


TERM OF REFERENCE

CIVIL IN PROGRESSIVE

LOMBA DESAIN KONSTRUKSI BENDUNGAN NASIONAL

A. NAMA KEGIATAN

Lomba Desain Konstruksi Bendungan Nasional 2018

B. TEMA LOMBA

Desain Bendungan Berbasis Lokal yang Inovatif dan Konstruktif

C. TUJUAN

Adapun tujuan dari diadakannya Lomba Desain Konstruksi Bendungan Nasional 2018,

yaitu :

1. Memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan di masyarakat melalui ide

dan inovasi kreatif mahasiswa berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

2. Memajukan dan mengaplikasikan dunia ketekniksipilan serta memberikan

kontrisbusi yang bersifat pembelajaran bagi para mahasiswa.

3. Meningkatkan jiwa kompetitif kepada mahasiswa bidang konstruksi seluruh

indonesia.

4. Meningkatkan eksistensi Himpunan Mahasiswa Sipil pada khususnya serta jurusan

Teknik Sipil dan Universitas Muhammadiyah Makassar pada umumnya.

5. Membudayakan iklim kompetisi (pertandingan) yang sportif dan jujur di

lingkungan Perguruan Tinggi.

D. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai dua musim yaitu musim

hujan dan musim kemarau yang mempuyai pengaruh terhadap ketersediaan air. Di

musim kemarau air dalam jumlah yang kurang sedangkan pada musim penghujan

berlebihan. Dalam pemanfaatan air diperlukan pengaturan yang cermat agar diperoleh

hasil yang maksimum, untuk itu sangat diperlukan rencana pendistribusian air.salah



satu usaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah dengan membangun

bendungan/waduk, atu semacamnya.

Bendungan atau waduk tidaklah sebagai penampungan air  pada saat musim

hujan tetapi dapat dimanfaatkan untuk tujuan lainnya. Tetapi dalam tahap

perencanaanya perlu dilakukan studi yang seksama supaya di dapat tujuan yang

optimal. Bendungan dibangun untuk berbagai keperluan yaitu untuk pengendalian

banjir, kebutuhan irigasi, industry, PDAM, wisata dan berbagai kebutuhan lainya.

Dalam langkah-langkah perencanaan sebuah bendungan diperlukan suatu

pemahaman tentang berbagai data yang saling berhubungan dengan perencanaan

bendungan. Untuk itu diperlukan pengkajian secara detail sehingga setiap data yang

digunakan akan sangat efektif dan efesien untuk digunakan sebagai masukan analisis

lebih lanjut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sehingga Himpunan Mahasiswa Sipil

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar merasa perlu untuk

mengadakan Lomba Desain Konstruksi Bendungan Nasional 2018 dengan

mengusung tema “Desain Bendungan Berbasis Lokal Yang Inovatif dan

Konstruktif  ”. Lomba ini bertujuan sebagai wadah untuk penyaluran ilmu

ketekniksipilan mahasiswa seluruh Indonesia dalam hal konstruksi bendungan

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan Lomba Desain Kontruksi Bendungan Nasional ini adalah hari Kamis, 8

Maret 2018 di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.



F. KETENTUAN PESERTA LOMBA

1. Mahasiswa aktif D3/D4/S1 perguruan tinggi negri/swasta se-indonesia yang

tercatat sebagai mahasiswa hingga tanggal 5 maret 2018.

2. Satu tim terdiri dari 3(tiga) mahasiswa dan 1   dosen pembimbing yang berasal dari

universitas yang sama.

3. Setiap universitas dapat mengirimkan lebih dari satu tim

G. PELAKSANAAN KOMPETISI

Kompetisi Bendungan merupakan suatu kegiatan yang mencerminkan suatu

bangunan bendungan dalam skala yang lebih kecil.Kompetisi ini terdiri diri tahap

Perencanaan dan Pameran di Area Kompetisi (site plan).

Ketentuan Kompetisi adalah sebagai berikut :

1. Peserta diharuskan terlebih dahulu melakukan pendaftaran sesuai dengan

ketentuan panitia

2. Setelah melakukan pendaftaran, peserta wajib membuat proposal  sesuai dengan

format dan panduan  yang telah ditetapkan.

