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Mining Competition 

 

Pertandingan-pertandingan yang diangkat dalam Mining Competition ini berlandaskan 

atas keilmuan teknik pertambangan aplikatif, baik yang konvensional maupun advance. 

Keilmuan yang mencakup ketiga unsur pertambangan: eksplorasi, tambang umum, dan 

pengolahan bahan galian. Materi dan penjurian pertandingan disusun dan dilakukan langsung 

oleh para profesional . 

Peraturan Umum 
 
Peraturan Umum yang harus diikuti seluruh peserta Mining Competition adalah sebagai berikut 

: 
 

1. Peserta harus datang tepat waktu dalam setiap pertandingan. Tidak ada waktu tambahan 

yang diberikan kepada peserta yang terlambat kecuali ada perubahan waktu pertandingan 

yang diumumkan oleh panitia  
 

2. Peserta harus menggunakan perlengkapan seperti : Sepatu safety, celana panjang, helm 

safety, sarung tangan, masker, kaca mata(perlengkapan khusus diperlukan dalam beberapa 

pertandingan).  
  

3. Peserta harus menghadiri Technical Meeting yang akan dilaksanakan sehari sebelum 

kompetisi.  

4. Peserta harus berperilaku baik selama kompetisi berlangsung.  
 

5. Dilarang merokok, membawa senjata tajam dan berperilaku tidak menyenangkan selama 

kompetisi berlangsung.  
 

6. Dilarang mencari informasi, seperti komunikasi via handphone, akses laptop, buku, 

internet, dll. Selama pertandingan sedang berlangsung.  

7. Peserta harus mengganti peralatan yang rusak.  

8. Peserta harus mengikuti semua peraturan selama turnamen. Apabila peserta melanggar 

peraturan, hukuman/pinalti, yang sudah ditentukan panitia, akan diberikan dalam bentuk 

pengurangan nilai, atau diskualifikasi dalam pertandingan, ataupun diskualifikasi secara 

keseluruhan dalam kompetisi Mining Competition tersebut.  

Catatan: 

1. Setiap peralatan dan bahan yang digunakan dalam semua pertandingan adalah disediakan 

oleh panitia, selain alat tulis. Alat-alat tulis dasar seperti pulpen, pensil, pena koreksi, 

penghapus, penggaris, jangka, dan busur disiapkan oleh masing-masing tim peserta. 

2. Setiap prosedur, peraturan, penilaian, dan penalti yang dipaparkan dalam panduan ini akan 

disempurnakan dan ditegaskan dalam Technical Meeting. 

3. Segala keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, baik oleh tim peserta 

maupun panitia. 
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Soal Tertulis 

Written Test 1 

 

 

 

 

   

 

Menguji kemampuan peserta dalam hal 

pengetahuan mengenai ilmu pertambangan, 

baik dari segi pengetahuan umum, konsep 

pertambangan, serta perhitungan teknik 

tambang. 

 

Dasar Keilmuan : Sistem Penambangan, 

Pemindahan Tanah Mekanis, Mekanika 

Batuan, Teknik Eksplorasi, Tambang Terbuka, Tambang Bawah Tanah, 

Teknik Peledakan, Pengolahan Bahan Galian, Mekanika Teknik,  Manajemen 

Tambang, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan lain-lain. 

Jumlah Pemain : 3 orang 

Estimasi Waktu : 90 menit 

Peralatan Kerja : Alat tulis (pulpen, pensil, penghapus, penggaris, busur, jangka, kalkulator) 

Safety Tools : - 

Lokasi  : Ruang 7 Fakultas Sains dan Teknologi (menyesuaikan) 

 

A. Peraturan 
 

Setiap tim berjumlah 3 orang. 
 
Waktu tes selama 90 menit. 

 

B. Peralatan yang dibawa 
 

1. Alat tulis  
 
2. Laptop dan kalkulator  

 

 

C. Prosedur pertandingan 
 

1. Peserta wajib menggunakan sepatu safety  
 

2. Setiap tim berhak menggunakan laptop dan kalkulator yang akan digunakan untuk 
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membantu pengerjaan masalah.  

