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KATA PENGANTAR 
 

Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengembangkan prestasi 

mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Salah satu 

kegiatan yang mendukung peningkatan prestasi tersebut adalah Kontes Kapal 

Cepat Tak Berawak (KKCTBN). 

Puspresnas aktif dalam memberikan pemikiran, pengembangan teknologi 

dan memberi sarana pendukung penanganan pendemi covid 19 di Indonesia. 

Salah satu bentuk implementasi dengan pelaksanaan kegiatan Kontes Kapal 

Cepat Tak Berawak Nasional Tahun 2020 dengan mengambil tema “INOVASI 

TEKNOLOGI KEMARITIMAN DALAM PENANGANAN COVID 19”.  

Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2020 adalah 

kontes yang penuh tantangan yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya 

ditengah pendemi covid 19 yang masih berlangsung dan adanya physical 

distancing, tetapi tidak menghambat pencapaian prestasi mahasiswa. KKCTBN 

2020 diselenggarakan untuk mahasiswa yang didukung oleh akademisi, 

praktisi dan institusi untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam 

penanganan covid 19 pada sektor kemaritiman. Perlombaan KKCTBN Tahun 

2020 terbagi atas tiga katagori kontes: 1) Lomba Desain dan Re-Desain Layout 

Akomodasi Penumpang Kapal, 2) Lomba Pembuatan dan Performa Prototipe 

Kapal ASV, ERC, FERC dan 3) Poster, sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. 

Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengundang partisipasi mahasiswa dan mengharapkan dukungan perguruan 

tinggi untuk mensukseskan kegiatan perlombaan tersebut. Harapan kami 

KKCTBN Tahun 2020 dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, 

masyarakat dan bangsa dalam pemikiran pembuatan inovasi teknologi 

kemaritiman dalam mendukung penanganan covid 19 dan bencana alam 

serta pengembangan kemaritiman di Indonesia 

 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Pusat Prestasi Nasional 
  
TTD 
 
Asep Sukmayadi, S.IP., M.Si 
NIP. 197206062006041001 
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SAMBUTAN 
 

PERGURUAN TINGGI PENYELENGARA 

Alhamdulillah, mewakili seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah 

Malang kami mendukung penyelenggaraan kegiatan KKCTBN 2020 di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Kami memberikan apresiasi tinggi setiap ajang kompetisi yang 

dilaksanakan oleh Belmawa untuk mahasiswa, termasuk kontes Kapal Cepat Tak 

Berawak Nasional, karena Indonesia merupakan Negara Maritim yang sangat 

membutuhkan kontribusi semua elemen bangsa dalam mengelola perairan laut 

Indonesia beserta kekayaannya. 

Teknologi Kapal Cepat Tak Berawak yang dikonteskan kali ini, memiliki arti 

penting dan strategis, tidak saja dimaksudkan sebagai upaya “menarik” perhatian 

mahasiswa yang mengikuti Kontes, tetapi juga bagi Pendidikan Tinggi di Indonesia. 

Kontes ini dapat dipergunakan sebagai ajang “refleksi” dalam meramu kurikulum yang 

disiapkan untuk menuju era Revolusi Industri 4.0. Pendidikan Tinggi harus memiliki 

“daya undang dan daya panggil” dunia industri dan masyarakat dalam membangun 

bangsa. Melalui kesempatan ini kami mengundang dan meminta kesediaan Perguruan 

Tinggi di Indonesia untuk berpartisipasi pada KKCTBN 2020. Mari kita jadikan kegiatan 

KKCTBN 2020 ini sebagai salah satu media untuk membuktikan bahwa Pendidikan 

Tinggi di Indonesia menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam membangun 

wilayah dan kedaulatan bangsa Indonesia. 

Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada 

Universitas Muhammadiyah Malang untuk menyelenggarakan KKCTBN 2020. Dengan 

senantiasa memohon Ridho Allah SWT Tuhan Yang Esa, semoga KKCTBN 2020 berjalan 

lancar dan sukses sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, amin. 

 

 

Malang, Agustus 2020 
Rektor,  
 
ttd 

Dr. Fauzan, M.Pd. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pendemi Corona Virus 19 yang terjadi diseluruh dunia menimbulkan korban jiwa 

begitu banyak yang terus menyebar diseluruh dunia. Hingga saat ini, masih belum ada 

vaksin yang dapat menangkal pandemi ini yang hanya dapat dicegah dengan 

peningkatan imun, pembatasan sosial, merubah perilaku hidup bersih rajin mencuci 

tangan dengan sabun, memakai masker, dan isolasi diri. Penyebaran pendemi Corona 

Virus 19 masih menjadi ancaman serius, tidak mengenal strata sosial, usia, jenis 

kelamin, suku dan agama. Tidak hanya negara-negara miskin saja yang terkena 

pendemi ini bahkan negara-negara berkembang dan maju-pun terinfeksi secara masif. 

Dalam menghadapi pendemi ini kerjasama antar elemen bangsa dan bahu membahu 

antar stata sosial sangat diperlukan. Pencegahan penyebaran secara masif dan 

penanganan pasien di rumah sakit bagi individu yang memunculkan gejala merupakan 

kunci utama mengatasi penyakit ini. 

Dampak ekonomi akibat pendemi ini juga terasa diseluruh sektor meliputi 

aktivitas sosial, aktivitas keagamaan, pelayanan publik, pendidikan, bisnis, bahkan 

dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja di perusahaan multinasional. Dilain 

sisi beberapa potensi ekonomi lain berkembang seperti bisnis online, internet, sektor 

pertanian, dan kelautan yang kembali menjadi perhatian oleh masyarakat. Aktivitas 

perdagangan luar negeri juga terganggu yang menyebabkan sulitnya ekspor dan impor 

produk bahan baku, setengah jadi, dan barang jadi. Hal ini menjadi peluang besar 

bangsa Indonesia untuk menggagas pangsa pasar dalam negeri yang diketahui 

memiliki market dalam negeri yang cukup besar yang selama ini terabaikan hanya 

mengandalkan impor produksi barang konsumsi dari luar negeri, disamping  itu sektor 

pertanian dan kelautan perlu dihidupkan kembali yang dulu menjadi penopang utama 

perokonomian bangsa. Sebagai negara agraris dan kepulauan Indonesia memiliki 

potensi yang begitu besar. Pemanfaatan sumber daya ini yang tidak dimiliki oleh 

negara lainnya. Pengembangan sektor maritim memerlukan penguasaan teknologi 

perkapalan yang perlu dihidupkan lagi kejayaannya dan dibudayakan lagi seperti 

nenek moyang kita “Bangsa Kelautan”.  

