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PANDUAN “COMPETITION OF INNOVATION” 

LOMBA DESAIN RUMAH SUSUN 

CIVIL EXPO 2016 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi kota – kota besar di Indonesia yang semakin pesat 

menimbulkan beberapa permasalahan di kota – kota besar di Indonesia. Dengan semakin 

pesatnya perkembangan ekonomi di kota – kota besar di Indonesia, memicu masyarakat 

untuk berpindah dari desa ke kota atau biasa kita sebut urbanisasi. Urbanisasi yang semakin 

menggebu – gebu, menimbulkan beberapa masalah yang semakin serius di kota – kota besar 

di Indonesia. 

Permasalahan paling utama yang disebabkan laju urbanisasi yang semakin pesat adalah 

tata perkotaan dan daya dukung kota. Pertambahan penduduk kota yang seolah dipaksa 

terjadi begitu pesat akan sulit diikuti kemampuan daya dukung kota. Seperti yang bias kita 

lihat saat ini, lahan kosong di perkotaan semakin jarang ditemui. Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) dan trotoar bagi pedestrian yang sudah mulai dialih fungsikan menjadi ruang untuk 

tempat tinggal, berjualan kaki lima, ruang untuk lalu lintas kendaraan, dan tempat parkir. 

Lahan kosong yang terdapat di daerah perkotaan baik yang berada di tengah kota maupun 

yang di pinggiran kota seperti di daerah aliran sungai (DAS) dimanfaatkan sebagai lahan 

pemukiman, perdagangan, dan perindustrian illegal. 

Dampak jangka panjang dari urbanisasi yang secara terus menerus setiap tahunnya 

adalah lingkungan pemukiman yang menjadi kumuh dan tidak layak huni. Lingkungan 

pemukiman menjadi tidak sehat karena sering terkena banjir dan polusi kendaraan yang 

tinggi. Padahal seperti yang kita tahu pemukiman adalah merupakan kebutuhan 

utama/primer yang harus dipenuhi oleh manusia. 

Dari permasalahan di atas, pembangunan rumah susun menjadi suatu cara yang tepat 

untuk memecahkan masalah pemukiman pada lokasi yang padat penduduk terutama di kota 

– kota besar di Indonesia yang pertumbuhan penduduk semakin pesat, sedangkan 

ketersedian lahan koson yang semakin terbatas. Pembangunan rumah susun tentunya juga 

dapat mengakibatkan terbukanya ruang kota sehingga menjadi lebih lega dan dalam hal ini 

juga membantu adanya peremajaan dari kota, sehingga makin hari maka daerah kumuh 

berkurang dan selanjutnya menjadi daerah yang rapih,bersih, dan teratur. 
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Oleh karena itu, kami dalam Civil Expo 2016 ini ingin menghadirkan suatu lomba 

inovasi dalam merancang rumah susun yang dapat menjadi solusi akan kebutuhan 

pemukiman yang layak bagi masyarakat di perkotaan di Indonesia. Kami ingin memberikan 

wadah bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia untuk menggali kreatifitas dalam 

memecahkan permasalahan yang ada di Indonesia. 

  

B. Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari lomba desian rumah susun ini ialah: 

1. Memberikan wadah kepada para mahasiswa untuk mengembangkan kreativitasnya 

dalam mendesian rumah susun yang Sustainable Development. 

2. Menambahkan wawasan tentang rumah susun yang berkonsep Sustainable 

Development. 

3. Menumbuhkan iklim kompetisi antar mahasiswa se-Indonesia. 

 

C. Tema Kegiatan 

Tema dari Lomba Desain Rumah Susun Civil Expo 2016 ini adalah : 

“Innovation of Green Vertical Housing with Sustainable Development Concept” 

 

D. Peserta Kegiatan 

Persyaratan untuk peserta adalah: 

1. Peserta perlombaan adalah  mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta 

seluruh Indonesia tingkatan D3, D4 dan S1 jurusan Teknik Sipil, Arsitektur, 

Perencanaan Wilayah Kota atau disiplin ilmu lainnya, yang belum memiliki gelar 

sarjana dan secara resmi menjadi utusan perguruan tinggi yang terdaftar pada 

panitia.  