3. Alat tulis dipersiapkan oleh peserta  
 

4. Peserta dilarang membawa barang apapun.  
 

5. Setiap tim dilarang berkomunikasi dengan tim lain selama pertandingan.  
 

6. Peserta dilarang menggunakan alat elektronik selama tes.  
 

7. Tes bersifat tutup buku, informasi untuk menyelesaikan masalah akan diberikan.  
 

8. Tidak ada waktu tambahan untuk tim yang terlambat.  
 

9. Keputusan juri adalah final.  
 
D. Pinalti 
 

1. Pinalti akan diberikan kepada tim yang melanggar peraturan.  
 

2. Tim akan di DISKUALIFIKASI apabila tertangkap curang selama tes.  
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Pemuatan Manual 

Hand Mucking 2 

 

 

 

 

 

  

Memindahkan material kerikil 

dari satu tempat ke tempat 

lain dalam suatu simulasi 

tambang bawah tanah 

dengan menggunakan 

peralatan lori. 

 

Dasar Keilmuan : Sistem Penambangan, 

Tambang Bawah Tanah, Peralatan Tambang,  

Jumlah Pemain : 7 orang 

Estimasi Waktu : 45 menit 

Peralatan   : Sekop, material kerikil, kereta dorong 

Safety Tools : safety helmet, safety glasses, safety shoes, safety gloves, masker 

Lokasi  : Halaman Fakultas Sains dan Teknologi 

 

A. Prosedur 

1. Posisi kereta dorong pada awal sebelum pertandingan adalah di pile 1 (tempat 

dumping)  

2. Setelah aba – aba start, kereta dorong di dorong secara manual ke arah pile 2 (tempat 

loading)  
 

3. Kereta dorong kemudian diisi dengan material kerakal sampai pada batas yang telah 

di tentukan pada kereta dorong.  

4. Kereta dorong didorong menuju pile 1 (dumping)  
 

5. Pada pile 1 dilakukan dumping material sampai kereta dorong benar-benar kosong.  
 

6. Langkah 2 sampai 5 dilakukan sampai material kerakal pada pile 2 dipindahkan 

seluruhnya menuju pile 1  

7. Pada waktu pemindahan material, keadaan pile 1 harus benar-benar bersih.  
 

8. Selama penyekopan (loading material) peserta dilarang memasuki ke dalam tempat 
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penampungan kerakal yang dibatasi dengan papan.  

9. Peserta harus selalu mengenakan peralatan safety selama pertandingan, di 

perbolehkan membuka sebentar untuk usaha peningkatan kenyamanan dengan izin 

panitia.  
 

10. Pengunaan tangan di perbolehkan dengan catatan pengunaan sekop tidak 

memungkinkan lagi, contoh saat material tinggal sedikit.  
 

11. Kereta dorong tidak boleh di angkat selama memindahkan material.  
 

12. Tiap tim dinyatakan selesai saat semua alat dan peserta telah berada di posisi awal.  
 

13. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.  

 

B. Peraturan 

1. Pertandingan diikuti oleh 7 orang peserta.  

 

C. Penilaian 

Penilaian adalah berdasarkan parameter-parameter berikut: 

1. Waktu yang dibutuhkan peserta untuk menyelesaikan pertandingan.  

2. Kerjasama. 

3. Kelengkapan safety. 

Tiap tim diberi modal awal sebeser 10 poin. 

Kerjasama tim akan diberi nilai antara sesuai keputusan juri. 

D. Penalti 

Penalti dikenakan apabila: 

 
1. Terlambat selama lebih dari 20 menit.  

 
2. Kereta Dorong keluar dari jalur  

 
3. Kereta Dorong rusak karena kesalahan peserta.  

 

E. Keselamatan Kerja 

1. Peserta wajib menggunakan perlengkapan safety sbb: 

a. Safety helmet 

b. Safety glasses 

c. Safety shoes 

d. Sarung tangan 

e. Masker 
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Memahat Batuan 

Hand Stealing  3 

  

 

 

 

 

 

Aktivitas memecah batuan dari 

induknya atau melobangi batuan 

dengan menggunakan peralatan 

manual (pahat), aktivitas ini 

merupakan aktivitas yang 

tergolong tradisional dibanding 

dengan drilling. Dalam pertandingan 

ini, kemampuan peserta dalam melobangi batuan dengan cara manual.  