Mahasiswa-mahasiswa teknik perlu mengambil peranan penting dalam hal ini 

dengan mengusulkan konsep dan pembuatan inovasi teknologi maritim yang dapat 
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digunakan untuk mengatasi masalah pendemi covid 19. Konsep ini mungkin saja dapat 

direalisasikan dalam waktu dekat atau jangka menengah mengingat sekarang ini 

sangat dibutuhkan. Selain itu teknologi yang diusulkan diharapkan dapat digunakan 

untuk mendukung mengatasi pendemi dan dapat juga digunakan untuk mengatasi 

bencana yang sering terjadi di daerah-daerah kepulauan di Indonesia dimana kejadian 

bencana seringkali diikuti oleh rusaknya infrastruktur. Pembuatan inovasi teknologi 

kemaritiman akan melatih mahasiswa untuk kreative, inovative dan produktive yang 

akan menjadi pengetahuan dan pengalaman teknis untuk meniti karier selanjutnya. 

Kerjasama team, pembagian tugas dan komunikasi akan terbentuk menjadi bekal 

softskill memajukan diri sendiri, bangsa dan negara. Pembuatan konsep akan menjadi 

road map pembuatan prototipe dan juga menjadikan road map pembuatan produk 

sebenarnya sejalan dengan program dikti meningkatkan technoprenour baru yang 

dapat menciptkan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain disekitarnya. 

Pelaksanaan Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTBN) merupakan salah satu 

agenda penting bidang kemahasiswaan pada Pusat Prestasi Nasional, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia, dalam hal pengembangan inovasi teknologi 

kemaritiman guna ikut andil dalam ide untuk mengatasi pendemi Covid 19 yang 

sekarang ini sedang melanda dunia, kegiatan ini akan melibatkan mahasiswa dan 

dosen dari bidang-bidang ilmu terkait guna memberikan subangsih pemikiranya 

dibidang penanganan pendemi dilihat dari prespektif teknologi kemaritiman dan 

perkapalan. Pada tahun 2020 ini terdapat 3 kategori yang akan diperlombakan yaitu 

1) Lomba Desain dan Re-Desain Layout Akomodasi Penumpang Kapal, 2) Lomba Kontes 

Model Kapal ASV, ERC, FERC dan 3) Poster, sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. 

1.2. TUJUAN PERLOMBAAN 

Tujuan penyelenggaraan KKCTBN 2020 adalah: 

1. Melaksanakan Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional baik secara daring 

maupun secara luring 

2. Menumbuhkan dan melatih mahasiswa untuk kreative, inovative dan 

produktive dalam hal membuat inovasi teknologi inovasi desain, pembuatan 

prototipe dan kontes Performa prototipe kapal penanganan Covid 19. 
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3. Meningkatkan kompetensi mahasiswa diantaranya pembuatan inovasi desain, 

pembuatan prototipe dan kontes Performa prototipe kapal untuk mendukung 

penanganan pendemi Covid 19 yang sedang mewabah diseluruh dunia. 

4. Menumbuhkan jiwa peduli akan kesehatan dalam penanganan pendemi Covid 

19. 

5. Melatih mahasiswa untuk melakukan kerjasama team, pembagian tugas dan 

komunikasi yang akan memberi bekal softskill untuk kemajuan internal 

mahasiwa dan bekal kepemimpinan bangsa dan negara dimasa yang akan 

datang.  

1.3. TEMA PERLOMBAAN 

Perlombaan tahun ini merupakan perlombaan yang berbeda dari tahun-tahun 

sebelumnya ditengah pendemi covid 19 yang sedang berlangsung. Akademisi teknik 

harus mampu memberikan subangsih ide, pemikiran dan pembuatan implementasi 

desai membantu mengatasi wabah tersebut. Oleh karena itu pada tahun ini dipilih tema 

lomba sebagai berikut: 

“INOVASI TEKNOLOGI KEMARITIMAN DALAM PENANGANAN COVID 19”.  

1.4. LOGO PERLOMBAAN 

 

Gambar 1. Logo KKCTBN 2020  

Makna Logo KKCTBN 2020: 

 

• Lingkaran dengan tentakel-tentakel tersebut melambangkan corona virus yang 

telah menimbulkan banyak korban, dengan penyebaran yang masif menginfeksi 
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tanpa memandang stata sosial, ekonomi, umur, suku dan agama yang perlu kita 

hadapi bersama. 

• Lingkaran didalam menunjukan dunia yang sekarang ini sudah terinfeksi oleh 

virus corona dan menyebar di berbagai dunia yang perlu menjadi perhatian 

bersama.  

• Haluan kapal kesehatan melambangkan perlunya dunia maritime / perkapalan 

mengambil peran dalam mendukung pemberantasan pendemi covid 19 dengan 

memberikan pemikirannya membuat inovasi teknologi kemaritiman dan desain 

kapal dalam penanganan covid 19.  

• Gambar gelombang hijau dan kuning menunjukan perlunya dukungan bersama 

antara semua elemen bangsa untuk mengatasi pendemi covid 19 yang sekarang 

ini masih berlangsung. 

• Tulisan KKCTBN 2020 menunjukan peranan lomba ini mendukung dan berusaha 

memberikan subangsih pemikiran melalui kompetisi yang dilombakan antar 

mahasiswa tahun ini. 
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2. KETENTUAN PERLOMBAAN 

2.1. PERSYARATAN PESERTA 

Adapun persyaratan dan tahapan evaluasi kepesertaan Kontes Kapal Cepat Tak 

Berawak (KKCTBN) Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut: 

1. Tim peserta KKCTBN 2020 harus berasal dari Perguruan Tinggi di Indonesia. 

2. Setiap tim peserta boleh mengirimkan lebih dari satu mengikuti: 1) Lomba 

Desain dan Re-Desain Layout Akomodasi Penumpang Kapal, 2) Lomba 

Pembuatan dan Performa Prototipe Kapal ASV, ERC, FERC dan 3) Poster ke 

alamat:  

Panitia Pusat KKCTBN 2020 

Pusat Prestasi Nasional 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon: (021) 5731177, 

Faksimile: (021) 5721243 Laman: pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id 

dan softcopy ke alamat email dikti.puspresnas@kemdikbud.go.id dan 

kkctbn2020@umm.ac.id serta cc ke kkctbn2020@gmail.com, berupa file pdf 

dengan subject: Proposal KKCTBN 2020 Nama Perguruan Tinggi Jenis Lomba. 

Format lomba sebagaimana terdapat pada lampiran 1. 

3. Evaluasi keikutsertaan kontes dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Pendaftaran lomba 1) Lomba Desain dan Re-Desain Layout Akomodasi 

Penumpang Kapal, 2) Lomba Pembuatan dan Performa Prototipe Kapal ASV, 

ERC, FERC dan 3) Poster diupload email dikti.puspresnas@kemdikbud.go.id, 

kkctbn2020@umm.ac.id, dan cc ke kkctbn2020@gmail.com, dengan subject: 

Kemajuan KKCTBN 2020 Nama Perguruan Tinggi Jenis Lomba.  

b. Evaluasi dan seleksi oleh tim juri karya yang telah di upload di website yang 

diberikan. Dilanjutkan dengan seleksi yang layak untuk melakukan 

presentasi. 

c. Presentasi dan tanya jawab desain yang masuk tahap seleksi tim juri yang 

dilakukan secara kelompok dan secara online. 

d. Pemberian penghargaan kepada pemenang kepada para finalis dan 

pemenang lomba oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementerian 

Pendidikan Dan Kebudayaan. 

mailto:dikti.puspresnas@kemdikbud.go.id
mailto:dikti.puspresnas@kemdikbud.go.id


 
 

6 
 

2.2. KATAGORI DAN KETENTUAN PERLOMBAAN 

Lomba ini dikhususkan untuk mahasiswa aktif jenjang D4/S1 dari perguruan tinggi 

yang sama. Lomba dibuat oleh mahasiswa yang bersifat kelompok (Maksimal 3 orang). 

