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LEMBAR TUGAS PESERTA LOMBA 
 

MENGGAMBAR BANGUNAN DENGAN KOMPUTER PROGRAM CADD 2D/3D 

(CADD BUILDING) 

 

 
TUGAS KE 1 :   Membuat gambar kerja 2 dimensi (ortografik)  
 
WAKTU         :   6 Jam 
 
1. Diberikan : 
        

      •   Pada Suatu Areal Tanah yang berukuran 12m x 20m akan di rencanakan sebuah 
Rumah Tinggal yang mempunyai kebutuhan ruang sebagai berikut : 

- 1 Ruang Tamu 
- 3 Kamar Tidur 
- 1 Kamar Mandi 
- 1 Dapur 
- 1 Ruang Makan 
- 1 Teras 
- 1 Garasi 

                 
2. Tugas : 
 

• Buatlah gambar denah, tampak depan, samping kiri, samping kanan, 
belakang,potongan memanjang dan melintang (7 buah gambar) secara ortografik  
atau proyeksi tegak! 

•    Gambar lengkap dengan dimensi, teks dan simbol bahan yang digunakan 
 

Catatan : 
 

•    Bahan atap genteng  

•    Dinding Bangunan dari Pasangan ½ Bata diplester  

•    Ukuran kayu untuk: 
-  Kusen  : 5/12 cm 
-  Papan  (sirip bubungan /reuter, lisplang, panil pintu) : 3/25 cm 
-  Balok konstruksi kuda-kuda  8/12 dan 8/15 cm 
-  Kemiringan atap : 30º 

•    Dalam gambar gunakan ukuran jadi sesuai rencana. 

•    Tambahkan Objek .Pendukung seperti perabot, lanscape, Mobil dll pada gambar. 

• Tinggi bangunan, bentuk pintu/jendela, bahan bangunan, asoseris dan dimensi, 
ditentukan sendiri oleh peserta secara proporsional. 

•    Gambar dimasukkan dalam kop gambar yang sudah ditentukan. (lihat lampiran) 
 

3.    Hasil 
 

•   Gambar kerja 2 dimensi (ortografik) skala 1 : 100  dicetak pada kertas A4, masing-
masing untuk:  
- Denah ( dilengkapi dengan gambar perabot ) 
- tampak ( Depan, samping kiri, Samping Kanan dan Belakang) 
- potongan (Memanjang dan melintang ) 

•  Simpan  gambar hasil kerja Anda pada  folder C:\My Dokument\LKS-08\Nama 
peserta\Gambar perencanaan 
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LEMBAR TUGAS PESERTA LOMBA 
 

MENGGAMBAR BANGUNAN DENGAN KOMPUTER PROGRAM CADD 2D/3D 

(CADD BUILDING) 
 
 
TUGAS  KE 2 :  Membuat gambar kerja detail konstruksi   
WAKTU          :  3 Jam  
 
1. Diberikan 

• Gambar konstruksi kuda-kuda berdasarkan gambar perencanaan yang telah 
anda buat sebelumnya (Tugas  ke 1). 

• Denah Peletakan pintu dan jendela ( berdasarkan denah yang anda buat) 
 

2.       Tugas 

•   Buatlah gambar  kerja kuda-kuda yang Anda rencanakan pada awal tugas ke 1 
lengkap dengan ukuran, baik bentang dan tinggi kuda-kuda serta nama bagian 
konstruksi dan ukuran kayunya secara proyeksi otografik!  

•    Buatlah gambar detail parsial beserta nama bagian konstruksi secara proyeksi 
otografik!  

•   Buatlah gambar detail sambungan/hubungan antara tiang kuda-kuda dengan 
kedua kaki kuda-kuda dan balok bubungan (nok) secara proyeksi ortografik 
lengkap dengan ukuran dan potongan bahan! 

• Buatlah gambar bukaan detail sambungan/hubungan antara tiang kuda-kuda 
dengan kedua kaki kuda-kuda dan balok bubungan (nok) secara  isometrik 
lengkap dengan ukurannya! 

• Buatlah gambar detail kusen, pintu dan jendela! 
 

Catatan 

• Gambar kuda-kuda dengan skala 1:50.  