 

Dasar Keilmuan  : Mekanika Batuan 

Jumlah Pemain : 4 orang 

Estimasi Waktu : 10 menit 

Peralatan   :  Pahat Batu, Palu, Air  

 

Safety Tools   : Safety shoes, Safety helm; Safety glove; Goggle 

Lokasi   : Halaman Fakultas Sains dan Teknologi 

 

A. Prosedur 

 
1. Peserta berdiri dibelakang garis sebelum dimulai.  

 
2. Setelah mendengar aba-aba “mulai”, peserta memasuki drilling area dari garis start 

dan langsung membidik lubang yang telah ditentukan (pinalti akan diberikan apabila 

tim melakukan pemboran di lubang yang salah). 

3. Peserta melobangi batuan sedalam 5 cm, dan tidak diperbolehkan melobangi lobang 

ke-2 apabila lobang pertama belum mencapai kedalaman 5 cm. 

4. Peserta dapat bergantian jika kelelahan dengan peserta lain di dalam tim 

5. Setelah Panitia menyatakan waktunya habis, peserta tidak diperbolehkan menyentuh 

alat lagi, kemudian letakkan alat pada tempatnya. 
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B. Peraturan 

1. Peserta wajib hadir di lokasi pertandingan sesuai waktu yang telah dijadwalkan. 

2. Setiap peserta dalam satu team di berikan waktu 2 menit untuk memahat 

C. Penilaian 

1. Kecepatan waktu pemahatan 

2. Ketepatan kedalaman 

3. Kerja sama tim 

D. Penalti 

1. Peserta tidak mengikuti regulasi keselamatan.  
 

2. Peserta melakukan tindakan yang dianggap berbahaya.  

3. Peserta tidak mengembalikan alat ke posisi awal.  

4. Tim tersebut melakukan pemboran pada lubang yang salah.  
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Peledakan Jenjang 

Bench Blasting 4 

 

 

 

 

 

 

Merencanakan geometri peledakan pada 

blok penambangan. Menentukan space 

antar lubang bor yang berdekatan. 

Menentukan freespace yang terberai 

terhadap space batuan yang 

terledakkan. 

Melakukan analisis biaya peledakan. 

 

Dasar Keilmuan : Sistem Penambangan, Teknik Peledakan,      Kesehatan dan Keselamatan   

Kerja 

Jumlah Pemain : 4 (empat) orang 

Estimasi Waktu : 40 menit 

Peralatan  : Satu set alat peraga, pipa paralon ,  nonel detonator ANFO (urea); stemming 

(pasir); dodol peledakan  

Safety Tools : safety helmet, safety shoes, safety glasses, sarung tangan 

Lokasi  : Halaman Fakultas Sains dan Teknologi 

 

A. Prosedur dan Peraturan 

1. Setelah dimulai, peserta akan diberi lembar soal dan jawaban tentang bench blasting. 

Peserta harus menyelesaikan tes tulis terlebih dahulu sebelum melakukan tes praktek.  
 

2. Setelah geometri peledakan diketahui, peserta diperbolehkan membuat lubang sesuai 

perhitungan.  
 

3. Setelah semua lubang dibuat, tutup bench dan peserta diperbolehkan memasang 

inhole detonator ke booster, mengisi lubang dengan bahan ledak, dan mengisi lubang 

dengan stemming.  
 

4. Setelah Lubang api diisi bahan peledak, delay permukaan boleh dipasang berdasarkan 

perhitungan rangkaian ledak.  

5. Sesudah menyelesaikan pemasangan delay permukaan, peserta diperbolehkan untuk 
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menghubungkannya dengan lead-in nonel, yang akan dihubungkan dengan electric 

detonator.  

6. Pertandingan dinyatakan selesai apabila peserta telah menyelesaikan seluruh 

rangkaian ledak dan memulai peledakan dengan blasting machine, ditandai dengan 

cahaya. Soal dan jawaban dikumpulkan kembali ke panitia.  

 

B. Penilaian 

1. Penilaian didasarkan pada: 

a. penentuan kebenaran arah dan geometri peledakan sesuai dengan penyelidikan 

geoteknik terhadap blok penambangan tersaebut 

b. kebenaran rangkaian peledakan 

c. kecepatan tim dalam menyelesaikan tahap perancangan, perakitan 

rangkaian,hingga tahap penyalaan dan hasil analisis biaya peledakan. 

d. pengurangan nilai akan diberikan kepada peserta yang tidak memperhatikan 

keselamatan kerja 

2. Keterangan Penilaian 

a. Safety,  

Hal yang berhubungan dengan penilaian adalah kelengkapan, kebenaran 

pemakaian safety, dan tindakan peserta. 

b. Kerapihan dan teknis pertandingan  

Hal yang berhubungan dengan penilaian adalah sistem kerja peserta selama 

pertandingan 

c. Pola 

Hal yang berhubungan dengan penilaian adalah kebenaran arah dan geometri 

peledakan, kebenaran rangkaian peledakan, dan kebenaran dalam mengisi bahan 

peledak. 

