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PEMBUKA 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini memaparkan peraturan yang mengikat ….dst : Tetap 
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DAFTAR ISI 

A. PENDAHULUAN :  

1. Ringkasan Rencana PembangunanGedung Serba Guna(GSG) Universitas Diponegoro : 

Tetap 

2. Data dan Kebutuhan Ruang Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Diponegoro : 

Dimuat dalam Lampiran 

3. Gagasan Ide Desain Perancangan Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Diponegoro : 

menjadi satu dengan point 1. Ringkasan Rencana… dst 

 

B. UMUM : 1 s/d 4… Tetap 

C. KHUSUS : 1 s/d 12 … Tetap 

1. Persyaratan peserta sayembara 

2. Pendaftaran peserta sayembara 

3. Pemasukan karya sayembara 

4. Identitas peserta dan karya sayembara 

5. Batas waktu penyerahan karya sayembara 

6. Diskualifikasi peserta dan karya sayembara 

7. Panitia pelaksana 

8. Juri 

9. Kriteria penilaian 

10. Hasil penjurian 

11. Pameran 

12. Hak cipta 

 

D. DAFTAR JURI : sudah termuat di Bagian C no. 8 

E. LAMPIRAN : Tetap 
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A. PENDAHULUAN 

1. Ringkasan Rencana Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG)  Universitas Diponegoro  

1.1. Maksud dan Tujuan : Tetap 

Tambahan Penjelasan : Penekanan adalah Ide Desain Gedung Serba Guna (GSG) , untuk 

desain blok plan sekitarnya dapat diolah ruang pendukung (fasilitas retail, akomodasi 

dan lainnya yang terkait) sehingga menggambarkan zoning blok plan nya. Tapak 

menjadi pertimbangan hingga pada pengaturan sirkulasi mengingat titik macet di 

sekitar GSG (dapat diintepretasi oleh peserta sesuai kondisi riil di lapangan). Sehingga 

dapat tercipta integrasi antara bangunan GSG dengan ruang pendukung, ruang terbuka, 

dan juga sirkulasinya. 

 

1.2. Latar Belakang : Tetap 

Tambahan Penjelasan :  Data-data penunjang akan dilampirkan   

 

B. UMUM  

1. Persyaratan perancangan Bangunan di Kampus Undip Tembalang : Tetap 

Data KDB, KLB, RTH dan lainnya sebagainya termasuk batas GSB dapat diakses pada Data 

RDTRK Kota Semarang ( sebagai acuan dasar – mengingat KRK untuk tapak belum tersedia) 

2. Ruang lingkup sayembara : Tetap 

Tambahan Penjelasan : oleh Ir. Agung Dwiyanto, MSA 

3. Hadiah sayembara : Tetap 

4. Jadwal sayembara : Tetap 

 Pengumuman sayembara   : 11Maret 2019 

 Pendaftaran peserta     : 11 Maret - 20 April 2019 

 Penjelasan Dokumen KAK   : 20 Maret 2019 

 Penerimaan Dokumen Sayembara  : 21 Maret – 22 April 2019 (maksimal 

jam 15.00 wib – berupa fisik dokumen bukan cap pos) 

 Penjaringan Nominasi    : 24 April 2019 (Peserta yang menjadi 

nominasi akan mendapat undangan) 

 Presentasi  Nominasi & Penjurian Final : 3 Mei 2019 

 Penetapan & Pengumuman pemenang  : 3 Mei 2019 
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 Pameran Hasil Sayembara   : 3 Mei – 5 Mei 2019 

 

C. KHUSUS  

1. Persyaratan peserta : Tetap, dengan tambahan penjelasan pada point Anggota Panitia 

Penyelenggara Sayembara, dan Para Juri serta yang terkait secara professional dengan 

yang bersangkutan dengan dewan juri tidak diperkenankan mengikuti syaembara ini. 

