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Latar Belakang 

Gaya desain kontemporer pada suatu bangunan merupakan gaya 

desain yang mempunyai kesan ruang terbuka dan memiliki akses cahaya 

yang luas. Ciri gaya desain kontemporer yang lainnya adalah penataan 

ruang yang tidak memiliki banyak sekat atau dengan kata lain tata 

ruangnya menyatu (open plan). Pola penggunaan warna pada bangunan 

dengan gaya kontemporer umumnya menggunakan warna-warna netral, 

seperti hitam, putih, coklat, dan abu-abu namun tetap mengaplikasikan 

percikan warna yang lebih gelap sebagai aksentuasi. 

Pada awalnya, desain kontemporer hanya untuk interior rumah saja. 

Namun, seiring perkembangan desain kontemporer mulai dituangkan 

menjadi desain untuk seluruh bagian rumah. Desain rumah kontemporer 

diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi penghuni rumah. 

Hakikatnya desain rumah kontemporer bisa digabung dengan konsep green 

building, tapi pada dasarnya desain rumah kontemporer belum sepenuhnya 

menerapkan konsep green building. 

Green Building adalah konsep desain bangunan yang berusaha untuk 

mengurangi penggunaan energi yang berlebihan sejak tahap 

pembangunannya hingga tahap pengoperasian bangunan tersebut. Konsep 

green building diterapkan agar kualitas udara di dalam ruangan terjaga 

serta dapat memperhatikan kesehatan penghuninya 

Dengan demikian pada perlombaan Civil Creative Competition kali ini, 

para peserta di tuntut untuk mewujudkan suatu desain rumah bergaya 

kontemporer dengan konsep green building agar dapat memberikan 

kenyamanan bagi penghuninya. 

 

Nama Kegiatan 
Civil Creative Competition dengan membahas tema “Miniatur Hunian 

Kontemporer Berbasis Green Building” 
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Tujuan Kegiatan 

1. Mengembangkan kreativitas di bidang ketekniksipilan bagi pelajar 

SMA/sederajat Jurusan IPA dan SMK di bidang konstruksi seluruh 

Indonesia 

2. Menumbuhkan serta meningkatkan minat untuk mempelajari bidang 

ketekniksipilan bagi siswa SMA/sederajat Jurusan IPA dan SMK di 

bidang konstruksi seluruh Indonesia 

3. Meningkatkan wawasan mengenai hunian kontemporer berbasis 

green building bagi pelajar SMA/sederajat Jurusan IPA dan SMK 

bidang konstruksi seluruh Indonesia 

4. Meningkatkan jiwa kompetitif antar pelajar SMA/sederajat Jurusan 

IPA dan SMK bidang konstruksi seluruh Indonesia 

5. Meningkatkan eksistensi Himpunan Mahasiswa Teknik Sipilpada 

khususnya serta Jurusan Teknik Sipildan Politeknik Negeri Malang 

pada umumnya  

 

 

Sasaran Kegiatan 
Civil Creative Competition dengan tema “Miniatur Hunian Kontemporer 

Berbasis Green Building” merupakan lomba bagi pelajar SMA/Sederajat 

Jurusan IPA dan SMK bidang konstruksi dari sekolah negeri maupun 

swasta se-Indonesia. 
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Waktu Kegiatan  
Hari/Tanggal : Minggu / 20 November 2016  

Waktu  : 08.00 – 17.00 WIB 

Tempat  : Graha Politeknik Negeri Malang  

 

Ketentuan Peserta  
Ketentuan yang harus diketahui oleh peserta Civil Creative Competition 

dengan tema “Miniatur Hunian Kontemporer Berbasis Green Building” 

sebagai berikut :  

1. Peserta adalah siswa aktif yang terdaftar dari SMA/Sederajat Jurusan 

IPA dan SMK bidang konstruksi dari sekolah negeri maupun swasta se-

Indonesia sampai tanggal 1 Desember 2016 

2. Setiap tim terdiri dari 3 (tiga) orang dari satu sekolah yang sama, dan 

diperbolehkan dari tingkatan kelas yang berbeda.  

3. Setiap tim wajib memiliki 1 (satu) guru pembimbing. Satu guru 

pembimbing boleh membimbing lebih dari satu kelompok, namun harus 

masih dalam satu sekolah yang sama.  

