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PEDOMAN LOMBA RANCANG KUDA – KUDA TINGKAT NASIONAL IV 
 

A. Tema Acara 
Lomba Rancang Kuda – kuda Tingkat Nasional IV 
 

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Minggu – Selasa, 13 – 15 Mei 2012, di Kantor Pusat Fakultas Teknik serta di Ruang 
Sidang Biru Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta. 
 

C. Ketentuan Peserta 
1. Peserta adalah mahasiswa (S1/D3/D4) aktif sebuah perguruan tinggi negeri / 

swasta. 
2. Setiap tim terdiri dari 3 orang dari sebuah perguruan tinggi negeri / swasta 

beserta 1 orang dosen pembimbing. 
3. Setiap perguruan tinggi diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 tim, namun 

pada saat final (setelah seleksi proposal) hanya akan diambil maksimal 2 tim 
terbaik dari masing – masing perguruan tinggi. 
 

D. Pendaftaran 
1. Pendaftaran dilakukan pada tanggal 20 Februari 2012 – 22 April 2012, dengan 

biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / 
tim. 

2. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung melalui Sekretariat Lomba 
Rancang Kuda – kuda Tingkat Nasional IV, atau via transfer ke Bank Mandiri 
dengan nomor rekening 137 00 0798153 9 atas nama Larasati Anggara 
Adhaningtyas. 

3. Pada saat pendaftaran peserta menyertakan : 
• Formulir pendaftaran 
• Fotocopy KTM dan KTP / SIM 
• Dua lembar foto 4x6 
• Surat rekomendasi dari perguruan tinggi masing – masing 
• Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir 
• Bukti pembayaran biaya pendaftaran 
• Proposal rancangan kuda – kuda 
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4. Pengiriman berkas – berkas pendaftaran dilakukan mulai tanggal 20 Februari 
2012, dan diterima oleh panitia paling lambat tanggal 22 April 2012 cap 
pos. Berkas – berkas pendaftaran tersebut dikirimkan ke : 
 

Sekretariat Lomba Rancang Kuda – kuda Tingkat Nasional IV 
Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil FT UGM 

Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
Jl. Grafika no. 2, Yogyakarta 55281 

 
 

E. Sistem Lomba 
1. Peserta merancang kuda – kuda yang inovatif dan efisien sesuai dengan beban 

yang direncanakan (tidak terlampau kuat dan tidak terlampau lemah). 
2. Peserta diharuskan terlebih dahulu membuat proposal yang berisi : 

• Analisis struktur rancangan kuda – kuda 
• Spesifikasi material, sambungan, dan dimensi 
• Perhitungan biaya 
• Gambar CAD kuda – kuda lengkap dengan detail kuda – kuda 

3. Proposal diterima panitia paling lambat tanggal 22 April 2012 (diwajibkan 
mengirimkan softfile proposal tersebut via e-mail terlebih dahulu ke alamat e-
mail kudakuda2012ugm@gmail.com). 

4. Proposal yang diterima oleh panitia akan diseleksi. 
5. Setelah dilakukan seleksi proposal, maka akan diumumkan 15 peserta finalis 

Lomba Rancang Kuda – kuda Tingkat Nasional IV. 
6. Peserta yang proposalnya dinyatakan “lolos” akan mengikuti lomba ke tahap 

berikutnya, yaitu pembuatan, pengujian kuda – kuda, dan presentasi mengenai 
rancangan kuda – kuda pada tanggal 13 – 15 Mei 2012 (panitia akan 
memberitahukan status proposal dan informasi – informasi lain melalui CP 
masing – masing tim). 

7. Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi / proposal, harap melakukan 
konfirmasi / daftar ulang kepada panitia paling lambat tanggal 7 Mei 2012. 
Peserta yang belum melakukan konfirmasi / daftar ulang sampai dengan batas 
waktu yang telah ditentukan akan dinyatakan gugur dan posisinya dapat 
digantikan oleh tim lain. 
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F. Timeline Acara 

20 Februari 2012 – 22 April 2012 Pendaftaran, Pengiriman Proposal 
22 April 2012 – 29 April 2012 Seleksi Proposal 
30 April 2012    Pengumuman Hasil Seleksi Proposal 
30 April 2012 – 07 Mei 2012  Daftar Ulang 
13 Mei 2012    Kedatangan Peserta, Technical Meeting 
14 Mei 2012    Pembuatan Kuda – kuda, Presentasi 
15 Mei 2012    Pengujian Kuda – kuda, Pengumuman, 

Penutupan 
 

G. Fasilitas Peserta 
Peserta yang lolos menjadi finalis (masuk ke dalam 15 besar) akan mendapat berbagai 
fasilitas, antara lain : 

1. Welcome Party sekaligus Technical Meeting. 
2. Sertifikat 
3. Snack dan makan siang selama 2 hari 
4. Sumber listrik (colokan listrik) pada saat pembuatan kuda – kuda 
5. Spot pengerjaan pembuatan kuda – kuda untuk masing – masing tim 
6. Sebuah meja (pada saat pembuatan kuda – kuda) untuk masing – masing tim 
7. Transportasi dari dan menuju penginapan yang direkomendasikan oleh panitia, 

serta menuju dan dari tempat lomba untuk kepentingan Welcome Party / 
Technical Meeting dan pelaksanaan lomba (apabila peserta memilih untuk 
menginap di tempat lain yang berada di luar jangkauan panitia, maka panitia 
tidak dapat menyediakan transportasi). 

8. Hadiah pemenang 
• Juara I    Rp 4.500.000,00 + trophy + piagam 
• Juara II   Rp 2.750.000,00 + trophy + piagam 
• Juara III   Rp 1.750.000,00 + trophy + piagam 
• Juara Kategori Terinovatif Rp    550.000,00 + trophy + piagam 

 
H. Akomodasi dan Penginapan 
Panitia memberikan alternative penginapan bagi seluruh peserta : 

• Hotel Vidi I, dengan biaya Rp 220.000,- s.d. Rp 250.000,- 
• Hotel Vidi II, dengan biaya Rp 170.000,- s.d. Rp 225.000,- 
• Ishiro Hotel, dengan biaya Rp 250.000,- s.d. Rp 300.000,- 

*Harga sewaktu – waktu dapat berubah 
Info lebih lanjut mengenai penginapan dapat menghubungi : 
Bayu Kumoro : 085715653825 / 2925BD07 
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Alfa Sudiantara : 085691112805 / 21518DA6 
 

I. Technical Meeting 
1. Peserta wajib datang dalam acara Welcome Party sekaligus Technical Meeting 

Lomba Rancang Kuda – kuda Tingkat Nasional IV yang diselenggarakan pada 
13 Mei 2012 pukul 18.00 

2. Peserta wajib memakai pakaian rapi, sopan, dan bersepatu. 
3. Technical meeting merupakan penjelasan ulang mengenai peraturan dan tata 

tertib lomba oleh panitia kepada peserta. Panitia memberikan kesempatan 
kepada peserta untuk bertanya. 

 
J. Kriteria Kuda-Kuda 

 

 
 
 

1. Kuda – kuda harus dirancang untuk memenuhi kriteria kuda – kuda yang 
efisien dan efektif sesuai dengan beban rencananya. 

2. Rangka luar kuda – kuda merupakan kuda – kuda bentuk atap runcing (lihat 
gambar), sedangkan rangka dalam merupakan desain dari peserta. 

