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PEMBUKA 

 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini memaparkan peraturan yang mengikat pihak pelaksana dan 

peserta “Sayembara Ide Desain Gedung Serbaguna” Universitas Diponegoro Semarang. 

Peraturan tersebut telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penyediaan bangunan gedung negara, dan telah diselaraskan dengan buku Pedoman 

Penyelenggaraan Sayembara terbitan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Penyelenggaraan 

sayembara ini dilaksanakan oleh Direktorat Aset dan Pengembangan Universitas 

Diponegoro, bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Jawa Tengah  selaku 

Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Sayembara.  

Kami mengharapkan Hasil Sayembara Ide Desain Gedung Serbaguna Universitas Diponegoro 

merupakan hasil penjaringan desain terbaik. Sayembara ini diadakan dengan harapan 

metode untuk menjaring hasil desain yang inovatif, kreatif dan aplikatif dalam hal ini adalah 

Fasilitas pada Kawasan Pendidikan. 

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi parameter untuk mencapai hasil yang optimal, 

khususnya dapat menghasilkan banyak alternatif desain yang terbaik dari segala sisi baik 

arsitektur, fungsional, struktur maupun pendekatan biaya. Desain harus mampu hadir 

sebagai fasilitas pendidikan yang konteks terhadap tapak dan kondisi eksisting di sekitarnya.  
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A. PENDAHULUAN 

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

1.1. Maksud dan Tujuan 

Secara khusus maksud dan tujuan dari Pembangunan Gedung ini adalah: 

 Menyediakan ruang dengan kapasitas besar (5000-8000 orang) dan memungkinkan 

untuk disekat menjadi lebih kecil guna menampung kegiatan : 

- Wisuda universitas 

- Convention 

- Ekshibisi  

- Olah raga indoor 

- Kompetisi robotika 

- Pertunjukan/pagelaran 

- Kuliah umum 

- Perhelatan perkawinan 

- Dll. 

 Menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung sebagai prasarana penunjang kegiatan-

kegiatan yang dimaksud di atas, seperti : 

- Pusat kegiatan mahasiswa 

- Retail, restoran/café, 

- Co-working space 

- Perbankan 

 Penentuan fungsi-fungsi tersebut diatas didasarkan pada Rencana Induk 

Pengembangan dn Masterplan Kampus Undip Tembalang yang telah disusun. 

 Dukungan konstruksi dan mekanikal elektrikal yang cukup diperlukan dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di atas. 

 Ide gagasan terhadap rancangan bangunan hendaknya  telah merujuk pada acuan 

konsep bangunan hijau/green-architecture. 

 Menghadirkan kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga/swasta untuk 

membangun fasilitas pendukung yang dapat mendukung fungsi gedung serbaguna, 

seperti : 

- Hotel/apartemen 
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- Pujasera 

- Rental office 

- Dll. 

Yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan dan Masterplan kampus undip 

Tembalang yang telah disusun. Hal ini menjadi pertimbangan bagi peserta untuk 

mengembangkan secara lebih luas korelasi GSG dengan fasilitas penunjang lainnya 

yang terintegrasi dalam kawasan (dalam skema block plan). 

 Pengaturan ruang luar dan traffic lingkungan yang  memadai serta mengacu pada 

kebijakan perkotaan ataupun sebuah gagasan yang memungkinkan untuk 

dilakukan/diwujudkan. 

 Memungkinkan menjadi tempat wisata edukasi, taman bermain yang akan 

memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik kepada kalangan 

mahasiswa, pelajar hingga masyarakat umum. 

 Menjadi Fasilitas penunjang Revenue Generating Activities (RGA) yaitu aktivitas-

aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan bagi Universitas PTN-BH. 

 Penghitungan nilai ekonomis terhadap rancang bangun menjadi salah satu point 

penilaian. 

 

1.2. Latar Belakang  

Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi ternama di Indonesia dan mempunyai 

tanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui perannya di bidang 

pendidikan. Kiprah dan prestasi Undip di tingkat nasional semakin meningkat dan 

masuk ke dalam kelompok 5 besar PTN pada tahun 2018. 

