yang 

disengaja maupun tidak, maka juri dapat memutuskan untuk 

melakukan diskualifikasi.   

  

C. KETENTUAN BERKAS SELEKSI TAHAP I  
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1. Berkas seleksi tahap 1 berisi proposal.  

2. Berkas peserta diserahkan kepada panitia dengan batas waktu tanggal 

27 Agustus 2018.   

3. Berkas diserahkan kepada panitia yang terdiri dari :    

a. Proposal karya 

b. Fotocopy KTM tiap anggota 

c. Surat Keterangan Aktif tiap anggota 

Peserta wajib melakukan konfirmasi setelah melakukan pengiriman 

proposal melalui Whatsapp : 

Pengiriman Karya_ LBN_Nama Tim_Nama Perguruaan Tinggi Kirim 

ke : 

0812-6706-3017 (Azuan Kasmir) atau 0838-0228-3439 (Dinda 

Oktaverina) 

 

      D . KETENTUAN PENGIRIMAN PENGUJIAN BETON UMUR 7 HARI 

1. Berisi video dokumentasi pengujian beton umur 7 hari 

2. Pengiriman video pada tanggal 12 – 15 September 2018 

    

E. KETENTUAN PENULISAN PROPOSAL  

Penulisan proposal harus berdasarkan ketentuan sebagai berikut :   

1. Proposal ditulis menggunakan bahasa Indonesia baku dengan tata 

bahasa dan ejaan yang disempurnakan (EYD).   

2. Proposal diketik dengan spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan 

menggunakan jenis dan ukuran huruf  “Times New Roman 12”   

3. Margin :  

 Left   : 4 cm.   
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 Right    : 3 cm.   

 Top   : 3 cm.   

 Bottom : 3 cm.   

4. Jumlah halaman proposal maksimal 30 halaman, terhitung dari mulai 

abstrak sampai lampiran.     

5. Sistematika penulisan proposal harus berisi sebagai berikut:  

a) Cover   

Berisi judul karya, logo institusi (universitas/institut), nama-nama 

anggota, nama institusi, tahun pembuatan karya.  

b) Lembar Pengesahan  

c) Daftar Isi   

Berisi daftar halaman dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar 

gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.   

d) Abstrak   

Pada bagian ini berisi tujuan, target kuat tekan beton rencana, 

metode mix design yang akan dipakai dalam pencapaian mutu 

tersebut, dan pemakaian bahan tambah alami untuk menghasilkan 

kuat tekan yang tinggi. Abstrak harus mampu menguraikan secara 

cermat dan singkat tentang perencanaan beton yang diusulkan.    

e) BAB I Pendahuluan   

Pada bagian pendahuluan berisi :  

 Latar belakang masalah   

 Perumusan masalah   

 Tujuan   

 Manfaat   

f) BAB II Tinjuan Pustaka   

Pada bagian ini berisi teori atau literatur yang melandasi ide yang 

diusulkan sesuai acuan primer (standart nasional/SNI) dan jurnal 
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ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Uraikan dengan jelas 

kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari 

penyusunan proposal.      

g) BAB III Metode Pelaksanaan   

Berisi tentang alur pelaksanaan pembuatan karya, dimulai dari 

pemilihan material bahan tambah alami, metode pengujian 

material, metode mix design, metode pembuatan benda uji.   

h) BAB IV Hasil dan Pembahasan   

Berisi tentang pembahasan dari hasil analisa atau hasil dari 

penelitian. Pada bagian ini berisi :  

 Data uji material yang digunakan   

 Inovasi bahan tambah  

 Perhitungan mix desain benda uji  

 RAB pembuatan beton per m3  

 Pengaplikasian dan keunggulan beton di lapangan  

i) BAB V Penutup  

Pada bagian penutup berisi :  

 Kesimpulan   

 Saran   

j) Daftar pustaka   

k) Lampiran-lampiran    

 Surat keterangan data uji material yang digunakan dari Kepala 

Laboratorium atau Kepala Jurusan masing-masing perguruan 

tinggi   

 Daftar analisa harga satuan bahan material yang digunakan 

dari daftar harga bahan dari toko material ( minimal 3 daftar 

harga dari toko) sesuai dengan daerah asal universitas/institut 

yang bersangkutan.  
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l) Gambar detail beton dengan material ramah lingkungan dalam 1 

lembar A4.  

m) Proposal dijilid dengan menggunakan kertas buffalo biru muda.  

  

  

E. KETENTUAN VIDEO DOKUMENTASI   

Setiap tim diwajibkan membuat Video Dokumentasi dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

a. Membuat video pembuatan beton dengan maksimal durasi maksimal 

15 menit.   

 Dengan isi video :   

 Pengenalan Peserta   

 Pengenalan bahan dan alat yang digunakan   

 Mix design beton   

 Proses pencampuran bahan   

 Proses pencetakan beton ke bekisting   

 Penempelan identitas benda uji.   

 Pelepasan beton dari bekisting/cetakan   

 Proses curing/perawatan benda uji   

 Penimbangan Benda uji   

 Pengujian Kuat tekan benda uji umur 7 hari   

b. Video diedit dengan menambahkan logo Universitas Bangka Belitung 

di pojok kanan atas dan logo masing-masing Perguruan Tinggi di 

pojok kiri atas,  serta di pojok kanan bawah dicantumkan nama tim dan 

nama Perguruan Tinggi.  

c. Video dokumentasi dikirimkan/diunggah bersamaan dengan Proposal  

melalui email confest.htms@gmail.com 
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F. KETENTUAN MATERIAL  

1. Material ramah lingkungan yang berasal dari limbah khas daerah yang 

digunakan dapat berupa material yang mudah ditemukan dan tidak 

merusak lingkungan, maupun material yang sudah tidak terpakai . 

