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KERANGKA ACUAN LOMBA
SMART INNOVATION METHOD FOR CONSTRUCTION
CED 2019

PASAL I
JUDUL DAN TEMA LOMBA

I. 1.

Judul lomba adalah “Smart Innovation Method for Construction” tingkat
Perguruan Tinggi se-Indonesia

I. 2.

Tema lomba ini adalah

“Inovasi Metode Konstruksi Cerdas Untuk Bangunan Gedung Indonesia”

PASAL II
MAKSUD DAN TUJUAN

1.

Sebagai media publikasi Kampus S1 Teknik Sipil Universitas Atma Jaya
Yogyakarta (UAJY) kepada masyarakat umum dan peserta lomba.

2.

Meningkatkan semangat kebersamaan dan kerjasama antar mahasiswa Teknik
Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3.

Meningkatkan semangat kebersamaan dan kerjasama antar mahasiswa Teknik
Sipil seluruh Indonesia.

4. Menumbuhkan daya tarik bagi mahasiswa untuk lebih mendalami inovasi
metode dalam pelaksanaan pembangunan gedung di Indonesia
Mengembangkan kreativitas peserta untuk berinovasi dalam metode pengerjaan konstruksi
gedung di Indonesia.
6. Memperdalam pemahaman proses estimasi proyek sebagai bentuk aplikasi
5.

dari ilmu manajemen biaya dan waktu, dalam rangka menghasilkan suatu
rancangan yang murah, cepat, dan efisien.
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PASAL III
PETUNJUK TEKNIS

Teknis lomba ini mengacu pada pedoman ilmu keteknisipilan bidang Teknik
Sipil khususnya Manajemen Biaya dan Waktu dan pedoman yang ditentukan oleh
panitia Civil Engineering Days (CED) 2019 divisi Lomba yang disesuaikan dengan
keadaan lomba. Pedoman tersebut diperoleh dari masukan dan pertimbangan pihakpihak yang ahli dalam bidangnya serta beberapa Dosen S1 Teknik Sipil Universitas
Atma Jaya Yogyakarta.
Didalam teknis lomba ini, dijelaskan mengenai beberapa ketentuan-ketentuan
yang telah dibuat oleh pihak panitia, yakni :
i.

Ketentuan – ketentuan untuk mengikuti Smart Innovation Method for Construction,

ii.

Timeline rangkaian acara Smart Innovation Method for Construction,

iii.

Kriteria penilaian, dan

iv.

Teknis pelaksanaan.

PASAL IV
BENTUK KEGIATAN

Pada kegiatan ini peserta akan mendapat Gambar Rencana, dan RKS.
Sedangkan harga upah dan bahan yang digunakan untuk dijadikan acuan penyusunan
dokumen penawaran menggunakan harga upah dan bahan wilayah Yogyakarta.
Kompetisi ini terdiri dari Tahap 1 (Dokumen penawaran) dan Tahap 2 (Presentasi).
Penentuan nilai estimasi akan dilakukakukan dengan cara perhitungan oleh panitia
yang hanya digunakan sebagai Owner Estimate, sedangkan penilaian sepenuhnya
diserahkan kepada dewan juri. Soal dan data proyek yang dikerjakan akan sama untuk
tiap timnya. Tolak ukur untuk Estimasi Biaya dan Waktu adalah kemampuan peserta
untuk berinovasi dalam metode pelaksaan, dan menawarkan proyek dengan biaya dan
durasi yang meyakinkan.
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PASAL V
KETENTUAN-KETENTUAN

V.1.

Ketentuan Peserta Lomba

V.1.1.Peserta adalah mahasiswa/mahasiswi Jurusan Teknik Sipil se-Indonesia.
V.1.2.Setiap institusi diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 tim.
V.1.3.Satu tim terdiri dari 3 orang yang masih aktif dan belum mencapai gelar sarjana
strata satu teknik sipil.
V.1.4.Peserta dalam satu tim harus berasal dari Institusi yang sama.

V.2.

Ketentuan Pendaftaran

V.2.1.

Peserta mengisi lembar formulir yang dapat di-download di http://hmsuajy.com/ced/lomba-nasional

dan

melengkapi

administrasi

yang

dibutuhkan yaitu :
i.

Surat rekomendasi atau surat pengantar yang telah dilegalisasi
oleh Perguruan Tinggi masing-masing.

ii.

