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RULE LOMBA 

ROKET AIR PROVINSI (LRAP) 

2017 

 

A. Pengertian 

 Kegiatan Lomba Roket Air Provinsi DIY (LRAP – DIY) 2017 diselenggarakan atas kerjasama 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan Jurusan Pendidikan Teknik Elektro 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas siswa, 

menumbuhkan jiwa kompetisi siswa, mengaplikasikan bidang ilmu fisika khususnya dalam percepatan 

dan gerak, serta menumbuhkan kecintaan Teknologi terapan yang dikembangkan oleh BPPT di 

Technopark Baron Gunung Kidul. 

 

B. Persyaratan Perlombaan 

1. Peserta lomba adalah pelajar tingkat SMP, pelajar tingkat SMA dan SMK sederajat se-DIY 

kategori tepat sasaran.  

2. Peserta telah melakukan pendaftaran dan registrasi sebelumnya.  

3. Peserta diminta membawa photocopy Kartu Pelajar.  

4. Setiap tim terdiri dari maksimal 3 siswa dan 1 pembimbing. 

5. Satu sekolah boleh mengirimkan lebih dari 1 tim. 

6. Membawa bahan pembuatan tabung roket dan peralatan pembuatannya sendiri. 

 

C. Pelaksanaan Perlombaan 

Perlombaan  : Sabtu, 9 Desember 2017 

Waktu   : 08:30WIB - Selesai 

Tempat   : Technopark BPPT, Pantai Baron, Gunung Kidul, DIY 

 

D. Peraturan Umum 

1. Peserta diwajibkan dalam proses pembuatan roket dilakukan di tempat pelaksanaan 

Lomba dengan alokasi waktu 2 jam. Pembuatan diizinkan hanya 3 roket saja, yaitu untuk 

proses ujicoba dan final tepat sasaran. Pembuatan hanya dilakukan pada tabung roket air 

yang akan diluncurkan, Peluncur dan Nozzle telah disediakan panitia LRAP 2017. 



          

2 
 

Kesekretariatan: Jurusan Pendidikan Teknik Elektro,  
                            Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta;  
Homepage       : http://lran.ft.uny.ac.id 

2. Tabung roket yang digunakan minimal memiliki kekuatan 300Psi, dapat menggunakan 

tabung minuman soda.  

3. Bahan dan bentuk roket yang akan dibuat boleh ditambahkan menurut kreasi masing-

masing tim.  

4. Peserta hanya diperbolehkan meluncurkan roket sebanyak 3 kali. (satu kali pada saat 

percobaan, dua kali saat final) 

5. Saat menunggu waktu peluncuran, peserta tidak diperbolehkan memperbaiki/ 

menyempurnakan bentuk roketnya. 

6. Launcer akan disediakan panitia dengan sistem dan struktur komponen standar satu sama 

lain. 

7. Panitia akan meminjamkan 2 bh nozzle setiap timnya pada waktu perlombaan, dan akan 

ditarik kembali setelah perlombaan selesai. 

8. Peserta akan dipanggil 3x (jika peserta tidak segera menuju ketempat peluncuran, maka 

nomor urutnya akan diletakkan paling belakang). 

9. Peserta yang nomor urutnya ditaruh paling belakang (lihat poin sebelumnya), dipanggil lagi 

3x tidak juga menuju tempat peluncuran, maka akan didiskualifikasi.  

10. Pada saat meluncurkan, setiap peserta harus mengatur volume air dalam roket, besarnya 

tekanan udara dalam launcher, dan menentukan sendiri kemiringan launcher.  

11. Hidung roket harus terbuat dari bahan lunak (kertas, karton, Styrofoam, mika), tidak 

dibolehkan menggunakan logam. 

12. Bagian dari roket yang diluncurkan harus bebas dari bahan logam. 

13. Muatan roket (berupa air) akan disediakan oleh panitia (tidak diperkenankan memakai atau 

menambahkan zat apapun seperti tepung, soda, deterjen dan sejenisnya kedalam muatan 

roket).  

14. Guru pembimbing dilarang membantu peserta dalam proses peluncuran roket. Namun 

hanya pengarahan yang diperbolehkan. 