C. Penalti 

Kategori 1 
 

1. Terlambat antara 5-10 menit  
 

2. Melepaskan peralatan safety, yang tidak membahayakan.  
 

3. Memulai kontes sebelum tanda.  
 

4. Meneruskan kontes walaupun waktu sudah habis.  
 

5. Menghiraukan peringatan dari panitia/juri yang pertama kali.  
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Penentuan Titik Ledak 

Face Tie In 5 
 

 

 

 

 

Merancang geometri peledakan terowongan 

dengan menggunakan nonel dan sebuah 

detonator listrik serta menghitung 

konsumsi pemakaian bahan peledak . 

Pada pertandingan ini disediakan sebuah 

penampang terowongan yang terbuat dari 

kayu yang merepresentasikan kemajuan penggalian untuk 

produksi  (development heading). Tiap tim harus merencanakan dan menyusun pola 

peledakan yang optimal dengan menggunakan secara tepat detonator yang telah 

disediakan. 

 

Dasar Keilmuan : Sistem Penambangan Bawah Tanah, Teknik Peledakan, Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

Jumlah Pemain : 3 (tiga) orang 

Estimasi Waktu : 30 menit (perangkaian)  

Peralatan  : satu set face tie in, sebuah detonator listrik, dan meteran, kabel 

Safety Tools : safety shoes (tidak disediakan oleh panitia), safety helmet; safety glasses; 

sarung tangan 

Lokasi  : Halaman Fakultas Sains dan Teknologi 

A. Prosedur dan Peraturan 

Face dari kemajuan penambangan bawah tanah (end of tunnel) memiliki sejumlah lubang 

tembak yang masih acak dan belum pasti (predetermined drill holes) yang nantinya akan 

diisi dengan bahan peledak. Setiap tim harus merencanakan dan menyusun pola peledakan 

(initiation sequence) yang tepat pada muka terowongan dalam rentang waktu yang telah 

ditentukan dan dengan penentuan tahapan proses peledakan yang tepat  (the most 

appropriate timing sequence and detonation).  

1. Sebelum pertandingan, setiap tim diberi kesempatan untuk melihat penampang 

terowongan terlebih dahulu. Peserta tidak diizinkan untuk melakukan pengukuran 

pada face terowongan sebelum waktu pertandingan. Sehari sebelum pertandingan 
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peserta akan mendapat informasi yang terbatas pada tinggi dan lebar terowongan, 

diameter large hole/lubang kosong serta bahan peledak yang akan digunakan. 

2. Dihari permulaan pertandingan, seluruh peserta diwajibkan menjawab form soal yang 

akan dijadikan landasan dalam merencanakan pola peledakan yang berisikan 

mengenai rancangan, konsumsi, dan biaya peledakan. Waktu yang disediakan 30 

menit. 

3. Sesaat sebelum bertanding tiap tim akan mendapat gambaran berupa sketsa face 

terowongan yang merupakan miniatur dari face terowongan yang sebenarnya. Tiap tim 

diwajibkan untuk mengisi dan menjawab beberapa hal sbb: 

a. Menghitamkan lubang tembak yang digunakan. 

b. Menuliskan besar delay yang digunakan untuk masing – masing lubang tembak 

yang digunakan saat perangkaian. 

c. Menuliskan secara singkat dan jelas urutan proses peledakan. 

4. Lembaran yang telah diisi lengkap, diserahkan kepada juri sesaat setelah proses 

perangkaian telah selesai. 

5. Satu tim pertandingan berjumlah 3 orang. 

6. Setiap tim diwajibkan melakukan penyusunan perangkaian peledakan yang tepat dan 

lengkap dalam waktu 30 menit. 

7. Setiap peseta pertandingan harus berada diluar garis start sebelum pertandingan 

dimulai. 

8. Waktu pertandingan akan dimulai ketika juri memberikan aba – aba ya. 

9. Setiap anggota tim yang sedang bertanding harus tetap berada pada area terbatas yang 

telah ditentukan ( ingat bahwa anda sedang berada pada terowongan bawah tanah! ). 