3. Karya desain bersifat original dan belum pernah dipublikasikan serta diikut-

sertakan dalam lomba. Dibutktikan dengan menyertakan surat perrnyataan

keorisinilan karya yang ditandatangani oleh Ketua Tim dan dikirimkan  bersama

softcopy Proposal desain.

4. Apabila peserta melanggar poin 3, maka panitia berhak mendiskualifikasi peserta.

5. Proposal  diterima panitia di sekretariat HMS FT-UNISMUH paling lambat pada

tanggal 25 Januari  2018 (bukan tanggal cap pos).

6. Proposal yang diterima panitia akan melalui proses seleksi awal terlebih dahulu

untuk menentukan finalis, yang dilakukan sesuai dengan panduan kompetisi.

7. Peserta finalis yang akan mengikuti kompetisi tahap dua adalah tim yang lolos

seleksi 10 besar  yang dilakukan oleh dewan juri.

8. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi proposal wajib untuk melakukan daftar ulang

yaitu dengan menghubungi panitia dan apabila tidak, akan digantikan dengan

peserta yang lainnya.



9. Setelah peserta dinyatakan lolos seleksi proposal, peserta mulai merangkai model

bendungan sesuai dengan kriteria yang telah disusun atau ditentukan oleh panitia

pada proposal.

10. Model Bendungan dirangkai/dibuat di Universitas masing-masing dan pada saat

pelaksanaan kompetisi, model bendungan tersebut dipamerkan untuk dinilai oleh

para Juri.

11. Jadwal pembuatan model disesuaikan dengan jadwal perlombaan.

12. Model bendungan dikumpul pada saat technical meeting

13. Presentasi serta penilaian bendungan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2018

14. Peserta wajib mengikuti semua rangkaian acara Lomba Desain Konstruksi

Bendungan.

H. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Peserta lomba dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000 (dua ratus kima

puluh ribu rupiah) / tim

2. Pembayaran dapat dilakukan  secara langsung melalui Bendahara panitia CIP 2018

atau transfer via Bank BRI dengan No. Rek 4924-01-013655-53-3 A.n St. Khalidin

Hamidah

3. Kelengkapan adminisrasi pendaftaran:

Formulir pendaftaran yang telah diisi (formulir dapat diunduh di

https://cip2018.wordpress.com)

 File copy digital (scan) bukti pembayaran format (jpg/jpeg).

 Soft copy foto format berwarna berukuran 3 x 4 masing-masing anggota tim

dan dosen pembimbing.

 File copy digital (scan) KTM peserta dalam format (jpg/jpeg)

4. Seluruh administrasi pendaftaran dapat dikirimkan selama masa pendaftaran ke

alamat email panitia :

civilinprogressive2018@gmail.com

5. Subject email ditulis dengan format:

Lomba Desain Konstruksi Bendungan_nama tim_asal institusi.



I. PENGUMPULAN PROPOSAL

Pada saat pengumpulan proposal peserta wajib menyertakan:

1. Surat rekomendasi universitas

2. Surat rekomendasi himpunan

3. Surat pernyataan orisinalitas

4. Foto copy kartu tanda mahasiswa (KTM)

Seluruh administrasi pengumpulan karya dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Berkas

tersebut dimasukkan kedalam satu amplop warna coklat. Format amplop:

 Nama lomba

 Nama tim

 Asal institusi

 No HP/telepon

Seluruh administrasi tersebut dalam bentuk hardcopy dikirimkan pada alamat:

Sekretariat HMS FT-UNISMUH MAKASSAR

Jurusan Teknik Sipil

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Telepon 082 293 514 623

Sedangkan berkas dalam bentuk softcopy dikirim melalui email

civilinprogressive2018@gmail.com, dengan subject Lomba Desain Konstruksi

Bendungan _nama tim_nama institusi. Seluruh administrasi pengumpulan karya

diterima paling lambat 25 Januari 2018 (bukan tanggal cap pos).



J. DATA TEKNIS

1. Data geologi (terlampir)

2. Data Curah Hujan (terlampir)

3. Peta Kontur (terlampir)

4. Serta, data-data lain yang bersifat sebagai pelengkap desain bendungan

peserta,ditentukan oleh peserta sendiri

K. KETENTUAN MODEL MAKET

1. Model/maket merupakan bentuk visual dari Tubuh Bendungan dan Bangunan

Pelengkap lainnya yang disajikan secara lengkap, komunikatif, dan representatif.