15. Peserta wajib memakai tanda pengenal yang telah diberikan oleh Panitia  

16. Dilarang melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya perlombaan. 

17. Pelanggar setiap aturan akan dipertimbangkan oleh panitia, apabila tergolong pelanggaran 

yang berat peserta dapat di diskualifikasi. 

18. Peserta wajib mengikuti peraturan yang telah ditentukan panitia dan apabila melakukan 

pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai ketentuan. 
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E. Peraturan Khusus 

Kategori Tepat Sasaran 

1. Jarak dan lokasi sasaran terdapat 1 lokasi yang telah ditentukan panitia (jarak lihat poin 

G).  

2. Semua pengaturan diserahkan masing-masing peserta. 

3. Peserta boleh meluncurkan roket jika mendapatkan aba-aba dari panitia. 

4. Dalam peluncuran dapat dilakukan bersamaan dengan peserta tim lain, dengan 

menimbang jumlah peserta. 

 

F. Teknis Perlombaan 

1. Registrasi awal. 

2. Pengechekan semua bahan pembuatan roket yang digunakan. 

3. Peserta mendapatkan nomor urut ujicoba dan peluncuran pada setiap kategori. 
 

 

Proses pembuatan tabung roket air: 

4. Peserta menempatkan posisi pit-stop yang telah ditentukan panitia. 

5. Panitia menyediakan sumber listrik disetiap pit-stop. 

6. Peserta mempersiapkan bahan dan alat sendiri. 

7. Peserta membuat tabung roket air secara serentak. 

8. Waktu yang disediakan panitia untuk proses pembuatan adalah 2 jam. 

9. Apabila waktu telah habis untuk proses pembuatan, selanjutnya roket dibawa ke panitia 

pengecekan akhir untuk menentukan lolos peluncuran atau tidak. 

10. Roket yang dinyatakan lolos peluncuran mendapatkan stiker peluncuran yang ditempel 

pada roket yang akan digunakan pada babak ujicoba dan final. 
 

 

Ujicoba Peluncuran 

11.  Peserta menunggu pemanggilan uji coba peluncuran di pit-stop. 

12.  Uji coba Peluncuran dilakukan satu kali setiap timnya. 

13. Persiapan uji coba peluncuran roket diberikan waktu 5 menit. 

14.  Pelaksanaan uji coba peluncuran menunggu aba-aba panitia. 
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Final kategori tepat sasaran: 

15. Peserta final mengambil no urut peluncuran. 

16. Peserta diberi waktu 15 menit untuk pesiapan peluncuran final roket kategori tepat 

sasaran. 

17. Peserta dipanggil sesuai no urut untuk final peluncuran roket dalam kategori tepat sasaran. 

18. Peluncuran dimulai dengan aba-aba dari panitia. 

19. Peluncuran dilakukan sebanyak dua kali dalam dua siklus. Satu siklus adalah 

penyelesaian peluncuran satu roket seluruh peserta dimulai dari SMP dan dilanjutkan 

SMA/K Sederajat. 

 

G. Penilaian 

Penilaian dilakuakan berdasarkan dua kelompok tingkat pendidikan yaitu, 

1. Kelompok tingkat SMP (Juara 1,2,3) 

2. Kelompok tingkat SMA/K (Juara 1,2,3) 

 

Teknis Penilaian Kategori Tepat Sasaran 

Ketepatan (100%) 

- Penilaian diambil dari nilai tertinggi dari 2x peluncuran pada tahap penilaian.  

- Penilaian yang digunakan dalam kompetisi roket air ini, dihitung berdasarkan 

ketepatan jatuhnya hidung roket ke tanah di wilayah/zona yang telah ditentukan dan 

pengukuran pada dengan titik pusat. 

- Jika titik jatuh roket berada di luar zona yang telah ditetapkan, yaitu zona I, II, III, dan 

IV, maka peserta tidak akan mendapatkan nilai.  

Zona penilaian: 

Zona I - 1m  : Nilai 100 poin. 

Zona II - 2m : Nilai 80 poin. 

Zona III - 4m : Nilai 60 poin. 

Zona IV - 6m : Nilai 40 poin.  

60 meter
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Gambar 1. Pembagian Zona Ketepatan 