Setiap kelompok diperbolehkan mengikuti lebih dari satu kriteria dan satu katagori 

perlombaan. Ada 3 (tiga) kategori kontes yang akan dilaksanakan pada lomba KKCTBN 

2020 yaitu: 

2.2.1. LOMBA DESAIN INOVASI KAPAL KESEHATAN 

Pada katagori ini dikompetisikan 3 (tiga) lomba desain inovasi kapal kesehatan antara 

lain:  desain kapal rumah sakit autonomous, kapal ambulan autonomous, dan re-desain 

layout ruang akomodasi untuk mendukung penanganan covid 19 yang sekarang ini 

sedang berlangsung.  

2.2.1.1. Lomba Desain Inovasi Kapal Rumah Sakit Autonomous 

Adapun ketentuan lomba Inovasi Desain Kapal Rumah Sakit Autonomous harus 

memuat ketentuan sebagai berikut: 

• Karya harus orisinil bukan plagiat dari hasil pekerjaan orang lain 

• Latar belakang desain inovasi kapal rumah sakit 

- Misi : Sebagai rumah sakit untuk recovery dan isolasi pasien covid-

19.  

- Rute pelayaran : Seluruh perairan Indonesia. 

- Layout ruangan  : Ruang crew, ruang perawatan, ruang rocovery, ruang isolasi, 

ruang operasi, dan apotik.  

• Konsep Desain : Memenuhi kebutuhan layout ruangan sebagai kapal rumah 

sakit, memenuhi teknis sebagai kapal dan memenuhi regulasi 

untuk keselamatan kapal. 

• Item desain kapal yang harus dibuat sebagai berikut: 

o Spesfikasi teknis: desain inovasi yang ditonjolkan pada kapal, ukuraan utama, 

peralatan dan perlengkapan yang ada di kapal dan 3D model. 

o Desain keselamatan dan kenyamanan pasien: perhitungan stabilitas dan 

perhitungan seakeeping. 

o Desain dasar: rencana garis, rencana umum dan perhitungan power. 

o Desain sistem kapal: sistem autonomous, sistem propulsi dan sistem kemudi. 
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Gambar 2. Contoh desain kapal rumah sakit 

Untuk ketentuan format mengacu pada gambar teknik ISO, laporan dalam ukuran 

kertas A4 dan gambar A3. 

2.2.1.2. Lomba Desain Inovasi Kapal Ambulan Autonomous 

Adapun ketentuan lomba Desain Inovasi Kapal Rumah Sakit autonomous harus 

memuat ketentuan sebagai berikut: 

• Karya harus orisinil bukan plagiat dari hasil pekerjaan orang lain 

• Latar belakang kapal ambulan 

- Misi : Penjemput pasien covid 19 menuju kapal rumah sakit.  

- Rute pelayaran : Dari tempat pasien menuju rumah sakit. 

- Layout ruangan  : terdapat ruang pasien, tempat perawat, tempat peralatan 

darurat dan crew.  

- Konsep Desain : Memenuhi kebutuhan layout ruangan sebagai kapal ambulan, 

memenuhi teknis sebagai kapal dan memenuhi regulasi 

untuk keselamatan kapal. Kapal dilengkapi dengan pintu 

pendaratan yang dapat digunakan untuk menjemput pasien 

di pantai dan antar kapal.  

• Item desain kapal yang harus dibuat sebagai berikut: 

o Spesfikasi teknis: desain inovasi yang ditonjolkan pada kapal, ukuraan utama, 

peralatan dan perlengkapan yang ada di kapal dan 3D model. 

o Desain keselamatan dan kenyamanan pasien: perhitungan stabilitas dan 

perhitungan seakeeping 



 
 

8 
 

o Desain dasar: rencana garis, rencana umum dan perhitungan power 

o Desain sistem kapal: sistem autonomous, sistem propulsi dan sistem kemudi 
 

 

Gambar 3. Contoh desain kapal ambulan  

Untuk ketentuan format mengacu pada gambar teknik ISO, laporan dalam ukuran 

kertas A4 dan gambar A3.  

2.2.1.3. Lomba Re-Design Lay-Out Ruang Akomodasi Penumpang Kapal Ro-Ro 

Existing 

Re-Desain Lay Out akomodasi penumpang untuk menghindari penularan covid 19 

dilakukan pada kapal Ro-Ro existing sebagai berikut: 

• Karya harus orisinil bukan plagiat dari hasil pekerjaan orang lain 

• Latar belakang Re-Design Layout Ruang Akomodasi Penumpang Kapal Ro-Ro 

Existing  

- Misi Lomba : Re-Design Layout Ruang Akomodasi Penumpang 

- Radius pelayaran : 440 Nautical Mile 

• Layout ruangan  : Seperti Lampiran 1. General Arrangement RoRo Existing 

• Item desain kapal yang harus dibuat sebagai berikut: 

o Re-desain layout:  gambar safety plan dan evacuation plan kapal existing untuk 

menghindari penularan covid 19. 

o Analisis desain: keselamatan dan ekonomi kapal existing akibat adanya wabah 

covid 19. 

o Desain prosedur: naiknya penumpang ke kapal, posisi penumpang di kapal 

dan turun penumpang dari kapal existing untuk menghindari penularan covid 

19. 
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o Pembuatan Video / Animasi:  Petunjuk penumpang naik kapal, Petunjuk 

penumpang saat kapal dan Petunjuk penumpang turun kapal existing untuk 

menghindari penularan covid 19. 

 

 

Gambar 4. Contoh kapal existing yang perlu di re-desain lay-out ruang penumpang  

2.2.2. LOMBA PEMBUATAN DAN PERFORMA PROTOYPE1 

Pada katagori ini dikompetisikan 3 (tiga) lomba pembuatan dan performa prototipe 

antara lain:  Kapal Kendali Otomatis (Autonomous Surface Vehicle/ASV), Kapal Cepat 

Listrik dengan Sistem Kendali Jauh (Electric Remote Control/ERC) dan Kapal Cepat 

Berbahan Bakar dengan Sistem Kendali Jauh (Fuel Engine Remote Control / FERC) yang 

detailnya dijelaskan sebagai berikut: 

2.2.1.1 Kapal Kendali Otomatis (Autonomous Surface Vehicle/ASV) Untuk 

Misi Penanganan Covid 19 

Pada jenis kontes ini peserta membuat model kapal yang dilengkapi piranti lunak 

elektronik otomatis atau sensor warna, sebagai pengganti remote control. Model kapal 

yang dibuat diperlombakan performanya untuk menyelesaikan misi lintasan yang 

telah ditetapkan. 