2. Setiap tim beranggotakan maksimal 4 mahasiswa dari perguruan tinggi yang sama 

dan diperbolehkan maksimal 1 peserta dari jurusan selain teknik sipil serta 1 dosen 

pembimbing dari perguruan tinggi yang sama. 

3. Setiap tim terdiri atas ketua tim dan anggota tim. Ketua tim harus berasal dari 

Jurusan Teknik Sipil. 

4. Tim finalis adalah tim yang lolos seleksi tahap proposal yang diumumkan pada 11 

April 2016. 
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E. Jadwal/Timeline 

No. Tanggal Kegiatan Tempat 

1. 8 Februari 2016 – 25 

Maret 2016  

Pendaftaran dan Pengumpulan 

Proposal 

Website dan -

perguruan tinggi 

masing-masing 

peserta 

2. 25 Maret 2016 - 8 

April 2016 

Seleksi Proposal Kampus Teknik 

Sipil ITS Sukolilo 

3. 11 April 2016 Pengumuman Finalis  Website 

4. 11 -  15 April 2016 Daftar Ulang Peserta Website 

5. 11 – 25 April 2016 Pengumpulan Animasi 3D Website 

6. 11 April 2016 – 12 Mei 

2016 

Pembuatan Maket Perguruan tinggi 

masing-masing 

peserta 

7. 13 Mei 2016 Technical Meeting Kampus Teknik 

Sipil ITS Sukolilo 

8.  14 Mei 2016 Presentasi  Kampus Teknik 

Sipil ITS Sukolilo 

9. 15 Mei Pengumuman Juara Lomba Desain 

Rumah Susun Civil Expo 2016 

Venue Civil Expo 

2016 

 

F. Prosedur Pendaftaran 

Adapun alur pendaftaran Lomba Desain Rumah Susun Civil Expo 2016 adalah sebagai 

berikut: 

1. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 250.000 ,- untuk setiap tim. 

Pembayaran dapat dilakukan secara langsung kepada panitia Lomba Desain 

Rumah Susun Civil Expo 2016 di Sekertariat Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (HMS ITS), atau ditransfer ke rekening 

Bank Mandiri dengan rincian: 

No Rekening :  900-00-3411013-1 

a.n  :  Safira Nur Afifah 
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2. Setelah melakukan pembayaran, setiap tim peserta wajib melakukan konfirmasi 

kepada panitia via SMS dengan format pesan sebagai berikut : 

CivilExpo2016_COI_Asal Universitas_Nama Tim 

Dikirimkan ke salah satu Contact Person berikut : 

1. Nadya  (085736761849) 

2. Arif  (085377445548) 

3. Pada saat konfirmasi pendaftaran setiap tim wajib melampirkan  berkas 

pendaftaran yang dikirimkan ke email coi.civex@gmail.com sebagai berikut : 

a) Foto copy / scan bukti transfer pembayaran (untuk via transfer Bank) 

b) Formulir pendaftaran (Lampiran 1)  

c) Foto copy atau scan kartu identitas berupa Kartu Tanda Mahasiswa 

d) Foto 4x6 (masing-masing peserta 1 foto) 

e) Surat rekomendasi dari himpunan  mahasiswa ketua tim atau kepala jurusan 

ketua tim. 

4. Pendaftaran paling lambat dilakukan 25 Maret 2016 

G. Prosedur Pengumpulan Proposal 

 

1. Berkas pendaftaran diatas dikirimkan dalam bentuk softfile dan hardfile. 

2. Softfile dikumpulkan dalam bentuk CD. 

b. Hardfile dan Softfile dapat dikirimkan melalui pos, maupun jasa ekspedisi 

lainnya kepada panitia di Sekertariat Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember, paling lambat diterima pada Jumat, 25 Maret 

2016 pukul 23.59 WIB. 

c. Hardfile dan Softfile terdiri dari : 

i. Proposal (rangkap 4 untuk hardfile) 

ii. Berkas Pendaftaran yang terdiri dari : 

1. Foto copy / scan bukti transfer pembayaran (untuk via 

transfer Bank). 

