
 

 

 

 

 

 

 

 

TERM OF REFERENCE 

LOMBA GAMBAR TEKNIK 

  



 

 

Latar Belakang 

Pendidikan yang berkualitas merupakan capaian yang Indonesia 

inginkan saat ini. Jika berbicara tentang masalah dalam dunia 

pendidikan.Ada beberapa faktor pendukung yang terkait dengan 

tercapainya pendidikan berkualitas selain soal kurikulum dan 

pendidikan karakter misalnya,infrastruktur pendidikan yaitu bangunan 

sekolah secara keseluruhan.Satu hal lagi yang tidak pernah lepas dari 

pemberitaan adalah soal kelayakan dan kenyamanan 

infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya bangunan sekolah 

seperti ruang kelas,  ruang guru, perpustakaan disamping fasilitas - 

fasilitas lain. 

Infrastruktur sekolah merupakan bagian penting dalam proses 

belajar mengajar.Sebagai seorang mahasiswa bidang konstruksi harusnya 

tidak mengesampingkan masalah tersebut. Maka dari itu diadakannya 

Lomba Gambar Teknik dengan mengusung tema “Perencanaan Gedung Sekolah 

Berkonsep Green Building”. Lomba ini bertujuan meningkatkan 

kepedulian seorang mahasiswa bidang konstruksi. Namun dalam membuat 

sebuah perencanaan juga tidak mengesampingkan konsep suatu bangunan 

yang nyaman dan gencar di bicarakan di Indonesia saat ini yaitu Green-

building. 

PERMASALAHAN 

Salah satu elemen pendukung yang sangat penting dalam kegiatan 

pendidikan adalah tersedianya infrastruktur sekolah yang layak. namun 

faktanya masih banyak Infrastruktur sekolah yang tergolong tidak layak 

bahkan membahayakan pelajar dan semua orang ikut menggunakan fasilitas 

tersebut. Jumlah gedung sekolah yang ada di Indonesia saat ini tidak 

seimbang dengan jumlah pelajar yang ada di Indonesia. Keadaan gedung 

sekolah yang sudah adapun banyak yang hanya sekedar mendirikan 

bangunan gedung tanpa melihat dari aspek kenyamaan pengguna fasilitas 

itu sendiri 

Untuk mengatasi  permasalahan di atas, direncanakan pembangunan 

gedung sekolah yang tidak hanya sekedar mendirikan bangunan, namun 

juga memperhatikan aspek Kenyamanan bagi pengguna fasilitas gedung 

sekolah itu sendiri. 

http://www.medanbisnisdaily.com/news/tag/infrastruktur/
http://www.medanbisnisdaily.com/news/tag/infrastruktur/
http://www.medanbisnisdaily.com/news/tag/infrastruktur/


 

 

Nama Kegiatan 

Lomba Gambar Teknik 

Tema 

Perencanaan Gedung Sekolah Berkonsep Green Building 

Tujuan 

1. Sebagai sarana mengembangkan kreativitas mahasiswa bidang 

konstruksi dalam bidang gambar teknik perencanaan pembangunan 

gedung sekolah 

2. Melatih kemampuan mahasiswa bidang konstruksi dalam pembuatan 

gambar bestek, RAB, dan perhitungan pembebanan 

3. Mengembangkan perencanaan gedung sekolah dengan konsep green 

building 

4. Meningkatkan jiwa kompetitif kepada mahasiswa bidang konstruksi 

seluruh Indonesia 

5. Meningkatkan eksistensi Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil pada 

khususnya serta jurusan teknik sipil dan politeknik negeri 

malang pada umumnya 

Sasaran Kegiatan 

Mahasiswa D3/D4/S1 jurusan Teknik Sipil dan Arsitektur di Perguruan 

Tinggi Negeri maupun swasta seluruh Indonesia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jadwal Pelaksanaan 

Waktu Kegiatan 

Hari/tanggal : Sabtu, 3 Desember 2016 

Waktu   : 08.00 – 16.00 WIB 

Tempat  : Laboratorium Komputer lantai 2  

  Gedung Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang 

 

Timeline Kegiatan 

Pendaftaran    : 19 September –7 Oktober 2016 

Upload Dokumen    : 23 September 2016 

Pengumpulan proposal  

(cap pos terakhir)   : 7 November 2016 

Seleksi proposal   : 11 – 16 November 2016 

Pengumuman lolos seleksi proposal : 18 November 2016 

Technical meeting   : 2 Desember 2016 

Uji ketrampilan dan presentasi : 3 Desember 2016 

 

Ketentuan Peserta 

1. Mahasiswa aktif D3/D4/S1 Jurusan Teknik Sipil atau Arsitektur 

perguruan tinggi negeri atau swasta. 

2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif perguruan tinggi sampai 31 

Desember 2016. 

3. Satu tim terdiri dari 3(tiga) mahasiswa dari jurusan dan 

perguruan tinggi yang sama. 

4. Setiap mahasiswa hanya diperkenankan bergabung dalam 1 (satu) 

tim. 