Pembuatan badan dan perlengkapan peralatan model kapal ASV mengikuti 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Prototipe kapal harus bersifat sepenuhnya otonom dan semua keputusan harus 

diambil oleh kapal cepat ASV dengan sensor warna. Sensor deteksi objek non-

                                                      
1 Pelaksanaan kegiatan secara luring menunggu ijin Satgas Covid 
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camera seperti laser/ultrasonik/proximity/GPS tracking dan sejenisnya 

dilarang digunakan. Referensi warna mengacu pada produk Pylox yang dapat 

dilihat pada website berikut: http://www.sfonlines.com/400ml-Pylox-Aerosol-

Spray-Paint-Standard/q?pid=700&doit=order 

Merah: 33 Red (product color code: P 0033) 

Hijau: 105 Green (product color code: P 0105) 

b. Spesifikasi prototipe kapal yang ditetapkan adalah minimal mempunyai 

displacement/berat sebesar 7 kg (lihat Lampiran 3. Penjelasan Jenis dan 

Ukuran Kapal). 

c. Prototipe kapal harus memiliki energi listrik mandiri. 

d. Prototipe kapal tidak diperbolehkan menggunakan kendali dari luar (external 

remote control). 

e. Sistem penggerak terletak di buritan kapal dengan menggunakan propeller atau 

propulsi udara. 

f. Setiap tim yang lolos 10 besar wajib mengunggah salinan rekaman video ke 

website panitia dan ke youtube.  

g. Setiap tim yang lolos sebagai finalis 5 besar diberikan waktu kontes selama 15 

menit untuk performa secara luring. 

h. Prototipe kapal sebaiknya memiliki saklar otomatis (power off button) untuk 

dihentikan dalam keadaan darurat.  

i. Setiap konstruksi yang memiliki bentuk yang membahayakan harus 

diidentifikasi dan ditutupi selama kontes berlangsung. 

j. Prototipe kapal sebaiknya kedap air (water proof) untuk menghidari masuknya 

air ke dalam lambung dan mengenai peralatan elektronik. 

k. Prototipe kapal yang pernah dikonteskan pada event lain pada tahun 

sebelumnya tidak dapat diikutsertakan. 

l. Penggunaan Smartphone tidak diperbolehkan karena didalamnya dilengkapi 

dengan sensor kompas, GPS, dan sebagainya yang akan menyulitkan juri saat 

dilakukan pengecekan program. 

m. Penggunaan jumlah battery dan tegangan pada kapal dibebaskan. 
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2.2.1.2 Kapal Cepat Listrik dengan Sistem Kendali Jauh (Electric Remote 

Control/ERC) Untuk Misi Penanganan Covid 19 

Pada jenis kontes ini peserta membuat model kapal yang dilengkapi piranti lunak 

tenaga pengerak baterai dan remote control untuk mengendalikan kapal. Model kapal 

yang dibuat diperlombakan performanya untuk menyelesaikan misi lintasan yang 

telah ditetapkan. 

Pembuatan badan dan perlengkapan peralatan model kapal ERC mengikuti 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Secara garis besar kapal cepat ERC terdiri dari lambung, bangunan atas, sistem 

propulsi (baterai, PCB, motor listrik, dan mesin kemudi), dan remote control 

dengan frekuensi 2.4 GHz multi-channel. 

b. Lambung yang digunakan sesuai dengan usulan rancangan kapal peserta. 

c. Setiap tim diwajibkan untuk membuat desain dan prototipe kapal yang 

dikerjakan oleh tim, dan bukan yang dikerjakan oleh pihak lain dan/atau pabrik. 

d. Spesifikasi prototipe kapal yang ditentukan minimal mempunyai 

displacement/berat sebesar 5 kg (lihat lampiran 2). 

e. Kebutuhan daya motor listrik (penggerak) dengan voltage battery maksimum 

2200 mAh dan ampere maksimum 120 A. 

f. Setiap tim diberikan kebebasan dalam mendesain bangunan atas. 

g. Setiap tim yang lolos 10 besar wajib mengunggah salinan rekaman video ke 

website panitia dan ke youtube.  

h. Setiap tim yang lolos sebagai finalis 5 besar diberikan waktu kontes selama 15 

menit untuk performa secara luring. 

i. Prototipe kapal sebaiknya memiliki saklar otomatis (power off button) untuk 

dihentikan dalam keadaan darurat. 

j. Setiap konstruksi yang memiliki bentuk yang membahayakan harus 

diidentifikasi dan ditutupi selama kontes berlangsung. 

k. Prototipe kapal sebaiknya kedap air (water proof) untuk menghidari masuknya 

air ke dalam lambung dan mengenai peralatan elektronik. 

l. Prototipe kapal yang pernah dikonteskan pada tahun sebelumnya tidak dapat 

diikutsertakan dalam kontes ini. 

 



 
 

12 
 

2.2.1.3 Kapal Cepat Berbahan Bakar dengan Sistem Kendali Jauh (Fuel 

Engine Remote Control / FERC) Untuk Misi Penanganan Covid 19 

Pada jenis kontes ini peserta membuat model kapal yang dilengkapi piranti lunak 

tenaga pengerak motor bakar dan remote control untuk mengendalikan kapal. Model 

kapal yang dibuat diperlombakan performanya untuk menyelesaikan misi lintasan 

yang telah ditetapkan. 

Pembuatan badan dan perlengkapan peralatan model kapal FERC mengikuti 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Bagian utama prototipe kapal cepat FERC terdiri dari lambung, bangunan atas, 

sistem propulsi dengan kapasitas motor bakar maksimal 32 cc, dan remote 

control dengan frekuensi 2.4 GHz multi-channel. 

b. Lambung yang digunakan sesuai dengan usulan rancangan kapal peserta. 

c. Setiap tim diwajibkan untuk membuat desain dan prototipe kapal yang 

dikerjakan oleh tim, dan bukan yang dikerjakan oleh pihak lain dan/atau pabrik. 

n. Spesifikasi prototipe kapal yang ditentukan minimal mempunyai 

displacement/berat sebesar 5 kg (lihat Lampiran 3. Penjelasan Jenis dan 

Ukuran Kapal). 

d. Setiap tim diberikan kebebasan dalam mendesain   bangunan atas. 

e. Setiap tim yang lolos 10 besar wajib mengunggah salinan rekaman video ke 

website panitia dan ke youtube.  

f. Setiap tim yang lolos sebagai finalis 5 besar diberikan waktu kontes selama 15 

menit untuk performa secara luring. 

g. Prototipe kapal sebaiknya memiliki saklar otomatis (power off button) untuk 

dihentikan dalam keadaan darurat. 

h. Setiap konstruksi yang memiliki bentuk yang membahayakan harus 

diidentifikasi dan ditutupi selama kontes berlangsung. 

i. Prototipe kapal sebaiknya kedap air (water proof) untuk menghindari masuknya 

air ke dalam lambung dan mengenai peralatan elektronik. 

j. Prototipe kapal yang pernah dikonteskan pada tahun sebelumnya tidak dapat 

diikutsertakan dalam kontes ini. 
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2.2.3. LOMBA POSTER INOVASI TEKNOLOGI KEMARITIMAN DALAM 

PENANGANAN COVID 19 

Setiap tim lomba desain inovasi dan pembuatan prototipe kapal untuk penanganan 

covid 19 wajib membuat poster yang nanti akan dilombakan pada lomba poster. 

