GREEN WINS
KOMPETISI DESIAN RUMAH RAMAH LINGKUNGAN

VEGETASI DI SETIAP RUMAH

Melalui kompetisi ini kami bermaksud
mengundang Anda untuk bergabung dalam dalam
proyek kami yaitu memberdayakan rumah dan
desa yang ramah lingkungan di Indonesia.
Mari bergabung dan menjadi agen lingkungan
dengan belajar menghijaukan rumah-rumah
dengan pemanfaatan tanaman yang ada di
sekitar kita seperti rempah-rempah, sayur-mayur,
dan buah-buahan. Dan menyebarkan ilmu yang di
dapat sehingga bisa di gunakan dan
dikembangkan lebih lanjut oleh kalangan luas.

TUJUAN

Kompetisi ini akan menjadi langkah awal yang
baik menuju konsep arsitektur yang akan
menjadi acuan di masa mendatang. Dalam
mempersiapkan masa depan, kita harus
menemukan solusi-solusi terbaik untuk masalah
lingkungan yang kita hadapi saat ini. Arsitek
memiliki peran kunci dalam tercapainya cita-cita
ini, mengingat pertumbuhan kota yang begitu
cepat, sehingga meningkatkan pula produksi
limbah, polusi udara dan peningkatan
temperatur.
Kompetisi ini akan menjadi satu langkah lebih
maju menuju lingkungan yang tidak hanya indah
tetapi juga sehat bagi rumah-rumah masyarakat.
Banyak masyarakat yang belum memiliki
kesempatan dalam mengakses ilmu
pengetahuan tentang dasar-dasar membangun
rumah yang ramah lingkungan. Inilah tugas kita
untuk menjangkau masyarakat dan membantu
mereka mendapat kehidupan yang lebih sehat
dan lebih baik dengan rumah ramah lingkungan.
Apabila kita berhasil menerapkan dasar-dasar
implementasi dari proyek ini, maka kita berhasil
memecahkan 90% masalah hunian ramah
lingkungan di seluruh dunia.

MANFAAT UNTUK ANDA

Diharapkan, desain yang dibuat dapat menunjukkan
bagaimana rumah hijau dapat dibangun dengan
mudah dan murah, serta seberapa besar manfaat
yang mereka berikan kembali. Masyarakat
mendapatkan keuntungan dari sayuran, buahbuahan dan rempah yang ditanam di rumah mereka.
Anda akan belajar merancang rumah ramah
lingkungan dengan air dan udara yang lebih bersih,
konsumsi energi yang lebih sedikit, siklus air yang
lebih baik, keindahan dan masih banyak lagi. Anda
akan menjadi bagian dari salah satu kompetisi dari
mahasiswa arsitek dari berbagai universitas untuk
menggagaskan solusi terbaik yang disajikan pada
kompetisi ini. Lebih dari itu pengalaman ini akan
bermanfaat untuk Anda dimasa yang akan datang,
karena telah menjadi bagian dari kompetisi
internasional untuk arsitektur ramah lingkungan.

Mari bangun
masa depan
anda, lalu
menolong
orang lain.

CARA MENGIKUTI
KOMPETISI

1. DAFTAR DAN KIRIM CV ANDA
Link pendaftaran : bit.ly/afindo2019 dan kirimkan CV
Anda (atau tim Anda) ke alamat e-mail berikut:
afindo@gmx.ch
Deadline: 1 Maret 2019

2. KIRIM DESAIN ANDA
Kirimkan desain dan file presentasi ke alamat e-mail
berikut: afindo@gmx.ch
Deadline: 15 Maret 2019, 24.00 WIB
Kompetisi ini GRATIS, dan terbuka untuk seluruh mahasiswa
arsitektur di Indonesia, terutama mahasiswa Universitas di
Pulau Jawa
(D3, S1, dan S2)