2. Pendaftaran peserta : Tetap 

3. Penjelasan teknis & peninjauan lapangan : Tetap 

4. Tata-cara pemasukan karya sayembara : point 1 s/d 6. Tetap 

Point 7. : 

7. Peserta yang ditetapkan menjadi peserta nominasi (5 peserta terpilih) diminta untuk 
menyajikan maket pada saat presentasi karya ( akan diberikan biaya penggantian 
maket senilai @ Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kelompok peserta, dan maket 
menjadi hak milik Undip setelah penetapan pemenang). Untuk itu maket yang dibuat 
lebih menunjukkan karakter bentuk massa bangunannya. 

 

Peserta diminta mengunggah karya dengan mekanisme : Ketentuan panel karya :  Tetap 

Karya sayembara dipaparkan dalam delapan lembar gambar berukuran A2 dengan 

rincian sebagai berikut: lembar 1 s/d lembar 8 : Tetap 

Gambar-gambar pada tiap lembar harus disusun dalam posisi landscape … dst : Tetap 

8. Identitas peserta dan karya sayembara. : Tetap 

9. Batas waktu penyerahan karya sayembara. : Tetap 

10. Diskualifikasi peserta dan karya sayembara : Tetap 

11. Panitia pelaksana : Tetap .  

12. Juri :  

Penilaian karya dilakukan oleh 6 (enam) orang juri yang terdiri dari :  

a) Prof. Yandi Andri Yatmo, ST., M.Arch., Ph.D 

b) Endy Subijono, IAI., AA 

c) M. Archica Danisworo, IAI 

d) Dr. Ir. Jatmika Adi Suryabrata, M.Sc., IAI 

e) Ir. Adrianto P. Adhi 

f)  Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum. (Rektor Universitas Diponegoro sebagai Juri 

kehormatan) 
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13. Kriteria penilaian : Tetap 

14. Hasil Penjurian : Tetap 

15. Pameran : Tetap 

16. Hak cipta : Tetap 

 

D. LAMPIRAN  

Data Gedung Serba Guna Undip : 1 . Luasan Tapak dan 2 . Program Ruang : Tetap 

 

3.LAMPIRAN FOTO LOKASI : Tetap 

Penyelesaian sirkulasi menjadi bagian usulan scenario dalam penyelesaian GSG 

4.LAMPIRAN GAMBAR TAPAK (FORMAT AUTOCAD): Tetap 

 

PENUTUP - Tetap 

LAMPIRAN ADMINISTRASI 

LAMPIRAN 1 : Pakta Integritas : Tetap 

LAMPIRAN 2 : Surat Pernyataan Orisinalitas Karya : Tetap 
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LAMPIRAN PELAKSANAAN ACARA PENJELASAN KAK : 

No. Acara Waktu Uraian 

1. Pembukaan 10.00 wib Pembukaan oleh MC 

2. Sambutan Ketua 
Panitia 

10.10 wib Ada 4 unsur utama dalam kegiatan 
sayembara ini, yaitu : 

 Pejabat wewenang Direktur Aset Undip 

 Panitia Sayembara 

 Dewan Juri 

 Peserta Sayembara (Anggota IAI dan ber 
SKA Madya)  

Sampai saat ini peserta yang mendaftar 
berasal dari : Berbagai provinsi di Indonesia & 
satu dari Negara Singapura 
 

3. Sambutan Direktur 
Aset Undip (Bp. 
Hery Suliantoro) 

10.20 wib - Tujuan: Mewujudkan keinginan UNDIP 
GSG selain dari Gedung Prof Soedarto 
menampung 8000 orang.  

- Sayembara bersifat swakelola dengan 
anggaran 30 M (2019) multi years. 

