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LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjajaki minat dan kreativitas siswa-siswi SMA dalam 

pembuatan jembatan spaghetti serta membuka wawasan siswa-siswi SMA tentang 

model, struktur dan fungsi jembatan sebagai salah satu bangunan sipil terpenting, 

maka Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (HMTS) Universitas Pelita Harapan akan 

mengadakan kompetisi pembuatan model jembatan dengan menggunakan spaghetti 

sebagai bahan pembuatannya yang akan diadakan setiap tahun bagi siswa-siswi SMA.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyelenggaraan kompetisi ini adalah untuk memacu 

perkembangan kreativitas siswa-siswi SMA dalam mewujudkan ide dan pemikiran 

mereka.

Tujuan dari penyelenggaraan kompetisi ini adalah untuk menumbuhkan  ide-

ide inovatif dan orisinal siswa-siswi SMA. Selain itu juga sebagai sarana dalam 

mengembangkan pengetahuan siswa-siswi SMA dalam dunia teknik sipil terutama 

pembuatan model dan struktur jembatan yang baik

I. SYARAT-SYARAT MENGIKUTI KOMPETISI

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengikuti kompetisi :

1. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia kompetisi.

2. Fotocopy kartu siswa 1 lembar. ( dilampirkan saat mengirimkan fax formulir 

pendaftaran/registrasi).



II. PESERTA KOMPETISI

1. Peserta adalah siswa-siswi SMA atau sederajat dari semua jurusan. Siswa dari 

SMA kelas 1 sampai dengan  3 diperbolehkan mengikuti kompetisi.

2. Peserta  terdiri dari maksimal 3 orang.

3. Bila satu nomor peserta diwakili oleh 1 orang, bisa memakai namanya sendiri. 

Bila satu nomor peserta terdiri dari 2 sampai 3 orang, maka harus memakai 

nama kelompok, misalnya Eagle , Anggrek  dll.

III. WAKTU, BIAYA DAN TEMPAT PENDAFTARAN

1. Pendaftaran peserta sampai dengan 25 Agustus 2007 dengan jumlah peserta 

terbatas (max 80 tim/nomor peserta).

2. Biaya pendaftaran Rp. 90.000,- / nomor peserta.

3. Biaya pendaftaran dapat dibayarkan melalui:

Lippo Bank - Karawaci

a.n Yayasan UPH

no.rek. 570-30-80025-3

4. Formulir pendaftaran, fotocopy kartu pelajar dan bukti pembayaran dapat 

dikirim melalui fax. (021) 5460910, ditujukan kepada :

Universitas Pelita Harapan

U.p. : FDTP-HMJ Teknik Sipil

( harap menghubungi panitia setelah melakukan fax)

Contact person : Freddy : 08561415731 / 02171306796

IV. WAKTU DAN TEMPAT KOMPETISI

1. Kompetisi akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Agustus 2007

Tempat   : Kampus Universitas Pelita Harapan, Gedung D,Lt.5 R.502 

        Lippo Karawaci,Tangerang

Pukul       : 08:00 WIB – 08:30WIB (Pendaftaran Peserta)

08:30 WIB – 08:45 WIB (Pembukaan)

08:45 WIB – 09:00 WIB (Pembacaan syarat-syarat teknis)

09:00 WIB – 12:00 WIB (Pembuatan jembatan)



12:00 WIB – 12:30 WIB (Istirahat / makan siang)

12:30 WIB – 12:45 WIB (Pemutaran Film Marketing UPH)

12.45 WIB – 14.00 WIB (Pengetesan Jembatan)

15.00 WIB –  selesai   (Penutup :

  -Pengumuman juara

      -Penyerahan hadiah & sertifikat juara

  -Ucapan Terima Kasih

      -Penyerahan Sertifikat Peserta)

(Note : jadwal dapat berubah)

2. Keputusan panitia adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

V. HADIAH DAN PENGHARGAAN

1. Setiap peserta akan mendapatkan sertifikat penghargaan

2. Pemenang kompetisi akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

 Juara I : Uang tunai Rp. 3.000.000,- + Trophy + beasiswa UPH 75%* 

 Juara II : Uang tunai Rp. 2.000.000,- + Trophy

 Juara III : Uang tunai Rp. 1.000.000,- + Trophy

3. Pemenang kompetisi juga akan mendapatkan sertifikat penghargaan, dan 

hadiah  menarik dari sponsor.