2. Formulir pendaftaran (Lampiran 1).  

3. Foto copy atau scan kartu identitas berupa Kartu Tanda 

Mahasiswa. 

4. Foto 4x6 (masing-masing peserta 1 foto). 

5. Surat rekomendasi dari himpunan  mahasiswa ketua tim atau 

kepala jurusan ketua tim. 
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d. Sekretariat Lomba Desain Rumah Susun Civil Expo 2016 : 

 Sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (HMS) Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember. 

Gedung I jurusan Teknik Sipil FTSP ITS ,Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 

60111 

 

H. Reward Kompetisi 

Hadiah Lomba Desain Rumah Susun Civil Expo 2016  adalah: 

1. Juara I   : Rp 8.000.000,00 + Thropy + Sertifikat  

2. Juara II   : Rp 6.000.000,00 + Thropy + Sertifikat  

3. Juara III   : Rp 4.000.000,00 + Thropy + Sertifikat  

4. Juara Favorit   : Rp 1.000.000,00  + Sertifikat 

 

 

I. Panduan Penulisan dan Format Proposal 

 

Panduan umum mengenai penulisan proposal Lomba Desain Rumah Susun Civil Expo 

2016, dapat dilihat pada Lampiran 2 

 

J. Ketentuan Perlombaan 

 

Ketentuan umum  mengenai Lomba Desain Rumah Susun Civil Expo 2016, dapat dilihat 

pada Lampiran 3 

 

 

K. Penutup 

Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan kepada peserta tentang peraturan, jadwal, dan 

tatacara dalam kompetisi ini. Semoga panduan ini dapat berguna bagi calon peserta. Apabila 

ada pertanyaan atau saran, silakan sampaikan kepada panitia, kami akan dengan senang hati 

menerimanya. 

Demikianlah panduan Lomba Desain Rumah Susun Civil Expo 2016 ini dibuat. 

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh peserta yang akan mengikuti lomba ini. 

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terimakasih. Kami tunggu partisipasinya. 
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Lampiran 1 
 

  



 
 
 

 

Formulir Pendaftaran Lomba Desain Rumah Susun 

Civil Expo 2016 

Nomor Pendaftaran* : …………………………………………………………  

Nama Tim   :  

Nama    :  

Institusi  : 

Alamat Institusi  :  

No.Tlp/ Fax Institusi  :  

Judul Proposal  :  

Biodata Ketua  

a. Nama Lengkap  :  

b. NIM   :  

c. Nomor HP   :  

d. Alamat Email  :  

Biodata Anggota 1  

a. Nama Lengkap  :  

b. NIM   :  

 c. Nomor HP   :  

d. Alamat Email  :  

Biodata Anggota 2  

a. Nama Lengkap  :  

b. NIM   :  

c. Nomor HP   :  

d. Alamat Email  :  

Biodata Anggota 3 

a. Nama Lengkap  :  

b. NIM   :  

c. Nomor HP   :  

d. Alamat Email  :  

 

Foto 3x4 
ditempel 

Foto 3x4 
ditempel 

Foto 3x4 
ditempel 

Foto 3x4 

ditempel 



 
 
 

 

 Bersama ini kami lampirkan :  

1. Fotocopy kartu mahasiswa yang berlaku  

2. Fotocopy bukti pembayaran biaya pendaftaran  

3. Foto 4x6 sebanyak 4 lembar (masing-masing satu) 

4. Surat rekomendasi dari himpunan dan kepala bidang kemahasiswaan 

Dengan ini saya menyatakan keikutsertaan tim kami pada acara Lomba Desain Rumah Susun 

Civil Expo 2016 ITS, serta akan mengikuti prosedur kompetisi yang ada. 