2. Model/maket dibuat pada bidang dengan ukuran maksimal 100 cm x 100 cm

dengan skala yang disesuaikan dengan Desain Bendungan dari peserta.

3. Model/maket dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan bersifat ramah

lingkungan.

4. Bagian maket diberi label identitas tim dengan format C.I.P._Nama Tim_Nama

Universitas serta skala maket.

5. Finalis wajib menyertakan maket dengan banner yang dapat menjelaskan karya

rancangan secara singkat dan jelas.

6. Maket dan Banner akan dipamerkan pada pameran babak final dan pada malam

ramah tamah “C.I.P. 2018” di Universitas Muhammadiyah Makassar.

L. KRITERIA PENILAIAN

Tahap 1 seleksi Karya Tulis

Proposal yang masuk ke panitia akan dinilai berdasarkan;

 Sistematika penulisan karya tulis

 Inovasi desain bendungan yang efektif dan efisien

 Perletakan posisi bangunan utama

 Jenis bangunan pelimpah yang efektif

 Jenis bangunan pengambilan yang optimal



Tahap 2 peresentasi

Peserta yang lolos tahap seleksi karya tulis, akan diundang untuk mengikuti kompetisi

tahap kedua yaitu tahap presentasi. Kriteria penilaian tahap kedua adalah sebagai

berikut:

 Presentasi dan Tanya jawab

 Konsep

 Analisis

 Analisa anggaran biaya

 Kesesuaian gambar desain

 Kesesuaian presentasi dengan proposal

 Penyampaian dalam presentasi

 Animasi dalam penyampaian hasil desain

 Penguasaan materi dari Tanya jawab dewan juri kepada peserta meliputi:

 Pemahaman konsep

 Kemampuan mengungkapkan hasil dari keunggulan desain

 Maket

Hal yang perlu diperhatikan dan disediakan pada tahap presentasi :

a) Peserta wajib menyediakan  materi presentasi berupa slideshow  dalam bentuk

softfile berupa ppt/pez yang dikemas dalam CD atau flashdisk dan

dikumpulkan pada saat teknikal meeting.

b) Waktu yang disediakan  untuk setiap peserta adalah 30 menit yaitu 20 menit

presentasi dan 10 menit tanya jawab dengan dewan juri.

c) Peserta dianjurkan (tidak diwajibkan) membuat animasi implementasi desain

konstruksi bendungan yang bertujuan memberi pemahaman kepada dewan juri

terhadap gagasan dan konsep yang diusung oleh peserta.



M. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut ini merupakan ketentuan dari penyusunan proposal:

1. Naskah ditulis dalam bentuk Ms. Office Word; Times New Roman; Font 12; spasi

1,5; minimal 15 halaman dan maksimal 30 halaman (terhitung mulai dari bab 1

hingga daftar pustaka).

2. Format margin 4 cm (kiri) dan 3 cm (kanan, atas, dan bawah).

3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan

Yang Disempurnakan (EYD), dan tidak menggunakan singkatan seperti tdk, dsb,

yg, dgn, dll.

4. Ketentuan jarak pengetikan, Bab, Sub-bab dan perinciannya:

a. Judul bab diketik ditengah halaman dengan huruf kapital dengan jarak 3 cm

dari tepi atas tanpa digaris bawahi.

b. Jarak pengetikan antara Bab dan Sub-bab 3 spasi, Sub-bab dan kalimat

diawahnya 1,5 spasi.

c. Judul sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis

dengan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas seperti yang, dari, dan;

penomoran Sub- bab dimulai dengan nomor 1.1,  1.2 ...,  2.1,  2,2 ....dan

seterusnya.

d. Judul anak sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 0,5 cm.

Huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas

seperti yang, dari, dan; penomoran anak Sub-bab dimulai dengan nomor 1.1.1,

1.1.2,... 2.1.1,  2.1.2,...dan seterusnya

e. Apabila masih ada Sub-judul dalam  tingkatan yang lebih rendah, ditulis

seperti pada butir (4) diatas, lalu diikuti kalimat berikutnya. Pengetikan

Kalimat

5. Alinea baru diketik sebaris dengan baris diatasnya dengan jarak 12 pt untuk

spasinya. pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi

menjorok kedalam semuanya dan tanpa diberi tanda petik.