 

 

5. Peserta mendaftarkan tim sesuai dengan Mekanisme Pendaftaran dan 

berdasarkan Timeline Kegiatan  

 

Mekanisme Pendaftaran 

1. Peserta lomba dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 250.000,00 

untuk setiap tim. Biaya pendaftaran dikirim ke rekening Student 

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

nama Ana Lailatul M.atau datang langsung ke Sekretariatan HMS 

Gedung AS 2.12 Politeknik Negeri Malang Jalan Soekarno Hatta No. 

9 Malang.  

2. 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 

Mahasiswa yang masih berlaku dalam format jpg.  

3. Setelah data dikirim, peserta wajib melakukan konfirmasi ke 

panitia Student Day of Civil Engineering 11th . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mekanisme Perlombaan 

 Tahap Seleksi Proposal 

 Teknik Penyajian Hasil Karya 

Dokumen yang dikirim terdiri dari 3 bagian, sebagai 

berikut: 

1. Bagian I : Administrasi 
Bagian ini berisi formulir pendaftaran, fotokopi kartu 

tanda mahasiswa masing-masing 1 lembar, fotokopi bukti 

pembayaran, dan surat keterangan bahwa peserta adalah 

mahasiswa dari universitas tersebut. 

*Formulir pendaftaran dan surat keterangan bisa didownload 

di www.sipilpolinema.wordpress.com 

2. Bagian II : Proposal 
Bagian ini berisikan konsep bangunan yang disertai RAB dan 

perhitungan beban 

3. Bagian III : Gambar Bestek 
Bagian ini berisikan seluruh gambar lengkap yang 

diinstruksikan oleh panitia. 

 

 Penyerahan Hasil Karya 

Berikut beberapa hal mengenai teknik penyerahan hasil 

karya. 

1. Proposal dijilid dengan cover yang sudah ditentukan oleh 
panitia. 

2. Gambar bestek dijilid dengan cover yang sudah ditentukan 
oleh panitia. 

3. Masing-masing proposal dan gambar bestek dikirim ke 

panitia berupa hardcopy sebanyak 3 eksemplar dan 1 

softcopy yang dimasukan ke CD. 

4. Dokumen lomba diserahkan kepada panitia beserta print out 
Surat Pernyataan Penyerahan Hasil Karya disertai materai 

6000. 

5. Hasil karya dikirim ke Sekretariatan Himpunan Mahasiswa 

Teknik Sipil Gedung AS ruang 2.12 Politeknik Negeri Malang 

Jalan Soekarno-Hatta No. 9 Malang 65141. 

 

 

http://www.sipilpolinema.wordpress.com/


 

 

 Kriteria penilaian proposal 

Beberapa hal yang mengenai kriteria penilaian proposal 

adalah sebagai berikut. 

1. Peserta diberikan gambar denah perencanaan dan HSPK 

(terlampir). 

2. Perencanaan gedung sekolah harus sesuai kriteria yaitu 

dengan konsep green building. 

3. Rincian gambar bestek: 
a. Gambar arsitektur 
b. Gambar struktur 
c. Gambar M.E.P. 

4. Rencana anggaran biaya perencanaan. 
5. Dokumen merupakan hasil murni dari pekerjaan peserta. 

 

 Tahap Uji Ketrampilan 

Dari tahap seleksi proposal yang diambil 10 finalis akan 

diundang ke Kampus Politeknik Negeri Malang dan melaksanakan 

tahap uji ketrampilan. Berikut beberapa kriteria dalam tahap 

ini. 

1. Kelengkapan dan penyajian gambar bestek dan RAB yang 

informatif. 

2. Gambar dan R.A.B. harus berupa hardfile atau print out. 
3. Hasil gambar harus terskala (tebal tipis garis, dimensi, 

notasi gambar dan kejelasan gambar) 

 

 Tahap Presentasi 

Kriteria .dalam tahapan ini adalah sebagai berikut. 

1. Peserta dinilai berdasarkan kemampuan menjelaskan gambar 

bestek, pembuatan RAB, dan perhitungan beban. 

2. Peserta diharuskan menjelaskan konsep green building sesuai 
proposal yang sudah diserahkan ke panitia. 

 

 



 

 

Teknik Penilaian Juri 

Penilaian dilakukan oleh 3 juri dengan aspek penilaian adalah 

1. Teknik menggambar 
Dalam hal ini mengenai aturan-aturan dalam gambar teknik, yaitu 

tebal tipis garis, dimensi, dan lain-lain. 

2. Teknik pembuatan RAB 
Hal ini mengenai penailaian terhadap kesesuaian antara gambar 

dengan rencana anggaran biaya. 

3. Teknik menghitung beban 
Mengenai penjelasan mengenai tahapan perhitungan pembebanan. 

4. Aspek green building 
Aspek yang harus dipenuhi bangunan adalah konsumsi energi, aspek 

biologis, kenyamanan dan kesehatan. 