 

4. Sambutan Ketua IAI 
Provinsi Jawa 
Tengah (Ar. 
Sugiarto, IAI) 

10.30 wib Kegiatan sayembara ini diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan anggota IAI dan 
memenuhi keinginan Rektor Undip untuk 
mendapatkan hasil desain bangunan GSG 
dapat menjadi Icon di Semarang dan bahkan 
dalam lingkup Jawa Tengah serta  juga 
menambah fortofolio peserta 

5. Penjelasan 
Dokumen KAK oleh 
Ar. Sri Hartuti W, 
IAI,AA 

10.40 wib Penjelasan KAK , sesuai urutan bab dalam 
KAK dan dilanjutkan dengan tanya jawab 
yang terbagi dalam 3 sesi 

6. Peninjauan 
Lapangan 

11.30 wib Kunjungan ke lapangan diikuti oleh peserta 
yang hadir dan panitia 

    

 

LAMPIRAN TANYA JAWAB VIA EMAIL 
 
1. Tony Kusuma 

 Apakah biaya pendaftaran digunakan untuk/termasuk menjadi bagian hadiah yang 
diberikan ke peserta pemenang? ataukah biaya pendaftaran untuk biaya operasional 
kegiatan sayembara dan IAI? – Jawab : tidak berkaitan 
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 Bangunan Eksisting (GSG lama BNI) diperkenankan dibongkar atau dipertahankan? 
Jawab : rencana bangunan eksisting Bank BNI dan GSG eksisting akan dibongkar 

 Pohon Beringin disudut jalan apakah tidak boleh ditebang? Jawab : diperbolehkan 
dibongkar 

 Bangunan maksimal tinggi berapa lapis/berapa lantai? Intensitas KDB,KLB,KDH 
batasannya berapa? Jawab : data KDB, KLB, KDH dapat diunduh dari data RDTRK – 
Tembalang, maksimal KDB 60% dan untuk ketinggian bangunan agar memperhatikan 
bangunan sekitar sebagai referensi  

 Untuk parkir mobil, apakah dibolehkan membuat basement?maksimal berapa lapis 
basement? Jawab : diperbolehkan (diperhitungkan oleh peserta ; kecukupan 
kapasitas dan pertimbangan konstruksi dan biaya) 

 Garis sempadan bangunan ditetapkan berapa? Jawab : menggunakan referensi 
bangunan GSG eksisting dan bangunan sekitar 

 Untuk fasilitas pendukung mall,hotel maksimal bangunan brp lantai? apakah ini 
berupa bangunan mixuse? apakah terpisah secara fisik dengan bangunan serba 
guna? Jawab : bangunan terpisah dipertimbangkan konsep integrasinya (ketinggian 
bangunan – mengacu bangunan eksisting sekitar) 

 Urutan pendaftaran Jadi membuat daftar langsung isi form atau bagaimana? Jawab : 
Tidak ada urutan yang baku untuk pendaftaran online dulu atau pembayaran dulu 
 Pendaftaran dianggap lengkap jika sudah mendaftar online (http: 
//bit.ly/Formsayembara) dan mentransfer kontribusi sayembara melalui rekening IAI 
sesuai KAK yang buktinya dikirim ke email sayembara.gsg@gmail.com 
bukti pendaftaran lengkap adalah mendapat surat eleketronik konfirmasi 
pendaftaran dan pembayaran dari email resmi sayembara.gsg@gmail.com 

 Untuk ketua tim ada batas maksimal menjadi ketua tim? Jawab : 
Sesuai KAK tidak menyantumkan batas maksimal arsitek madya/utama IAI menjadi 
ketua tim, sehingga silakan ketua tim tersebut terdaftar pada beberapa tim untuk 
sayembara ini, tiap tim melakukan pendaftaran terpisah. 