KETENTUAN LOMBA
1

Anda harus mendesain rumah 2 lantai dengan sebuah
atap dan dinding yang mengimplementasikan eksterior
yang ramah lingkungan. Rumah ini adalah rumah
berbiaya murah dengan panjang 10 m, lebar 8 m dan
tinggi 3 m untuk setiap lantai. Anda dapat memilih
menggunakan atap datar atau miring. Rumah
diperuntukkan untuk 4-6 orang yang tinggal di sana.
Desain perlu memperhatikan pula ventilasi udara alami
serta perhitungan pengumpulan air hujan serta
penyimpanannya yang akan digunakan untuk mengairi
tanaman yang ada disekitar rumah. Desain rumah yang
anda buat diperbolehkan memiliki balkon, teras atau
atap pelindung sinar matahari. Pilih bahan bangunan
yang tersedia secara lokal dan mudah didaur ulang.
Tempatkan rumah di sebidang tanah dengan luas 500
meter persegi. Gambarlah rumah dengan aplikasi CAD
atau SketchUp dalam 3D dengan 4 elevasi, rencana
atap sampai detail perencanaan bangunan rumah.
Harap diingat bahwa desain yang baik bukanlah desain
yang mahal, tetapi dapat berupa desain sederhana dan
murah namun tetap indah. Dukungan dari masyarakat
serta keinginan mereka untuk mengimplementasikan
proyek ini merupakan kebutuhan untuk keberhasilan
proyek ini.

KETENTUAN LOMBA
2

Setelah mendesain, Anda dapat mencari tahu tentang iklim
dan curah hujan di Pulau Jawa (bisa digunakan curah hujan
di Kota Bandung), untuk memastikan ketersediaan air
untuk tanaman hijau yang digunakan dalam desain.
Lakukan riset tentang sistem penanaman tanaman hijau
di internet. Pilihlah sistem yang menurut Anda mudah
diterapkan, dengan memperhatikan media tanam, air
dan nutrisi untuk tanaman hijau Anda.
Cobalah untuk mendesain sistem untuk atap dan
dinding hijau yang dapat Anda implementasikan sendiri.
Perlu dipertimbangkan bahwa sasaran dari proyek ini
sebagian besar adalah masyarakat berpenghasilan
rendah. Cobalah menggunakan bahan daur ulang
sebanyak mungkin.
Gambarkan desain Anda dengan cara yang sangat
mudah dimengerti. Berikan detail yang menunjukkan
pemasangan tanaman ke dinding dan atap. Rancanglah
sistem penyediaan air yang memerlukan perawatan
rendah untuk mengumpulkan air untuk tanaman,
misalnya dengan sebuah penampungan air dalam
bentuk kolam atau tangki.
Perhatikan pula keamanan desain Anda, sehingga tidak
membahayakan pemilik rumah, serta agar hewan liar
seperti ular dan serangga tidak dapat masuk ke rumah.

Buatlah konsep desain Anda
sedapat mungkin mudah
dipahami oleh mereka yang
belum pernah mendengar atau
membangunnya. Buatlah daftar
bahan yang akan digunakan,
dimana menemukannya, berapa
banyak yang dibutuhkan dan
perkiraan biayanya. Sehingga jika
desain akan direalisasikan,
material yang diperlukan dapat
dikumpulkan dengan data yang
telah Anda buat ini.

Lakukan penelitian terhadap tanaman sayuran, buah-buahan, rempah-rempah
dan tanaman apapun yang dapat memberikan manfaat. Anda dapat meminta
bantuan atau menggali informasi dari tukang kebun, petani atau temanteman Anda.

Buatlah daftar tanaman dengan pertimbangan perencanaan untuk membeli
tanaman ini saat proyek dilaksanakan nantinya. Galilah manfaatnya bagi
masyarakat, dan sajikan hasil penelitian tersebut dalam sebuah file
presentasi. Anda dapat menyampaikan penelitian ini kepada masyarakat di
sekitar untuk melihat pendapat masyarakat, serta menumbuhkan keinginan
masyarakat terhadap proyek ini. Fokuslah kepada sasaran proyek ini, yakni
masyarakat (bukan arsitek maupun pengembang). Akan menjadi tambahan
penilaian bagi juri jika Anda menyertakan pula hal ini, misalnya hasil
wawancara dengan masyarakat sekitar yang telah Anda lakukan.