2. Material ramah lingkungan dapat berupa material organik dan non 

organik.  

3. Peserta wajib mencantumkan hasil analisa material dari laboratorium 

masing -masing peserta pada lampiran proposal karya.   

4. Peserta wajib mencantumkan daftar harga satuan bahan/material pada 

lampiran proposal sesuai dengan daerah asal peserta.   

5. Pada pembuatan beton, peserta diperbolehkan menggunakan bahan-

bahan addtive, mineral, admixture, serta bahan-bahan yang dianggap 

layak dan mencantumkan penggunaannya secara jelas pada makalah.   

6. Peserta dilarang menambahkan bahan apapun sebagai tulangan beton 

seperti kayu, bambu, karet, plastik, baja dan pipa besi serta bahan lain 

yang dinilai tidak layak sebagai bahan campuran beton.   

  

G. KETENTUAN PEMBUATAN & PENGUJIAN BENDA UJI  

1. Peserta wajib melakukan pembuatan dan pengujian benda uji di 

masing-masing perguruan tinggi.   

2. Identitas, atribut, dan tanggal pembuatan benda uji harus diberikan 

dengan cara menempelkan kertas identitas sesuai dormat yang sudah 

ditentukan 

Benda Uji ke -               :  

Nama Tim                     :  

Asal Universitas            :  
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Tanggal Pembuatan     :  

 Dimensi :  

 Model Uji Beton berbentuk silinder.  

 Diameter Model Uji  : 30 cm   

 Tinggi Model Uji  : 15 cm .  

 Jumlah sample  : 6 (enam) buah.  

3. Pengujian kuat tekan pada 3 (tiga) benda uji :    

 Pengujian rata rata kuat tekan 3 (tiga) buah benda uji pada umur 7 

hari diuji di universitas masing masing.   

 Bila peserta lolos tahap 2, peserta wajib membawa 3 (tiga) benda 

uji umur 28 hari tepat tanggal 02 Oktober 2018 

 Pengujian dilakukan ditempat  Laboratorium  Teknik Sipil 

Unversitas Bangka Belitung. (Seleksi Tahap Final).  

  

H. KETENTUAN FINALIS   

1. Tim Finalis wajib datang ke Universitas Bangka Belitung untuk 

pengujian benda uji dan mempresentasikan hasil karya.   

2. Tim Finalis wajib membawa 3 buah benda uji untuk keperluan 

penilaian dewan juri.    

3. Presentasi dilakukan secara terbuka.   

4. Adapun waktu presentasi selama 15 menit dan tanya jawab selama 10 

menit.   

5. Materi presentasi dikumpulkan ke panitia pada saat registrasi.   

6. Jika peserta membutuhkan perlengkapan dan software lainnya untuk 

keperluan presentasi maka peserta wajib menyediakannya sendiri 

perlengkapan dan laptop yang dilengkapi software tersebut (tidak ada 

penambahan waktu pada saat penginstalan aplikasi).   
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7. Pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2018 

dalam acara penutupan 1st TechnoScience 2018.  

  

I. PRESENTASI   

1. Peserta wajib menyiapkan materi presentasi dalam bentuk softfile 

dengan format .ppt yang dikemas dalam bentuk CD   

2. Perserta wajib menyiapkan print out presentasi yang diperbanyak 3 kali 

untuk dewan juri.   

3. Presentasi dilakukan secara terbuka dihadapan dewan juri dan peserta 

lain.    

4. Materi presentasi ialah:   

 Dasar Pemilihan Material Ramah Lingkungan  berupa limbah khas 

daerah 

 Perencanaan Desain Model Beton  

 Prediksi Tingkat Mutu Model Beton Ramah Lingkungan   

 Fungsi Utama dan Fungsi Tambahan Model Beton   

  

J. PENGUJIAN BETON   

1. Model Uji dikumpulkan kepada panitia paling lambat saat Technical 

Meeting.  

2. Urutan Presentasi dan Pengujian akan diundi saat Technical Meeting.  

3. Dimensi Alat Uji:   

 Diameter  : 15 cm   

 Tinggi   : 30 cm   

4. Apabila diketahui Model Uji menggunakan besi ataupun tulangan 

dalam pembuatan nya maka panitia dan dewan juri berhak 

menghentikan pengujian dan peserta dianggap gugur pada tahap 

pengujian.  
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K. KRITERIA PENILAIAN  

  TAHAP I   

Proposal yang diterima oleh panitia akan dinilai berdasarkan :  

 Inovasi Desain Beton (35%)   

 Sistematika dan Substansi Penulisan Proposal (15%)   

 Tipe Konstruksi dapat menciptakan beton mutu tinggi dengan 

perpaduan material yang ramah lingkungan (30%)   

 Ekonomis (20%)     

TAHAP II   

Penilaian Model Uji berupa:   

 Kemampuan mempresentasikan model beton (10%)   

 Implementasi desain beton ekonomis dengan material limbah khas 

daerah (40%)   

 Tingkatan Mutu yang didapat dari desain model beton (50%)    
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