 
2. Andre Wijanarko 

 Bagaimana Data mengenai regulasi kota (KDB ,KLB ,KDH , Maksimum jumlah 
lantai/KKOP)? Jawab : data dapat menggunakan data RDTRK – Kawasan Tembalang 

 Data masterplan undip tembalang ?  Jawab : Terlampir 

 Apakah ada rencana pelebaran jalan pada kawasan sekitar rencana site? Dan sejauh 
mana? Jawab : jalan yang berhubungan dengan tapak GSG adalah jalan Undip yang 
telah diserahkan ke pemkot , perkembangan dan penyesuaian dimungkinkan, 
peserta diperkenankan melakukan asumsi ( belum ada informasi untuk pelebaran 
jalan sampai saat ini) 

 Transportasi umum apa sajakah yang melewati jalur lalu lintas disekitar site? Jawab : 
Jalur Bus BRT 

 Visi dan misi dari UNDIP? Jawab : dapat diakses pada https: // 
www.undip.ac.id/language/id/visi-misi 
Visi Undip : 
“Universitas Diponegoro Menjadi Universitas Riset yang Unggul”. 
Misi Undip : 
Menyelenggarakan  pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan 
kompetitif. 
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Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan 
Intelektual  (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan 
berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. 
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, 
Hak Atas Kekayaan Intelektual  (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan teknologi yang 
berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya 
lokal. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola 
universitas yang baik serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi. 
 

3. Ahmad Setiadi 

 Maksimum ketinggian bangunan berapa meter? Jawab : agar mengacu lingkungan 
sekitar 

 Maksimum jumlah lantai bangunan berapa lantai? Jawab : mengacu data RDTRK 

 KDB berapa %? dari hasil analisa saya, convention 8640m2 di site 24.000m2 itu 
sudah hampir 40% dari total site area. Jawab : Ya, KDB maksimal yang 
diperkenankan 60% 

 Butuh parkir ? Parkir berapa banyak? Jawab : jelas perlu parkir dapat dilakukan 
asumsi untuk itu terhadap kapasitas bangunan 

 Memungkinkan ada basement? Untuk parkir, service & MEP? Jawab : diperkenankan 

 Sempadan SUTT itu betul betul tidak boleh ada bangunan di dalam area itu? Atau 
boleh ada bangunan dengan batasan ketinggingan tertentu? Kalau ada berapa meter 
maksimum ketinggan bangunan di area SUTT? Jawab : mengacu standar teknis yang 
berlaku 

 standard kapasitas Ruang Convention Utama 8000 pax, 0.9m2 per pax itu asumsi 
bentuk theatre ya? soalnya untuk banquet & boardroom sepertinya kekecilan, 
Mungkin sekitar 1.2 / 1.4m2 per pax? Jawab : ruang conventioan sifatnya multi 
purpose  (kapasitas bisa 5000 s/d 8000, tentunya disesuaikan format nya, diharapkan 
bisa menampung 8000 orang) 

 
4. Pertanyaan Tambahan (sdr. Harimurti) 

 Hal eksisting apa saja yang harus dipertahankan? Jawab : Bangunan eksisting akan 
dibongkar 

 Maksud dari poin : menghadirkan kerjasama dengan pihak ketiga/swasta untuk 
menghadirkan fasilitas pendukung GSG seperti hotel, pujasera, rental office. Jawab : 
untuk pengembangan GSG akan dilengkapi fasilitas tersebut dengan konsep 
kerjasama pihak ketiga (swasta). 

 Apakah ada penjelasan soal masterplan Undip? Jawab : akan ada tambahan lampiran 
berkas tentang masterplan 

 Apakah masih boleh mendaftar meski tidak mengikuti aanwijzing? Jawab: silahkan 
karena pendaftaran masih dibuka hingga 20 april 2019 

 BA Aanwijzing akan dipublish paling lambat tgl 22 Maret 2019 
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LAMPIRAN TANYA JAWAB SAAT PENJELASAN PEKERJAAN : 
 

No Nama (TIM) Pertanyaan Jawaban 

1. Sdr. Asep 
(Bandung) 

- Fasilitas pendukung (hotel, 
apartment) diluar luasan 13000, 
namun menjadi perhitungan dari 
KDB KLB 

- Ya, Konsekuensi adalah 
pada jumlah tinggi 
lantai bangunan. 

2. Sdri. Ninda  
(ITB) 

- Apakah ada data terkait traffic 
disekitar tapak GSG? 

