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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia 

yang memiliki sekitar 17.000 pulau di dalamnya dan dipisahkan oleh daerah 

perairan seperti laut, danau, sungai, dan juga hambatan lainnya. Hal tersebut 

dapat menjadi penghambat mobilitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap 

suatu daerah sehingga tidak menutup kemungkinan daerah tersebut akan 

tertinggal dan konektivitas antar daerah tidak akan terbentuk dengan baik. 

Maka dari itu, untuk meningkatkan konektivitas antar daerah diperlukan 

suatu infrastruktur pendukung sebagai penghubung antar wilayah atau 

daerah tersebut. Jembatan menjadi suatu inovasi sekaligus solusi di bidang 

infrastruktur yang memberikan kemudahan dalam mengoptimalkan 

mobilitas masyarakat, serta meminimalisasi dampak buruk bagi lingkungan 

sekitar. Adanya jembatan sebagai fasilitas penunjang mobilitas masyarakat 

berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, pasalnya mobilitas 

masyarakat merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara 

keseluruhan. 

Jembatan merupakan salah satu infrastruktur yang memiliki variasi 

yang cukup luas, baik dari segi fungsi, material, lokasi, maupun tipe 

strukturnya. Maka dari itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang 

mendalam tentang proses dan komponen sehingga jembatan yang dirancang 

dan dibangun dapat bekerja secara optimal dan relatif mudah untuk 

dikerjakan hingga tahap pemeliharaan selanjutnya. Banyak jembatan yang 

menonjolkan nilai estetikanya, salah satunya yaitu Jembatan Suramadu. 

Jembatan Suramadu adalah salah satu jembatan yang ada di Indonesia 

sekaligus sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu 

menghubungkan Pulau Madura dan Jawa. Jembatan tersebut tidak hanya 

berfungsi sebagai penghubung, tetapi juga sebagai destinasi wisata 

masyarakat dan tak bisa dimungkiri juga menjadi landmark di nusantara 

terutama di Pulau Jawa dan Madura.  

Kondisi geografis Indonesia yang terletak di pertemuan antara tiga 

lempeng tektonik, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan 

Lempeng Pasifik menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan 

gunung berapi terbanyak di dunia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia 

menjadi salah satu negara dengan potensi gempa bumi tertinggi di dunia, 

baik gempa vulkanik maupun tektonik. Bencana alam seperti gempa bumi 

itulah yang menjadi tantangan bagi para engineer untuk dapat membangun 

infrastruktur, termasuk jembatan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. 

Selain memperhatikan nilai estetika, pembangunan suatu infrastruktur 

termasuk jembatan juga harus memperhatikan berbagai aspek lainnya 

seperti aspek kekuatan material, aspek cara pengerjaan, serta perakitan 

jembatan dan sebagainya. Adanya pembangunan jembatan yang belum 



 

sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia menjadi tantangan sekaligus 

inovasi bagi mahasiswa teknik sipil untuk bisa mengembangkan ide-ide dan 

gagasan dalam hal perakitan jembatan untuk berkontribusi dalam 

pembangunan jembatan di Indonesia. Hal ini bisa dikembangkan dan 

disalurkan melalui kompetisi Sustainable Bridge Competition (SBC). 

Kompetisi ini bertujuan untuk menjadi wadah pengembangan potensi 

mahasiswa Teknik sipil agar dapat berinovasi dalam merancang jembatan 

yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan diharapkan 

Sustainable Bridge Competition (SBC) ini dapat memberikan gambaran 

lebih luas mengenai Teknik sipil. 

 

 

B. Tujuan 

1. Mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam merancang jembatan 

dengan menerapkan ilmu-ilmu ketekniksipilan; 

2. Sebagai wadah bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan bidang ilmu 

ketekniksipilan yang berkaitan dengan perancangan jembatan; 

3. Sebagai wadah untuk menampung ide kreatif serta  inovatif dengan 

meningkatkan rasa keingintahuan terhadap perkembangan jembatan 

di Indonesia; 

4. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kompetitif 

dalam menciptakan terobosan rancangan jembatan yang dapat 

mendukung pembangunan berkelanjutan. 

