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Bayangkan jika umat manusia adalah penggabungan dari spesies lain. Hasil 
transformasi dari makhluk non primata yang mengalami evolusi.

Evolusi :

Akan seperti apakah manusia jika mereka berevolusi dari spesies lain?
Apa yang akan mereka butuhkan untuk bertahan hidup?
Seperti apakah lingkungan yang akan mereka tinggali?
What happened with their universe?

Kami akan mengajak anda semua berpikir secara kreatif,membuat suatu ruang 
hidup untuk mereka.

Soal :

Bagaimana anda dapat menciptakan suatu kebiasaan, suatu lingkungan baru    
apabila manusia berasal dari spesies lain (bukan primata) sesuai dengan 
morfologi dan cara hidupnya sehari hari.

Peserta diminta untuk berpikir diluar kotak,
Untuk memberi ide-ide kreatif tentang akan seperti apa dunia nanti, jika 
evolusi manusia berasal dari spesies lain.

Site :
Bebas.
Tidak terbatas, darat, laut, udara, atau semuanya dapat anda gunakan. 
Tergantung spesies darimana berasal dan universe yang anda ciptakan

Produk :

Ketentuan Persyaratan :

Produk yang dikirim ke panitia berupa POSTER berisi konsep, perspektif, 
detail-detail penting, dan potongan skematik yang diperlukan untuk 
menjelaskan gagasan dan keunggulan desain anda. Poster berukuran A3, 
maksimal 5 lembar, dikerjakan tidak bolak-balik, tanpa dijilid, dan 
mencantumkan nomor peserta pada bagian sudut kanan bawah tiap halaman di 
dalam kotak berukuran 3 cm x 3 cm. File pdf poster dalam bentuk CD.

Lomba desain ini diperuntukan bagi perorangan maupun tim beranggotakan 
maksimal tiga (3) orang.

Peserta dilarang mencantumkan identitas apapun di dalam produk, kecuali 
nomor peserta.

Peserta merupakan mahasiswa Program Studi Arsitektur, Teknik Sipil, Desain 
Interior, atau bidang kreatif lainnya yang masih memiliki KTM (Kartu Tanda 
Mahasiswa) aktif hingga akhir penjurian lomba.

Biaya pendaftaran per kelompok
Early Bird    : Rp 50.000,- (before TM)
Reguler                    : Rp 80.000,- (after TM)
Ditransfer ke rekening Bank Mandiri 137-00-1100408-8 a/n Nenda 
Arkhadilla P.M.
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Peserta mengisi Form Pendaftaran secara online dengan lengkap dan 
benar melalui wiswakharmanexpo.com/sayembara

Pendaftaran peserta dianggap sah setelah melakukan pembayaran dan 
upload bukti transfer (hasil scan) pada saat mengisi formulir di 
website.

Satu formulir hanya berlaku untuk satu karya.
Apabila terdapat lebih dari satu karya, maka harus disertakan 
formulir secara terpisah (dengan nomor peserta yang berbeda)

Ketentuan Persyaratan :

Penilaian :

- Peserta dapat menyusun proses evolusi spesies, juga menjelaskan 
  universe yang tercipta sebagai akibat dari proses evolusi tersebut.

- Desain (rumah, lingkungan, dll) dapat memenuhi kebutuhan primer 
   sehiari-hari dari spesies (manusia evolusi)

- Site sesuai dengan habitat spesies, tidak terbatas di darat, air, 
  maupun udara.

- Material dan konstruksi disesuaikan dengan teknologi juga site yang 
  ada.

- Desain (rumah, lingkungan, ekosistem dll) dapat membentuk 
kebiasaan baik,  
  dan meminimalisir kebiasaan buruk sehari-hari.

- Gagasan dan ide desain adalah karya asli peserta dan belum pernah 
diikutsertakan dalam sayembara/lomba desain lain sebelumnya.

- Hak cipta karya tetap ada pada masing-masing peserta, tetapi 
panitia mempunyai hak untuk mempublikasikan karya-karya yang 
masuk.

- Setiap produk gambar yang diserahkan kepada panitia menjadi hak 
panitia dan tidak dikembalikan ke peserta.

- Pelanggaran terhadap ketentuan akan mendapat sanksi 
diskualifikasi.

- Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

Persyaratan Karya :



SAYEMBARA
DESAIN ARSITEKTUR EVOLVE TO HUMAN

8 Maret 2014       : Technical Meeting, Batas pembayaran EB
11 April 2014       : Batas Pengumpulan Karya (cap pos)
16 April2014       : Pengumuman finalis
26 April 2014       : Seminar dan Presentasi Karya finalis

Timeline :

Juara 1 : Rp. 5.000.000,-
Juara 2 : Rp. 3.000.000,-
Juara 3 : Rp. 1.000.000,-
Best Five : Rp. 500.000,- 

Hadiah :

- Budi Prayitno (Dosen ARSI-UGM)
- Adi Purnomo*dalam konfirmasi (Arsitek Profesional)
- Sweta Kartika (Seniman/ Pekerja Kreatif)

Technical Meeting diselenggarakan hari Selasa tanggal 1 Maret 2014 
di Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah 
Mada pukul 13.00 sampai dengan selesai.

Dari semua karya yang masuk, akan diambil lima karya terbaik yang 
akan dipresentasikan di Wiswakharman Expo tanggal 26 April 2014 
di Museum Vredeburg Yogyakarta.

Finalis akan diundang untuk melakukan presentasi di depan Walikota 
Yogyakarta dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, 
dewan juri, serta warga Jogja yang hadir.

Seluruh produk dimasukan ke dalam amplop coklat dan dikirim ke 
alamat:

Panitia Lomba Sayembara WEX UGM
Keluarga Mahasiswa Teknik Arsitektur (KMTA)
Fakultas Teknik – Universitas Gadjah Mada
Jl. Grafika 2, Sekip, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Dengan melampirkan fotocopy bukti pembayaran dan fotocopy Kartu 
Tanda Mahasiswa setiap anggota kelompok, sebagai bukti 
kelengkapan pendaftaran

Dewan Juri :

*dalam konfirmasi
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Ini tantangan kami:
bisakah anda membuatkan 
“mereka” sebuah “rumah”

kami tunggu ide kreatif anda
di Wiswakharman Expo 2014

Berikut adalah nomor dan alamat penting, dimana anda bisa 
mengontak kami:

Facebook : wiswakharman expo
Twitter    : wex_ugm

Website   : wiswakharmanexpo.com

Contact person : 
Rahmi Afuza 089633899240
Denny Huldiansyah 082119224228

Nomor Rekening :

Email      : wiswakharman.expo.2014@gmail.com

137-00-1100408-8
atas nama Nenda Arkhadila.P.M.

Penting Buat Anda :

mailto:wiswakharman.expo.2014@gmail.com


G.M.M.o.S.A
Gadjah Mada 
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