Perubahan status Universitas Diponegoro dari PTN-BLU menjadi PTN Badan Hukum 

(PTNBH) menjadikan Undip menjadi institusi pendidikan yang independen/otonom baik 

dalam pengembangan akademik maupun non akademik. 

Otonomi akademik meliputi pengembangan program-program akademik, penetapan 

norma, kebijakan operasional dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat. Otonomi dalam bidang non akademik mencakup penetapan 

norma dan kebijakan operasional dalam pelaksanaan organisasi keuangan, 

kemahasiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penggalian sumber-sumber 
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pembiayaan alternatif untuk mendukung penyelenggaraan  Perguruan Tinggi Badan 

Hukum. 

 

B. UMUM  

1. Persyaratan perancangan Bangunan di Kampus Undip Tembalang 

Sebagai acuan untuk persyaratan pembangunan di lingkungan Kampus Undip Tembalang , 

maka hal-hal yang menjadi perhatian , meliputi : 

 Master Plan Kampus Undip Tembalang 

 Peraturan bangunan setempat dan lainnya yang terkait  

 Pengendalian KDB  

 Pemenuhan Ruang terbuka Hijau 

 dst yg terkait 

2. Ruang lingkup sayembara 

Ruang lingkup sayembara adalah merupakan ide desain atau konsep rancangan Gedung 

Serba Guna (GSG) Universitas Diponegoro yang dapat mengakomodasikan berbagai 

kepentingan maupun penyelesaian penataan massa bangunan yang memuat berbagai 

kepentingan penggunaan ruang(kegiatan wisuda, olah raga, ekshibisi dan kegiatan lainnya 

baik kegiatan privat maupun kegiatan umum dalam skala besar ). 

Ide desain yang disusun setidaknya dapat memberikan arahan rancangan bagi kegiatan 

perancangan lebih rinci (sebagai acuan pelaksanaan pembangunan) yang akan 

ditindaklanjuti setelah kegiatan sayembara tersebut selesai. Penyelesaian desain sebaiknya 

aspiratif dan implementatif kontekstual dengan kondisi eksisting tapak maupun teknis 

mekanisme pelaksanaan pembangunan yang bertahap. 

3. Hadiah sayembara 

Nilai hadiah yang disediakan bagi pemenang sayembara adalah sebagai berikut (nilai belum 

dipotong pajak) : 

 Juara 1   : Senilai Rp. 150.000.000,- 

 Juara 2   : Senilai Rp. 75.000.000,- 

 Juara 3   : Senilai Rp. 25.000.000,- 

 Harapan 1  : Senilai Rp. 7.500.000,- 

 Harapan 2  : Senilai Rp. 7.500.000,- 
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Teknis pelaksanaannya diharapkan bahwa hasil Sayembara Desain Gedung Serba 

Guna (GSG) Undip ini akan dapat memberikan sumbangan berupa Ide Desain maupun 

gambaran pentahapan pembangunan Gedung Serba Guna (termasuk konteks tapak 

sekitarnya)  khususnya  pada kegiatan Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) untuk 

Gedung Serba Guna (GSG) Undip, yang rencananya akan diselenggarakan dalam tahun yang 

sama dengan prioritas pembangunan struktur utama bangunan . 

 

4. Jadwal sayembara 

 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 

 Penjaringan Nominasi    : 24 April 2019 

 Presentasi  Nominasi& Penjurian Final : 3 Mei 2019 

 Penetapan & Pengumuman pemenang  : 3 Mei 2019 

 Pameran Hasil Sayembara   : 3 Mei – 5 Mei 2019 

 

C. KHUSUS  

1. Persyaratan peserta 

 Sayembara ini bersifat terbuka bagi seluruh anggota IAI baik di dalam maupun luar 

negeri.  