4.  Setiap tim hanya diperkenankan membuat satu buah maket.  

5. Peserta mendaftarkan tim sesuai dengan Mekanisme Pendaftaran dan 

berdasarkan Timeline Kegiatan 

6. Bersedia menandatangani surat pernyataan diatas materai tentang 

penyerahan hasil karya kepada panitia.  
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Mekanisme Pendaftaran  
1. Peserta lomba dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000,00 

untuk setiap tim. Biaya pendaftaran dikirim ke rekening Student Day of 

Civil Engineering 11th di Bank BRI 6565-01-010084-53-7 atas nama 

Ana Lailatul M . Peserta Mengisi formulir pendaftaran yang yang dapat di 

unduh melalui website www.sipilpolinema.wordpress.com yang kemudian 

dikirim kembali kepada panitia melalui alamat email 

Studentdaypolinema@gmail.com dilengkapi dengan file copy digital (scan) 

bukti slip pembayaran pendaftaran dan Kartu Tanda Siswa yang masih 

berlaku dalam format jpg.  

2. Peserta mengirimkan surat keterangan yang menyatakan bahwa peserta 

adalah siswa dari sekolah tersebut bersamaan dengan pengiriman 

proposal.  

3. Setelah data dikirim, peserta melakukan konfirmasi ke panitia Student 

Day of CivilEngineering 11th 

 

Akomodasi dan Konsumsi Peserta  
Panitia hanya menyediakan bantuan kepada peserta lomba yang lolos 20 

besar berupa informasi tempat menginap berikut pemesanannya serta 

transportasi dari tempat menginap ke tempat lomba berlangsung 

(penginapan yang disarankan panitia). Untuk konsumsi selama waktu 

lomba berlangsung akan disediakan oleh panitia.  
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Mekanisme Perlombaan  
o Tahap Seleksi Proposal  

1. Peserta mengirimkan proposal konsep bangunan sesuai formatan 

yang terlampir dari panitia selambat-lambatnya 10 Oktober 2016.  

2. Proposal dikirim dalam bentuk 1 buah softcopy dan 3 buah hardcopy 

3. Softcopy dimasukkan ke dalam CD yang di kirim bersamaan dengan 

Hardcopy.  

4. Softcopy dan Hardcopy dikirim ke sekretariat panitia Student Day of 

Civil Engineering11th dengan alamat : Sekretariat Himpunan 

Mahasiswa Teknik Sipil Gedung AS ruang 2.12 Politeknik Negeri 

Malang (Jalan Soekarno-Hatta No.9, Malang 65141)  

5. Pada proposal melampirkan gambar desain rumah dengan ketentuan:  

a. Melampirkan gambar denah, tampak depan, dan tampak samping.  

b. Skala gambar 1:100 

c. Gambar di plot pada kertas A4 70 gram 

d. Print out gambar dengan tampilan Monochrome (hitam putih)  

6. Seleksi proposal dilakukan di kampus Politeknik Negeri Malang  

7. Seleksi tidak akan dipublikasikan  

8. Seleksi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  

a. Kesesuaian proposal dengan tema dan ketentuan 

b. Originalitas dan kreativitas 

c. Kesesuaian Proposal dengan format yang diberikan panitia 

9. Setelah seleksi proposal akan menghasilkan 20 terbaik. 

10. Hasil seleksi dan nilai-nilai dari seleksi akan diumumkan di website 

www.sipilpolinema.wordpress.com 

11. Keputusan panitia tidak bisa diganggu gugat  

 

 

 

http://www.sipilpolinema.wordpress.com/
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o Tahap Perakitan  

1. Peserta yang telah lolos seleksi proposal wajib membuat maket sesuai 

dengan proposal yang di buat  

2. Peserta juga harus mempersiapkan bahan maket yang akan dirakit  

3. Maket yang di bawa pada saat perakitan berupa kerangka 70 % 

4. Peserta di berikan waktu 3 jam untuk perakitan maket untuk 

melengkapi detail bagunan, perakitan atap, dan penambahan vegetasi 

(pelengkap maket)  