Pas foto berwarna ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 2 lembar
untuk tiap anggota tim.

iii.

Fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku sebanyak 2
(dua) lembar.

iv.
V.2.2.

Scan bukti pembayaran uang pendaftaran (dengan format *.jpg).

Peserta melakukan sumbit semua berkas sebelum batas waktu pendaftaran
berakhir,dan mengunggah lampiran diatas melalui e-mail dikirim ke alamat
e-mail lombanasional.ceduajy@gmail.com dangan subject Estimasi
CED 2019_(Asal Perguruan Tinggi)_(Nama Peserta 1)_Administrasi atau
dapat langsung diberikan ke kampus II Thomas Aquinas Universitas Atma
Jaya Yogyakarta.

V.2.3.

Biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000,--
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V.2.4.

Biaya pendaftaran dibayarkan pada panitia secara langung di kampus II
Thomas Aquinas Universitas Atma Jaya Yogyakarta (selasar lantai 1)
pukul 10.00-15.00 WIB (hari Senin s.d. Jumat) atau via rekening melalui
bank Mandiri 171-00-0311586-5 atas nama Felicia Wijaya

V.2.5.

Setelah melakukan pembayaran, peserta diwajibkan melakukan konfirmasi
kepada panitia melalui SMS dengan contact person Amel (081392630430).
Format SMS sebagai berikut: Nama Lengkap, Nama perguruan tinggi,
Nominal yang disetorkan dan Waktu Pembayaran dilakukan. Bukti
pembayaran wajib disimpan untuk ditunjukan pada waktu registrasi.

V.3.

Ketentuan Umum

V.3.1.

Peserta wajib mengikuti rangkaian kegiatan sesuai timeline yang telah
ditentukan panitia.

V.3.2.

Segala informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan lomba ini
dapat dilihat di http://hms-uajy.com/ced/lomba-nasional

V.3.3.

Bagi peserta yang ingin menanyakan segala hal yang berhubungan
dengan pendaftaran dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS
dengan

contact

(081392630430),
(087793566066dan

person

Dimaz

Tukrisna
Miga

Tito

(081259671140),

(081337016013),

Amel
Kathy

(082242115394)

atau

lombanasional.ceduajy@gmail.com. Untuk pertanyaan melalui SMS
akan dilayani setiap harinya dari pukul 09.00 – 19.00 WIB sedangkan
untuk pertanyaan melalui e-mail dilayani setiap hari selama 24 jam.
Pertanyaan yang diajukan akan dijawab oleh panitia maksimal pukul
19.00 WIB sehari setelah pertanyaan diajukan (hanya berlaku jam kerja).
V.3.4.

Peserta diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan, jas almamater,
bersepatu dan mengenakan name tag selama rangkaian acara ini
berlangsung

V.3.5.

Peserta wajib menjaga kebersihan di lingkungan Universitas Atma Jaya
Yogyakarta selama rangkaian acara.

V.3.6.

Peserta dilarang meninggalkan tempat kegiatan tanpa izin panitia.
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V.3.7.

Peserta dilarang merokok di sekitar Universitas Atma JayaYogyakarta,
kecuali di area merokok yang disediakan.

V.3.8.

Peserta wajib menghormati dan menghargai panitia dan sesama peserta
lain.

V.3.9.

Peserta dilarang membuat keributan yang tidak berhubungan dengan acara.

V.3.10. Peserta dilarang melakukan tindakan protes yang berlebihan dan tanpa
alasan yang tidak rasional kepada panitia.
V.3.11.

Apabila terdapat indikasi melanggar peraturan yang tidak dapat di tolerir,
panitia berhak mendiskualifikasi peserta.

V.3.12.

Peraturan panitia tidak dapat diganggu gugat.

V.3.13.

Panitia berhak menambahkan peraturan lain sewaktu-waktu apabila itu
dianggap penting dan sesuai dengan kebijakan panitia dan dewan juri serta
dosen pendamping.

V.4.
V.4.1.

Ketentuan Teknis Perlombaan
Setiap tim membuat 1 (satu) dokumen penawaran dan dikirim melalui
e-mail ke alamat lombanasional.ceduajy@gmail.com dangan subject
Estimasi CED 2019_ (Asal Perguruan Tinggi)_(Nama Peserta 1)_
Dokumen yang akan diseleksi Tahap I paling lambat 24 Maret 2019
pukul 16.00 (ketentuan penulisan dokumen penawaran terdapat pada
pasal VII).