*syarat & ketentuan berlaku

VI. FASILITAS KOMPETISI

Panitia kompetisi hanya menyediakan :

1. 100 gr spaghetti (untuk 1 kelompok)

2. Timbangan

3. Beban

4. Tumpuan

5. Bidang pembebanan

6. Makan siang & snack
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    KETENTUAN 

STAEDTLER SPAGHETTI BRIDGE 

COMPETITION 2007

1) PEMBUATAN JEMBATAN

a. Pelaksanaan pembuatan jembatan dilakukan di tempat perkompetisian pada 

saat hari H (pada tanggal 29 Agustus 2007)

b. Peserta diwajibkan untuk membuat gambar model jembatan di rumah

yang dibuat tampak depan, dan samping dengan skala 1:2 diatas kertas 

milimeter blok berukuran A3, dan diberikan kepada panitia untuk dinilai 

kesesuaiannya dengan model jembatan spaghetti sebenarnya

c. Waktu yang disediakan untuk membuat jembatan selama 3 jam

d. Peserta menggunakan spaghetti yang disediakan panitia

e. Peserta menentukan dan membawa lem yang akan digunakan sendiri. Peserta 

dianjurkan untuk memilih dan menggunakan lem yang mudah kering dalam 

waktu yang relatif singkat.

2) BAHAN-BAHAN

a. Jembatan harus dibuat dari bahan spaghetti, kecuali macaroni dengan lubang 

di tengahnya, lasagna yang pipih atau yang tidak bundar penampangnya.

b. Alat perekat yang digunakan berupa lem yang dibawa sendiri oleh peserta

c. Penggunaan bahan lain selain kedua bahan di atas tidak diperkenankan.

3) KRITERIA JEMBATAN

a. Berat jembatan tidak lebih dari 50 gram.

b. Tinggi jembatan 12,5 cm  dan lebar jembatan 10 cm ( lebar dalam).Dan 

panjang jembatan 50 cm.



c. Pada jembatan harus tersedia tempat perletakkan beban bergerak yang 

melintang secara horizontal di bagian atas / bawah jembatan sepanjang 40-50 

cm. ( lihat CD untuk lebih jelasnya).

4) PENGUJIAN

a. Pengujian dalam kompetisi ini terdiri dari 5 kategori, yaitu :

 Kekuatan

 Estetik 

 Penampilan

 Kebersihan setelah pembuatan jembatan

 Kesesuaian model jembatan dengan gambar model jembatan skala 1:2

b. Pengujian pembebanan dilakukan dari beban awal 100 gram.

c. Beban untuk pengujian bergerak melewati jembatan tersebut.

5) PEMBEBANAN

a. Jembatan akan diletakkan ke atas tumpuan yang telah disediakan (jarak bersih 

tumpuan 500 mm).

b. Beban akan diberikan secara bertahap oleh peserta sendiri di atas bidang 

pembebanan yang telah disediakan.

- Pembebanan pertama sebesar 100 gram

- Selanjutnya pembebanan ditambahkan tiap kelipatan 50 gram hingga 

jembatan tersebut hancur.

c. Jika jembatan runtuh maka beban bergerak yang menyebabkan keruntuhan itu 

dicatat sebagai beban maksimum yang dapat ditahan jembatan.

6 ) PENILAIAN

Kriteria penilaian jembatan: 

1. Kekuatan

Penilaian kekuatan jembatan berdasarkan nilai efisiensi struktural, dimana 

Efisiensi Struktural = Berat Beban / Berat Jembatan.

2. Estetik 

Nilai berdasarkan juri dengan skala penilaian 0 s/d 100



3. Penampilan

Nilai berdasarkan juri dengan skala penilaian 0 s/d 100

4. Kesesuaian model jembatan dengan gambar model jembatan skala 1:2

Nilai berdasarkan juri dengan skala penilaian 0 s/d 100

5. Kebersihan

 Nilai berdasarkan juri dengan skala penilaian 0 s/d 100

7) KUALIFIKASI

a. Jembatan akan diperiksa dan dinilai keindahannya sebelum diuji 

kekuatannya. 

b. Jembatan yang tidak memenuhi ketentuan (point no. 2 dan 3) dinyatakan 

gugur atau diskualifikasikan.

c. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.



LAMPIRAN DETAIL TUMPUAN DAN BENDA UJI

                 DETAIL TUMPUAN

Keterangan :
1. Tebal jalan mobil = 1,7 cm
2. Lebar jalan mobil = 10 cm ( lebar dalam jembatan)
3. ukuran dalam mm
4. Panjang jalan mobil : 50cm untuk jembatan deck bawah, 56 cm untuk 

jembatan deck atas


