
 



 

TERM OF REFERENCE 

LOMBA ASPAL NASIONAL CIVIL CLASSICAL FEST 

TAHUN 2019  

“Kreasi Anak Bangsa dalam Pengelolaan Limbah sebagai Material 

Campuran Aspal Berkelanjutan. ” 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN 

Transportasi merupakan usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau 

mengalihkan suatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain di mana di tempat lain ini, objek 

yang dipindahkan lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Salah satu 

sektor yang sering digunakan untuk keperluan tersebut adalah sektor darat. Maka dari itu, jalan 

sebagai prasarana yang sering digunakan untuk perpindahan, harus dapat mengimbangi laju 

perpidahan tersebut. 

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk 

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada 

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta 

di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Dalam konstruksi 

jalan, terdapat 3 lapisan perkerasan, diantaranya lapisan perkerasan lentur, lapisan perkerasan 

kaku dan lapisan perkerasan komposit. Perkerasan jalan adalah salah satu hal yang paling 

penting untuk menunjang kelancaran transportasi untuk menciptakan rasa nyaman dan aman 

bagi para pengguna jalan. Di Indonesia, mayoritas konstruksi jalan dibuat dengan 

menggunakan lapisan perkerasan lentur di mana aspal yang menjadi bahan pengikat dalam 

konstruksi jalan tersebut. 

Aspal sebagai bahan pengikat merupakan material penting dalam suatu konstruksi jalan. Untuk 

itu diperlukan inovasi campuran aspal yang mampu menghasilkan kualitas yang  

memenuhi standar namun dengan menggunakan material seminim mungkin. Salah satu 



 

perkerasan jalan yang ramah lingkungan adalah dengan menggunakan metode daur ulang 

(recycling) limbah. Metode daur ulang (recycling) limbah yang dimaksud kali ini adalah suatu 

cara yang digunakan untuk campuran aspal dengan memanfaatkan limbah. Metode daur ulang 

ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain mengembalikan kekuatan perkerasan jalan yang 

telah rusak dan mengatasi ketergantungan akan sumber daya alam tak terbarukan, dan 

mengurangi limbah tak terpakai. 

B. TUJUAN KEGIATAN 

Tujuan dari Lomba Aspal Nasional Civil Classical Fest 2019 ini adalah : 

1. Menghimpun ide kreatif dan inovatif  campuran aspal yang berkelanjutan dengan 

menggunakan material yang berasal dari limbah. 

2. Sebagai ajang pengaplikasian ilmu ketekniksipilan dibidang transportasi. 

3. Memperdalam kemampuan mahasiswa/i jurusan teknik sipil dalam pembuatan campuran 

aspal. 

C. TEMA LOMBA 

Lomba Aspal Nasional Civil Classical Fest 2019 mengusung tema : “Kreasi Anak Bangsa 

dalam Pengelolaan Limbah sebagai Material Campuran Aspal Berkelanjutan. ” 

D. PESERTA KEGIATAN 

Persyaratan untuk pesera adalah : 

1. Peserta adalah mahasiswa aktif D3/D4/S1 Jurusan Teknik Sipil dari berbagai Perguruan 

Tinggi di Indonesia.  

2. Dalam 1 (satu) tim terdiri dari 3 orang mahasiswa.  

3. Peserta dalam 1 tim harus berasal dari Perguruan Tinggi yang sama dan diperbolehkan 

untuk lintas angkatan.  

4. Setiap Perguruan Tinggi dapat mengirimkan lebih dari 1 tim peserta. 

  



 

E. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pendaftaran lomba dan Pengiriman Proposal 

Pembuatan video dan pencetakan benda uji 

Pengumuman Proposal yang lolos 

Pembayaran Biaya Registrasi 

Batas akhir pengiriman video dan benda  uji 

Pengujian benda uji 

Pengumuman Finalis 

Pembayaran Biaya Finalis 

Pembukaan dan Presentasi Finalis 

 

26 Maret – 14 April 2019 

21 April –  2 Mei 2019 

17 April 2019 

18 - 20 April 2019 

 

3 Mei 2019 

6 – 9 Mei 2019 

10 Mei 2019  

 

11 – 12 Mei  2019 

16 Mei 2019 

 

16 Mei 2019 Pengumuman juara dan penutupan 



 

BAB II 

TAHAP SELEKSI PERLOMBAAN 

 

A. SELEKSI TAHAP I (ADMNINISTRASI) 

Seleksi tahap I merupakan seleksi awal peserta Lomba Aspal Nasional Civil Classical Fest 

2019, tahap ini berisi penilaian dari proposal sesuai dengan ketentuan panduan Lomba Aspal 

Nasional Civil Classical Fest 2019. 