V.4.2.

Setiap tim wajib mengirimkan CD yang berisi softcopy dan 4 (empat)
buah hardcopy dokumen penawaran yang telah dijilid menggunakan
kertas buffalo berwarna biru kepada Sekretariat Himpunan Mahasiswa
Sipil UAJY Kampus II Gedung Thomas Aquinas, Jalan Babarsari No.
44 Yogyakarta 55281 paling lambat 24 Maret 2019 pukul 16.00 (cap
pos).

V.4.3.

Pengiriman dokumen dapat diantarkan sendiri maupun melalui Pos, JNE,
TIKI, atau agen ekspedisi lainnya

V.4.4.

Dokumen penawaran yang diterima panitia akan melalui proses seleksi
awal terlebih dahulu untuk menentukan finalis, yang dilakukan sesuai
panduan kompetisi.
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V.4.5.

Peserta finalis yang akan mengikuti kompetisi adalah tim yang lolos
seleksi awal yang dilakukan oleh dewan juri.

V.4.6.

Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final.

V.4.7.

Panitia akan mengumumkan hasil seleksi tahap pertama berdasarkan
keputusan dewan juri kepada para peserta untuk mengikuti Tahap II
(Presentasi)

V.4.8.

Pengumuman hasil seleksi Tahap I terdiri atas 5 tim finalis.
Pengumuman akan dilaksanakan melalui website.

V.4.9.

Bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap I diwajibkan mendaftar
ulang ke panitia untuk mengikuti kompetisi tahap II.

V.4.10.

Apabila batas waktu pendaftaran ulang telah berakhir tanpa ada
pemberitahuan, maka perserta dianggap mengundurkan diri dan peserta
dinyatakan gugur.

V.4.11.

Bagi 5 (lima) tim yang lolos tahap II diwajibkan menyiapkan dokumen
fisik presentasi sejumlah 3 set.

V.4.12.

Peserta wajib menyiapkan materi presentasi dalam bentuk softcopy
dengan format .ppt yang dikemas dalam bentuk CD.

V.4.13.

Presentasi akan dilakukan secara tertutup.

V.4.14.

Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat dan final.

V.4.15.

Panitia berhak mendiskualifikasi peserta apabila peserta tidak mematuhi
peraturan yang telah ditentukan panitia.

V.5.
V.5.1.

Ketentuan Pengerjaan Perlombaan
Daftar Harga Satuan, Upah, dan Bahan (daerah yang digunakan adalah
kota Yogyakarta). Untuk bahan yang tidak tersedia di daftar maka
peserta dapat mencari di sumber lain perlu melampirkan bukti.

V.5.2.

Syarat-syarat dan koefisien pekerjaan mengacu pada SNI terbaru dan
peraturan-peraturan terkait.

V.5.3.

Peserta wajib mengikuti format BoQ yang ditentukan panitia.

V.5.4.

Peserta wajib membuat network diagram / kurva S untuk penjadwalan.

V.5.5.
V.5.6.

Peserta dibebaskan mengatur jam kerja untuk menyusun penjadwalan.
Peserta wajib membuat inovasi metode pekerjaan kontruksi gedung.
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PASAL VI
TIMELINE KEGIATAN
Kegiatan

Pendaftaran peserta

Waktu
Pelaksanaan
26 november 2018 -

14 Januari 2019

Pengiriman data proyek

17-21 Januari 2019

Tanya jawab / Aanwijzing

27-28 Januari 2019

Berita acara Aanwijzig

4-5 Februari 2019

Penerimaan dokumen penawaran (cap pos terakhir)

21 Maret 2019

Pengumuman finalis

9 April 2019

Pendaftaran ulang finalis

10-13 Apri 2019

Pelaksanaan tahap final

26 April 2019

Pengumuman pemenang

27 April 2019
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PASAL VII
PANDUAN PENULISAN DOKUMEN PENAWARAN

VII.1. Dokumen penawaran ditulis menggunakan bahasa Indonesia baku dengan tata
bahasa dan ejaan yang disempurnakan, jelas, satu kesatuan, menggunakan
istilah yang mudah dimengerti, tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb,
yg, dgn, dll, sbb.

VII.2. Dokumen penawaran diketik dengan spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan
menggunakan jenis dan ukuran huruf “Times New Roman “.Ukuran Font : 12

VII.3. Margin :
i. Samping kiri 4 cm
ii. Samping kanan 3 cm
iii. Atas 3 sm
iv. Bawah 3 cm

VII.4. Penulisan dokumen penawaran harus berisi :
VII.4.1.