• Gambar detail parsial dengan skala 1:20 

• Gambar detail sambungan/hubungan antara tiang kuda-kuda dengan 
kedua kaki kuda-kuda dan balok bubungan (nok) secara  proyeksi 
ortografik dengan skala 1:10. 

• Gambar  detail bukaan sambungan/hubungan antara tiang kuda-kuda 
dengan kedua kaki kuda-kuda dan balok bububgan (nok) secara  isometrik 
dengan skala 1:10. 

• Gambar yang dibuat lengkap dengan ukuran dan nama bagian. 
 
3.      Hasil 
 

•    Gambar dicetak pada kertas A4  

•    Gambar dimasukkan dalam kop/etiket gambar 

•  Simpan gambar hasil kerja Anda pada folder C:\My Dokument\LKS-08\Nama 
peserta\Gambar detail 
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LEMBAR TUGAS PESERTA LOMBA 
 

MENGGAMBAR BANGUNAN DENGAN KOMPUTER PROGRAM CADD 2D/3D 

(CADD BUILDING) 

 

 
TUGAS  KE 3 :  Membuat gambar 3 dimensi interior ruang tamu 
 
WAKTU          :  3 Jam  
 
 
1. Diberikan 

 

•    Gambar kerja 2 dimensi (ortografik) berupa gambar denah dan perabot utama 
ruang tamu.  

 
 
2.   Tugas 
 

• Buatlah gambar tata ruang (interior) dari ruang tamu  pada bangunan rumah 
tinggal secara 3 dimensi sesuai dengan gambar denah yang telah anda buat. 

•    Buatlah gambar 3 dimensi dari 3 arah pandangan. 

•    Tinggi plafond, bentuk perabot lain di luar perabot utama ruang makan baik bahan, 
dimensi, warna serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kebutuhan interior 
ditentukan peserta sendiri. 

 
Catatan: 

• Gambar 3 dimensi dibuat dari 3 arah pandangan ( persfektive ). 

• Setiap gambar dari setiap arah pandangan dimasukan ke dalam kop untuk siap 
dicetak. 

 
 
3.    Hasil 
 

•  Gambar berwarna dicetak pada kertas A4. 

•   Gambar presentasi dimasukkan dalam kop/etiket gambar yang telah ditentukan.  

•   Jumlah gambar 3 (tiga) buah dari sudut pandang yang berlainan 

• Simpan gambar presentasi Anda pada folder C:\My Dokument\LKS-08\Nama 
peserta\Interior 
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LEMBAR TUGAS PESERTA LOMBA 
 

MENGGAMBAR BANGUNAN DENGAN KOMPUTER PROGRAM CADD 2D/3D 

(CADD BUILDING) 

 

 
TUGAS  KE 4 :  Membuat gambar 3 dimensi eksterior bangunan 
 
WAKTU          :  6 Jam  
 
1. Diberikan 

 

•  Gambar denah bangunan lengkap dengan peletakan Kusen, pintu dan jendela     
( berdasarkan gambar perencanaan yang telah anda buat sebelumnya ). 

. 
 
2.   Tugas 
 

•   Buatlah gambar eksterior bangunan secara 3 dimensi sesuai dengan gambar de-
nahyang anda buat  lengkap dengan latar belakang/background, Lanscape, warna 
dan pencahayaan. 

 
Catatan: 

• Gambar 3 dimensi eksterior dari 2 arah pandangan (persfektive ) 

• Setiap pandangan setelah rendering selesai di save kedalam gambar image dapat 
berupa Bitmap, JPG, BMP dan TIFF dengan nama file tersendiri untuk siap 
dicetak.  

• Tinggi bangunan, bentuk pintu/jendela, bahan bangunan, asoseris dan dimensi, 
serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kebutuhan eksterior   ditentukan oleh 
peserta. 

 
3.    Hasil 
 

•  Gambar berwarna dicetak pada kertas foto A4 dengan menggunakan program 
manipulasi gambar yang telah biasa digunakan oleh peserta untuk mencetak 
gambar presentasi 

•   Jumlah gambar 2 (dua) buah dari sudut pandang yang berlainan 

•   Gambar presentasi dimasukkan dalam kop/etiket gambar yang telah ditentukan.  

• Simpan gambar presentasi Anda pada folder C:\My Dokument\LKS-08\Nama 
peserta\Eksterior 

 