Berikut tahapan seleksi tahap I : 

1. Pendaftaran dan konfirmasi peserta kepada pihak panitia. 

2. Pembuatan proposal oleh pihak peserta. 

3. Pengumpulan proposal oleh pihak peserta. 

4. Penilaian dewan juri dari hasil proposal. 

5. Pengumuman lolos seleksi tahap I. 

 

B. SELEKSI TAHAP II (PENGUJIAN BENDA UJI) 

Seleksi tahap II merupakan seleksi untuk menentukan 5 tim finalis. Pada tahap ini perolehan 

skor peserta didapat dari  hasil penilaian dewan juri berdasarkan hasil pengujian benda uji. 

Berikut tahapan seleksi tahap II : 

1. Pencetakan benda uji dan pembuatan video dokumentasi oleh pihak peserta. 

2. Pengiriman benda uji dan video oleh pihak peserta. 

3. Konfirmasi pengiriman kepada panitia. 

4. Pengujian benda uji oleh dewan juri. 

5. Pengumuman finalis. 

  



 

 

C. SELEKSI TAHAP III (PRESENTASI) 

Seleksi tahap III merupakan seleksi untuk menentukan juara 1, juara 2, juara 3, runner up 1 

dan runner up 2. Pada tahap ini perolehan skor finalis didapat dari hasil penilaian dewan juri 

berdasarkan presentasi finalis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Berikut tahapan seleksi tahap III : 

1. Konfirmasi finalis kepada panitia. 

2. Tim finalis hadir di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

3. Presesntasi hasil karya oleh tim finalis. 

4. Penilaian dewan juri. 

5. Pengumuman hasil pemenang lomba 

  



 

BAB III 

FASILITAS DAN PENGHARGAAN 

 

A. FASILITAS-FASILITAS 

1. Seluruh peserta Lomba Aspal Nasional Civil Classical Fest 2019 mendapatkan e-

certificate. 

2. Akomodasi untuk tim finalis disediakan sesuai dengan rangkaian acara perlombaan. 

3. Tim finalis mendapatkan akomodasi dan penginapan (terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019 

- 16 Mei 2019) selama mengikuti Lomba Aspal Nasional Civil Classical Fest 2019. 

 

B. PENGHARGAAN 

 Juara 1 Rp 5.000.000 + Piagam Penghargaan + Piala   

 Juara 2 Rp 3.500.000 + Piagam Penghargaan + Piala   

 Juara 3 Rp 2.000.000 + Piagam Penghargaan + Piala   

 Runner up 1 Rp 1.000.000 + Piagam Penghargaan + Piala   

 Runner up 2 Rp 800.000 + Piagam Penghargaan + Piala  

  



 

BAB IV 

KETENTUAN PERLOMBAAN 

 

A. KETENTUAN PERLOMBAAN 

1. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta, tetapi hak cipta tetap dimiliki oleh pembuat 

karya.   

2. Peserta diwajibkan mengikuti jalannya perlombaan sesuai dengan jadwal dan peraturan 

perlombaan yang telah ditetapkan panitia.   

3. Segala informasi terbaru yang berkaitan dengan peraturan, ketentuan, dan teknis 

pelaksanaan lomba akan diinfokan melalui www.tekniksipil.umy.ac.id/himpunan-

mahasiswa-sipil/. 

4. Segala keputusan panitia dan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.   

5. Peserta yang telah mendaftar dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh persyaratan 

dan peraturan perlombaan.   

6. Panitia berhak merubah peraturan dan ketentuan sewaktu-waktu bila dirasa perlu dan 

mendadak.   

7. Apabila peserta yang dinyatakan sebagai finalis tidak melalukan konfirmasi dan 

pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 

23.59 WIB, maka tim finalis ini secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri atau gugur 

dan selanjutnya digantikan dengan peringkat dibawahnya. Tim dengan nilai paling tinggi 

akan keluar sebagai pemenang.   

8. Apabila terdapat 2 tim dengan nilai yang sama, maka keputusan sepenuhnya ada ditangan 

dewan juri untuk menentukan tim terbaik sebagai pemenang.   

