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TAHAP  I 

1. Tim beranggotakan 3 orang mahasiswa S1 Teknik Sipil yang  berasal dari Universitas 

yang sama dan masih aktif dalam perkuliahan. Setiap Universitas boleh mengirimkan 

maksimal  3 tim untuk mengikuti Lomba Beton Nasional.  

 

2. Setiap Tim membuat satu abstrak yang berkaitan dengan tema yang panitia berikan yaitu 

Beton Ringan Performa Tinggi dengan Menggunakan Bahan Organik. Panitia 

memberikan kebebasan kepada setiap tim untuk menentukan pemakaian banyaknya dan 

jenis agregat dan memilih bahan-bahan limbah organik, dan juga ditambah dengan zat 

aditif yang mampu menjadikan beton memiliki performa yang tinggi dan ramah 

lingkungan. Namun berat volume beton tersebut tidak lebih dari 1900 kg/m
3
. Ketentuan 

merancang abstrak lomba beton dapat di download di website 

betoncbrunila2014.wordpress.com 

 

 

3. Tim mengirim abstrak yang disertai scan formulir pendaftaran , scan surat pernyataan 

karya orisinil dengan materai Rp 6000, scan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan scan 

surat rekomendasi dari dekan dalam PDF yang disatukan pada folder dalam bentuk RAR. 

Dikirim ke e-mail unilatekniksipil@gmail.com dengan format subjek email adalah 

sebagai berikut. 

 

CBR_Nama Universitas_Judul Abstrak_Nama Tim 

 

Pengiriman ditutup sampai dengan tanggal 16 Februari 2014 Pukul 23.59 WIB. Format 

abstrak dan surat pernyataan karya orisinil dapat di download di alamat: 

betoncbrunila2014.wordpress.com  

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro no.1 Gdg.E Lt.1 Fakultas Teknik Universitas 

Lampung, Gedung Meneng Bandar Lampung 35145 
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Apabila diketahui jika karya tulis yang dikirimkan adalah hasil dari plagiat atau mengutip 

karya orang lain maka juri akan mengugurkan tim tersebut. Keputusan juri tidak dapat 

diganggu gugat. 

 

 

4. Abstrak yang lolos seleksi oleh juri akan diumukan pada tanggal 19 Februari 2014 di 

website betoncbrunila2014.wordpress.com dan dikirimkan ke email ketua tim dan 

selanjutnya tim dapat melanjutkan ke TAHAP II 

 

 

TAHAP II 

 

1. Tim yang lolos dapat dilihat di website betoncbrunila2014.wordpress.com  dan panitia 

akan mengirimkan pengumuman kepada setiap ketua tim melalui email. Keputusan juri 

tidak dapat di ganggu gugat. 

 

2. Kemudian tim membayar biaya uang registrasi sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu 

Rupiah) yang dikirim via ATM :  

 

a. Bank BRI  No. Rekening  0115.01.05713650.8  atas nama :  Indah Athiyah 

b. Bank BNI No. Rekening  0230865994  atas nama :  Galuh Pramita 

 

Bukti pembayaran di scan dan dikirim ke email unilatekniksipil@gmail.com. Dengan 

format subjek email sebagai berikut : 

  

CBR_Nama Universitas_Pembayaran Pendaftaran_Nama Tim 

 

Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 26 Februari 2014. Tim yang tidak 

membayar uang registrasi tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.  

 

3. Tim membuat makalah dan merancang beton sesuai dengan ketentuan dari panitia. 

Ketentuan pembuatan makalah dan beton serta penilaian dapat di download di 

betoncbrunila2014.wordpress.com  
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4. Makalah softcopy dikirim via e-mail unilatekniksipil@gmail.com dengan format subjek 

email sebagai berikut : 

 

CBR_Nama Universitas_Judul Makalah_Nama Tim 

 

Makalah paling lambat dikirim pada tanggal 26 Maret 2014. 

 

5. Dua sampel beton ringan, Makalah Hardcopy dan CD dari tiap tim harus sudah sampai di 

Universitas lampung dari tanggal 12 Maret - 20 Maret 2014. Beton dikirim ke Universitas 

Lampung Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil dengan alamat : Jl. Prof. Dr. Soemantri 

Brojonegoro No.1 Gedung E Lt.1 Fakultas Teknik  Universitas Lampung, Gedong 

Meneng, Bandar Lampung 35145.  Contact person : Muhammad Fahri 085780738383 

Anggarani : 085250898218 

Semua biaya pengiriman di tanggung oleh tim. 

6. Pada tanggal 26, 27 dan 28 Maret 2014 dilakukan pengujian dua sampel beton di 

Laboratorium Universitas Lampung. Peserta diperbolehkan untuk hadir pada saat 

pengujian sampel beton tersebut. 

 

7. Tim yang lolos seleksi Tahap II juri akan diumumkan pada tanggal 2 April 2014 di 

website  betoncbrunila2014.wordpress.com dan dikirim ke email ketua tim. Selanjutnya 

tim yang lolos tahap II dapat melanjutakan ke BABAK FINAL. Penilaian juri tidak dapat 

diganggu gugat. 

 

 

BABAK FINAL 

 

1. Tim yang lolos seleksi TAHAP II wajib hadir di Kampus Teknik Sipil Universitas 

Lampung pada Rabu, 16 april 2014 untuk melakukan registrasi ulang dan technical 

meeting Lomba Beton Nasional CBR Unila.  

 

Jika salah satu tim yang lolos 5 besar pada  TAHAP II tidak dapat hadir pada hari itu 

maka tim tersebut akan di anulir dan tim lain dengan skor dibawahnya akan 

menggantikan tim tersebut. 

 

2. Setiap Tim 5 besar diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara CBR Unila 

sampai dengan waktu pemenang Lomba Beton Nasional CBR Unila diumumkan.  

 

3. Pada tanggal 17 April peserta melakukan presentasi makalah hasil pengujian beton 

masing-masing. Format presentasi dan penilaian dapat di download di website: 

betoncbrunila2014.wordpress.com 
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4. Pemenang Lomba Beton Nasional CBR Unila akan diumumkan pada Jum’at 18 April 

2014. Keputusan dan penilaian juri tidak dapat diganggu gugat. 

 