 

Syarat dan Ketentuan Perencanaan 

1. Ketentuan gedung sekolah 
a. Lokasi berada di desa Ketawang, Kec. Gondanglegi, Kabupaten 

Malang. Dengan luas lahan 1500 m2. 

b. Gedung sekolah yang akan dibangun setinggi 3 lantai. 
c. Ukuran setiap kelas 63 m2, Dengan jumlah masing-masing lantai 

minimal ada 5 kelas. 

d. Kapasitas 1 kelas berisi 32 orang. 
e. Disetiap lantai terdapat fasilitas tangga, tangga darurat, 

dan Toilet. 

f. Dalam gedung terdapat perpustakaan 
g. Lahan kosong difungsikan sebagai taman, lapangan upacara, dan 

tempat parkir. 

2. Kriteria gedung sekolah 
a. Aspek konsumsi energi 

Aspek ini membahas mengenai pemanfaatan cahaya dan sirkulasi 

udara dari suatu bangunan. 

b. Aspek kenyamanan dan kesehatan 
Aspek ini mengenai kenyamanan dan kesehatan yang juga harus 

diperhatikan dalam merencanakan suatu bangunan. 



 

 

c. Aspek estetika 
Aspek ini melatih seseorang dalam merencanakan harus 

memperhatikan keindahan dari suatu bangunan juga. 

3. Ketentuan gambar 
Beberapa ketentuan dalam pembuatan gambar adalah sebagai 

berikut. 

No. Jenis Gambar Skala Gambar 

1 Site plan 1 : 500 

2 Gambar denah 1 : 200 

3 Gambar tampak depan, samping kanan dan kiri, 

dan  belakang 

1 : 200 

4 Gambar potongan melintang dan memanjang 1 : 200 

5 Gambar rencana pondasi 1 : 100 

6 Gambar detail pondasi 1 : 20 

7 Gambar rencana pembalokan 1 : 200 

8 Gambar detail tangga 1 : 20 

9 Gambar rencana atap 1 : 200 

10 Gambar detail kuda-kuda 1 : 20 

11 Gambar denah plafond 1 : 200 

12 Gambar detail kamar mandi 1 : 40 

13 Gambar detail saptictank 1 : 40 

14 Gambar denah titik lampu, saklar, dan 

stopkontak 

1 : 200 

15 Gambar denah plumbing air bersih dan kotor 1 : 200 

 

4. Rencana Anggaran Biaya 
Rencana anggaran biaya harus sesuai perencanaan yang telah 

dibuat disertai spesifikasi materialnya. 

5. Perhitungan Beban 
Beban yang harus dihitung adalah beban hidup dan beban mati 

sesuai perhitungan pembebanan Indonesia.(format terlampir) 

 

 

 

 

 



 

 

Format Proposal 

Berikut ini ketentuan dari penyusunan proposal. 

1. Cover dapat didownload di www.sipilpolinema.wordpress.com 
2. Proposal dicetak pada kertas A4 dengan font “Times New Roman” 

ukuran 12 dengan spasi 1,5. 

3. Margin kiri 4 cm dan margin kanan, atas, bawah 3 cm. 
4. Isi proposal sebagai berikut: 

a. Bab I Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

1.3 Manfaat  

b. Bab II Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka berisi aspek-aspek dalam merencanakan gedung 

sekolah berbasis green building. 

c. Bab III Rencana Anggaran Biaya 
d. Bab IV Perhitungan Beban 
e. Bab V Penutup 

 

Format Gambar 

Berikut ini ketentuan dari penyusunan gambar bestek. 

1. Cover dapat didownload di www.sipilpolinema.wordpress.com 
2. Gambar diprint di kertas A3. 
3. Gambar diurutkan sesuai urutan yang ada di ketentuan gambar. 
4. Softcopy gambar diplot PDF dan dimasukkan kedalam CD. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sipilpolinema.wordpress.com/
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Hak dan Kewajiban Peserta 

Hak 

1. Setelah melakukan registrasi peserta akan mendapat kartu tanda 

peserta (ID Card). 

2. Informasi tempat menginap. 

3. Akomodasi penjemputan dari tempat menginap ke lokasi lomba. 

*Khusus untuk tempat menginap yang diinformasikan panitia 

4. Konsumsi selama lomba berlangsung. 

Kewajiban 

1. Peserta wajib mengkonfirmasi tempat penginapan. 

2. Peserta wajib datang 30 menit sebelum acara dimulai. 

  



 

 

Informasi 

Sekretariat panitia Lomba Gambar Teknik dalam rangkaian Student Day of 

Civil Engineering 11th: 

Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil 

Gedung AS ruang 2.12 

Politeknik Negeri Malang 

Jalan Soekarno-Hatta No. 9 Malang 65141 

 

Contact person: 

 Akhmad Rizal Kurniawan : 082230404338 

 Reza Danil   : 083853768500 

 Mega Aulia Firdaus : 085736578707 

 

E-mail  : studentdaypolinema@gmail.com 

Website  : www.sipilpolinema.wordpress.com 

 

 

 

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