PENYAJIAN
DAN

HASIL

DESAIN

PENELITIAN

Kirimkan desain dan penelitian yang Anda buat ke email yang tertera
diatas sebelum batas akhir pengumpulan. Pemenang dan desain terpilih
akan kami publikasikan untuk dipergunakan oleh setiap orang yang
membutuhkan secara online dan dengan mengirimkan desain tersebut,
Anda melepaskan sepenuhnya semua hak cipta karyamu.
Sajikan desain Anda dalam sebuah file presentasi, yang memuat:

Gambar bangunan dengan perencanaan luas tanah, pengelolaan
sampah, jalan disekitar dan detail-detail lainnya yang dimiliki
Penelitian terkait iklim dan curah hujan di wilayah sekitar (Kota
Bandung)
Sistem rumah hijau dengan detail cara pemasangannya, termasuk
perlindungan terhadap ular dan serangga.
Daftar bahan, sumber dan biayanya
Sistem penyediaan air untuk tanaman selama setahun
Daftar tanaman sayuran, rempah, buah-buahan, dll
Perencanaan pemeliharaan sistem rumah hijau dan pemeliharaan
tanaman
Wawancara dengan masyarakat

JURI

Dr. Florian Betzler
Arsitek, Pengembang Bangunan Inovatif dari
Jerman, dan dosen tamu di UniversitasUniversitas Internasional
www.Betzler.net

Prof. Dr. Manfred Köhler
Profesor University of Applied Science,
Neubrandenburg, Germany dan Ketua World
Green Infrastructure Network
www.worldgreenroof.org

HADIAH

Hadiah bagi para pemenang :
Perjalanan gratis ke Hongkong untuk 3
hari termasuk biaya perjalanan dan
penginapan (untuk 2 pemenang, jika
Anda mendaftar sebagai tim, satu tim
adalah dianggap sebagai satu
pemenang).
Beasiswa senilai Rp1.200.000 setiap
bulan untuk 1 semester (untuk 2
pemenang, jika Anda mendaftar
sebagai tim, satu tim adalah dianggap
sebagai satu pemenang).
Semua pemenang dan peserta
mendapat kesempatan untuk
mengikuti proyek pembangunan rumah
hijau tersebut, dan akan mendapat
biaya hidup selama waktu konstruksi.
Seluruh tim yang mengirimkan desain
akhir yang memenuhi kriteria lomba
akan mendapat sertifikat dari Betzler
Development, Hamburg,

Jerman,

menyebutkan semangat mereka
berpartisipasi dalam kompetisi ini dan
juga inisiatif dan kompetensi mereka
terkait keunggulan arsitektur hijau.

Dr. Betzler akan membangun rumah
ramah lingkungan bersama dengan
seluruh pemenang lomba. Seluruh
peserta lomba juga diundang untuk
bergabung dalam proyek ini, dan
akan mendapat kuliah tentang
arsitektur dan isu-isu seputar
lingkungan selama masa konstruksi.
Kuliah ini akan membahas masalah
lingkungan dan solusi yang dapat
diterapkan.
Pengetahuan yang Anda dapatkan
selama proyek ini akan mendukung
karier Anda di masa depan. Menjadi
ahli dalam masalah lingkungan, Anda
akan menerima pengetahuan tidak
hanya untuk merancang solusi yang
dapat dilakukan, tetapi juga
mengimplementasikannya dan
berkesempatan menjadi bagian dari
berbagai proyek di masa mendatang.

NIKMATI PENELITIANNYA,
NIKMATI PEKERJAANNYA
KONSEP DESAIN INI ADALAH RUMAH RAMAH
LINGKUNGAN SEDERHANA, - TETAPI AKAN SESUAI
UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN PADA SEKITAR 90%
HUNIAN DI SELURUH DUNIA.

@AFindo2019
www.betzler.net