10. Masukkan setiap detonator yang tepat pada tiap lubang yang tepat pula. Setiap 

detonator telah diberi nomor dari 1 – 18, yang menunjukkan besar suatu waktu tunda ( 

1 merupakan yang tersingkat dan 18 merupakan yang terlama ). 

11. Setiap detonator yang telah dimasukkan pada tiap lubang tembak kemudian dirangkai 

satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan firing line ataupun sumber inisiasi 

dalam hal ini adalah blasting machine sehingga terbentuklah suatu pola peledakan 

yang tepat. 

12. Peserta dianggap telah menyelesaikan proses pertandingan atau perangkaian ketika 

telah menekan blasting machine sebagai inisiasi ke rangkaian peledakan nonel. Pada 

saat yang bersamaan waktu dihentikan. 

13. Selama pertandingan, setiap peserta diwajibkan memperhatikan keselamatan kerja. 
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B. Penilaian 

Parameter penilaian terdiri dari aspek teknis, aspek safety  serta aspek team work & 

attitude dengan rincian sebagai berikut: 

1. Penempatan dan penyusunan pola peledakan yang tepat pada area cut akan mendapat 

nilai 2 untuk tiap lubang tembak Point 43 ( nilai maksimum pada aspek penilaian ini) 

akan diberikan jika seluruh inisiasi dan pola peledakan serta perangkaian peledakan 

tepat serta penggunaan dan penempatan delay secara efisien dan benar. 

2. Keberhasilan melaksanakan perangkaian dan penyusunan pola peledakan secara aman 

dan tepat. 

3. Kekompakkan dan kerjasama tim (team work and attitude)  

C. Penalti 

1. Peserta akan mendapat pengurangan nilai (penalty), jika melakukan perangkaian yang 

melebihi batas waktu yang telah ditentukan (maksimum 50% dari total nilai yang 

diperoleh) 

a. Untuk penyusunan perangkaian peledakan yang tepat dan lengkap yang melebihi 

batas waktu (< 2 menit dari batas waktu yang ditentukan) akan terkena 

pengurangan nilai 5% dari total nilai yang dikumpulkan. 

b. Untuk penyusunan perangkaian peledakan yang tepat dan lengkap yang melebihi 

batas waktu (2 – 5 menit dari batas waktu yang ditentukan) akan terkena 

pengurangan nilai 10% dari total nilai yang dikumpulkan. 

c. Untuk penyusunan perangkaian peledakan yang tepat dan lengkap yang melebihi 

batas waktu (> 5 - 10 menit dari batas waktu yang ditentukan) akan terkena 

pengurangan nilai 25% dari total nilai yang dikumpulkan. 

d. Untuk penyusunan perangkaian peledakan yang tepat dan lengkap yang melebihi 

batas waktu (> 10 menit dari batas waktu yang ditentukan) akan terkena 

pengurangan nilai 50% dari total nilai yang dikumpulkan. 

2. Juri berhak memberikan teguran apabila para peserta bekerja tidak aman/melakukan 

tindakan kerja yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain dan untuk 

setiap teguran yang diberikan juri, tim akan terkena pengurangan nilai sebesar 10. 

3. Apabila suatu tim mendapat teguran yang ketiga dari juri karena melalaikan aspek 

safety dengan melakukan tindakan tidak aman maka tim tersebut dinyatakan 

didiskualifikasi dan tidak dapat melanjutkan pertandingan serta  diberi nilai total 0. 
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Pendulangan 

Panning 6 

 

 

 

 

 

 

Mendapatkan jumlah konsentrat berupa 

pasir besi sebanyak banyaknya dengan 

jumlah pengotor berupa pasir kuarsa 

sesedikit mungkin. 

 

Dasar Keilmuan : Teknik, Eksplorasi, 

Pengolahan Bahan Galian 

Jumlah Pemain : 3 (tiga) orang 

Estimasi Waktu : 25 menit 

Peralatan  : bak besar berisi air ; dulang besar 2 buah; kertas saring; wadah untuk 

meletakan hasil dulangan 

Bahan  : konsentrat berupa pasir besi sebanyak 10 gram; pengotor berupa pasir kwarsa 

sebanyak 1 kilogram 

Safety Tools : Safety shoes, Safety helmet, Safety glasses 

Lokasi  : Halaman Fakultas Sains dan Teknologi 

 

A. Prosedur 

1. Sebelum pertandingan dimulai Peserta telah bersiap-siap didalam area pertandingan. 

2. Bahan Panning akan diberikan pada satu dulang yang telah dipegang oleh peserta, dan 

dulang tersebut belum boleh dimasukan dalam air sebelum pertandingan dimulai. 

