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MECHANICAL TRANSPORTER 

Mechanical transporter adalah alat yang digunakan untuk memindahkan benda dari satu tempat 

ke tempat yang lain dengan memanfaatkan gaya mekanik. Lomba ini dibuat untuk mendisain dan 

menciptakan sebuah alat untuk memindahkan sebuah beban dari dari atas sebuah perlintasan 

kayu ke lokasi sasaran. Pemenang dari lomba ini adalah alat yang mendapat nilai terendah sesuai 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 + 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 (𝑐𝑚) + √𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑔𝑟) − 200                           (1) 

Jarak adalah jarak target titik transisi sampai target. 

Massa adalah berat total perangkat dan benda (dalam gram). 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Sketsa Pelintasan 

 

Gambar 2. Lintasan dan target mechanical transporter
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TIDAR ENGINEERING AND 
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PETUNJUK TEKNIS 

Mechanical Transporter 

ATURAN PERLOMBAAN 

1. Peserta merupakan siswa/siswi 

SMA/MA/SMK di wilayah Karisedenan 

Kedu. 

2. Pembimbing merupakan tenaga pendidik/ 

tenaga kependidikan SMA/MA/SMK di 

wilayah Karisedenan Kedu. 

3. Pembimbing hanya bertugas untuk 

membimbing, menemani dan mendampingi 

peserta pada saat pra-pelaksanaan, pelaksanaan 

dan pasca-pelaksanaan. 

4. Pembimbing tidak diperbolehkan ikut serta 

membuat/membangun perangkat transporter. 

5. Satu Tim terdiri dari 1-3 orang peserta. 

6. Perangkat transporter didisain dan disiapkan 

oleh tim sebelum lomba. 

7. Sebelum lomba, peserta menentukan: 

1. jarak target  

2. jenis beban 

3. berat beban 

8. Masing-masing tim akan diberikan waktu 

percobaan  1 jam sebelum lomba. Apabila tim 

tidak melakukan percobaan maka tim tersebut 

dinyatakan terdiskualifikasi. 

9. Batas penempatan target minimal 1 meter dari 

titik miring transisi halus (lihat Gambar 1). 

10. Perangkat transporter di letakkan di papan 

perlintasan, minimal 20 cm ditarik dari titik 

miring transisi halus (lihat Gambar 1). 

11. Perangkat transporter harus berhenti lingkaran 

target (gambar 2), apabila tidak tercapai maka 

tidak dihitung dalam penilaian. 

12. Pada saat lomba, tiap tim diberi kesempatan 3 

(tiga) kali kesempatan. Dari 3 kali kesempatan 

tersebut, nilai terendah yang akan di akui juri. 

13. Pada saat lomba, beban tidak boleh terlepas 

dari perangkat transporter. Apabila terjadi 

maka tim akan terdiskualifikasi. 

14. beban harus terlihat dari atas oleh juri setiap 

saat. 

15. Sebelum rilis, perangkat transporter harus 

diposisikan sehingga belakangnya secara 

vertikal sejajar dengan papan perlintasan. 

16. Sebelum rilis perangkat transporter, tidak ada 

benda-benda dapat ditempatkan pada bagian 

horizontal dari papan perlintasan. 

17. Benda yang bukan merupakan bagian dari 

perangkat transporter tidak boleh mengganggu 

laju perangkat setelah rilis. 

18. Tidak ada bagian dari perangkat mungkin tetap 

melekat jalan setelah perangkat transporter 

memasuki trek horisontal. 

19. Sumber energi kinetik hanya diperbolehkan 

adalah gravitasi. 

20. Tidak ada perangkat remote control yang 

diizinkan. 

21. Aturan ini mengikat, dan harus dipatuhi oleh 

seluruh peserta, pembimbing dan panitia yang 

terlibat Tidar Engginering and Science 

Olympics (TESO) 2016. 

22. Bagi peserta yang tidak mematuhi dan 

melanggar aturan ini akan didiskualifikasi dari 

perlombaan. 

23. Aturan ini sewaktu-waktu dapat mengalami 

perubahan dengan atau tanpa persetujuan 

peserta. 

ALAT DAN BAHAN 

A. Yang disediakan oleh panitia: 

Lintasan tempat alat meluncur disiapkan oleh 

panitia dengan spesifikasi seperti pada gambar 

1. 

 

B. Yang HARUS dipersiapkan dan dibawa peserta 

sebelum lomba: 

1. Perangkat mainan/rakitan (contoh: 

perangkat 4WD/ ”tamiya”) 
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2. Beban (sembarang benda dengan berat > 

200 gram). 

 

PENILAIAN 

Pemenang dari lomba adalah tim dengan nilai 

terendah sesuai dengan perhitungan menggunakan 

persamaan (1). 

TIPS BAGI PESERTA 

Peserta dapat mempelajari tentang proses 

perancangan perangkat transporter yang banyak 

tersedia dalam bentuk video atau pdf di internet. 

Langkah-langkah perancangan meliputi: 1. 

Problem identifikasi; 2. Brainstorming ide; 3. 

Memilih rancangan yang paling baik; 4. 

Mendiskusikan rancangan dalam kelompok; 5. 

Membuat dan menguji; 6. Melakukan evaluasi 

dan merevisi rancangan perangkat transporter.  

 

Referensi 

1. http://olympics.mcmaster.ca/about/compet

itions.php?e=1 

2. http://gambar-

anak.blogspot.co.id/2015/05/gambar-

mewarnai-mobil-derek.html 

 

 

 

 

 