- Apakah 8000 termuat dalam satu 
ruang atau dapat tersimulasikan 
terpisah ruangnya? 

- Harga per meter persegi 
bangunan berapa? 

- Data traffic belum 
Belum ada (peserta 
melihat lapangan dan 
asumsi sendiri),  

- Ya, 8000 orang 
termuat dalam satu 
ruang 

- Harga tidak mengikat 
 

3. Sdr. Rudi 
(UNIKA) 

- Fasilitas pendukung hanya blok 
plan saja atau bagaimana? 

- Apakah KDB dapat ditentukan 
langsung berapa? 

- Style bangunan apakah ada spirit 
tertentu dari UNDIP yang 
mengikat? 

- BNI dan GSG lama apakah boleh 
dirobohkan? 

- Apakah boleh merancang 
basement? 

- Ya, tidak perlu denah 
cukup blok plan saja 

- Max 60% dari luasan 
area (basement 
dimungkinkan) 

- Untuk style bangunan 
dapat dicek di data  
dari Masterplan yang 
akan dilampirkan 

- BNI & GSG eksisting 
akan dirobohkan. 

- Pohon Beringin juga 
akan dirobohkan 

4. Bp. Agung BS 
(UNDIP) 

- Apakah mahasiswa boleh 
mengikuti sayembara? 

- Mahasiswa 
diperbolehkan sebagai 
anggota, yang harus 
ada adalah salah 
satu/ketua kelompok 
merupakan anggota IAI 
dengan SKA Madya 

5. Sdri. Imma - Apakah terdapat data KLB dan  
GSB ? 

- Mengacu pada RDTRK 
& Survey lapangan 

6. Sdri. Natalia - Apakah kabel SUTET sudah 
dipertimbangkan terkait 
ketinggian bangunan? 

- Posisi kabel SUTET 
sebagaimana ada di 
tapak (di bagian yang 
berbatasan dengan 
Polines, agar menjadi 
pertimbangan saat 
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mengolah massa 
bangunan (mengacu 
standar teknis yang 
ada) 

7. Sdr. Agung  - Apakah ruang exhibition terpisah 
atau menyatu? 

- BNI akan dimasukkan atau tidak? 
Lalu kira2 berapa luasannya? 

- Apakah ada pelebaran jalan dua 
sisi? Jika ada berapa? 

- bangungan 
multipurpose 

- BNI masuk retail space 
untuk luasan dapat 
dicari melalui 
referensi (BNI 
eksisting adalah 
sekelas KCP) 

- Kemungkinan 
pelebaran jalan belum 
ada informasi : agar 
menjadi 
pertimbangan peserta 

8. Bpk. Rudi YA 
(PPK) 

- Penyediaan biaya maket – akan 
disampaikan setelah peserta 
nominasi hadir dan membawa 
maketnya ( diserahkan ke 
panitia) 

- Hadiah lomba nilai termasuk 
pajak 

- Pemasukkan karya 22 April 2019 
(maksimal jam 15.00 wib – 
berupa dokumen fisik / bukan 
cap pos) 

Merupakan Penjelasan 
tambahan 

9. Bpk Hery S 
(Dir. Aset) 

- Sepakat tidak dibatasi harga 
satuan per meter perseginya – 
peserta dipersilahkan 
memperhitungkan sendiri 

- Pentahapan pembangunan max 3 
Tahun (Bangunan) 

- Fasilitas pendukung bagian dari 
desain GSG (menjadi lingkup 
desain namun dengan kedalaman 
blok plan saja) – menunjukkan 
integrasinya dengan GSG 

Merupakan Penjelasan 
tambahan 
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Gambar 1.1. Peta Universitas Diponegoro Tahun 2007 (Sebelum mulai proyek IDB) 

Sumber: Laporan Akhir Penyempurnaan Review Rencana Induk Pengembangan 

Kampus UNDIP 2013-2026 

LAMPIRAN DATA MASTER PLAN UNDIP 
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Gambar 1.2. Peta Universitas Diponegoro Tahun 2007 (IDB) 