3. Dimensi kuda – kuda diukur berdasarkan rangka terluar kuda – kuda. 
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4. Parameter – parameter kuda – kuda 

• L  max   = 1000 mm (toleransi max 20 mm) 
• B max   = 30 mm (toleransi max 5 mm) 
• D   = 400-500 mm (toleransi max 20 mm) 
• b   = desain peserta 
• h max   = 40 mm 
• α < β 
• PQ – QR dan RS – ST tidak boleh segaris 

Keterangan : 
L = Panjang bentang kuda-kuda 
B = dimensi lebar terbesar material gabungan / berspasi 
D = Tinggi rangka kuda – kuda 
b = dimensi lebar material tunggal 
h = dimensi tinggi material tunggal / gabungan / berspasi 

Informasi tambahan 
Jarak antar tumpuan pada alat uji = 950 mm 

5. Panjang material minimal / terpendek yang boleh dibawa sebelum perakitan 
adalah 1000 mm. Material yang digunakan adalah kayu / bambu utuh (boleh 
menggunakan kayu / bambu laminasi) yang belum ditakik / belum diukir 
(hanya diperbolehkan adanya garis - garis pensil / tinta untuk menandai 
desain rencana potongan / desain rencana takikan). Material boleh sudah 
berada dalam ukuran penampang (b dan h) desain peserta. 

6. Panjang material maksimal / terpanjang yang boleh digunakan dalam 
pembuatan kuda – kuda adalah 400 mm, sehingga suatu segmen kuda – kuda 
(misal segmen PQ) yang memiliki bentang lebih dari 400 mm diharuskan 
menggunakan sambungan. 

7. Dalam suatu segmen (misal segmen PQ) diperbolehkan terdapat sambungan, 
namun segmen dengan sambungan tersebut harus tetap segaris dan tidak 
membentuk suatu sudut baru. 

8. Bahan dan material sambungan (alat sambung) tidak diperbolehkan 
menggunakan logam dan tali, kecuali sebagai treatment untuk memperkuat 
sambungan (misal dengan penjepit logam atau tali untuk memperkuat 
sambungan lem) pada saat sebelum pengujian, namun harus dilepas saat 
pengujian. 

9. Berat total kuda – kuda, jenis kayu / mutu kayu, modulus elastisitas (E) kayu 
juga termasuk dalam perhitungan point.  
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K. Persiapan Pembuatan Kuda – kuda 

1. Material dan alat sambung dibawa sendiri oleh masing – masing peserta. 
2. Peralatan pembuatan kuda – kuda DIBAWA dan dipersiapkan sendiri oleh 

masing – masing peserta. Panitia hanya menyediakan lokasi perakitan dan 
sumber listrik. 

3. Keterlambatan peserta merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri, 
panitia tidak memberikan tambahan waktu. 

 
L. Perakitan Kuda – kuda 

1. Alokasi waktu untuk perakitan kuda – kuda adalah 4 jam. Mohon peserta 
mengelola waktu dengan baik sehingga kuda – kuda dapat selesai tepat waktu. 

2. Waktu perakitan kuda – kuda termasuk dalam poin penilaian, jika kuda-kuda 
sudah selesai bisa melapor kepada panitia yang bertugas untuk pencatatan 
waktu. Setelah peserta melapor kepada panitia bahwa kuda – kudanya telah 
selesai, maka kuda – kuda diletakkan di tempat yang disediakan panitia dan 
tidak diperbolehkan mengubah / memperbaiki kuda – kudanya sampai waktu 
pengerjaan selama 4 jam habis. Sistem penilaian waktu yang digunakan adalah 
berdasarkan urutan penyelesaian kuda – kuda antar peserta. 

3. Proses perakitan yang dilakukan di arena perakitan adalah tahap pemotongan 
kayu,  pembuatan takikan (pengukiran kayu), penyambungan kayu, 
pemasangan alat sambung, dan perakitan. 

4. Kuda – kuda yang sudah selesai dikerjakan akan diteliti kelayakannya oleh 
panitia yang bertugas (disaksikan oleh anggota tim yang bersangkutan) setelah 
waktu pengerjaan selama 4 jam habis.  