 Peserta sayembara harus memiliki Sertifikat Keahlian Arsitektur (SKA)– Madya yang 

masih berlaku (jika dalam perpanjangan harus disertai surat keterangan dalam 

proses perpanjangan dari IAI (asli) dan menyertakan FC SKA nya) 

 Sayembara ini dapat diikuti peserta perorangan maupun kelompok. Untuk peserta 

kelompok, dapat diperkenankan hanya ketua kelompok yang harus memiliki SKA IAI 

(Madya) yang masih berlaku. 1 tim terdiri maksimal 5 orang termasuk ketua. 

 Tiap peserta perorangan maupun kelompok dapat memasukkan lebih dari satu karya 

dengan melakukan pendaftaran yang berbeda.  

 Anggota Panitia Penyelenggara Sayembara, dan Para Juritidak boleh mengikuti 

sayembara ini.  
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2. Pendaftaran peserta 

 Para peserta harus  mendaftarkan diri untuk mengikuti sayembara ini dengan 

memberikan kontribusi uang pendaftaran sebesar Rp. 250.000,-disampaikan melalui 

transfer ke rekening IAI Provinsi Jawa Tengah (an. IAI Jawa Tengah no. rek : 

700112132000 -  Bank Niaga ) atau sesuai yang tertera pada poster Sayembara dan 

bukti pembayaran/transfer bisa dikirimkan ke: sayembara.gsg@gmail.com 

 Kehadiran para peserta dalam acara penjelasan teknis akan dianggap sebagai 

konfirmasi kesediaan untuk mengikuti sayembara ini sampai saatnya pengumpulan 

dokumen sayembara. 

 Kelengkapan persyaratan administratif para peserta akan diperiksa oleh Panitia 

Pelaksana Penyelenggaraan Sayembara saat pra-penjurian pada tanggal23 April 

2019.  

 

3. Penjelasan teknis & peninjauan lapangan 

 Penjelasan teknis sayembara dan tanya-jawab akan dilaksanakan pada tanggal 20 

Maret 2019, pukul 09.30 – 11.00 WIB, di Gedung A Lantai 3, Departemen Arsitektur 

FT UNDIPpejelasan teknis akan diberitahukan kepada para peserta melalui situs 

http://arsitektur.undip.ac.id/sayembara-gedung-serba-guna-undip/ 

 Peninjauan lapangan akan dilaksanakan seusai acara penjelasan teknis. Mengingat 

pentingnya acara tersebut, seluruh peserta sayembara diharapkan dapat 

menghadirinya.  

 Risalah penjelasan teknis dan tanya-jawab tersebut dapat dilihat kembali oleh para 

peserta melalui situshttp://arsitektur.undip.ac.id/sayembara-gedung-serba-guna-

undip/Risalah tersebut merupakan bagian dari dokumen sayembara dan bersifat 

mengikat. Setelah itu pihak penyelenggara tidak akan melayani pertanyaan dari para 

peserta. Tanya jawab by email akan dilayani pada tanggal 20 maret 2019 mulai pukul 

13.00 wib s/d 21 Maret 2019 pukul 15.00 wib, selebihnya para peserta diharap 

memperhatikan dokumen KAK serta berita acara penjelasannya. 

 Para peserta juga diharapkan berinisiatif melakukan survey dan pengamatan sendiri 

terhadap situasi dan kondisi di lokasi tapak perancangan, pengamatan juga terkait 

http://arsitektur.undip.ac.id/sayembara-gedung-serba-guna-undip/
http://arsitektur.undip.ac.id/sayembara-gedung-serba-guna-undip/
http://arsitektur.undip.ac.id/sayembara-gedung-serba-guna-undip/
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potensi dan kemungkinan–kemungkinan yang dapat dikembangkan pada tapak 

sekitar serta lingkungan sekitar secara lebih luas. 

