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1. LATAR BELAKANG
Selama hampir dua tahun belakangan ini kehidupan manusia ‘dipaksa’ berubah
secara radikal. Hal ini bukan hanya akibat pandemi yang melanda global, tetapi juga
digitalisasi segala sektor yang didesak untuk digunakan lebih cepat, masalah
keberlanjutan, serta pergeseran perilaku generasi millennial yang menjadi pemantik
perubahan radikal ini.

Hal paling fundamental yang berubah ialah cara berhidup dan berhuni. Sebelumnya,
fungsi rumah semata hanya sebagai tempat beristirahat dan hampir semua kegiatan
lain berlangsung di luar rumah. Namun, sekarang mayoritas kegiatan; belajar,
bekerja, berbisnis, pertemuan keluarga dan teman, hiburan, rekreasi, hobi, olahraga,
dilakukan dari dan di dalam rumah.

Hasil penelitian mengatakan bahwa sebagian perubahan akibat fenomena ini akan
bersifat permanen. Adanya teknologi digital membuat perusahaan-perusahaan
sudah mengurangi kapasitas kantor besarnya dan mendorong para pegawai bekerja
dari rumah karena terbukti lebih efisien. Universitas-universitas juga memberikan
pilihan kepada mahasiswa yang tinggal di pulau berbeda untuk tetap belajar dari
jarak jauh. Bisnis-bisnis yang dioperasikan dari rumah dengan mengandalkan
teknologi komunikasi digital bertumbuh dengan pesat. Bisnis produksi dan jasa juga
tidak semua mengandalkan temu muka dengan konsumen karena bisa mengadakan
pertemuan virtual.

Dari sisi keberlanjutan, hal ini terlihat menguntungkan. Namun pertanyaan besar
lainnya adalah; demikian signifikan berubahnya fungsi rumah, teknologi digital, dan
perilaku generasi mendatang, maka desain rumah seperti apa yang sesuai
kebutuhan kini dan nanti? Bagaimana arsitektur merespons pergeseran fundamental
ini?

Untuk merespons hal tersebut, ARCHINESIA mencoba untuk mengadakan kompetisi
desain guna menggali solusi dari permasalahan diatas dan merangsang ide-ide
segar yang dapat memperkaya pemikiran, perkembangan, dan khasanah arsitektur.

2. TUJUAN KOMPETISI DESAIN
Kompetisi desain ini ingin merangsang pemikiran baru dari para peserta untuk
memberikan gagasan atau ide-ide segar tentang desain rumah yang mampu
merespons perubahan situasi dan kebutuhan kini dan masa depan.

3. KETENTUAN PESERTA
a. Peserta merupakan mahasiswa aktif D3, S1, S2, S3, maupun PPAr dari

Perguruan Tinggi.
b. Peserta dapat berupa individu atau kelompok.
c. Setiap peserta dapat mengirimkan lebih dari satu karya
d. Satu nomor peserta hanya berlaku untuk 1 karya.
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4. TAHAPAN PENDAFTARAN
a. Mengisi tautan pendaftaran di bit.ly/DaftarASDC-2022
b. Nomor peserta akan dikirim melalui email ketua peserta paling lambat 2x24

jam setelah pendaftaran dilakukan.
c. Pendaftaran paling lambat tanggal 10 Januari 2022 pukul 23.59 WIB.

5. KETENTUAN DESAIN
a. Peserta diminta untuk membuat desain rumah yang menampung kebutuhan

perubahan radikal dari kehidupan sekarang tentang kebiasaan baru,
pergeseran gaya hidup, digital life, keberlanjutan, serta tuntutan healthy,
happy, and healing home.

b. Desain merupakan desain hunian dengan luas tanah maksimal 100 m2.
c. Peserta bebas menentukan lokasi dan bentuk tapak.
d. Jumlah lantai bebas.
e. Kompetisi ini adalah kompetisi desain konseptual, sehingga peserta bebas

mengekspresikan ide dan pikirannya seluas dan seradikal mungkin.
f. Peserta menuliskan sinopsis konsep rancangan minimal 200 kata dan

maksimal 100 kata.
g. Melampirkan Rancangan Anggaran Biaya Bangunan maksimal

Rp500.000.000.

6. KETENTUAN UMUM
a. Ide desain adalah karya asli dan belum pernah diperlombakan atau

dipublikasikan.
b. Karya yang masuk akan menjadi hak milik panitia.
c. Panitia berhak mendiskualifikasikan peserta yang melakukan kecurangan dan

peserta yang tidak sesuai persyaratan.
d. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

7. KETENTUAN PENILAIAN
a. Inovasi
b. Otentisitas
c. Kreativitas
d. Kelayakan huni
e. Keberlanjutan

8. KETENTUAN PEMASUKAN KARYA
a. Memasukkan gambar denah lengkap, potongan-potongan, dan tampak

(hitam putih, tanpa pewarnaan) dengan legenda ruang di sisi luar gambar.
b. Minimal 2 perspektif gambar 3 dimensi.
c. Setiap gambar dikirimkan dalam format PDF atau JPEG (masing-masing

gambar terpisah) berukuran 1920 x 1080 pixel dengan kualitas gambar 300
dpi.

d. Sinopsis konsep rancangan dikirimkan dalam format MS Word atau PDF.
e. Karya hanya mencantumkan nomor peserta.
f. Penamaan file menggunakan format: #NoPeserta_namagambar. Contoh

#ARC-021_Denahlantai1.
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g. Karya dikirim melalui email kepada sayembaraarchinesia@gmail.com dengan
format subjek: #NoPeserta_ASDC2022.

h. Melampirkan data yang diperlukan: scan KTP dan scan KTM setiap anggota
yang telah digabung dalam format PDF masing-masing berukuran maksimal
10 MB.

i. Karya diterima panitia paling lambat tanggal 17 Januari 2022 pukul 23:59
WIB.

j. Karya terseleksi akan dipublikasikan di ARCHINESIA website
www.archinesia.com serta akun IG ARCHINESIA.

k. Karya terseleksi direncanakan akan dipublikasikan dalam bentuk buku oleh
IMAJI PUBLISHING.

9. JURI
a. Antonius Richard, arsitek prinsipal RAD+ar
b. Imelda Akmal, chief editor ARCHINESIA Bookgazine
c. Wendy Djuhara, arsitek prinsipal djuhara+djuhara

10. TIMELINE
Pendaftaran :10 Des 2021 - 10 Jan 2022
Pra Peluncuran Kompetisi : 16 Desember 2021
Peluncuran Kompetisi : 17 Desember 2021
Batas Pemasukan Karya : 17 Januari 2022
Seleksi Administrasi Karya : 18-19 Januari 2022
Penilaian Juri Tahap 1 : 20-24 Januari 2022
Pengumuman Finalis : 26 Januari 2022
Presentasi & Penjurian Tahap 2 : 29 Januari 2022
Pengumuman Pemenang : 29 Januari 2022

11. HADIAH
a. Juara 1 : Rp. 5.000.000 + sertifikat
b. Juara 2 : Rp. 3.000.000 + sertifikat
c. Juara 3 : Rp. 2.000.000 + sertifikat

12. INFORMASI & NARAHUBUNG
Email : sayembaraarchinesia@gmail.com
Facebook : ARCHINESIA
Instagram : archinesiacompetition
Twitter : archinesia
Website : www.archinesia.com
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