FORMULIR PENDAFTARAN
DATA DIRI TIM PESERTA

Nama Tim
Sekolah
Alamat Sekolah
Telepon
Faksimile
E-mail
Guru Pembimbing
Nama Lengkap
NIP
TTL
Alamat rumah
Telepon/HP
E-mail

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

(Form 1A)

1.

2.

Ketua Tim
Nama Lengkap
NIS
TTL
Alamat rumah
Telepon/HP

:
:
:
:
:

Pas Foto
3x4

Anggota Tim :
Nama Lengkap
NIS
TTL
Alamat rumah
Telepon/HP

:
:
:
:
:

Pas Foto
3x4

(Form 1A)
HALAMAN PENGESAHAN PESERTA LRGB
Tahun 2017

1. Nama Tim
3. Nama Sekolah Asal
4. Nama Guru Pembimbing
5. Nama Anggota Tim
1. Nama
NIS
2. Nama
NIS
6. Alamat Sekolah Asal
Telepon
Faksimile
E-mail

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

............ , .................... 2017
Mengetahui
Guru pembimbing

(..............................)
NIP.

Ketua Tim

(.............................)
NIS.

(Form 1B)
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama Tim
:
Institusi Sekolah Asal
:
Alamat Sekolah Asal
:
Nama Guru Pembimbing
:
NIP/TTL
:
Anggota Tim
:
1. Nama
:
NIS
:
2. Nama
:
NIS
:
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Mematuhi dan melaksanakan panduan Lomba Rancang Gambar Bangunan Tahun
2017;
2. Menjaga kebersihan dan ketertiban selama pelaksanaan perlombaan; dan
3. Mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh panitia Lomba Rancang Gambar
Bangunan Tahun 2017.
Demikian pernyataan ini kami buat secara sadar dan tanpa adanya tekanan dari pihak
lain.
............... , ...................... 2017
Yang membuat pernyataan,
Mengetahui
Guru pembimbing

Peserta

(..............................)
NIP.

(.............................)
NIS.

(Form 2A)

Lampiran
Peraturan Lomba Rancang Gambar Bangunan
Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN
Pasal 1
1. Peserta lomba rancang
gambar bangunan adalah seluruh siswa
SMA/SMK/MA/sederajat se-Jawa.
2. Juri penilai adalah dewan juri yang diberi tugas secara sah oleh ketua panitia
penyelenggara untuk melakukan penilaian terhadap hasil rancangan peserta lomba.
3. Lomba Rancang Gambar Bangunan tahun 2017 merupakan salah satu acara yang
tergabung dalam satu rangkaian acara CIVILWEEK 2017.
4. Penyelenggara Lomba Rancang Gambar Bangunan tahun 2017 adalah Himpunan
Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Panitia penyelenggara Lomba Rancang Gambar Bangunan tahun 2017 adalah
mahasiswa program studi Teknik Sipil aktif yang ditunjuk secara sah oleh ketua
pelaksana kegiatan CIVILWEEK 2017.

BAB II
TEMA, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 1
Lomba tahun ini bernama :
Lomba Rancang Gambar Bangunan.

Pasal 2
Pada Lomba Rancang Gambar Bangunan ini dipilih tema :
Think Your Nature, See Your Culture, For Modern Structure

Pasal 3
Lomba Rancang Gambar Bangunan sebagai sarana pengembangan kreativitas siswa
dalam merancang bangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan mengembangkan
potensi:
1. Kreativitas siswa dalam bidang perancangan desain bangunan.
2. Rancang gambar bangunan sebagai bentuk aplikasi dari ilmu dasar dalam rangka
menghasilkan suatu rancangan bangunan berdasarkan keramah lingkungan yang
sangat dibutuhkan masyarakat.
3. Ketrampilan siswa dalam bidang pengembangan konstruksi bangunan berwawasan
lingkungan.
4. Mengenalkan dunia sipil kepada siswa SMA/SMK/MA/sederajat.
5. Budaya kompetisi berdasarkan penerpan bangunan ramah lingkungan di tingkat
lingkungan pelajar.
6. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kreasi dan inovasi dalam
mengembangkan ilmu konstruksi untuk menunjang pembangunan struktur yang
lebih baik di Indonesia.