9. Bila pada waktu perlombaan peserta melakukan pelanggaran yang disengaja maupun tidak, 

maka juri dapat memutuskan untuk melakukan diskualifikasi.   

  



 

B. MEKANISME PENDAFTARAN 

Pada saat pendaftaran setiap tim menyertakan :  

1. Formulir  pendaftaran,  terlampir atau dapat diunduh di 

www.tekniksipil.umy.ac.id/himpunan-mahasiswa-sipil/. 

2. Foto formal berwarna ukuran 3x4 masing-masing anggota tim di tempel di formulir 

pendaftaran.  

3. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)/ Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta.  

4. Surat pengantar atau Surat Keterangan Peserta Sebagai Mahasiswa aktif dari Perguruan 

Tinggi.  

5. Seluruh administrasi pendaftaran di scan dalam format PDF.  

6. Kelengkapan administrasi dikirim dalam bentuk RAR dan diterima oleh panitia selambat- 

lambatnya pada tanggal 14 April 2019 pukul 16.00 WIB. 

7. Seluruh administrasi pendaftaran dikirimkan kepada panitia ke alamat email : 

umyccfhms@gmail.com  

8. Subject e-mail ditulis dengan format : Lomba aspal CCF UMY 2019/nama 

kelompok/universitas.  

9. Peserta wajib melakukan konfirmasi melalui sms/whatsapp kepada panitia, setelah 

melakukan prosedur pendaftaran, dengan format : Lomba aspal CCF UMY 2019/nama 

kelompok/universitas.  

C. KETENTUAN PENULISAN PROPOSAL 

Proposal diketik pada kertas A4, font Times New Roman, size 12, diketik 1.5 spasi, dengan 

margin kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm. Pembuatan proposal maksimal 5 

halaman (tidak termasuk halaman sampul dan halaman pengesahan). 

Adapun isi proposal meliputi : 

1. Latar belakang 

2. Tujuan 

3. Manfaat 

4. Pokok tinjauan pustaka yang berisikan spesifikasi material yang digunakan 

5. Metode pelaksanaan  



 

D. MEKANISME PEMBAYARAN REGISTRASI 

1. Peserta melakukan pembayaran Registrasi sebesar Rp. 350.000,- setiap tim.  

2. Pembayaran ditransfer ke rekening panitia pada tanggal 18 – 20 April 2019 ke :  

No. Rekening       : 7104110473 (BSM)  

a.n     : HMS FT UMY  

3. Bukti pembayaran di scan dan dikirim langsung setelah melakukan pembayaran registrasi 

ke alamat e-mail lombaaspalccf@gmail.com Dengan format subjek email : Lomba aspal 

CCF UMY 2019/nama kelompok/universitas  

 

E. KETENTUAN BENDA UJI DAN VIDEO DOKUMENTASI 

1. Kriteria benda uji sesuai dengan spesifikasi SNI terbaru.   

2. Jenis campuran ditentukan adalah campuran AC-WC. 

3. Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60-70. 

4. Pada setiap benda uji diberi nama tim dan nama Perguruan Tinggi. 

5. Tahap pengujian dari 3 buah benda uji peserta akan dilakukan dengan pemaparan sebagai 

berikut :  

 Benda uji diuji marshall  di Lab. Transportasi jurusan Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta.  (@3 Benda uji) 

6. Setiap tim peserta diwajibkan membuat Video Dokumentasi pembuatan campuran aspal 

dengan resolusi minimal 640 x 480 (tidak ditentukan durasi maksimal), yang mencakup :  

 Pengenalan anggota kelompok. 

 Rekaman selama proses pembuatan benda uji mulai dari pengenalan bahan-bahan yang 

digunakan, proses pencampuran bahan, hingga proses pencetakan benda uji (tanpa edit 

dan tidak terputus).  

7. Selain mengirim benda uji peserta diwajibkan menyertakan 4 buah CD yang berisi video 

dokumentasi, pengiriman pada tanggal 3 Mei  2019 pukul 17.00 WIB (sudah diterima di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)  



 

8. Pengiriman benda uji harus disertai surat keterangan dari Kepala Laboratorium atau Kepala 

Jurusan.  

9. Segala kerusakan yang terjadi pada benda uji harus disertai surat keterangan dari Kepala 

Laboratorium atau Kepala Jurusan.  