3. Ketika Panitia memberikan aba-aba “MULAI” maka Peserta diperbolehkan mulai 

mendulang dan Peserta akan diberikan waktu selama 25 menit untuk mendulang. 

4. Selama Peserta mendulang, Juri akan mengamati teknik pendulangan peserta dan Juri 

juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai Panning yang dapat menjadi 

nilai tambah bagi Peserta. 

5. Ketika Panitia memberikan aba-aba “SELESAI” maka Peserta diharuskan 

menghentikan pendulangannya dan memindahkan hasil dulangannya ke dalam wadah 



 

 15 

(Peserta juga diperbolehkan untuk tidak memasukan material hasil dulangan 

terakhirnya ke dalam wadah). 

6. Peserta diperbolehkan meninggalkan area pertandingan setelah diperbolehkan oleh 

panitia. 

B. Peraturan 

1. Pertandingan dilakukan oleh maksimal 3 orang dari tiap tim 

2. Selain Peserta, Juri dan Panitia yang bertugas, tidak ada orang lain yang boleh masuk 

kedalam area pertandingan pada saat pertandingan dimulai. 

3. Ketika waktu yang diberikan telah habis, maka semua Peserta dilarang melakukan 

pendulangan 

C. Penilaian 

1. Penilaian akan didasarkan kepada: 

a. Massa konsentrat hasil pendulangan (orientasi banyak) 

b. Massa pengotor hasil pendulangan (orientasi sedikit) 

c. Keterampilan teknik pendulangan 

d. Ketepatan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan juri. 

D. Penalti 

1. Tim akan diberikan penalti berupa pengurangan nilai jika Peserta terlambat datang ke 

area pertandingan (masuk ke area panning). Besarnya nilai yang dikurangi ditentukan 

oleh Juri berdasarkan keterlambatan waktu kedatangan Peserta. 

2. Tim akan diberikan penalti berupa pengurangan nilai jika Peserta telah memasukan 

dulang yang telah berisi bahan dulang ke dalam air sebelum Panitia memberikan aba-

aba “MULAI”. 

3. Tim akan diberikan penalti berupa diskualifikasi jika setelah panitia memberikan aba-

aba “SELESAI” masih ada Peserta yang masih melakukan pendulangan. 

E. Keselamatan Kerja 

1. Semua anggota tim pertandingan harus mengenakan alat pelindung diri dan peralatan 

keselamatan (safety equipment):  

a. Safety shoes  

b. Safety helmet 
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Identifikasi Batuan 

Rock Identification 7 

 

 

 

 

 

 

Mengidentifikasikan nama dan 

mineral dari batuan yang telah 

disediakan panitia. 

 

Dasar Keilmuan : Kristalografi dan 

Mineralogi, 

Petrologi 

Jumlah Pemain : 2 (dua) orang 

Estimasi Waktu : 30 menit 

Peralatan  : batuan ( 5 sampel ); kertas identifikasi, loop, dsb 

Safety Tools : - - 

 

A. Prosedur dan Peraturan 

1. Pertandingan dilaksanakan bertempat di ruangan Laboratorium Fakultas Sains dan 

Teknologi 

2. Dikuti oleh tim dengan jumlah anggota 2 orang per tim-nya. 

3. Tiap tim mengidentifikasi 5 batuan. 

4. Penilaian adalah sepenuhnya hak juri dengan penilaian berdasarkan pada : ketepatan 

pengidentifikasian mineral. 

5. Setiap tim diberi waktu 30 menit untuk mengidentfikasikan batuan yang diberikan 

panitia dan tidak ada waktu tambahan 

B. Penilaian 

Berdasarkan ketepatan dalam mengidentifikasikan batuan serta penggambaran struktur 

dari mineral yang terdapat pada batuan. 
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Pemetaan Tambang 

Mine Surveying 8 
 

 

 

 

 

Mengukur beda tinggi antara dua titik 

dan harus diukur secara teliti. 

Memetakan daerah yang ditinjau 

berdasarkan hasil pengukuran. 