BAB III
TECHNICAL MEETING
Pasal 1
1. Tiap tim wajib mengirimkan perwakilan untuk menghadiri Technical Meeting
minimal satu orang (ketua kelompok dan guru pembimbing).
2. Apabila peserta tidak dapat menghadiri Technical Meeting dapat diwakilkan oleh
guru pembimbing atau pihak sekolah yang sama.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN LOMBA
Pasal 1
1. Penyelenggara Lomba Rancang Gambar Bangunan tahun 2017 adalah Himpunan
Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Panitia penyelenggara Lomba Rancang Gambar Bangunan tahun 2017 adalah
mahasiswa Program Studi Teknik Sipil aktif yang ditunjuk secara sah oleh ketua
pelaksana kegiatan CIVILWEEK 2017.

Alamat :
 Alamat Sekretariat Himpunan Mahasiswa Sipil
HIMPUNAN MAHASISWA SIPIL
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
Sekretariat Gedung V Lantai. 1 Fakultas Teknik
Jl. Ir. Sutami no. 36 A Kentingan Surakarta 57126 Indonesia


Tempat dan Waktu Pelaksanaan

LRGB dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2017 bertempat di Fakultas Teknik
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

BAB V
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA

Bagian Pertama
Peserta Lomba
Pasal 1
1. Peserta adalah siswa/siswi dari seluruh SMA/SMK/MA/sederajat se-Jawa.
2. Tiap sekolah mengirimkan tim peserta yang yang beranggotakan 3 (tiga) orang
terdiri dari 2 (dua) orang siswa disertai 1 (satu) guru pembimbing. Tiap sekolah
diperbolekan mengirimkan lebih dari satu tim.
3. Selama jadwal perlombaan, peserta lomba memakai seragam yang menunjukkan
identitas dari sekolah masing-masing (sopan dan santun serta tidak boleh memakai
pakaian olahraga sekolah tersebut).
Bagian Kedua
Pelaksanaan Lomba
Pasal 2
1. Sebelum babak penyisihan dimulai, tim peserta melakukan registrasi ulang.
Beberapa perlengkapan yang harus dibawa saat registrasi ulang, antara lain:
a) Kartu Tanda Pelajar / identitas yang masih berlaku (asli)
b) Bukti Pembayaran (asli)
2. Tim peserta di arena perlombaan akan didampingi dan diawasi oleh pengawas dari
anggota panitia perlombaan, 2 pengawas mendampingi 1 ruang lomba (kelas).

3. Ketika perlombaan babak penyisihan dimulai peserta diperbolehkan menanyakan
hal-hal yang sekiranya kurang dimengerti mengenai kegiatan perlombaan kepada
pengawas yang berada di ruangan tersebut.
4. Tim peserta membuat rancangan gambar bangunan dilokasi lomba secara bersamasama.
5. Guru pembimbing tidak diperbolehkan memasuki ruang lomba ketika perlombaan
berlangsung.
6. Alokasi waktu babak penyisihan adalah 180 menit (3 jam) bersih tanpa jeda /
istirahat.
7. Sebagai babak final, tim finalis yang terpilih mempresentasikan hasil rancangan
masing-masing tim di depan dewan juri.
8. Alokasi waktu presentasi untuk tiap tim peserta adalah 5 menit dilanjutkan tanya
jawab dengan dewan juri selama 10 menit.
9. Dari seluruh tim finalis yang mengikuti babak final, diseleksi dan ditetapkan 3 juara
sesuai dengan perolehan nilai tertinggi sesuai keputusan dewan juri dan 3 juara
favorit berdasar pengguna jejaring sosial.
10. Juara favorit meliputi kategori gambar perspektif tampak luar
11. Tim peserta yang terpilih sebagai juara 1, 2, dan 3, tidak dapat terpilih lagi menjadi
juara favorit.
12. Kebersihan lokasi/arena lomba dan keterlambatan peserta merupakan resiko yang
harus ditanggung sendiri, panitia tidak memberikan tambahan toleransi waktu bagi
peserta yang datang terlambat.
Bagian Ketiga
Kriteria Seleksi
Pasal 3
Penilaian untuk lomba rancang gambar bangunan adalah sebagai berikut:







Penilaian berdasarkan kesesuaian gambar dengan tema yang telah
ditetapkan.
Penilaian berdasarkan kesesuaian gambar dengan skala yang telah
ditentukan.
Penilaian kesesuaian perancangan desain gambar bangunan dengan syarat
yang ditentukan. Penilaian kerapian dan kebersihan lembar kerja peserta
lomba.
Penilaian estetika tata ruang desain gambar bangunan.
Penilaian estetika hasil gambar perspektif.
Penilaian kebersihan dan kerapian lembar kerja peserta.




Proses penentuan juara favorit dimulai 2 hari setelah pelaksanaan lomba
gambar bangunan.
Penilaian presentasi finalis peserta yang lolos ke babak final.
Bagian Keempat
Kriteria Penilaian Penyisihan
Pasal 4

Unsur-Unsur Penilaian untuk penetapan finalis mencakup:
- Tema
- Skala
- Kesesuaian dengan syarat
- Estetika tata ruang
- Estetika perspektif
- Kebersihan dan kerapian
- Kesesuaian perletakan kolom

: 25%
: 20%
: 10%
: 10%
: 15%
: 5%
: 15%

Dengan keterangan sebagai berikut:
1. Kesesuaian gambar dengan tema yang telah ditetapkan oleh panitia lomba.
2. Kesesuaian gambar dengan skala yang digunakan.
3. Kesesuaian dengan syarat meliputi kesesuaian gambar dengan luas tanah yang telah
ditentukan oleh panitia lomba.
4. Estetika tata ruang meliputi kesesuaian penempatan tata ruang denah pada
bangunan.
5. Estetika perspektif meliputi keindahan dari hasil gambar perspektif
6. Kebersihan dan kerapian lembar kerja peserta lomba.
7. Kesesuaian perletakan kolom dengan gambar denah serta dilihat dari aspek struktur

Bagian Kelima
Kriteria Penilaian Final
Pasal 5
Unsur-Unsur Penilaian untuk presentasi mencakup:
- Penguasaan materi
- Penyampaian dan Sikap
- Nilai tanya jawab

: 40%
: 20%
: 40%

Unsur-Unsur Penilaian untuk penetapan pemenang mencakup:
- Presentasi
- Penyisihan

: 40%
: 60%

BAB VI
PELANGGARAN DAN DISKUALIFIKASI
Pasal 1
1. Juri dan panitia berhak mendiskualifikasi tim peserta, jika 45 menit setelah waktu
babak penyisihan dimulai, diketahui semua anggota tim peserta atau salah satu
peserta termasuk guru pembimbing dari tim tersebut tidak hadir dalam lomba tanpa
keterangan.
2. Juri dan panitia berhak mendiskualifikasi tim peserta, jika tim peserta termasuk
guru pembimbing dalam satu tim diketahui tidak dari asal/perwakilan sekolah yang
sama.
3. Juri dan panitia berhak mendiskualifikasi tim peserta, jika tim peserta didapatkan
membawa sampel gambar dalam bentuk apapun.
4. Apabila tim peserta ditemukan membawa rapido, juri dan panitia berhak menyita
rapido tersebut dan tim peserta akan didiskualifikasi sebagai peserta Lomba
Rancang Gambar Bangunan.
5. Juri diberi wewenang dan mempunyai hak penuh untuk menilai / mengevaluasi
hasil karya tim peserta.
6. Juri dan panitia berhak memperingatkan sampai mendiskualifikasi tim peserta jika
melanggar ketertiban selama waktu pelaksanaan lomba.
7. Keputusan Juri dan panitia final dan tidak dapat diganggu gugat.