 

 

C. Tema 

Tema yang diusung dalam Sustainable Bridge Competition 11th Civil in 

Action adalah 

“Wujud Nyata Pilar Pembangunan Berkelanjutan melalui 

Perancangan Desain Jembatan yang Efisien dan Inovatif” 

Tema ini diambil dengan berfokus pada :  

1. Pilar pembangunan yang berkelanjutan berupa desain jembatan 

dengan mengutamakan hasil yang efisien dan inovatif; 

2. Rancangan jembatan yang efisien adalah rancangan yang sesuai 

dalam penggunaan sumber daya, waktu pengerjaan, bahan material, 

dan biaya yang dikeluarkan; 

3. Rancangan jembatan yang inovatif adalah rancangan yang memiliki 

inovasi atau hal baru pada konfigurasi struktur, sambungan, metode 

perakitan, dan metode perawatan. 

Kemudian dengan harapan rancangan jembatan ini dapat meminimalkan 

dampak negatif pada aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. 



 

PELAKSANAAN ACARA 

 

 

A. Timeline Lomba 

 

Kegiatan Tanggal 

Registrasi Peserta 13 Februari – 12 Maret 2023 

Perilisan Soal dan Pengerjaan 

Rilis TOR Soal 13 Maret 2023 

Proposal 13 Maret - 16 April 2023 

Pengumuman Finalis 5 Mei 2023 

Fabrikasi oleh Finalis 6 Mei - 2 Juli 2023 

Tahap Final 

Checking Site Finalis 4 Juli 2023 

Presentasi 5 Juli 2023 

Perakitan dan Pengujian 6 Juli 2023 

Pengumuman Juara 7 Juli 2023 

 

 

 

B. Persyaratan Peserta 

Adapun ketentuan peserta yang berpartisipasi di Sustainable Bridge 

Competition 11th Civil in Action sebagai berikut: 

1. Setiap tim terdiri dari dua mahasiswa sebagai peserta dan satu dosen 

pembimbing dari perguruan tinggi yang sama; 

2. Peserta merupakan mahasiswa/i aktif jenjang D3/D4/S1 dari 

Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta di Indonesia; 

3. Setiap tim minimal beranggotakan satu mahasiswa/i Program Studi 

Teknik Sipil dan/atau peserta lain berasal dari program studi yang 

berkaitan dengan perancangan/modeling jembatan; 

4. Setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam satu tim; 

5. Setiap Perguruan Tinggi diperkenankan untuk mengirim lebih dari 

satu tim untuk berpartisipasi dalam perlombaan; 

6. Tim yang lolos ke tahap final diperbolehkan untuk membawa tim 

support sebanyak 0 – 3 peserta (hal ini bersifat opsional). Tim 

support wajib berasal dari perguruan tinggi yang sama; 

7. Peserta wajib mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh 

pihak panitia. 

 

 



 

 

C. Mekanisme Pendaftaran 

1. Periode pendaftaran dimulai pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 

08.00 hingga 12 Maret 2023 pukul 23.59 dan TOR soal akan rilis 

pada tanggal 13 Maret 2023; 

2. Peserta diharapkan untuk membayar biaya pendaftaran sebesar 

Rp300.000/tim yang dapat dilakukan dengan cara transfer ke 

rekening 1370021763731 Bank Mandiri atas nama Maria Credisia 

I N T A dengan menambahkan kode unik 13 (nominal yang 

dibayarkan menjadi Rp300.013,00); 

3. Dalam proses transaksi/transfer, peserta diharapkan untuk 

menambahkan keterangan “Registrasi SBC 2023” pada kolom 

keterangan/catatan pembayaran; 

4. Setelah transfer berhasil dilakukan, peserta diharapkan untuk 

menyimpan bukti pembayaran.  