Menghitung luas wilayah yang 

ditinjau dengan metode poligon 

 

Dasar Keilmuan : Perpetaan 

Jumlah Pemain : 7 (tujuh) orang 

Estimasi Waktu : 60 menit 

Peralatan  : Theodolit T0 dan Tripod (1 buah); Mistar 3 meter (2 buah); Pita ukur (1 

buah); Alat hitung dan alat tulis 

Safety Tools : Safety helmet dan safety shoes 

Lokasi  :  

 

A. Prosedur dan Peraturan 

1. Peserta diikuti oleh seluruh peserta dari tiap-tiap tim 

2. Peserta diharuskan mengukur luas area Fakultas Sains dan Teknologi 

3. Peserta juga harus memetakan luas area FST dengan skala 

4. Waktu yang disediakan untuk pertandingan ini adalah 70 menit 

5. Peserta yang melebihi waktu yang dikurangi nilainya sebesar 2 point per menit dengan 

maximal waktu tambahan 15 menit ( -30 point ). 

6. Peserta yang mendapatkan nilai total terbanyak dari pengukuran diatas dinyatakan 

sebagai pemenang. 

 Penilaian 

1. Penilaian untuk mine surveying didasarkan pada ketelitian pengukuran. 

2. Untuk tiap hasil pengukuran tanpa kesalahan mendapatkan nilai 100 
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3. Bila peserta tidak ada yang memperoleh nilai (memperoleh nilai nol), maka penilaian 

dilakukan berdasarkan peserta yang nilai paling terdekat dari hasil sebenarnya, peserta 

yang memperoleh hasil terdekat dinyatakan sebagai pemenang 

4. Untuk kecepatan pengukuran, maksimal = 15 point 

B. Penalti 

Peserta yang terlambat datang pada saat pertandingan telah dimulai akan dikurangi 

nilainya sebesar 10% dari nilai total 

C. Keselamatan Kerja 

Peserta harus memakai semua peralatan keselamatan terutama safety helmet dan safety 

shoes. 
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Pengukuran Orientasi Kekar 

Joint Orientation Measuring 9 
 

 

 

 

 

Mengukur orientasi (dip direction dan dip) dari 

semua kekar yang ada di sepanjang bentangan 

scanline. Kemudian menganalisis potensi 

longsornya untuk suatu ekskavasi. 

 

Dasar Keilmuan : Geologi Struktur, 

Mekanika Batuan 

Jumlah Pemain : 6 (enam) orang 

Estimasi Waktu : 50 menit 

Peralatan   : kompas geologi (3 buah), papan triplek (3 buah), kertas Schmidt Net (1 

lembar), kertas Kalsbeek Net (1 lembar), kertas kalkir (2 lembar), alat tulis (1 

set), stop watch (2 buah) 

Safety Tools : safety shoes, safety helmet, safety glasses, dan safety gloves  

Lokasi : Halaman Fakultas Sains dan Teknologi 

 

A. Prosedur 

1. Sebelum pertandingan dimulai peserta berada di luar batas area yang telah ditentukan. 

2. Peralatan pengukur tersedia di lokasi pengukuran sedangkan peralatan pencatat 

disediakan di awal pertandingan (untuk alat tulis, tiap tim wajib menyiapkan). 

3. Pertandingan dimulai setelah aba-aba dimulai dan akan dihentikan apabila waktu telah 

habis. 

4. Penomoran kekar, dimulai dari no.1 dan seterusnya berarah dari sisi kiri ke sisi kanan 

sepanjang benang/tali pemandu pada model batuan. 

5. Penamaan bidang-bidang kekar menggunakan alfabet (a,b,...dst). 

6. Orientasi bidang kekar harus ditulis dengan lengkap N ….
0
E/ …

0
. Misalnya : 

N156
0
E/45

0
. 

7. Peserta dapat menggambarkan arah longsoran atau arah umu dari orientasi kekar yang 

dipilihkan dengan menggunakan schmidt Net. 

8. Peserta wajib mengisi form yang telah disediakan. 
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9. Setiap tim dinyatakan menyelesaikan pertandingan apabila telah mengumpulkan form 

jawaban dengan mengembalikan alat pengukuran pada panitia. 

10. Hasil penggambaran pada Schmidt Net dan Kalsbeek Net harus dikumpulkan bersama 

dengan form jawaban. 

