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KERANGKA ACUAN KERJA 

LOMBA NASIONAL TAHUNAN RANCANG BANGUN MESIN VII – 2017 

(SEVENTH ANNUAL NATIONAL MECHANICAL DESIGN COMPETITION – 2017) 

 

1 Latar Belakang 

Badan Kerja Sama Teknik Mesin (BKSTM) dari berbagai Jurusan/Prodi Teknik Mesin di 

Indonesia setiap tahun menyelenggarakan Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM) 

serta Musyawarah Badan Kerja Sama Teknik Mesin. Sejak 2011, kegiatan yang 

diselenggarakan oleh BKSTM tidak hanya melibatkan akademisi dan peneliti melalui SNTTM 

dan Musyawarah BKSTM, akan tetapi juga melibatkan mahasiswa dalam Lomba Nasional 

Tahunan Rancang Bangun Mesin, yang tahun ini memasuki tahun ke-tujuh. Melalui lomba 

ini, diharapkan mahasiswa Teknik Mesin Indonesia dapat mengembangkan kemampuan 

perancangan dan inovasi-nya dengan mempertimbangkan aspek-aspek keteknisan yang 

sudah dipelajari di perkuliahan. Keterlibatan mahasiswa dalam kompetisi yang membutuhkan 

ide-ide yang berguna bagi perkembangan teknologi akan meningkatkan kemampuan 

mahasiswa berinovasi serta kepedulian mahasiswa terhadap kemandirian bangsa melalui 

teknologi. 

 

Lomba Nasional Tahunan Rancang Bangun Mesin merupakan satu-satunya kompetisi yang 

diselenggarakan oleh BKSTM se-Indonesia, sehingga merupakan suatu kebanggaan 

tersendiri bagi mahasiswa untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Di samping itu 

minat mahasiswa untuk lebih mendalami bidang keteknikmesinan diharapkan juga 

meningkat apabila mereka mampu menerapkan apa yang dipelajari menjadi sesuatu yang 

dapat bermanfaat bagi orang lain. Tentunya dukungan dan partisipasi aktif dari pimpinan 

Jurusan, Departemen atau Prodi untuk memotivasi mahasiswa di lingkungannya sangat 

diharapkan demi kesuksesan perlombaan ini. 

 

2 Tujuan 

Tujuan dari Lomba Nasional Tahunan Rancang Bangun Mesin VII – 2017 ini adalah: 

 Untuk lebih memperkenalkan Jurusan/Departemen/Program Studi Teknik Mesin kepada 

masyarakat luas. 

 Sebagai sarana untuk menyalurkan ide atau inovasi dalam rangka memotivasi 

mahasiswa agar terus berkreasi dalam penyelesaian masalah-masalah terkait bidang 

keteknikmesinan. 

 Sebagai sarana untuk menyiapkan talenta-talenta muda yang kompetitif dan siap 

bersaing dalam dunia kerja. 

 Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam memajukan dan mengembangkan 

pengetahuan di bidang Teknik Mesin. 

 Sebagai sarana silaturhim di antara mahasiswa Teknik Mesin dari bebagai perguruan 

tinggi di Indonesia untuk menciptakan arus informasi mengenai bidang keteknikmesinan. 
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3 Lingkup Lomba 

3.1 Tema Sentral 

Sesuai hasil Rapat Anggota BKSTM 2016 yang dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung, 

Bandung pada tanggal 4 Oktober 2016, diputuskan bahwa tema sentral Lomba Nasional 

Tahunan Rancang Bangun Mesin VII untuk tahun 2017 adalah "Alat Praktikum". 

3.2 Lingkup Perancangan 

Ruang lingkup perancangan mekanikal yang terkait dengan tema sentral di atas ditekankan 

pada sistem atau sub-sistem dari alat praktikum yang digunakan sesuai kurikulum program 

sarjana bidang ilmu Teknik Mesin.  

3.3 Format Proposal 

 Untuk berpartisipasi, peserta diwajibkan mengirimkan soft copy “Proposal Perancangan 

Sistem/Sub-sistem Alat Praktikum”, dalam format pdf sesuai template yang dapat diunduh 

di alamat http://seminar.bkstm.org/lntrm/info-lomba/.  

 

4 Persyaratan 

Lomba Nasional Tahunan Rancang Bangun Mesin VII - 2017 ini diperuntukkan bagi 

mahasiswa program  sarjana bidang ilmu Teknik Mesin seluruh Indonesia. 

Ketentuan lain lomba ini adalah sebagai berikut: 

 Peserta membentuk kelompok yang terdiri dari 2 – 4 mahasiswa/kelompok. 

 Peserta dibebaskan memilih software yang akan digunakan. 