Sumber: Laporan Akhir Penyempurnaan Review Rencana Induk Pengembangan 

Kampus UNDIP 2013-2026 
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Gambar 1.3. Ruang Terbuka Hijau Kampus UNDIP 2013 
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Gambar 1.4. Kondisi Jaringan Jalan di Kampus Universitas Diponegoro Tembalang 2013 
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Gambar 1.5. Sumbu Imajiner Kampus UNDIP 

 
Pada Konsep penataan kawasan kampus UNDIP, Widya Puraya memiliki hirarki tertinggi. 

Bangunan Widya Puraya menjadi akhir dari sumbu imaginer yang terbentuk pada kawasan 

kampus. Hal ini sesuai dengan prinsip penataan sumbu yang mengharuskan suatu sumbu 

terakhir pada satu titik dapat berupa bangunan, plaza, atau sebuah ruang komunal. 

 

TAMPILAN BANGUNAN 

Pada masterplan tahun 2005, langgam arsitektur yang digunakan, direncanakan 

memadukan dua unsur utama yaitu unsur tradisional dan unsur modern melalui bentuk 

struktur dan gubahan massanya. Tampilan fisik bangunan yang tertuang pada masterplan 

tahun 2005 memperhatikan konsepsi wawasan Jawa Tengah dengan mengikuti ketentuan 

yang mengikat tampilan bangunan seperti: bentuk atap kampong klabang nyander, 

kampong gajah ngombe, limasan gajah, atau joglo versi pesisi utara dan pesisi selatan Jawa 

Tengah. Bentuk massa bangunan mengambil bentuk 4 persegi panjang atau bujur sangkar. 
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Gambar 1.6. Tampilan Bangunan di Kampus UNDIP Tahun 1990 - 2000 

 

Pada masterplan tahun 2007, pemilihan langgam arsitektur pada beberapa bangunan baru 

terlihat berbeda dengan langgam arsitektur bangunan lama yang ada sebelumnya. Langgam 

arsitektur modern dengan berbagai penekanan konsep desain seperti arsitektur romawi dan 

mediterania.  
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Gambar 1.7. Tampilan Bangunan di Kampus UNDIP Tahun 2000 – saat ini 

 

   
Gambar 1.8. Tampilan Bangunan di Kampus Psikologi & Kampus Hukum 
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Gambar 1.9. Preseden Faktor Iklim 

 

 

Gambar 1.10. Bagan Konsep Green Building 
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Gambar 1.11. Usulan Regulasi Bangunan & Preseden Green Building 

 
Konsep Pengembangan Keberagaman Langgam Arsitektur 

Keberagaman langgam arsitektur diharapkan mampu menunjukkan keberadaan kampus 

Universitas Diponegoro yang berlokasi dan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Untuk 

itu elemen pengikat yang dipilih harus memiliki rasa dan berwawasan Jawa Tengah agar 

tujuan yang akan dicapai dalam upaya penyeragaman langgam arsitektur dapat terpenuhi 

dengan baik. 

Konsep pengembangan master plan yang diambil untuk mengatasi keberagaman langgam 

arsitektur di kawasan kampus UNDIP adalah menampilkan elemen lansekap yang sama. Hal 

tsb dipilih untuk mengatasi permasalahan keberagaman karena elemen lansekap bersifat 

netral dan mampu dengan mudah menyesuaikan dengan langgam arsitektur yang telah ada 

sebelumnya tanpa terkesan memaksakan desain. 

Untuk pengembangan bangunan baru kedepannya diterapkan kesamaan langgam terutama 

pada bagian atap yang mampu mencitrakan diri sebagai bangunan yang terletak di Jawa 

Tengah. Pemilihan bentuk atap, bahan penutup atap, serta langgam yang sama sesuai 

konsepsi Jawa Tengah akan mampu menyeragamkan citra kawasan kampus UNDIP. 