5. Jika kuda – kuda belum selesai sampai batas waktu yang ditentukan, maka 
• Jika rangka luar belum terbentuk, peserta dianggap gagal 

menyelesaikan kuda – kuda dan dinyatakan gugur 
• Jika rangka luar sudah terbentuk, maka kuda – kuda tersebut dianggap 

sah dan dapat dilakukan pengujian 
6. Jika kuda – kuda tidak memenuhi persyaratan, ketentuan, dan kriteria – 

kriteria yang berlaku pada saat pemeriksaan oleh panitia, maka panitia 
memberikan toleransi waktu untuk memperbaiki kuda – kuda selama 30 menit 
(maksimal). Waktu revisi juga merupakan salah satu poin penilaian. Peserta 
yang tidak perlu merevisi kuda – kudanya akan mendapatkan poin penuh 
(100), sedangkan peserta yang perlu merevisi kuda – kudanya akan 
mendapatkan poin berdasarkan urutan kecepatan penyelesaian revisi. 

7. Masing – masing peserta mendapat spot / tempat perakitan sendiri. 
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8. Selama pembuatan kuda – kuda, peserta harus selalu berada di dalam spotnya, 
kecuali atas izin dari panitia untuk meninggalkan spotnya (dengan 
pendampingan oleh panitia). 

9. Selama pembuatan kuda – kuda, tidak boleh ada orang lain yang berada di 
dalam spot / tempat pembuatan kuda – kuda selain anggota tim pembuatan 
kuda – kuda. 

 
M. Presentasi 

1. Peserta wajib menyiapkan materi presentasi berupa slideshow dalam bentuk 
softfile dengan format .pdf, .ppt, .pps, atau .swf yang dikemas dalam bentuk 
CD. 

2. Peserta wajib menyiapkan materi presentasi berupa print out dari garis besar 
presentasi maksimal 5 halaman dan diperbanyak 5 kali. 

3. Presentasi dilakukan secara tertutup dihadapan dewan juri. 
4. Waktu presentasi berlangsung selama 6 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab 

oleh dewan juri selama 4 menit. Apabila waktu presentasi telah habis 
sedangkan presentasi oleh peserta belum selesai, panitia berhak menghentikan 
jalannya presentasi dan tidak diberikan toleransi waktu. 

5. Materi presentasi adalah 
• Desain kuda – kuda 2D + detail 
• Analisis struktur 
• Perencanaan dimensi dan sambungan 
• Cost analysis 

 
N. Pengujian Kuda – kuda 

1. Seluruh peserta wajib sudah datang di arena pengujian 15 menit sebelum 
pengujian dimulai, dan tidak boleh meninggalkan arena pengujian tanpa seijin 
panitia. 

2. Urutan pengujian berdasarkan undian. 
3. Peserta menyiapakan data teknis dan kuda – kuda yang akan diuji serta berat 

kuda – kuda diukur. 
4. Kuda – kuda diletakkan pada alat uji dan dial gauge diatur pada keadaan 

netral. 
5. Pembebanan di mulai dari beban 20 kg, kemudian dinaikkan dengan interval 

20 kg. 
6. Lendutan / deformasi yang diukur hanya pada saat pembebanan dengan beban 

20 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg, 100 kg. 
7. Setelah beban mencapai 100 kg, pembebanan dilanjutkan dengan interval 10 

kg hingga beban mencapai beban rencana. Beban rencana ditentukan sendiri 
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oleh peserta dengan syarat beban rencana harus berada dalam range 200-300 
kg. 

8. Apabila kuda – kuda mengalami kegagalan sebelum mencapai beban rencana, 
maka setiap kelipatan 10 kg ada pengurangan poin sebesar 15. 

9. Apabila kuda – kuda mampu menahan beban yang lebih besar dari beban 
rencana, maka setiap kelipatan 10 kg ada pengurangan poin sebesar 10. 