Adapun ketentuan lomba poster harus memuat ketentuan sebagai berikut: 

• Poster merupakan karya orisinal mahasiswa dan belum pernah dipublikasikan. 

• Poster berisi inovasi teknologi kemaritiman dengan: tampilan 3D, inovasi, 

keunggulan dan prosedur penanganan covid-19. 

• Poster dibuat dalam ukuran A2 420 mm x 594 cm, dengan format JPG, resolusi 

minimal 300 ppi. dengan mencantumkan logo kemdikbud pada bagian atas 

poster dan lambang perguruan tinggi disampingnya, nama mahasiswa dibagian 

bawah poster, serta sumber referensi poster. 

• Karya tidak mengandung unsur SARA, Provokatif, dan yang tidak baik. 

2.3. SISTEM PENILAIAN PERLOMBAAN 

Sistem penilaian dibuat dengan indikator dan dijabarkan dengan kriteria-kriteria yang 

lebih detail. Penilaian dilakukan secara kuantitif agar dapat menentukan pemenang 

perlombaan. 

2.3.1. PENILAIAN LOMBA INOVASI DESAIN KAPAL KESEHATAN AUTONOMOUS 

2.3.1.1. Penilaian Lomba Desain Inovasi Kapal Rumah Sakit autonomous 

Format lomba desain laporan dalam ukuran A4 dan gambar A3 seperti. Sistem lomba 

Desain Inovasi Kapal Rumah Sakit Autonomous dijabarkan dengan kriteria-kriteria 

yang lebih detail.  

Tabel 1. Penilaian lomba desain kapal rumah sakit autonomous 

No Indikator Desain 
Bobot 

Penilaian 

1 Desain Dasar 
1. Ukuraan utama. 
2. Rencana Garis,  
3. Rencana Umum 

20% 

2 
Perhitungan 
keselamatan dan 
Kenyamanan Pasien 

Berupa Perhitungan yaitu: 
1. Perhitungan Stabilitas 
2. Perhitungan Seakeeping 
3. Desain rencana keselamatan 

30% 

3 Desain Sistem Kapal 
Berupa diagram yaitu: 

1. Sistem Autonomous 
20% 
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2. Perhitungan Power dan 
Sistem Propulsi  

4 Spesifikasi Teknis  

Berupa Laporan teknis yang isinya 
menjelaskan: 

1. Desain Inovasi pada kapal. 
2. Peralatan dan perlengkapan 

yang ada di kapal. 
3. 3D model. 

30% 

 

Bagi tim yang masuk finalis 5 besar penilaian Tabel 1 diatas, nilai total akan digabung 

dengan penilaian presentasi dengan bobot 50%.  

2.3.1.2. Penilaian Lomba Desain Inovasi Kapal Ambulan Autonomous 

Format lomba desain laporan dalam ukuran kertas A4 dan gambar A3. Sistem Lomba 

Desain Inovasi Kapal Ambulan Autonomous dijabarkan dengan kriteria-kriteria yang 

lebih detail.  

Tabel 2. Penilaian lomba desain kapal ambulan autonomous 

No Indikator Desain 
Bobot 

Penilaian 

1 Desain Dasar 
1. Ukuraan utama. 
2. Rencana Garis,  
3. Rencana Umum 

20% 

2 
Perhitungan 
keselamatan dan 
Kenyamanan Pasien 

Berupa Perhitungan yaitu: 
1. Perhitungan Stabilitas 
2. Perhitungan Seakeeping 
3. Desain rencana keselamatan 

30% 

3 Desain Sistem Kapal 

Berupa diagram yaitu: 
1. Sistem Autonomous 
2. Perhitungan Power dan 

Sistem Propulsi  

20% 

4 Spesifikasi Teknis  

Berupa Laporan teknis yang isinya 
menjelaskan: 

1. Desain inovasi pada kapal. 
2. Peralatan dan perlengkapan 

yang ada di kapal. 
3. 3D model. 

30% 

 

Bagi tim yang masuk finalis 5 besar penilaian Tabel 2 diatas, nilai total akan digabung 

dengan penilaian presentasi dengan bobot 50%.  
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2.3.1.3. Penilaian Lomba Re-Design Lay-Out Ruang Akomodasi Kapal Ro-Ro 

Existing 

Format lomba desain laporan dalam ukuran kertas A4 dan gambar A3. Sistem lomba 

re-design lay-out ruang akomodasi kapal Ro-Ro existing dijabarkan dengan kriteria-

kriteria yang lebih detail.  

Tabel 3. Penilaian lomba re-design lay-out ruang akomodasi kapal ro-ro existing 

No Indikator Desain Bobot Penilaian 

1 Re-desain layout   
Dalam bentuk gambar 
- Safety plan  
- Evacuation plan 

20% 

2 Analisis desain 
Dalam bentuk laporan 
- Keselamatan 
- Ekonomi 

20% 

3 Desain prosedur 

Dalam bentuk laporan 
- Prosedur penumpang naik kapal 
- Prosedur penumpang saat kapal 
- Prosedur penumpang turun 

kapal 

30% 

4 Pembuatan Video 

Dalam bentuk Video / Animasi 
- Petunjuk penumpang naik kapal 
- Petunjuk penumpang saat kapal 
- Petunjuk penumpang turun 

kapal 

30% 

 

Bagi tim yang masuk finalis 5 besar penilaian Tabel 3 diatas, nilai total akan digabung 

dengan penilaian presentasi dengan bobot 50%.  

 

2.3.2. PENILAIAN LOMBA PEMBUATAN DAN PERFORMA PROTOYPE 

Penilaian kontes dilakukan terhadap setiap kategori dengan beberapa kriteria 

penilaian sebagai berikut: 

2.3.2.1. Penilaian Kapal Kendali Otomatis (Autonomous Surface Vehicle/ASV) 

Untuk Misi Penanganan Covid 19 

1. Penilaian Proposal  

Sebelum peserta mengikuti lomba katagori ini, peserta diwajibkan mendaftar 

dan membuat proposal kegiatan yang isi dan penilainya sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Pedoman penilaian proposal pembuatan prototipe ASV 
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No Item Penilaian Skor  

1.      Halaman muka 5 

2.      Lembar Pengesahan 5 

3.      Bab 1 Pendahuluan 10 

4.   
  
  
  
  

   Bab 2 Desain dan Spesifikasi   

      Konsep Desain 10 

      Gambar Desain 10 

      Tahapan Pengerjaan 10 

      Spesifikasi Peralatan 10 

5.   
  
  

   Bab 3 Rancangan Biaya dan Waktu 
Pengerjaan   

      Anggaran Biaya 10 

      Jadwal 10 

6.      Bab 4 Penutup 5 

7.      Daftar Pustaka 10 

8.   
  
