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TAHAP II 

 

Tim merancang beton dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

1. Tim yang lolos TAHAP II adalah tim yang memenuhi kriteria aspek penilaian abstrak 

oleh juri. 

2. Tim menggunakan Semen PCC (Portland Composite Cement) sesuai dengan SNI. 

3. Peserta diperbolehkan memilih jenis dan banyaknya agregat, material organik dan zat 

aditif yang dianggap layak dalam pembuatan beton ringan dengan performa tinggi. 

4. Berat volume dari beton ringan yang ditentukan adalah ≤ 1900 kg/cm
3

. Semakin beton 

menjadi ringan maka akan menambah poin dari penilaian juri. 

5. Pencampuran agregat dan bahan-bahan boleh menggunakan molen atau manual sesuai 

dengan metode yang diperlukan masing-masing tim.  

6. Tim harus semaksimal mungkin dalam meningkatkan performa dari kuat tekan beton. 

Tidak ada batasan dalam kuat tekan beton pada perlombaan ini. Sehingga tim dengan 

nilai kuat tekan beton tertinggi yang akan lanjut ke tahap selanjutnya. 

7. Tim di wajibkan mendokumentasikan kegiatan pembuatan beton dalam bentuk video dan 

foto. Video berdurasi maksimal 15 menit dengan format video kualitas tertinggi sehingga 

juri dapat memberikan penilaian dengan jelas. Tim juga mendokumentasikan dengan 

bentuk foto yaitu tahapan-tahapan dalam pembuatan beton dan foto tim bersama dengan 

dosen pembimbing wajib dilampirkan. Dikumpulkan dalam bentuk CD. 

8. Tiga buah beton ringan dibuat berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 

cm. Satu sampel beton ringan di uji tekan di laboratorium terdekat pada umur 7 hari dan 

dua buah sampel beton ringan diuji di laboratorium Universitas Lampung. 

9. Tim memilih waktu pembuatan beton yaitu dari tanggal 26 – 28 Februari 2014 dengan 

ketentuan tanggal sebagai berikut : 

 

 

 

No. Tanggal 

Pembuatan benda uji 

Tanggal 

umur 7 hari 

Tanggal 

umur 14 hari 

Tanggal 

Batas Pengiriman 

Benda uji 

Pengujian kuat 

tekan beton di 

Unila 

1 26 Februari 2014 5 Maret 2014 12 Maret 2014 12 – 18 Maret 2014 26 Maret 2014 

2 27 Februari 2014 6 Maret 2014 13 Maret 2014 13 – 19 Maret 2014 27 Maret 2014 

3 28 Februari 2014 7 Maret 2014 14 Maret 2014 14 – 20 Maret 2014 28 Maret 2014 
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10. Tanggal setiap pembuatan benda uji di goreskan pada saat basah. Pada saat tim mengirim 

benda uji diwajibkan untuk menandai benda uji dengan ketentuan sebagai berikut ; 

1. Pada tanggal 26 Februari 2014 mengikat beton sampel dengan tali raffia berwarna 

merah  

2. Pada tanggal 27 Februari 2014 mengikat beton sampel dengan tali raffia berwarna 

biru  

3. Pada tanggal 28 Februari 2014 mengikat beton sampel dengan tali raffia berwarna 

hijau. 

11. Pada saat pengujian beton, tim diperbolehkan untuk hadir dan panitia juga akan 

mendokumentasikan proses pengujian beton tiap tim dalam bentuk video dan foto. 

12. Tim mengirim beton uji disertai dengan Hardcopy Makalah dan CD dokumentasi 

kegiatan ke 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 

13. Biaya pembuatan benda uji dan pengiriman benda uji kepada panitia ditanggung oleh 

peserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