5. Perakitan di laksanakan di Graha Politeknik Negeri Malang 

6. Penilaian maket mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  

a. Kesesuaian maket dengan proposal 

b. Keindahan/estetika 

c. Kerapian  

 

o Tahap Presentasi  

1. Setelah peserta melaksanakan perakitan, peserta akan melakukan 

presentasi hasil karya yang sudah dirakit 

2. Setiap tim di berikan waktu 15 menit untuk presentasi.  

3. Penilaian presentasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  

a. Konten dan bahasa yang digunakan pada saat presentasi 

b. Penguasaan konsep maket pada saat presentasi 
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Syarat dan Ketentuan Bangunan dan Lahan   

1. Maket yang didesain untuk lomba adalah bangunan rumah tinggal 2 

lantai dengan luas lahan 120 m², luas bangunan minimal 90 m², yang 

sudah di skala  

2. Rumah direncanakan dengan menerapkan konsep Green Building 

dan sesuai dengan Tema.  

3. Bangunan memiliki :  

 3 kamar tidur dengan 1 kamar tidur utama dan 2 kamar tidur anak  

 2 kamar mandi  

 Ruang tamu  

 Ruang keluarga 

 Dapur  

4. Bangunan rumah terletak di kawasan perumahan kota.  

5. Pintu utama rumah menghadap ke arah imur dengan terbatasi 

adanya tetangga di utara dan barat.  

 

Ketentuan Umum Maket  
1. Maket yang di pakai adalah original hasil karya dari peserta, yang 

belum pernah di perlombakan atau belum pernah dimenangkan 

sebelumnya.  

2. Bahan dasar maket adalah bebas, namun tetap mengandung unsur 

bahan daur ulang, mengurangi produksi sampah, dan dapat 

digunakan kembali atau didaur ulang. Dan diperbolehkan 

menggunakan bahan tambahan sebagai penghias seperti tanaman, 

mobil, dll. 

3. Peserta wajib membuat konsep Maket yang sesuai dengan format 

penulisan yang terlampir dan dilengkapi dengan gambar konsepan, 

gambar bisa memakai aplikasi AutoCad, SketchUp, CorelDraw, dll. 

4. Maket tidak terbuat dari bahan yang berbahaya, seperti: terdapat 

bahan yang dapat menimbulkan api, terdapat benda tajam yang 

bersifat melukai, dan bahan lain yang beracun/menimbulkan racun. 

5. Maket dibuat dengan menggunakan skala 1 : 25 
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Lampiran  

Ketentuan Proposal  

1. Proposal diketik pada kertas A4 dengan font ”Times New Roman” 

spasi 1,5. 

2. Margin kiri 4 cm, kanan, atas dan bawah 3 cm. 

3. Adapun isi proposal adalah sebagai berikut :  

1. BAB I Pendahuluan : 

1.1 Latar Belakang  

1.2 Tujuan  

1.3 Manfaat  

2. BAB II Tinjauan Pustaka: 

2.1 Landasan teori yang berkaitan dengan desain rumah 

kontemporer dan konsep green building yang akan dibuat 

maket 

3. BAB III Pembahasan : 

3.1 Metode pembuatan maket  

4. BAB IV Penutup 

5. Lampiran gambar dari miniatur yang akan dibentuk 2 dimensi dan 

3 dimensi 

 

Penghargaan :  
1. Juara 1 : Uang Tunai + thropy + piagam penghargaan  

2. Juara 2 : Uang Tunai + thropy + piagam penghargaan  

3. Juara 3 : Uang Tunai + thropy + piagam penghargaan  

 

Jadwal Kegiatan  
PENDAFTARAN  

 

:19 September – 9 Oktober 2016 

PENGUMPULAN TERAKHIR PROPOSAL  :14 Oktober 2016 

SELEKSI PROPOSAL  :17 Oktober – 19 Oktober 2016 

PENGUMUMAN LOLOS PROPOSAL  :19 Oktober 2016 

PELAKSANAAN  :20 November 2016  
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Contact Person : 

Moch. Riza A. : 085648490065 

Mega Aulia F. : 085736578707 

 

E-mail  : studentdaypolinema@gmail.com 

Website  : www.sipilpolinema.wordpress.com 

mailto:studentdaypolinema@gmail.com
http://www.sipilpolinema.wordpress.com/