Bagian Awal
Pada bagian awal berisi :
i. Halaman Judul
Berisi judul karya, logo tim, nama-nama anggota, nama institusi,
tahun pembuatan karya. (jilid menggunakan kertas buffalo
berwarna biru)
ii. Profil Peserta
iii. Daftar isi
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VII.4.2.

Bagian Isi
1. Dokumen Adminitrasi
a) Surat persetujuan dari jurusan
2. Dokumen Penawaran Teknis
a) Site Layout
b) Struktur Organisasi beserta tugas dan tanggung jawabnya
c) Strategi dan Inovasi metode pekerjaan
d) Jadwal waktu pelaksanaan (kurva S)
e) Jadwal material
f) Jadwal peralatan
g) Jadwal tenga kerja
h) Rencana mutu
i) Analisa K3LL
3. Dokumen Penawaran harga (daerah Yogyakarta)
a) Surat Penawaran
b) Rencana Anggaran Biaya
c) BoQ
d) Analisa harga satuan pekerjaan
e) Daftar harga satuan bahan
f) Daftar harga satuan alat
g) Daftar harga satuan tenaga kerja
h) Lampiran lainnya
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PASAL VIII
KRITERIA PENILAIAN

Untuk menentukan nilai masing-masing tim, juri menggunakan beberapa
kriteria penilaian. Kriteria penilaian dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu :
VIII.1. Tahap I Penyisihan Dokumen
Kriteria penilaian tiap aspek ditentukan panitia sebagai berikut :
4. Dokumen Adminitrasi
a). Surat persetujuan dari jurusan
5. Dokumen Penawaran Teknis
a) Site Layout
b) Struktur Organisasi beserta tugas dan tanggung jawabnya
c) Strategi dan Inovasi metode pekerjaan
d) Jadwal waktu pelaksanaan (kurva S)
e) Jadwal material
f) Jadwal peralatan
g) Jadwal tenga kerja
h) Rencana mutu
i) Analisa K3LL
6. Dokumen Penawaran harga
a) Surat Penawaran
b) Rencana Anggaran Biaya
c) BoQ
d) Analisa harga satuan pekerjaan
e) Daftar harga satuan bahan
f) Daftar harga satuan alat
g) Daftar harga satuan tenaga kerja
h) Lampiran (jika diperlukan)

VIII.2. Tahap II Presentasi
i.

Pembahasan masalah

ii.

Penguasaan materi

iii. Kesesuaian dokumen penawaran dengan presentasi
iv. Solusi permasalahan yang dibahas
v.

Kemampuan peserta pada sesi tanya jawab

vi. Teknik presentasi

VIII.3.

Pemenang
Pemenang lomba akan ditentukan dengan perolehan nilai terbanyak dari
tahap I dan II dengan bobot

i. Tahap I

: 40 %.

ii. Tahap II

: 60 %
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Lampiran 1

DATA DIRI PESERTA

Nama Tim

:

Perguruan Tinggi

:

Alamat Perguruan Tinggi

:

Telepon

:

Faksmile

:

Alamat e-mail

:

Peserta 1 (Ketua)
Nama lengkap

:

NIM

:

Foto

Telepon/HP

:

3x4

Alamat e-mail

:

Pas

Peserta 2
Nama lengkap

:

NIM

:

Telepon/HP

:

Alamat e-mail

:

Pas
Foto
3x4

Peserta 3
Nama lengkap

:

NIM

:

Telepon/HP

:

Alamat e-mail

:

Lampiran 2

Pas
Foto
3x4
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LEMBAR PENGESAHAN PESERTA
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1.
2.
3.
4.

Nama Tim
Nama Perguruan Tinggi
Nama Dosen Pembimbing
Nama Anggota Tim
a. Nama, NIM
b. Nama, NIM
c. Nama, NIM
d. Nama, NIM
5. Alamat Perguruan Tinggi
Telepon
Faksmile
E-mail

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mengetahui,
Ketua Jurusan/Departemen

……. , ………………….. 2019
Dosen Pembimbing

(…………………………………...)

(…..………………………………)

NIP.

NIP.
Menyetujui,
Purek/Warek/Puket/Pudir Bidang Kemahasiswaan

(………………………………………...)
NIP.