 

   (kota) , (tanggal) (bulan) (tahun) 

 Ketua Tim  

 

 

         (…..Nama Terang…..)  

 *Diisi oleh panitia                  NIM……….............. 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

 

  



 
 
 

 

Panduan Penulisan Proposal Lomba Desain Rumah Susun 

Civil Expo 2016 

 

A. Proposal Lomba Desian Rumah Susun Civil Expo 2016 ditulis dengan format yang telah 

ditentukan oleh panitia.  

B. Bahasa Indonesia yang digunakan ditulis menggunakan bahasa yang baik dan benar 

sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sederhana, jelas, mengutamakan istilah 

yang mudah dimengerti, dan tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb, yg, dgn, dll, 

sbb. 

C. Proposal dijilid menggunakan kertas buffalo warna biru muda. 

D. Proposal diketik pada kertas ukuran A4 dengan ketentuan : 

1. Judul BAB ukuran font 14 dan style Times New Roman 

2. Isi proposal ukuran font 12, style Times New Roman, dan spasi 1,5. 

3. Batas pengetikan: 

a. Samping kiri 4 cm. 

b. Samping kanan 3 cm. 

c. Batas atas dan bawah masing-masing 3 cm. 

4. Jarak pengetikan, Bab, Sub-Bab, dan perinciannya: 

a. Jarak pengetikan antara Bab dan sub-bab adalah 3 spasi, Sub-Bab dan 

kalimat dibawahnya 2 spasi. 

b. Judul Bab diketik ditengah-tengah dengan huruf besar dan dengan 

jarak 4 cm dari tepi atas tanpa digaris-bawahi. 

c. Judul Sub-Bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata 

ditulis dengan huruf besar (huruf kapital). 

d. Judul anak Sub-Bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 5 

(lima) kali pukulan yang diberi garis bawah. Huruf pertama setiap kata 

ditulis dengan huruf besar (huruf kapital). 

e. Jika masih ada Sub-Judul dalam tingkatan yang lebih rendah, ditulis 

seperti pada butir (3) di atas, lalu diikuti oleh kalimat berikutnya. 

5. Alinea baru diketik sebaris dengan baris diatasnya dengan jarak 2 spasi. 

Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok 

kedalam semuanya (indentai kedalam) dan tanpa diberi tanda petik.  

6. Penomoran halaman mengikuti ketentuan sebagai berikut : 



 
 
 

 

a. Bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, kata pengantar, dan 

daftar isi memakai angka Romawi Kecil dan diketik sebelah kanan 

bawah (i, ii, dan seterusnya). 

b.  Bagian tubuh/pokok karya tulis sampai dengan bagian penutup 

memakai angka Arab dan diketik denga jarak 3 cm dari tepi kanan dan 

1,5 cm dari tepi atas (1, 2, 3, dan seterusnya). 

E. Sistematika Penyusunan Proposal : 

1. Cover (TERLAMPIR) 

2. Halaman judul 

3. Lembar pengesahan (TERLAMPIR) 

4. Data diri peserta (TERLAMPIR) 

5. Abstrak 

Abstrak berisi uraian singkat proposal yang meliputi : 

a. Latar belakang; 

b. Tujuan; 

c. Manfaat; 

d. Gagasan; 

e. Hasil; dan 

f. Kesimpulan. 

6. Kata pengantar 

7. Daftar isi 

8. Daftar lain (daftar tabel, grafik, atau gambar jika ada) 

9. Bab I Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi hal – hal sebagai berikut: 

a. Latar Belakang 

b.Rumusan Masalah 

c. Tujuan 

d.Manfaat 

10. Bab II Tinjauan pustaka 

11. Bab III Pembahasan 

12. Bab IV Penutup 

13. Daftar pustaka 

14. Lampiran-lampiran 

a. Kondisi lapangan sebelum dibangun rumah susun (dari atas). 