5. Registrasi dapat dilakukan melalui website Civil in Action pada 

bagian Sustainable Bridge Competition atau dapat diakses melalui 

laman https://ciaugm.com/sbc/; 

6. Masing masing peserta diwajibkan untuk mengunggah postingan  

twibbon pada slide pertama dan poster Sustainable Bridge 

Competition pada slide kedua yang dapat diakses melalui link 

https://bit.ly/TwibbonSBC11thCIA di akun Instagram masing 

masing dan menyertakan link bukti postingan pengunggahan 

twibbon pada formulir registrasi; 

7. Perwakilan tim diharapkan mengisi formulir dan mengunggah 

dokumen dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (JPG/JPEG/PNG) 
Format penamaan file: KTM_Nama Tim_Nama Peserta 
Contoh: KTM_All Stars_Nayla Putri 

b. Scan surat keterangan mahasiswa aktif (JPG/JPEG/PNG) 
Format penamaan file: SKMA_Nama Tim_Nama Peserta 
Contoh: SKMA_All Stars_Nayla Putri 

c. Pas foto 3x4 (JPG/JPEG/PNG) 
Format penamaan file: Pasfoto_Nama Tim_Nama Peserta 
Contoh: Pasfoto_All Stars_Nayla Putri 

d. Scan bukti pembayaran (JPG/JPEG/PNG) 
Format penamaan file: Bukti Pembayaran_Nama Tim 
Contoh: Bukti Pembayaran_All Stars 

8. Peserta yang telah berhasil mengisi formulir pendaftaran akan 

mendapatkan email dari pihak panitia SBC 2023 yang berisi 

pemberitahuan bahwa peserta telah resmi terdaftar pada event 

Sustainable Bridge Competition 2023; 

9. Ketua tim diharapkan untuk bergabung pada grup WhatsApp dan 

Google Classroom melalui tautan yang tercantum dalam email dari 

pihak panitia SBC 2023; 

https://ciaugm.com/sbc/
https://bit.ly/TwibbonSBC11thCIA


 

10. Apabila peserta tidak menerima balasan email dalam waktu 1x24 

jam, maka peserta dapat menghubungi contact person (CP) yang 

tersedia; 

11. Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik 

kembali. 

 

 

D. Sistem Pelaksanaan Babak Penyisihan 

 Babak penyisihan merupakan babak pertama yang wajib diikuti oleh 

setiap tim yang telah terdaftar pada Sustainable Bridge Competition 11th 

Civil in Action. Pada babak penyisihan, peserta mengumpulkan proposal 

rancangan jembatan yang nantinya akan diseleksi oleh panitia dengan 

metode blind review dan dipilih 8 tim terbaik untuk mempresentasikan isi 

proposalnya dan merakit rancangan jembatannya pada tahap final. 

Ketentuan terkait proposal dan perancangan jembatan akan dijelaskan lebih 

lanjut pada bagian Ketentuan Babak Penyisihan. 

 

 

E. Sistem Pelaksanaan Babak Final 

 Babak final merupakan babak kedua dari rangkaian Sustainable 

Bridge Competition 11th Civil in Action. Babak final wajib diikuti oleh tim 

peserta yang dinyatakan lolos dari babak penyisihan oleh panitia. Pada 

babak final, peserta melakukan presentasi dan perakitan dihadapan dewan 

juri mengenai rancangan jembatan yang telah dibuat. Kemudian, dilakukan 

pengujian pembebanan pada prototype jembatan oleh dewan juri. Untuk 

ketentuan lebih lanjut akan dijelaskan pada bagian Ketentuan Babak Final. 

Seluruh rangkaian pelaksanaan babak final Sustainable Bridge Competition 

11th Civil in Action dilakukan secara luring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KETENTUAN BABAK PENYISIHAN 

 

A. Ketentuan Teknis 

1. Babak penyisihan adalah tahap seleksi awal dalam 

Sustainable Bridge Competition 11th Civil in Action yang 

dilakukan dengan penilaian proposal perancangan  jembatan 

sebenarnya; 

2. Setiap tim wajib menyusun proposal yang berisi 

perancangan jembatan serta analisis struktur jembatan yang 

dirancang; 

3. File analisis struktur jembatan yang dirancang menggunakan 

software analisis struktur SAP2000 (maksimal v22.0); 

4. Penamaan nama file proposal adalah Proposal_Nama Tim 

dengan ketentuan format (.pdf); 

5. Penamaan nama file analisis SAP2000, yaitu 

Analisis_Nama Tim dengan ketentuan format (.sdb dan 

.s2k); 