 

4. Tata-cara pemasukan karya sayembara 

1. Pemasukan Karya rancangan dicetak (hardcopy) sesuai dengan ukuran kertas yang 

ditentukan, bersama semua file softcopy nya yang telah dimasukkan dalam media 

CD (untuk keperluan arsip panitia penyelenggara), dikirimkan langsung ke alamat 

Panitia Penyelenggara  

2. Pemasukan karya berupa hardcopy dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan 

administrasi, dalam amplop terpisah, berupa:  

 Hasil scan KTP seluruh anggota  

 Hasil scan SKA Madya IAI bagi salah satu anggota  

 Hasil scan bukti anggota IAI  

 Pakta integritas dan surat pernyataan orisinalitas karya yang  

 sudah ditandatangani  

 Hasil scan NPWP bagi ketua kelompok.  

 Hasil scan bukti lunas iuran anggota Ikatan Arsitek Indonesia  

3. Setiap Peserta/Kelompok boleh mengirimkan karya lebih dari 1 (satu) alternatif 

namun dalam pendaftaran yang berbeda. Tidak diperkenankan 1 karya didaftarkan 

atas 2 nomor pendaftaran yang berbeda;  

4. Bagi para Pemenang, proposal/karya yang diserahkan/dilombakan harus asli dan 

bukan dari hasil plagiasi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari hasil karya 

orang lain;  

5. Seluruh peserta yang memasukan proposal/karya berhak mendapatkan sertifikat 

sayembara.  

6. Seluruh karya yang masuk (hardcopy dan softcopy) menjadi milik panitia 

penyelenggara dan akan dipergunakan untuk keperluan kegiatan yang berkaitan, 

antara lain pameran karya sayembara dan lainnya.  
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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. 5.000.000,00 per kelompok peserta, dan maket menjadi hak 

milik Undip setelah penetapan pemenang). 

Peserta diminta mengunggah karya dengan mekanisme : 

 a. Ketentuan Panel Karya :  

 Maksimum  (delapan) buah Panel karya dalam ukuran A2 disusun secara lansekap.   

 Peserta harus memperhatikan dan mempertimbangkan jenis dan ukuran Font 

agar dapat terbaca jika panel A2 diperkecil menjadi ukuran A3.  

 File panel karya dalam format .jpg/.jpeg; besaran file maksimum 1 MB per 

file/panel.  

 Tata letak gambar mengikuti format penyajian dan tidak diperkenankan 

mencantumkan identitas apapun pada panel.  

 Penamaan file per halaman adalah menurut urutan nomor lembar, dimulai dari 

gambar konsep-konsep, siteplan dst. Contoh :  

Konsep Makro dan Mikro : Panel_01.jpeg Gambar Situasi dan Detail Situasi : 

Panel_02.jpeg Dan seterusnya....  

 Menyertakan data dengan Hi – Resolution gambar – gambar tersebut kedalam CD-

R untuk keperluan dokumentasi Penyelenggaraalam bentuk format .jpeg per 

halaman gambar.  

Karya sayembara dipaparkan dalam delapan lembar gambar berukuran A2 dengan rincian 

sebagai berikut:  

 Lembar 1  

 Gagasan dan konsep perancangan (tanpa skala)  

 Lembar 2  

Blok plan yang memperlihatkan posisi tapak dan rencana blok plannya terkait 

pengembangan lingkungan (skala menyesuaikan) dapat dilengkapi uraian penjelas 

terhadap pola sirkulasi menuju dan dari tapak 

 Lembar 3 

Blok plan yang memperlihatkan zonasi penggunaan ruang pada tapak rencana 

(1:500) – Blok Plan dalama konteks tapak 
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 Lembar 4 

 Rencana tapak/ Site Plan  yang memperlihatkan hubungan ruang antara ruang 

kegiatan, sistem sirkulasi yang memperlihatkan akses internal, akses publik, dan 

lainnya  di dalam keseluruhan komplektapak Gedung Serba Guna (GSG) Undip  

(1:500)  

 Lembar 5 

 Denah bangunan yang memperlihatkan hubungan antar-ruangan dan sirkulasi di 

Gedung GSG Undip (1:200) - kedalaman pra rencana 

 Lembar 6 

 Tampak dan potongan desain (1:200) - kedalaman pra rencana  

 Lembar 7 

Penjelasan konsep skematik struktur utama bangunan dan aplikasi konsep bangunan 

hijau pada Ide Desain GSG Undip (skala menyesuaikan) 

 Lembar 8 

 Perspektif keseluruhan dan detail yang dianggap perlu untuk ditampilkan dalam 

rangka menjelaskan konsep rancangan yang terintegrasi. 