10. Panitia hanya menyediakan beban sebesar 350 kg. 
11. Kuda – kuda dinyatakan mengalami kegagalan apabila 

• Salah satu bagian (atau lebih) struktur kuda – kuda mengalami 
kegagalan (sambungan, batang, dll) 

• Salah satu bagian (atau lebih) struktur kuda – kuda ada yang terlepas 
• Lendutan pada beban 100 kg terlalu besar sehingga tidak dapat diukur 

menggunakan dial gauge 
12. Yang berhak menghentikan pembebanan adalah dewan juri, walaupun bagian 

kuda – kuda mengalami puntir hingga menyentuh alat uji. 
13. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 
O. Penilaian 

Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut 
1. Efisiensi 

• Kesesuaian beban rencana dan beban actual   20% 
• Rasio berat kuda – kuda dan beban actual   15% 

2. Kekuatan dan Kekakuan 
• Rasio beban dan lendutan pada beban 100 kg  20% 

3. Inovasi 
• Desain kuda – kuda      10% 
• Jenis material kuda – kuda, alat sambung,    10% 

dan metode yang dilakukan 
4. Presentasi 

• Penguasaan materi dan kejelasan penyampaian  15% 
5. Waktu 

• Waktu pengerjaan      5% 
• Waktu revisi       5% 
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P. Susunan Acara 
 
Minggu, 13 Mei 2011 
18.30 – 21.30 Welcome Party + Technical Meeting 
18.30 – 19.15 Pembukaan 
19.15 – 19.30 Sambutan Ketua Jurusan JTSL FT UGM 
19.30 – 19.45 Presentasi Rancang Kuda-Kuda yang Efektif dan Inovatif 
19.45 – 20.15 Presentasi Cara Penilaian Dewan Juri 
20.15 – 21.00 Hiburan + Makan malam 
 
Senin, 14 Mei 2011 
07.00 – 08.00 Persiapan pembuatan Kuda – kuda + Aba – aba START oleh Dekan 

Fakultas Teknik 
08.00 – 12.00 Pembuatan Kuda – kuda 
12.00 – 12.15 Pemeriksaan Kuda – kuda 
12.15 – 13.00 Ishoma 
13.00 – 17.00 Presentasi + Pameran hasil rancangan Kuda – kuda 
17.00 – 17.15 Penyimpanan dan penyegelan Kuda – kuda 
 
Selasa, 15 Mei 2011 
07.00 – 08.30 Persiapan Pengujian + Pemaparan cara kerja alat uji 
08.30 – 13.00 Pengujian Kuda – kuda 
13.00 – 15.30 Ishoma + Rapat Keputusan Juri 
15.30 – 16.15 Penutupan + Presentasi Sponsor + Pengumuman Pemenang 
 
*Susunan acara dapat berubah sewaktu – waktu berdasarkan kebijakan panitia. 
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Q. Data Peserta 
Yang harus diisi oleh peserta adalah kolom dengan tulisan berwarna merah, 

selebihnya diisi oleh panitia (mohon dipersiapkan masing – masing peserta). Pengisian 
dilakukan pada saat lomba. 

 
Data Peserta Lomba Rancang Kuda – Kuda Tingkat Nasional IV 

Nama Tim  
Nama Model  
Universitas  
Anggota Tim 1. 
 2. 
 3. 
A. Data Teknis Kuda – Kuda 

1. Dimensi Rangka Luar 
Panjang (L) mm 
Lebar (B) mm 
Tinggi (H) mm 

2. Dimensi Tampang 
Lebar (b) mm 
Tinggi (h) mm 
Luas Tampang (A) mm2 

3. Data Lain  
Berat Kuda – kuda Kg 
Jenis Kayu / Bambu  
Berat Jenis Kayu / Bambu g/cm2 
Modulus Elastisitas Kayu / 
Bambu 

MPa 

Keterangan *LOLOS / TIDAK LOLOS 
B. Analisis Struktur Kuda – Kuda 

Beban Rencana Kg 
Lendutan pada Beban 100 kg mm 
Beban Maksimum yang Mampu 
Ditahan 

Kg 
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R. Persetujuan 
Semua hal yang tercantum dalam Pedoman Lomba Rancang Kuda – kuda Tingkat 

Nasional IV ini telah diperiksa dan disetujui oleh dewan juri. 
 

 