 
 
 

 

b. Rancangan Bangunan : 

1. Site plan rumah susun dengan detail 

2. Denah rumah susun 

3. Gambar tampak rumah susun  

4. Potongan rumah susun dengan detail bahan yang digunakan 

c. Rancangan sistem : 

1. Sistem pengelolaan dan pengolahan air 

2. Sistem pengelolaan dan pengolahan sampah 

3. Konservasi energi dan elektrikal  



 
 
 

 

PROPOSAL LOMBA DESAIN RUMAH SUSUN 

CIVIL EXPO 2016 

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 

NAMA DAN KONSEP RUMAH SUSUN 

 

 

 

 

 

LOGO PERGURUAN TINGGI 

 

 

 

 

 

NAMA TIM 

Ketua Tim  (Angkatan) 

Anggota 1  (Angkatan) 

Anggota 2  (Angkatan) 

Anggota 3  (Angkatan) 

 

NAMA PERGURUAN TINGGI 

2016 



 
 
 

 

LEMBAR PENGESAHAN PESERTA 

LOMBA DESIAN RUMAH SUSUN  

CIVIL EXPO 2016 

 

1. Nama Tim :  

2. Nama Rumah Susun : 

3. Konsep Rumah Susun :  

4. Nama Perguruan Tinggi :  

5. Nama Anggota Tim 

a. Nama, NIM (ketua) :  

b. Nama, NIM :  

c. Nama, NIM :  

d. Nama, NIM : 

6. Alamat Perguruan Tinggi : 

Telepon :  

Faksimile : 

E-mail :

 

Mengetahui 

Dosen Pembimbing 

 

 

(...........................................) 

NIP. 

 

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun) 

 

 

Ketua Tim 

 

 

(...........................................) 

NIM. 



 
 
 

 

DATA DIRI PESERTA 

Nama Tim :  

Nama rumah susun :  

Nama Perguruan Tinggi : 

Alamat Perguruan Tinggi :  

Telepon  :  

Faksimile :  

E-mail :  

Ketua Tim 

Nama Lengkap :  

NIM :  

Jurusan/Prodi/Semester :  

Alamat Rumah   :  

Telepon/Faksimile/HP :  

Anggota 1 

Nama Lengkap :  

NIM :  

Jurusan/Prodi/Semester :  

Alamat Rumah :  

Telepon/Faksimile/HP :  

 Anggota 2 

Nama Lengkap :  

NIM :  

Jurusan/Prodi/Semester :  

Alamat Rumah :  

Telepon/Faksimile/HP :  

 Anggota 3 

Nama Lengkap :  

NIM :  

Jurusan/Prodi/Semester :  

Alamat Rumah :  

Telepon/Faksimile/HP :  

 

Foto 3x4  

 

Foto 3 x4  

 

 

Foto 3 x4  

 

 

Foto 3 x4  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 
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BAB I. KETENTUAN UMUM 

 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

a. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional 

dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-

masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian 

yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.  

b. Peserta kompetisi adalah mahasiswa dari Perguruan Tinggi negeri maupun swasta yang 

secara sah terdaftar sebagai mahasiswa. 

c. Juri kompetisi adalah Dewan Juri yang diberi wewenang oleh panitia untuk 

memberikan penilaian dan evaluasi terhadap hasil rancangan peserta serta pemahaman 

materi peserta. 

d. Penilaian dan evaluasi adalah kegiatan untuk menilai dan mengevaluasi terhadap hasil 

rancangan peserta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

e. Hak cipta desain rumah susun menjadi milik peserta. 

f. Penyelenggara Lomba Desain Rumah Susun Civil Expo 2016 adalah Himpunan 

Mahasiswa Teknik Sipil (HMS) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) ITS. 