6. Berkas-berkas yang telah disebutkan di atas dijadikan satu 

folder dengan ketentuan format (.zip) serta format penamaan 

file dengan ketentuan SBC_11ThCIA_Nama Perguruan 

Tinggi_Nama Tim; 

7. Setiap tim hanya diperbolehkan mengumpulkan 1 proposal 

perancangan jembatan. Jika terdapat tim yang 

mengumpulkan lebih dari 1 proposal perancangan jembatan, 

tim tersebut akan didiskualifikasi; 

8. Peserta diwajibkan mengumpulkan file proposal dan file 

analisis model pada link https://bit.ly/ProposalSBC2023 

sebelum batas waktu pengumpulan yang telah ditentukan, 

yaitu 16 April 2023 pukul 23.59; 

9. Peserta yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya 

diwajibkan melakukan pendaftaran ulang ke panitia dengan 

link akan diberikan menyusul. Apabila peserta tidak 

melakukan pendaftaran ulang hingga 7 Mei 2023 pukul 

23.59, maka peserta akan dianggap mengundurkan diri; 

10. Keputusan juri dan panitia bersifat final dan tidak dapat 

diganggu gugat. 

 

B. Ketentuan Penulisan Proposal 

Naskah proposal diketik sesuai dengan format dan 

sistematika penulisan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada TOR 

soal. Peserta dilarang menuliskan nama institusi pada teks proposal 

dalam bentuk apapun (header/footer, gambar, watermark, dan lain-

https://bit.ly/ProposalSBC2023


 

lain). Analisis model jembatan menggunakan software analisis 

struktur SAP2000. 

 

 

C. Ketentuan Rancangan Jembatan 

• Jenis Jembatan : Jembatan pelengkung terikat (tied- 

arch) 

• Bentang  : ± 200 cm (jarak antar as  

tumpuan/perletakan) 

• Material  : Baja Galvanis 

Pelengkung (arch rib) terbuat dari pipa baja galvanis yang 

dilengkungkan (teknik pelengkungan pipa baja dibebaskan).  

 

Berikut contoh gambar pipa baja yang telah dilengkungkan 

menggunakan teknik roll. 

 

 
Gambar Mesin roller 

 

 

 

 

 

 



 

 
Gambar Pipa baja lengkung 

 
Gambar DED pipa baja lengkung 

 

Rincian ketentuan jembatan lainnya akan dijelaskan lebih 

lanjut pada TOR soal. 
 

 

D. Ketentuan Tambahan 

Adapun ketentuan lainnya akan disampaikan lebih lanjut dalam 

TOR soal yang akan dirilis setelah masa pendaftaran berakhir. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

KETENTUAN BABAK FINAL 
 

A. Ketentuan Teknis 

1. Peserta yang dinyatakan lolos babak penyisihan selanjutnya melaju 

ke babak final; 

2. Finalis wajib melakukan pendaftaran ulang untuk mengonfirmasi 

kesediaannya kepada panitia; 

3. Babak final akan dilaksanakan di UGM pada tanggal 4 – 6 Juli 2023; 

4. Babak final terdiri dari 3 tahap, yakni: presentasi, perakitan, dan 

pengujian pembebanan; 

5. Babak final akan menentukan juara 1, 2, 3 beserta juara kategori. 

 

B. Ketentuan Technical Meeting 

1. Technical Meeting akan dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni tiga 

hari setelah pengumuman finalis dan beberapa hari sebelum hari 

Final; 

2. Technical meeting akan dilaksanakan secara daring melalui platform 

Zoom pada jadwal yang akan diinformasikan lebih lanjut; 

3. Technical meeting pertama bertujuan untuk membahas ketentuan-

ketentuan di dalam TOR soal bersama peserta agar tidak terjadi 

kesalahpahaman; 

4. Technical meeting kedua akan diinformasikan lebih lanjut. 

 

C. Ketentuan Presentasi 

1. Tahap presentasi akan dilakukan di hari kedua babak Final; 

2. Peserta finalis melakukan presentasi di hadapan para juri dengan 

waktu yang ditentukan; 