6. Penomoran Halaman

a. Bagian awal yang meliputi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan

abstrak memakai angka romawi kecil dan diketik sebelah kanan bawah (i, ii

dan seterusnya).

b. Bagian tuuh atau pokok mulai dari pendahuluan sampai dengan bagian

penutup memakai angka arab dan diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan

dan 1,5 cm dari tepi atas (1, 2, 3 dan seterusnya)

c. Nomor halaman pertama dari tiap bab tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan.

7. Kerangka Karya Ilmiah:

a. Bagian awal

- Halaman Judul (cover) , sesuai format terlampir

- lembar pengesahan

- kata pengantar

- Daftar Isi

- Daftar Gambar/ Tabel/ lampiran (jika ada)

b. Bagian Inti

- BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah

- BAB II LANDASAN TEORI (berisi teori yang mendukug penulisan yang

dapat diperoleh dari jurnal penelitian, buku atau sumber-sumber lainnya)

- BAB III KONSEP PERENCANAAN

- BAB IV METODOLOGI

- BAB V ANALISIS PERENCANAAN

c. Bagian akhir

- BAB V PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1.2. Saran

d. Daftar Pustaka (mengikuti panduan Harvard Style)

e. Lampiran (jika ada)



8. Proposal  dikirm kepada pihak panitia sebanyak 3 (tiga) eksemplar hardcopy dan

softcopy. Proposal dijilid menggunakan kertas buffalo warna biru.

N. TIMELINE KEGIATAN

1. Pendaftaran : 10 Desember – 25 Januari 2018

2. Penerimaan Proposal : 25 Januari 2018

3. Evaluasi Proposal : 26 Januari – 29 Januari 2018

4. Pengumuman Finalis : 30 Januari 2018

5. Pendaftaran Ulang : 30 – 31 Januari2018

6. Pembuatan Model : 01 – 28 Februari 2018

7. Kehadiran Peserta Di Lokasi : 3 Maret 2018

8. Technical Meeting : 4 Maret 2018

9. Presentasi dan Pameran Maket : 8 Maret 2018

O. PENGHARGAAN FINALIS

1. Peserta finalis akan mendapatkan Sertifikat keikutsertaan

2. Penghargaan utama diberikan kepada pemenang  “Lomba Karya Tulis Ilmiah

Nasional” yang berupa :

Juara I : Rp. Uang Tunai + Trophy + Sertifikat

Juara II : Rp. Uang Tunai + Trophy + Sertifikat

Juara III : Rp. Uang Tunai + Trophy + Sertifikat

Harapan I : Rp. Uang Tunai + Trophy + Sertifikat

Harapan II : Rp. Uang Tunai + Trophy + Sertifikat

P. AKOMODASI DAN KONSUMSI PESERTA

1. Akomodasi :

 Peserta akan dijemput langsung di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin
Makassar, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar  atau Terminal
Daya/Malengkeri  pada tanggal 3 Maret 2018 atau tanggal 4 Maret 2018
(peserta diharapkan berkoordinasi lebih lanjut dengan LO masing-masing).



 Akomodasi terkait dengan pelaksanaan kompetisi tahap kedua dari penginapan
ke lokasi kompetisi dan sebaliknya merupakan tanggung jawab dari pihak

 pantia.Penginapan selama kegiatan berlangsung terhitung tanggal 3 Maret
2018 – 10 Maret 2018 ditanggung pihak panitia, kecuali untuk dosen
pembimbing.

2. Konsumsi :

 Peserta akan ditanggung keperluan konsumsinya selama berada di lokasi

kegaiatan kompetisi.

Q. PENYELENGGARA

Lomba “Desain Konstruksi Bendungan Nasional 2018” ini diselenggarakan oleh

Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Informasi dan Keterangan.

Alamat Kesekretariatan :

Sekretariat Himpunan Mahasiswa Sipil

Fakultas Teknik

Jurusan Teknik Sipil

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Contact Person : Akbar 085-242-970-993

Lili Nur Indah Sari 082-293-514-623

Asriana 081-323-008-904

Email :civilinprogressive2018@gmail.com

Website :https://cip2018.wordpress.com

Instagram : cip_2018