 

KETENTUAN TEKNIS PERLOMBAAN 

Bagian 1 

Kompetisi Tahap I (Penyisihan) 

a. Tahap seleksi (penyisihan) adalah seleksi awal calon finalis lomba desain rumah susun 

yang dilakukan dengan cara mengevaluasi dan menilai terhadap seluruh proposal yang 

diterima. 

b. Proposal yang dimaksud merupakan proposal perancangan, desain rumah susun serta 

detail rumah susun dan lain sebagainya yang dibuat dengan menggunakan software 

AutoCAD, Sketchup, 3D Max, ataupun software desain yang umum digunakan lainnya 

c. Peserta diminta merancang rumah susun yang terdiri dari 4 gedung rumah susun pada 

tanah seluas 1,5 hektare (15.000 m2) dengan ketentuan pembagian lahan mengacu pada 

peraturan sebagai berikut: 
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1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/Prt/M/2006 Tentang Pedoman 

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 

2. Undang – undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 02/Prt/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau 

4. Undang – undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman 

5. Peraturan mengenai intensitas bangunan seperti KDB, KLB, KDH, dan tinggi 

bangunan dapat menggunakan peraturan yang berlaku yang ada di lokasi 

perencanaan. 

6. Peserta dapat menggunakan peraturan terbaru yang berhubungan dengan 

pemukiman dan rumah susun yang berlaku di Indonesia  

d. Peserta merancang rumah susun dengan konsep pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) untuk menunjang keberlanjutan ekonomi, sosial, dan 

lingkungan dengan tetap mengangkat budaya local yang ada di daerah asal masing -  

masing peserta.  

e. Peserta dapat merencanakan sistem pengelolaan dan pengolahan air yang baik, 

pengelolaan dan pengolahan sampah yang baik, pengelolaan energi yang baik. 

f. Setiap tim hanya boleh mengirimkan satu buah proposal. 

g. Setiap Perguruan Tinggi diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu tim. 

h. Pada tahap seleksi proposal akan dipilih 6 (enam) tim terbaik untuk masuk dalam babak 

final. 

i. Peserta yang dinyatakan lolos tahap seleksi proposal diwajibkan melakukan daftar 

ulang kepada panitia sampai batas waktu yang ditetapkan. Apabila peserta tidak daftar 

ulang, peserta dinyatakan mengundurkan diri. 

j. Sistematika penulisan proposal minimal harus sesuai dengan ketentuan penulisan 

proposal yang ditentukan panitia seperti yang diberikan pada lampiran 2. 

k. Semua berkas proposal dalam bentuk hardcopy rangkap 4 dan softcopy dalam bentuk 

CD dikirim kesekretariat Panitia Civil Expo 2016 selambat-lambatnya diterima panitia 

pada tanggal 25 Maret 2016. 

Bagian 2 

Kompetisi Tahap II (Final) 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Himpunan Mahasiswa Sipil 
Ruang 1 Jurusan Teknik Sipil ITS 
Sukolilo, Surabaya 
60111 

Contact Person : 
Nadya  : 085736761849 ; line : primadiann 
Arif : 085377445548 ; line : arifrijal11 

 

a. Kompetisi tahap final adalah mekanisme seleksi untuk menentukan  juara I, juara II, 

juara III, juara favorit pada lomba desain rumah susun. 

b. Finalis diminta untuk membuat animasi 3D mengenai situasi kompleks rumah susun 

yang direncanakan dalam bentuk video. 

c. Penjelasan lebih lanjut tentang animasi 3D akan diinformasikan pada saat pengumuman 

finalis. 

d. Finalis diminta untuk merealisasikan desain rumah susun dalam bentuk maket dengan 

skala 1 : 100 sesuai dengan siteplan yang telah dibuat oleh peserta. 

e. Maket dibuat dengan menggunakan alas berupa papan tripleks. Isi maket (rumah susun, 

sarana umum dan lain sebagainya) dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang 

tidak berbahaya. 

f. Finalis diwajibkan membuat materi presentasi dalam bentuk power point yang 

diserahkan ke panitia pada saat technical meeting. 

g. Finalis akan mempresentasikan isi proposal didepan dewan juri dan penonton sesuai 

aturan yang akan disepakati pada saat technical meeting. 

h. Finalis mendapatkan waktu 10 menit untuk presentasi dan 20 menit untuk tanya jawab 

oleh dewan juri. 