3. Presentasi bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh tim peserta dan 

para juri di dalam ruangan; 

4. Isi presentasi memuat rangkuman dari proposal. 

 

D. Ketentuan Perakitan 

1. Pada tahap ini, peserta finalis akan merakit jembatan sesuai desain 

pada proposal; 

2. Sebelum perakitan, akan dilakukan pemeriksaan kesesuaian 

material dan peralatan; 

3. Perakitan akan dilakukan di dalam area site plan yang telah 

disediakan; 

4. Proses perakitan akan diawasi oleh wasit dan juri; 

5. Peserta akan melakukan perakitan dengan waktu yang ditentukan. 

 

E. Ketentuan Pengujian Pembebanan 

1. Jembatan yang telah dirakit kemudian akan dilakukan uji 

pembebanan statis untuk mengetahui lendutan yang terjadi; 

2. Pengujian pembebanan akan dilakukan di area yang disiapkan oleh 

panitia; 



 

3. Alat-alat uji pembebanan disiapkan oleh panitia; 

4. Kesesuaian hasil pengujian jembatan dengan rancangan pada 

proposal akan menjadi salah satu poin penilaian utama. 

 

F. Ketentuan Tambahan 

1. Peserta membawa sendiri material, alat, beserta aksesoris jembatan 

dari perguruan tinggi masing-masing; 

2. Ketentuan lainnya akan disampaikan lebih lanjut dalam TOR soal 

yang akan dirilis setelah masa pendaftaran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KRITERIA PENILAIAN 
 

A. Kriteria Penilaian Babak Penyisihan 

Tahap penyisihan Proposal 

a. Konsep dan logika perancangan; 

b. Inovasi desain jembatan model; 

c. Kesesuaian dengan tema. 

 

B. Kriteria Penilaian Babak Final 

1. Tahap Presentasi 

a. Kesesuaian isi presentasi dengan proposal;  

b. Teknik presentasi;  

c. Keunggulan rancangan jembatan. 

2. Tahap Perakitan 

a. Standar spesifikasi jembatan sesuai dengan ketentuan;  

b. Waktu dan metode perakitan yang efisien;  

c. Memenuhi ketentuan K3; 

d. Kesesuaian implementasi dengan rancangan proposal. 

3. Tahap Pengujian Pembebanan 

a. Kesesuaian analisis struktur rancangan dengan hasil pengujian; 

b. Jembatan model harus memenuhi lendutan dan toleransi dimensi 

yang diizinkan. 

Rincian kriteria akan dijelaskan lebih lanjut pada TOR soal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KETENTUAN PEMENANG 
 

A. Setiap peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta Sustainable 

Bridge Competition 11th Civil in Action   

B. Pemenang Sustainable Bridge Competition 11th Civil in Action akan 

mendapatkan hadiah seperti berikut ini. 

1. Juara 1 : Rp15.000.000,00, Plakat, dan Sertifikat   

2. Juara 2 : Rp12.000.000,00, Plakat, dan Sertifikat  

3. Juara 3 : Rp8.000.000,00, Plakat, dan Sertifikat  

4. Juara Kategori: 

a. Best Presentation; 

b. Jembatan Terinovatif; 

c. Jembatan Terindah. 

C. Hadiah bagi pemenang lomba akan diberikan di akhir rangkaian acara 11th 

Civil in Action. Keputusan pemenang bersifat mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKOMODASI, KONSUMSI, DAN TRANSPORTASI 

 

A. Akomodasi 

Finalis dan tim support disediakan penginapan selama 4 hari di sekitar 

Universitas Gadjah Mada. 

B. Konsumsi 

Finalis dan tim support akan mendapatkan konsumsi sebanyak 2 kali 

sehari (makan besar dan camilan). 

C. Transportasi 

Penjemputan finalis dan tim support saat tiba di Yogyakarta dari stasiun 

ke penginapan dan saat pulang dari penginapan ke stasiun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAYANAN INFORMASI 

 

Farrel Habibie 

 081380693008 

 farrelhabibie2 
 

Astra Tiyasa Amani Trusta 

 085225902354 

 astratat69 
 