 Lomba Nasional Tahunan Rancang Bangun Mesin ini tanpa disertai pembuatan prototip. 

 Peserta akan didiskualifikasi jika ditemukan unsur plagiat. 

 

5 Kriteria Penilaian 

Penilaian dalam lomba ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Tahap Desk Evaluation dan 

Tahap Presentasi. Adapun detail dari kriteria penilaian adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Desk Evaluation: 

 Kreatifitas dan Originalitas     (30%)  

 Pemanfaatan ilmu Teknik Mesin    (20%)  

 Design for Manufacture and Assembly (DFMA)  (20%)  

 Functionality        (15%)  

 CAD modelling (Kerumitan, Gambar detail)    (15%) 

2. Tahap Presentasi: 

 Penguasaan materi rancangan yang terdiri dari ilmu Teknik Mesin, Design for 

Manufacture and Assembly (DFMA) dan Functionality  (50%) 

 Presentation Skills & Team Work    (30%) 

 CAD modelling skills       (20%) 

 

Dalam tahap desk evaluation, sepuluh rancangan terbaik akan dipilih dan diundang 

mengikuti seleksi Tahap Presentasi. 

Penilaian akhir untuk menentukan pemenang dilakukan dengan memasukkan semua 

penilaian, dengan pembobotan sbb:  

 

http://seminar.bkstm.org/lntrm/info-lomba/
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 Desk Evaluation   (50%) 

 Presentasi ( 15 menit ) (40%) 

 Poster     (10%) 

 

6 Keikutsertaan 

 Peserta diwajibkan membuat rancangan yang dituangkan dalam proposal sebagaimana 

tertuang dalam Butir 3 Lingkup Lomba dalam Kerangka Acuan ini, dan mengirimkan 

soft copy proposal tersebut kepada panitia secara online dengan mengikuti prosedur 

pendaftaran seperti yang dijelaskan pada alamat http://seminar.bkstm.org/lntrm/info-

lomba/.  

 Pengiriman hanya boleh dilakukan oleh Ketua Team dengan subject e-mail : “Nama 

Universitas_Judul Proposal“. 

 Pelaksanaan presentasi oleh Sepuluh kelompok dengan rancangan terbaik hasil 

penilaian Desk Evaluation akan dilaksanakan di Hotel Novotel, Jalan Ngagel 173-175 

Surabaya.  

 Sepuluh kelompok terbaik yang telah dipilih diwajibkan membuat dan membawa 

stand poster (X-banner) berukuran 60 x 160 cm beserta soft file poster + 

video simulasi (DVD dengan label judul dan universitas) 

 Panitia hanya akan menanggung makan siang peserta selama lomba (akomodasi dan 

transportasi menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok). 

 

7 Jadwal Kegiatan 

Adapun jadwal kegiatan adalah sebagai berikut: 

No. Kegiatan Tanggal 

1 Penyebaran informasi mengenai Lomba 

Nasional Tahunan Rancang Bangun Mesin 

15 Mei 2017 

2 Batas akhir Penerimaan bahan/materi 14 Agustus 2017 

3 PenilaianTahap 1: Desk Evaluation 18 Agustus – 11 September 2017 

4 Pengumuman hasil Desk Evaluation 18 September 2017 

5 Perbaikan/ persiapan materi presentasi (ppt) 25 September 2017 

6 Penilaian Tahap 2: Presentasi dan Poster 5 Oktober 2017 

7 Pengumuman pemenang& Penyerahan Hadiah 6 Oktober 2017 

 

8 Hadiah 

Bagi para pemenang, BKSTM yang bekerjasama dengan pihak sponsor menyediakan hadiah 

berupa uang sebesar: 

 Pemenang 1 : Rp. 15.000.000  (lima belas juta rupiah) 

 Pemenang 2  : Rp. 10.000.000  (sepuluh juta rupiah) 

 Pemenang 3 : Rp.   5.000.000  (lima juta rupiah) 

 Pemenang (4-10)  : Rp.   1.250.000  (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
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9 Keputusan panitia bersifat mutlak 

 

10 Kontak 

Untuk informasi lebih lanjut ataupun pertanyaan mengenai lomba ini, peserta dapat 

menghubungi: 

Panitia SNTTM XVI & LNTRM VII 

Departemen Teknik Mesin, FTI - ITS 

Kampus Keputih, Sukolilo, Surabaya 60111 

Telp/Fax: +62-31-5922941 

Email: 60thmesinits@gmail.com; 

registrasi@bkstm.org 

 

Surabaya,  5 Mei 2017 

Panitia Lomba Nasional Tahunan Rancang Bangun Mesin VII – 2017  