BAB IV. KETENTUAN RUMAH SUSUN 

Bagian 1 

Ketentuan Desain rumah susun 

 Rumah susun yang dibuat haruslah memenuhi kriteria berikut: 

a. Rumah susun ditujukan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah . 

b. Rumah susun terdapat didaerah perkotaan padat penduduk. 

c. Rumah susun harus sesuai dengan sustainable design. 

d. Untuk bentuk dari lahan dapat diambil sesuai dengan yang tersedia di kota masing-

masing peserta dengan ketentuan yang sudah ditentukan. 

e. Lahan dapat berupa lahan kosong atau lahan yang sudah ada penduduknya dengan 

asumsi lahan tersebut akan direlokasi. 

f. Luas tanah adalah 1,5 hektare (15.000 m2) 

g. Rumah susun terdiri dari 4 gedung rumah susun beserta fasilitas-fasilitas penunjangnya. 

h. Luas total lantai masing-masing gedung rumah susun adalah 3000 m2. 
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i. Untuk tipe unit dari rumah susun ditentukan oleh peserta. 

j. Rumah susun harus memenuhi keandalan struktur bangunan. 

k. Rumah susun yang dibuat harus memiliki sistem pengelolaan dan pengolahan air yang 

baik, system pengelolaan dan pengelolaan sampah yang baik, serta memiliki sarana 

yang dapat menunjang kehidupan masyarakat rumah susun. 

l. Bagian yang tidak ditentukan dapat ditentukan sendiri oleh peserta dengan mengacu 

pada Peraturan Pemerintah atau Menteri tentang rumah susun. 

 

BAB VI. KETENTUAN PENILAIAN 

 

a. Kriteria penilaian Lomba Desain rumah susun meliputi: 

1. Tahap 1 : 35% 

2. Tahap 2 : 65% 

b. Bobot penilaian pada tahap 1 sebesar 35% dengan ketentuan: 

1. Proposal : 60% dari 35% meliputi: 

a. Isi dari proposal: 

1. Konsep Desain :   

- Aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan, 

- Aspek sosial dan ekonomi, 

- Aspek arsitektural dan estetika rumah susun, 

- Pengaplikasian di kehidupan nyata. 

2. Konsep Rancangan Sistem : 

- Tata letak rumah susun dan fasilitas penunjangnya, 

- Sistem pengelolaan dan pengolahan air, 

- Sistem pengelolaan dan pengolahan sampah, 

- Konservasi energi, 

- Penggunaan bahan. 

3. Tatatulis : 

- Orisinalitas ide, 

- Sistematika penulisan. 

 

2. Lampiran : 40%, meliputi: 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Himpunan Mahasiswa Sipil 
Ruang 1 Jurusan Teknik Sipil ITS 
Sukolilo, Surabaya 
60111 

Contact Person : 
Nadya  : 085736761849 ; line : primadiann 
Arif : 085377445548 ; line : arifrijal11 

 Kondisi lapangan sebelum dibangun rumah susun (dari atas). 

 Rancangan Bangunan : 

1. Site plan rumah susun dengan detail 

2. Denah rumah susun 

3. Gambar tampak rumah susun  

4. Potongan rumah susun dengan detail bahan yang digunakan 

 Rancangan sistem : 

1. Sistem pengelolaan dan pengolahan air, 

2. Sistem pengelolaan dan pengolahan sampah, 

3. Konservasi energi dan eleltrikal. 

c. Bobot penilaian pada tahap II sebesar 65% dengan ketentuan: 

1. Presentasi  : 30% dari 65% 

 Kesesuaian materi yang disampaikan dengan isi proposal (10%) 

 Penguasaan materi yang disampaikan (10%) 

 Teknik presentasi (10%) 

2. Tanya jawab : 30% 

3. Maket  : 40% 

BAB VII. PENENTUAN PEMENANG 

Bagian 1 

Penentuan Finalis 

a. Finalis Lomba Desain Rumah Susun Civil Expo 2016 adalah peserta yang lolos tahap 

seleksi proposal. 

b. Jumlah finalis yang akan mengikuti kompetisi tahap kedua adalah 6 (enam) tim. 

c. 1 Perguruan Tinggi hanya bias meloloskan maksimal 2 tim untuk mengikuti kompetisi 

tahap II ( tahap final). 