  

   Lampiran:   

      Biodata Anggota Tim dan Jobdesk 5 

      dan lain-lain.   
    100 

Proposal yang masuk akan dilakukan seleksi 10 besar.  

2. Penentuan Finalis  

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi proposal wajib membuat prototipe sesuai 

proposal yang dituliskan dan membuat video kegiatannya. Video berisikan: 

perkenalan anggota tim dan jobdesknya, uraian misi kapal jika dijadikan kapal 

sebenarnya sesuai dengan tema KKCTBN 2019, proses pembuatan lambung 

kapal, pemasangan peralatan, pemasangan permesinan, pengukuran berat, uji 

coba komponen, dan uji coba kapal di kolam sesuai dengan misi kapal. Setiap 

tahapan alur proses pada video diawali dengan narasi tertulis tahapan 

(misalnya: Pembuatan Lambung Kapal), yang kemudian diikuti dengan narasi 

berupa audio terkait tahapan tersebut. Durasi video tidak lebih dari 5 menit. 

Video yang disiapkan berjenis MP4, dengan resolusi minimal dan rasio 

720pixel: 1280×720 (16:9). 

3. Penentuan Pemenang  

Penentuan pemenang berdasarkan lomba performa yang dinilai berdasarkan 

komponen berikut ini: 

a. Kecepatan (NT) 

Penilaian NT ditentukan berdasarkan waktu tempuh melewati lintasan 

(Gambar 10. Lintasan lomba ASV). 
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b. Manuver (NM) 

Jika berhasil melintasi seluruh lintasan akan mendapatkan nilai 150, atau 

penilaian diberikan 25 poin per seperenam lintasan. Setiap menyentuh bola 

pembatas diberikan pengurangan 5 poin. Maksimum pengurangan 30 poin, 

jika lebih dari 30 poin, diharuskan mengulang dari awal tanpa penambahan 

waktu. 

Berdasarkan dua komponen penilaian tersebut, maka total penilaian performa 

kapal kendali otomatis adalah sebagai berikut: 

Total Nilai Performa = 10 x (0.4 (900/NT)+0.04(NM)) 

2.3.2.2. Penilaian Kapal Cepat Listrik dengan Sistem Kendali Jauh (Electric 

Remote Control/ERC) Untuk Misi Penanganan Covid 19 

1. Penilaian Proposal  

Sebelum peserta mengikuti lomba katagori ini, peserta diwajibkan mendaftar 

dan membuat proposal kegiatan yang isi dan penilainya sebagai berikut: 

Tabel 5. Pedoman penilaian proposal pembuatan prototipe ERC 

No Item Penilaian Skor  

1.      Halaman muka 5 

2.      Lembar Pengesahan 5 

3.      Bab 1 Pendahuluan 10 

4.   
  
  
  
  

   Bab 2 Desain dan Spesifikasi   

      Konsep Desain 10 

      Gambar Desain 10 

      Tahapan Pengerjaan 10 

      Spesifikasi Peralatan 10 

5.   
  
  

   Bab 3 Rancangan Biaya dan Waktu 
Pengerjaan   

      Anggaran Biaya 10 

      Jadwal 10 

6.      Bab 4 Penutup 5 

7.      Daftar Pustaka 10 

8.   
  
  

   Lampiran:   

      Biodata Anggota Tim dan Jobdesk 5 

      dan lain-lain.   
    100 

Proposal yang masuk akan dilakukan seleksi 10 besar  

2. Penentuan Finalis  



 
 

18 
 

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi proposal wajib membuat prototipe sesuai 

proposal yang dituliskan dan membuat video kegiatannya. Video berisikan: 

perkenalan anggota tim dan jobdesknya, uraian misi kapal jika dijadikan kapal 

sebenarnya sesuai dengan tema KKCTBN 2019, proses pembuatan lambung 

kapal, pemasangan peralatan, pemasangan permesinan, pengukuran berat, uji 

coba komponen, dan uji coba kapal di kolam sesuai dengan misi kapal. Setiap 

tahapan alur proses pada video diawali dengan narasi tertulis tahapan 

(misalnya: Pembuatan Lambung Kapal), yang kemudian diikuti dengan narasi 

berupa audio terkait tahapan tersebut. Durasi video tidak lebih dari 5 menit. 

Video yang disiapkan berjenis MP4, dengan resolusi minimal dan rasio 

720pixel: 1280×720 (16:9). 

3. Penentuan Pemenang  

Penentuan pemenang berdasarkan lomba performa yang dinilai berdasarkan 

komponen berikut ini: 

a. Kecepatan  

Penilaian NT ditentukan berdasarkan waktu tempuh melewati lintasan 

(Gambar 11. Lintasan lomba ERC). 

b. Manuver  

Penilaian ditentukan berdasarkan waktu tempuh dan keberhasilan melalui 

lintasan (Gambar 11. Lintasan lomba ERC).  

Berdasarkan dua komponen penilaian tersebut, maka total penilaian performa 

Kapal Cepat Listrik dengan Sistem Kendali Jauh adalah sebagai berikut: 

N = 2 ((600/NT) + (KL x 10)) 

Di mana: NT = Waktu tempuh  

 KL = Keberhasilan melewati lintasan (maks. 4 poin) 

2.3.2.3. Penilaian Kapal Cepat Berbahan Bakar dengan Sistem Kendali Jauh 

(Fuel Engine Remote Control/FERC) Untuk Misi Penanganan Covid 19 

1. Penilaian Proposal  

Sebelum peserta mengikuti lomba katagori ini, peserta diwajibkan mendaftar 

dan membuat proposal kegiatan yang isi dan penilainya sebagai berikut: 
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Tabel 6. Pedoman penilaian proposal pembuatan prototipe FERC 

No Item Penilaian Skor  

1.      Halaman muka 5 

2.      Lembar Pengesahan 5 

3.      Bab 1 Pendahuluan 10 

4.   
  
  
  
  

   Bab 2 Desain dan Spesifikasi   

      Konsep Desain 10 

      Gambar Desain 10 

      Tahapan Pengerjaan 10 

      Spesifikasi Peralatan 10 

5.   
  
  

   Bab 3 Rancangan Biaya dan Waktu 
Pengerjaan   

      Anggaran Biaya 10 

      Jadwal 10 

6.      Bab 4 Penutup 5 

7.      Daftar Pustaka 10 

8.   
  
  

   Lampiran:   

      Biodata Anggota Tim dan Jobdesk 5 

      dan lain-lain.   
    100 

Proposal yang masuk akan dilakukan seleksi 10 besar  

2. Penentuan Finalis  

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi proposal wajib membuat prototipe sesuai 

proposal yang dituliskan dan membuat video kegiatannya. Video berisikan: 

perkenalan anggota tim dan jobdesknya, uraian misi kapal jika dijadikan kapal 

sebenarnya sesuai dengan tema KKCTBN 2019, proses pembuatan lambung 

kapal, pemasangan peralatan, pemasangan permesinan, pengukuran berat, uji 

coba komponen, dan uji coba kapal di kolam sesuai dengan misi kapal. Setiap 

tahapan alur proses pada video diawali dengan narasi tertulis tahapan 

(misalnya: Pembuatan Lambung Kapal), yang kemudian diikuti dengan narasi 

berupa audio terkait tahapan tersebut. Durasi video tidak lebih dari 5 menit. 