10. Biaya Pembuatan benda uji dan pengiriman kepada panitia ditanggung peserta  

11. Setiap tim yang lolos tahap I mengirimkan 3 benda uji yang disertai dengan video 

dokumentasi. Pengiriman di alamatkan pada :  

Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil.  

Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan  

Brawijaya  

Tamantirto, Kasihan Bantul, D.I.Yogyakarta 55183  

Telp. (0274) 387656 ext. 256 

 

F. MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA FINALIS 

1. Peserta melakukan pembayaran Registrasi sebesar Rp. 50.000,- setiap tim.  

2. Pembayaran ditransfer ke rekening panitia pada tanggal 11 - 12 Mei 2019 ke :  

No. Rekening       : 7104110473 (BSM)  

a.n     : HMS FT UMY  

3.   Bukti pembayaran di scan dan dikirim langsung setelah melakukan pembayaran registrasi 

ke alamat e-mail umyccfhms@gmail.com Dengan format subjek email : Lomba aspal 

CCF UMY 2019/nama kelompok/universitas  

 

 

 

 

 

 

 



 

G. KETENTUAN PRESENTASI FINAL 

1. Peserta Finalis wajib datang ke UMY untuk mempresentasikan hasil karyanya pada tanggal 

16 Mei 2019 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

2. Peserta Finalis wajib melakukan registrasi ulang pukul 08.00 wib  

3. Presentasi dilakukan secara tertutup, dimana dalam ruang presentasi hanya ada juri, time 

keeper, mc, dan 1 tim peserta, sehingga peserta lainnya tidak dapat melihat tim lain 

presentasi.  

4. Adapun waktu presentasi 30 menit ( 10 menit untuk presentasi, 20 menit untuk sesi tanya 

jawab).  

5. Setiap peserta diharuskan membuat presentasi dalam bentuk power point (maksimal 20 

slide)  

6. Materi presentasi disiapkan dalam flashdisk dan dibawa pada saat presentasi  

7. Panitia akan menyediakan laptop yang dilengkapi dengan software microsoft power point 

200 beserta proyektor  

8. Jika peserta membutuhkan perlengkapan dan software lainnya untuk keperluan presentasi 

maka wajib menyediakan sendiri perlengkapan dan laptop yang dilengkapi dengan 

software tersebut (Tidak ada penambahan waktu pada saat instalasi).  

9. Peserta diwajibkan menggunakan pakaian rapi, jas almamater, dan name tag  (name tag 

disediakan oleh panitia) pada saat presentasi. 

10. Pengumuman pemenang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2019 setelah presentasi selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

H. KRITERIA PENILAIAN 

Penilaian seleksi tahap I 

No 
Kriteria 

Penilaian 

Penjelasan 

Kriteria Skor Bobot 

1 Keseuaian 

Tema 

Isi proposal sesuai dengan 

tema yang ditentukan 

1 s.d. 

100 
35% 

2 Inovasi 

Penggunaan 

Material 

Peserta memiliki ide/metode 

baru dan kreatifitas 

menggunakan bahan tambah 

dan atau pengganti untuk 

membuat campuran aspal 

tanpa mengabaikan mutu 

1 s.d. 

100 
40% 

3 Biaya 

Produksi 

Peserta dapat merinci besar 

biaya yang dibutuhkan 

dalam satuan m3 terhadap 

inovasi yang dihasilkan 

1 s.d. 

100 
25% 

 

Penilaian seleksi tahap II 

No 
Kriteria 

Penilaian 

Penjelasan 

Kriteria Skor Bobot 

1 Berat benda 

uji campuran 

Berat isi rata-rata benda 

uji aspal 
1 s.d. 100 35% 

2 Marshall Stabilitas (min. 800 kg) 

Flow (2-4 mm) 

VIM (3-5 %)  

VMA (min. 15 %) 

VFA (min. 65 %) 

1 s.d. 100 40% 

3 Video Informatif 

Urutan Kerja 

Memenuhi aturan 

1 s.d. 100 25% 

 

 



 

Penilaian Tahap Final 

No 
Kriteria 

Penilaian 

Penjelasan 

Kriteria Skor Bobot 

1 Presentasi Penyajian : 

- Sitematika Penyajian 

- Keseuaian antara proposal dan 

presentasi 

- Sarana dan prasarana 

- Sikap 

1 

s.d. 

100 

25 % 

2 Inovasi 

Penggunaan 

Material 

Kesesuaian realisasi inovasi yang 

digunakan dengan proposal 

1 

s.d. 