Bagian 2 

Penentuan Juara 

a. Finalis yang lolos tahap seleksi proposal akan mempresentasikan isi proposal dan 

mempertunjukkan maket yang telah dibuat. 

b. Pada seleksi tahap kedua akan ditentukan Juara I, Juara II, Juara III, Juara Favorit dan 

Juara Umum Civil Expo 2016. 
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c. Penentuan juara I, II, dan III berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Dewan Juri pada 

tahap kedua. 

d. Juara Favorit dipilih berdasarkan jumlah vote like di youtube dan jumlah vote 

pengunjung pada saat final Civil Expo 2016 yang akan diakumulasikan. Pemenang 

adalah finalis yang mendapatkan jumlah vote terbanyak. 

e. Juara Favorit adalah juara selain juara I, II, dan III. 

f. Juara umum ditentukan berdasarkan perolehan emas, perak dan perunggu, dimana 

Institusi Peserta lomba yang menjadi Juara umum harus meraih minimal 1(satu) emas. 

Apabila terdapat jumlah perolehan yang sama, maka penetapan Juara umum diputuskan 

oleh dewan juri secara musyawarah mufakat. 

BAB VIII. PELANGGARAN DAN DISKUALIFIKASI 

Bagian 1 

Pelanggaran 

a. Penulisan proposal tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Bagian 2 

Diskualifikasi 

a. Peserta atau finalis yang terbukti melakukan kecurangan saat kompetisi. 

b. Peserta atau finalis mengirimkan proposal yang bukan miliknya atau pernah 

dipublikasikan/diikutsertakan pada event sebelum kompetisi Lomba Desain Rumah 

Susun Civil Expo 2016. 

c. Peserta atau finalis yang terbukti menjatuhkan tim lain pada saat kompetisi. 

BAB IX. HAK DAN KEWAJIBAN FINALIS 

Bagian 1 

Hak Finalis 

a. Seluruh akomodasi finalis sejak tiba di Surabaya menjadi tanggung jawab panitia. 

b. Penginapan peserta ditanggung panitia. 

c. Finalis akan mendapat makan tiga kali sehari dari panitia sampai kompetisi berakhir. 

d. Akomodasi finalis dari kota asal ke Surabaya dan sebaliknya ditanggung oleh finalis. 

Bagian 2 

Kewajiban Finalis 

Pasal 14 
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a. Finalis wajib mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan, apabila finalis tidak 

melakukan daftar ulang, maka finalis dianggap mengundurkan diri 

b. Finalis wajib melakukan konfirmasi kepada panitia lomba tentang jadwal kedatangan 

ke Surabaya sebelum tanggal 5 Mei 2016. 

c. Finalis wajib menggunakan almamater saat presentasi, dan membawa bendera 

himpunan asal finalis. 

d. Finalis dianjurkan membawa alat bantu untuk presentasi apabila dibutuhkan. Panitia 

hanya menyediakan laptop, proyektor, microphone dan speaker. 

e. Seluruh hasil karya finalis menjadi hak finalis. 

f. Keputusan dewan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

g. Finalis wajib mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan oleh panitia Civil Expo 

2016. 

 

 

 

BAB X. PERUBAHAN PERATURAN 

Pasal 15 

a. Panitia berhak melakukan perubahan peraturan jika dirasa perlu. 

b. Perubahan peraturan boleh dilakukan asalkan tidak merubah konsep lomba. 

c. Perubahan peraturan tidak boleh merugikan peserta maupun dewan juri 

Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 


