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Latar Belakang Lomba 

Sepekan arsitektur adalah suatu rangkaian dari program HIMA TRICAKA yang diadakan 

selama seminggu, dimana dalam rangkaian tersebut terdiri dari berbagai macam acara yaitu 

lomba fotografi dan lomba poster. 

Lomba fotografi dan lomba poster kali ini diselenggarakan dalam skala nasional yang dapat 

melibatkan peserta dari seluruh penjuru daerah di Indonesia yang meliputi masyarakat, 

mahasiswa, dan pelajar yang menyenangi fotografi dan desain. 

Selebihnya karya-karya tersebut akan dipamerkan dalam acara Sepekan Arsitektur HIMA 

TRICAKA yang diadakan pada tanggal 6-12 Maret 2011. Dan pada puncak acara diadakan 

SOA ( Stage Of Architecture ) yang merupakan pargelaran seni yang diadakan oleh HIMA 

TRICAKA dan diadakan pada tanggal 12 Maret 2011. 

Definisi 

Urban Effect, merupakan dampak-dampak yang terjadi dari urbanisasi yang terdapat pada 

sebuah perkotaan. 

 
Peserta  

Masyarakat umum, Mahasiswa, dan pelajar . Bersifat individual.  

Latar Belakang 

Salah satu isu aktual pembangunan di negara berkembang adalah masalah 

urbanisasi. Urbanisasi merupakan proses perkotaan yang saling berkaitan dengan masalah 



pembangunan lainnya. Masalah pembangunan yang sering muncul dalam proses urbanisasi 

adalah kemiskinan. 

Proses urbanisasi memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif 

yang timbul akibat urbanisasi yang tidak terencana dengan baik terutama di negara 

berkembang adalah timbulnya kepadatan bangunan tinggi, permukiman yang kumuh, polusi 

udara, tercemarnya sumber air minum, sanitasi yang buruk, wabah penyakit berbasis 

lingkungan, peningkatan limbah industri, peningkatan polusi udara akibat kendaraan 

bermotor, peningkatan kemiskinan dan pengangguran. 

Tujuan Lomba 

Tujuan dari lomba ini adalah untuk memberikan himbauan kepada masyarakat secara 

umum dampak dari urbanisasi tersebut. 

Kriteria Karya 

1. Karya poster yang dilombakan memiliki ketentuan antara lain: 

 Karya mampu memberikan himbauan berupa informasi tentang urbanisasi dan 

atau pencegahan-pencegahan dampak negatif dari urbanisasi yang terjadi pada 

suatu kota.  

 Peserta bebas  berekspresi seimajinatif mungkin. 

 

2. Teknis perlombaannya adalah : 

 Karya disain harus orisinil/asli dari peserta yang belum pernah dilombakan 

sebelumnya.  

 Karya yang dilombakan harus sesuai dengan tema perlombaan dan memenuhi 

kriteria perlombaan, panitia berhak untuk membatalkan keikutsertaan peserta 

tanpa harus memberitahukan sebelumnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan 

oleh peserta untuk mengikuti lomba tidak mendapatkan penggantian maupun 

pengembalian dari panitia.  

 Teknik yang digunakan adalah bebas (manual, digital, atau kombinasi 

keduanya).  

 Karya Poster dapat hitam putih (BW) ataupun berwarna. 

 Karya disain yang dikumpulkan kepada panitia dalam bentuk poster berukuran 

A3, bebas (digitalprint atau manual) 

 Keikutsertaan peserta berupa individu dan maksimal karya yang dikumpulkan 

masing-masing 1 (satu) karya tiap peserta. 



 Setiap karya dikenakan biaya  sebesar Rp 15.000 per karya ( 1 karya @ Rp 

15.000 )  

 Keputusan dewan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

 Pemberian hadiah dilakukan pada saat acara SOA ( Stage Of Architecture ) 

pada tanggal 19 Februari 2011. 

 Karya menjadi hak milik panitia. 

 Karya yang dihasilkan tidak boleh mengandung pornografi dan SARA. 

 Pembayaran setiap poster dapat melalui rek bank maupun langsung pada stand 

sepekan arsitektur HIMA TRICAKA. 

 

3. Kriteria Penjurian adalah : 

 Poster mampu memberikan himbauan berupa informasi tentang urbanisasi dan 

atau pencegahan-pencegahan dampak negatif dari urbanisasi yang terjadi pada 

suatu kota. isasi  

 Poster dapat menunjukkan keunikan-keunikan yang belum pernah ada. 

 Poster mempunyai komposisi yang baik dan seimbang.  

 

Pengumpulan Karya 

 Karya dikumpulkan dalam :   

1. Kertas A3 

2. Diberikan keterangan berupa Judul/Konsep Poster dan nama lengkap  

 

Format Pengumpulan Karya 

 Karya (poster) dimasukan ke dalam amplop.  

 Untuk pembayaran setiap poster, uang dapat dimasukkan dalam amplop atau 

dengan fotokopi bukti pembayaran lewat rekening/transfer dilampirkan di dalam 

amplop. 

 Amplop di kirimkan ke alamat : 

Jalan Babarsari No.44, Yogyakarta 55281. Atau dapat langsung di kumpul pada 

stand Sepekan Arsitektur HIMA TRICAKA. 

Pembayaran melalui rekening 

 Rekening BNI 

No Rek. 0177373899  

atas nama Ratri Winahyu 



Waktu Penyelenggaraan 

1. Pengumpulan Karya 

Waktu  : 7 – 19 Februari 2011 

Tempat  : Stand Sepekan Arsitektur, Lobby Kampus II (Thomas Aquinas) 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

2. Pengumuman Pemenang  

Waktu  : 6 Maret 2011 

Tempat  : Papan pengumuman R.Baca 

      Papan pengumuman HIMA Tricaka 

    Papan Pengumuman Lomba. 

 

3. Pameran Karya Poster 

Waktu  :  6 – 12 Maret 2011  

Tempat :  Lobby atau Selasar Kampus II (Thomas Aquinas) Universitas Atma  

Jaya Yogyakarta  

 

Dewan Juri 

1. Ir. FX. Eddy Arinto, M.Arch ( Dosen Arsitektur Atma Jaya Yogyakarta ) 

2. Bambang Legowo ( Seniman ) 

3. Samuel Indratma ( Seniman ) 

 

Pengumuman Pemenang 

 Dari seluruh karya yang diterima oleh panitia akan dipilih juara 1 , juara 2 dan, juara 

3  

 Para Juara akan dihubungi Panitia Lomba Poster 

 Hadiah akan diberikan pada acara SOA ( Stage Of Architecture ) pada tanggal 12 

Maret 2011 

 Hadiah akan dikirim melalui paket kilat ( jika peserta tidak hadir pada acara SOA ) 

 Keputusan Panitia dan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat 

 

 

 

 



Hadiah Peserta 

 Juara I   : Uang Tunai Rp.    500.000,00, piagam 

 Juara II   : Uang Tunai Rp.    300.000,00, piagam 

 Juara III   : Uang Tunai Rp.    200.000,00, piagam 

 

Contact Person 

 Eka : 08567670846 

 Hendra : 085729160087 

Wikan : 081328074327 