Video yang disiapkan berjenis MP4, dengan resolusi minimal dan rasio 

720pixel: 1280×720 (16:9). 

3. Penentuan Pemenang  

Penentuan pemenang berdasarkan lomba performa yang dinilai berdasarkan 

komponen berikut ini: 
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a. Kecepatan  

Penilaian NT ditentukan berdasarkan waktu tempuh melewati lintasan 

(Gambar 12. Lintasan lomba FERC). 

b. Manuver  

Penilaian ditentukan berdasarkan waktu tempuh dan keberhasilan melalui 

lintasan (Gambar 12. Lintasan lomba FERC). 

Berdasarkan dua komponen penilaian tersebut, maka total penilaian 

performa Kapal Cepat Berbahan Bakar dengan Sistem Kendali Jauh adalah 

sebagai berikut: 

N = 2 ((600/NT) + (KL x 10)) 

Di mana: NT = Waktu tempuh  

 KL = Keberhasilan melewati lintasan (maks. 4 poin) 

2.2.1.4 Peraturan Diskualifikasi dan Penalti 

Faktor kedisiplinan dan kepatuhan peserta terhadap regulasi kontes menjadi 

salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan KKCTBN 2020 ini. Diskualifikasi 

akan diterapkan kepada peserta kontes dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Peserta mangkir tidak mengikuti jadwal kontes yang ditetapkan atau menimbulkan 

gangguan terhadap jalannya perhelatan kontes. Dalam hal ini peserta tidak 

diperbolehkan mengikuti kontes. 

2.  Prototipe kapal yang dibuat tidak mengikuti proposal yang diusulkan dan 

spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam aturan kontes. 

2.3.3. PENILAIAN LOMBA POSTER INOVASI TEKNOLOGI KEMARITIMAN DALAM 

PENANGANAN COVID 19 

Setiap tim lomba desain inovasi dan pembuatan prototipe kapal untuk penanganan 

covid 19 wajib membuat poster yang nanti akan dilombakan pada lomba poster 

dengan ukuran A2. Adapun kriteri penilaian lomba poster sebagai berikut: 
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Tabel 7. Penilaian lomba poster desain inovasi kapal rumah sakit autonomous 

No Indikator Kriteria Bobot Penilaian 

1 Orisinalitas 
1. Ide yang bersifat asli.  
2. Belum pernah di Publikasikan. 
3. Tidak ada Plagiarisme; 

20% 

2 Isi Poster 
1. Inovative 
2. Kreatif 

20% 

3 Visualisasi 

1. Komposisi Konten dan Gambar 
(keterbacaan dan warna) 

2. Daya Tarik (Penggunaan symbol, 
gambar, dan lainnya) 

3. Estetika 

30% 

4 Manfaat 
1. Edukatif (Pengaruh Positif) ; 
2. Memberikan Nilai/Value 
3. Aplikatif 

30% 

 

2.4. PENGHARGAAN PEMENANG 

Pada perlombaan KKCTBN 2020 akan diberi penghargaan bagi pemenang untuk 

masing-masing katagori yaitu sebagai berikut: 

Tabel 8. Penghargaan pemenang perlombaan 
No Katgori Lomba Grade 

1 

Lomba Desain Inovasi  

A. Desain Kapal Rumah Sakit 
Autonomous 

Juara 1 
Juara 2 
Juara 3 

B. Desain Kapal Ambulan 
Autonomous 

Juara 1 
Juara 2 
Juara 3 

C. Re-Design Lay-Out Ruang 
Akomodasi Kapal Ro-Ro 

Juara 1 
Juara 2 
Juara 3 

2 

A. Kapal Kendali Otomatis 
(Autonomous Surface 
Vehicle/ASV)  

Juara 1 
Juara 2 
Juara 3 

B. Kapal Cepat Listrik dengan 
Sistem Kendali Jauh (Electric 
Remote Control/ERC)  

Juara 1 
Juara 2 
Juara 3 

C. Kapal Cepat Berbahan Bakar 
dengan Sistem Kendali Jauh 
(Fuel Engine Remote 
Control/FERC)  

Juara 1 
Juara 2 

Juara 3 

3 Lomba poster Juara 1 
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Juara 2 
Juara 3 
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3. TAHAPAN DAN JADWAL KEGIATAN 

Jadwal acara kegiatan KKCTBN 2020 adalah sebagaimana berikut: 

Tabel 9. Jadwal lomba desain inovasi kapal kesehatan 
No Kegiatan Waktu 

1 Publikasi Panduan 18 Agustus 2020 

2 Sosislisasi KKCTBN 2020  28 Agustus 2020 

3 Workshop 29 Agustus 2020 

4 Pendaftaran Indentitas dan Konsep Desain  
29 Agustus - 10 September 

2020 

5 Batas akhir upload Desain 1 Oktober 2020 

6 Seleksi Finalis 5 Besar Lomba Desain 14-16 Oktober 2020 

7 Pengumuman Finalis 5 Besar Lomba Desain 19 Oktober 2020 

8 Pelaksanaan Final Lomba Desain 29-31 Oktober 2020 

9 Pengumuman Juara Lomba Desain 31 Oktober 2020 

 

Tabel 10. Jadwal lomba pembuatan dan Performa protoype 
No Kegiatan Waktu 

1 Publikasi Panduan 18 Agustus 2020 

2 Sosislisasi KKCTBN 2020  28 Agustus 2020 

3 Workshop 29 Agustus 2020 

4 
Pembukaan Pendaftaran Kontes FERC, ERC, 
ASV 

29 Agustus - 10 September 
2020 

5 Seleksi 10 Besar Kontes FERC, ERC, ASV 11-12 September 2020 

6 
Pengumuman Seleksi 10 Besar Kontes 
FERC, ERC, ASV 

14 September 2020 

7 
Pembuatan Kapal dan video Kontes FERC, 
ERC, ASV 

15 September – 14 Oktober 
2020 

8 
Seleksi Finalis 5 Besar Kontes FERC, ERC, 
ASV 

14-16 Oktober 2020 

9 
Pengumuman Finalis 5 Besar Kontes FERC, 
ERC, ASV 

19 Oktober 2020 

10 Pelaksanaan Final Kontes FERC, ERC, ASV 29-31 Oktober 2020 

11 Pengumuman JuaraKontes FERC, ERC, ASV 31 Oktober 2020 

 

Tabel 11. Jadwal Lomba Poster 
No Kegiatan Waktu 

1 Batas akhir upload poster 13 Oktober 2020 

2 Pengumuman Juara Lomba Desain 31 ktober 2020 
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4. PENUTUP 

Demikian Panduan pelaksanaan KKCTBN 2020 ini disusun untuk dapat menjadi acuan 

penyelenggaraan kegiatan bagi semua pihak yang terlibat. Hal-hal yang belum 

tercantum pada Panduan ini dapat disepakati dan ditambahkan kemudian.