B. Peraturan 

1. Waktu pertandingan selama 50 menit. 

2. Peserta wajib menggunakan safety : safety helmet dan safety shoes. 

3. Peserta dilarang membawa segala bentuk buku maupun catatan. 

4. Para peserta disediakan 2 set peralatan untuk 2 pengukuran bersamaan pada dua buah 

model.(1 pengukuran untuk 1 model) 

5. Peserta terdiri atas 3 orang pengukur yang melakukan 3 pengukuran bersamaan dari 3 

buah model ( 1 orang pengukur mengukur masing-masing 1 model), 2 orang 

pencatat/penghitung, dan 1 orang cadangan. 

6. Peserta diperkenankan saling membantu dan bertukar posisi pekerjaan. 

 

C. Penilaian 

Berikut skala prioritas yang masuk ke dalam penilaian dalam pertandingan ini: 

1. Ketelitian data hasil pengukuran pada bidang-bidang ker dengan alat pengukur 

(kompas geologi). 

2. Penentuan orientasi umum/arah umum dari seluruh seri/keluarga bidang-bidang kekar. 

3. Waktu yang dibutuhkan peserta untuk menyelesaikan pengukuran dan perhitungan. 

4. Kerjasama tim dan kelengkapan safety.  

 

D. Penalti 

Penalti akan dikenakan apabila : 

1. Menduduki, menginjak, atau bersandar pada model dinding batuan. 

2. Tidak memakai safety tools. 

3. Hal-hal lain yang dipandang perlu dikenakan penalti oleh sang juri. 

Diskualifikasi : 

1. Keluar dari batas area pertandingan. 

2. Membawa catatan/buku referensi dalam bentuk apapun. 

3. Melakukan hal yang signifikan membahayakan peralatan dan keselamatan manusia. 
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Penentuan Tahanan Guling 

Rolling Resistance  10 
 

 

 

 

 

Menentukan ketahanan tanah terhadap gaya yang 

berada di atasnya dari aspek kepadatan tanah. 

 

Dasar Keilmuan : Peralatan Tambang.  

Jumlah Pemain : 5 orang 

Estimasi Waktu : 30 menit 

Peralatan  : Kerikil; sekop ; perata tanah ; gerobak 

Safety Tools : safety helmet, safety shoes, safety gloves 

Lokasi  : Halaman Fakultas Sains dan Teknologi 

 

 

A. Prosedur 

1. Peserta berada digaris start sebelum diberi aba aba oleh panitia 

2. Peserta mengambil soal yang berisikan ketebalan timbunan yang harus dibuat 

3. Peserta mengambil kerikil dan menuangkan ke area pemadatan yang kemudian 

dipadatkan secara manual menggunakan alat khusus. 

Peraturan 

1. Tempat pertandingan dibatasi safety line dan yang boleh berada didalam area safety    

line  hanya peserta, juri, teknisi dan panitia pengawas pertandingan. 

2. Peserta dan panitia wajib menggunakan safety equipment 

B. Penilaian 

1. Penilaian meliputi aspek-aspek berikut: 

a. Akurasi ketebalan pemadatan 

b. Keselamatan Kerja 

c. Kerja sama tim 

d. Waktu tercepat 
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Memotong Kayu 

Swede Sawing 11 
 

 

 

 

Membuat kayu penyanggan dengan cara 

manual. Ini merupakan cara penambang 

pada zaman dahulu. 

 

Dasar Keilmuan : Sistem Penyanggaan  

Jumlah Pemain : 4 orang 

Estimasi Waktu : 30 menit 

Peralatan  : Gergaji, Meteran, Kayu 

Safety Tools : safety helmet, safety shoes, safety gloves, kaca 

mata 

Lokasi  : Halaman Fakultas Sains dan Teknologi 

 

 

A. Prosedur 

1. Peserta diberikan aba aba oleh panitia 

2. Peserta diberi soal variasi panjang kayu yang diperlukan 

3. Peserta memotong kayu dengan gergaji 

Peraturan 

1. Tempat pertandingan dibatasi safety line dan yang boleh berada didalam area 

safety    line  hanya peserta, juri, teknisi dan panitia pengawas pertandingan. 

2. Peserta dan panitia wajib menggunakan safety equipment 

B. Penilaian 

1. Penilaian meliputi aspek-aspek berikut: 

e. Akurasi pemotongan 

f. Keselamatan Kerja 

g. Kerja sama tim 

h. Waktu tercepat 

 