100 

15% 

3 Biaya Produksi Kesesuaian realisasi anggaran biaya 

produksi dengan rancangan angaran 

biaya 

1 

s.d. 

100 

15% 

4 Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan dan 

wawasan 

Peserta mengetahui wawasan 

mengenai aspal dan mampu 

menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh juri secara tepat 

1 

s.d. 

100 

45% 

 

Catatan :  

1. Tim dengan nilai tertinggi akan keluar sebagai pemenang  

2. Apabila ada 2 tim dengan nilai yang sama, maka keputusan sepenuhnya ada di tangan 

dewan juri untuk menentukan tim yang terbaik sebagai pemenang.  

3. Bila pada waktu perlombaan peserta melakukan pelanggaran yang disengaja maupun tidak, 

maka juri dapat memutuskan untuk melakukan diskualifikasi.  

4. Juri dapat menyatakan tim terdiskualifikasi jika tidak memenuhi ketentuan di atas.  

5. Keputusan dewan juri tidak dapat di ganggu gugat.  

 

 

 

 

 



 

I. PENYELENGGARA 

Kompetisi ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

Alamat   :  Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil.  

Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

Jalan Brawijaya  

Tamantirto, Kasihan Bantul, D.I.Yogyakarta 55183  

Telp. (0274) 387656 ext. 256 

Website          :  www.tekniksipil.umy.ac.id 

E-mail         :  umyccfhms@gmail.com 

Line          : @wuh4520b 

  

Contact Person :   

1. Anava Dian Puspa (Anavadian24/082397607603) 

2. Andi Nadya Milenia (andindya.m/082218483142) 

3. Muhammad Rafi Yahya Pangestu (yahyapangestu11/082144970910) 

   

Catatan : Jika ada yang kurang jelas dapat mengehubungi contact person 

  



 

FORMULIR PENDAFTARAN 

LOMBA ASPAL NASIONAL CIVIL CLASSICAL FEST  2019 

DATA UNIVERSITAS (DIISI DENGAN HURUF KAPITAL)  

NAMA PERGURUAN TINGGI    

ALAMAT PERGURUAN TINGGI    

KOTA    

NOMOR TELEPON    

  

DATA PESERTA (DIISI DENGAN HURUF KAPITAL)  

NAMA PESERTA 1    

FOTO 3X4  

NO. INDUK MAHASISWA    

NOMOR HANDPHONE    

ALAMAT    

EMAIL    

TAHUN ANGKATAN   

NAMA PESERTA 2    

FOTO 3X4  

NO. INDUK MAHASISWA    

NOMOR HANDPHONE    

ALAMAT    

EMAIL    

TAHUN ANGKATAN    

NAMA PESERTA 3    

FOTO 3X4  

NO. INDUK MAHASISWA    

NOMOR HANDPHONE    

ALAMAT    

EMAIL    

TAHUN ANGKATAN    

  



 

NAMA LOMBA 

MATERIAL CAMPURAN ASPAL BERBAHAN LIMBAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

(Nama Tim) 

(Nama Ketua Kelompok) : (NIM) 

(Nama Anggota 1) : (NIM) 

(Nama Anggota 2) : (NIM) 

 

 

NAMA PERGURUAN TINGGI 

KOTA 

TAHUN 

  

Logo Perguruan 

Tinggi 



 

LEMBAR PENGESAHAN  

1. Judul          :  

2. Nama Perguruan Tinggi     :  

3. Nama Tim         :  

4. Ketua Tim         :  

a) Nama Lengkap       :  

b) NIM          :  

c) Tahun Angkatan      :  

d) Alamat Rumah dan No. HP   :  

e) Alamat Email       :  

5. Anggota Tim  

a) Nama Anggota Tim ke-1    :  

 NIM         :  

 Tahun Angkatan    :  

b) Nama Anggota Tim ke-2   :  

NIM     :   

  Tahun Angkatan : 

Dosen Pembimbing 

a) Nama Lengkap dan Gelar : 

b) NIP : 

……………………………………2019  

                   

           Dosen Pembimbing               Ketua Tim 

  

  

(………………………………..)      (………………………………..)  

NIP.             NIM.  

 

           Menyetujui, 

                      Dekan                                                     Ketua Jurusan/Departemen  

  

  

(………………………………..)      (………………………………..)  

NIP.             NIP.  

 