a 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

  



 
 

b 
 

Lampiran 1. General Arrangement RoRo Existing 
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Lampiran 2. Format Proposal ASV, ERC, dan FERC 

Proposal ditulis dengan format sebagai berikut: 

1. Halaman Muka2 

2. Lembar Pengesahan 

3. Bab 1 Pendahuluan 

4. Bab 2 Desain dan Spesifikasi 

- Konsep Desain 

- Gambar Desain 

- Tahapan Pengerjaan 

- Spesifikasi Peralatan 

5. Bab 3 Rancangan Biaya dan Waktu Pengerjaan 

- Anggaran Biaya 

- Jadwal 

6. Bab 4 Penutup 

7. Daftar Pustaka 

8. Lampiran: 

- Biodata Anggota Tim dan Jobdesk 

- dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                      
2 Lihat format dihalaman berikutnya 
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HALAMAN PENGESAHAN 
PROPOSAL KONTES KAPAL CEPAT TAK BERAWAK (KKCTBN) 2020 

 
1. Nama Tim  : ................................................................................ 

2. Ketua Tim 
a. Nama Lengkap/NIM  : ................................................................................ 
b. Fakultas/Departemen  : ................................................................................ 
c. Alamat Rumah : ................................................................................ 
d. No HP  : ................................................................................ 
e. Alamat email  : ................................................................................ 

3. Anggota Tim I 
a. Nama Lengkap/NIM  : ................................................................................ 
b. Fakultas/Departemen  : ................................................................................ 
c. No HP/email  : ................................................................................ 

4. Anggota Tim II 
a. Nama Lengkap/NIM  : ................................................................................ 
b. Fakultas/Departemen  : ................................................................................ 
c. No HP/email  : ................................................................................ 

5. Dosen Pembimbing 
a. Nama (dengan gelar)  : ................................................................................ 
b. NIP  : ................................................................................ 
c. Golongan/Jabatan  : ................................................................................ 
d. Fakultas /Jurusan  : ................................................................................ 
e. Alamat Rumah   : ................................................................................ 
f. No Telp/No HP  : ................................................................................ 
g. Alamat email   : ................................................................................ 

 
Tempat, tanggal bulan tahun 

 
 

Menyetujui, Ketua Team 

Dosen Pembimbing,  

  

( Nama dengan gelar ) ( Nama Lengkap ) 

NIP: ………………………………… NIM: …………………………… 
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Biodata Dosen Pembimbing  

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap :                                                                    L/P 
2. Jabatan 

Fungsional 
: 

3. Jabatan Struktural : 
4. NIP : 
5. Fakultas/Prodi : 
6. Alamat Rumah : 
7. No. Tlp/HP : 
8. Alamat Kantor : 
8. No. Tlp./Faks : 

10. Alamat email : 

B. Riwayat Pendidikan 

Strat
a 

Nama PT  Bidang Ilmu Tahun 
Lulus  

S-1    
S-2    
S-3    

C. Pengalaman Membimbing Kegiatan Kemahasiswaan 

No. Jenis Kegiatan Tingkat Tahun 
1    
2    
3    

D. Penghargaan  

No. Jenis Penghargaan Tingkat Tahun 
1    
2    
3    

 

Tempat, tanggal bulan tahun 

Yang bersangkutan, 
 
 
 
Nama dengan gelar 
NIP. …………………………. 
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Biodata Mahasiswa Ketua/Anggota Tim 

1. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap :                                                                    L/P 
2. Tempat Tanggal 

Lahir 
: 

3. NIM : 
4. Fakultas : 
5. Jurusan/Departemen : 
6. Alamat Rumah : 
7. No. Telp/HP : 
8. Alamat e-mail : 

2. Riwayat Pendidikan 

Strat
a 

Nama Sekolah  Jurusan Tahun 
Lulus  

SD    
SMP    
SMP    

3. Pengalaman Kegiatan Kemahasiswaan 

No. Jenis Kegiatan Tingkat Tahun 
1    
2    
3    

4. Penghargaan 

No. Jenis Penghargaan Tingkat Tahun 
1    
2    
3    

 

Tempat, tanggal bulan tahun 

Yang bersangkutan, 
 
 
 
Nama lengkap 
NIM. ………………………… 
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Lampiran 3. Penjelasan Jenis dan Ukuran Kapal  

Jenis dan model kapal bebas menggunakan kapal kesehatan untuk militer atau 

kapal sipil. Jumlah lambung kapal bebas menggunakan Mono Hull (Satu Lambung) atau  

Multi Hull (Lebih dari satu Lambung).  Contoh model kapal seperti gambar di bawah 

ini: 

 

Gambar 5. Model kapal mono hull (satu lambung) 

 

Gambar 6. Model kapal multi hull (lebih dari satu lambung) 

Dimensi ukuran utama model kapal bebas, yang menjadi batasan adalah berat 

atau displasmen minimal model kapal yang dibuktikan dengan penimbangan. Jika 

yang dijadikan acuan displasmen model kapal maka dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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∆= 𝜌𝑎𝑖𝑟 × 𝐿𝑤𝑙 × 𝐵 × 𝑇 × 𝐶𝑏 

Keterangan: 

∆ = Displasmen model kapal / massa air yang dipindahkan badan kapal yang 

tercelup air (kg) 

𝜌𝑎𝑖𝑟   =Massa jenis air tawar (1 kg/ dm3) 

Lwl  = Panjang garis air diukur dari bagian depan kapal (haluan) sampai bagian 

belakang (buritan) (cm) 

B = Lebar kapal diukur pada lebar terbesar dari bidang garis air (cm) 

T = Sarat Kapal diukur dari dasar kapal sampai garis air (cm) 

Cb = Koeffesien blok (perbandingan volume displasmen dengan persegi panjang)  

𝐶𝑏 =
∇

𝐿𝑤𝑙 × 𝐵 × 𝑇
 

∇= Volume displasmen model kapal / volume air yang dipindahkan badan kapal 

yang tercelup air (cm3). 

 

 

Gambar 7. Ukuran utama model kapal 
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Lampiran 4. Venue dan Lintasan KKCTBN 2020 

 Venue KKCTBN 2020 dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Venue Lomba ASV dan ERC  

 

Gambar 8. Venue lomba ASV dan ERC  
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b. Venue Lomba FERC   

 
Gambar 9. Venue lomba FERC  
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Lintasan KKCTBN 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:  

a. Lintasan Lomba ASV  

 

Gambar 10. Lintasan lomba ASV  

Catatan: ukuran lintasan dalam satuan cm 
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b. Lintasan Lomba ERC dan FERC  

 

Gambar 11. Lintasan lomba ERC  

Catatan: ukuran lintasan dalam satuan cm 
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c. Lintasan FERC   

 

Gambar 12. Lintasan lomba FERC  

 Catatan: ukuran lintasan dalam satuan cm 

 

 

 