Gambar-gambar pada tiap lembar harus disusun dalam posisi landscape dan diberi nomor 

sesuai urutannya di sudut kanan bawah. Tiap lembar gambar kemudian ditempelkan pada 

panil impraboard berukuran A2. Selanjutnya seluruh panil dimasukkan ke dalam amplop 

besar berukuran A2, lalu ditutup rapat dengan lakban dan dikirim ke alamat Panitia 

Pelaksana Penyelenggaraan Sayembara. Disertai identitas peserta dalam amplop tertutup 

lainnya. 

5. Identitas peserta dan karya sayembara.  

 Untuk menjaga anonimitas, para peserta tidak boleh membubuhkan identitas dalam 

bentuk apapun pada tiap lembar gambar kecuali judul dan nomor gambar. Para 

peserta juga tidak boleh membubuhkan identitas dalam bentuk apapun pada 

amplop besar yang berisi lembar-lembar gambar.  

 Identitas para peserta harus diketik dalam kertas berukuran A4 HVS dan 

ditandatangi oleh yang bersangkutan, atau oleh ketua kelompok apabila peserta 

merupakan kelompok. Identitas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop 

berukuran A4 bersama dengan bukti identitas, yaitu fotocopy : KTP, Kartu Anggota 
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IAI serta SKA yang masih berlaku. Amplop tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 

amplop besar berukuran A2 yang berisi lembar gambar yang telah diberi lapisan 

impraboard. Pada amplop berukuran folio tersebut juga tidak boleh dibubuhkan 

apapun.  

 Korespondensi melalui alamat email oleh peserta hanya diperkenankan untuk 

menanyakan kejelasan teknis dan dalam batas waktu tertentu. Semua email yang 

masuk akan diinformasikan ulang (berupa berita acara penjelasan sebagaimana 

prosedur yang ditetapkan melalui website http://arsitektur.undip.ac.id/sayembara-

gedung-serba-guna-undip/ sehingga seluruh pendaftar yang tidak mempunyai / 

mengirimkan pertanyaan dapat mempunyai informasi yang sama. 

 Pelanggaran atas peraturan ini akan mengakibatkan diskualifikasi karya peserta yang 

bersangkutan.  

 

6. Batas waktu penyerahan karya sayembara.  

Karya sayembara dapat dikirimkan / dimasukkan mulai  pada tanggal 21 Maret 2019 

s/d 22 April 2019 secara fisik produk dokumen  (bukan cap pos), selambat-lambatnya 

pukul 15.00 WIB di Sekretariat Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Sayembara 

dengan alamat sebagai berikut:  

Sekretariat Sayembara Ide Desain Gedung Serba Guna ( GSG) Undip 

Gedung C (gedung Pandelaki)  lantai 1, Departemen Arsitektur FT UNDIP 

Jl. Prof Sudarto, Tembalang, Semarang, 50275 

Contact persons:  

Bangun hp. 081229999446 

Hasan hp. 08985540771 

 

 

7. Diskualifikasi peserta dan karya sayembara 

 Peserta yang memasukkan karya dengan tidak mematuhi ketentuan seperti yang 

tertera dalam tata-cara pemasukan karya sayembara akan terkena diskualifikasi 

sehingga hasil karyanya tidak akan dinilai oleh para juri.  

http://arsitektur.undip.ac.id/sayembara-gedung-serba-guna-undip/
http://arsitektur.undip.ac.id/sayembara-gedung-serba-guna-undip/
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 Peserta yang tidak dilengkapi bukti identitas sebagaimana yang tertera dalam 

identitas peserta dan karya sayembara juga akan terkena diskualifikasi sehingga hasil 

karyanya tidak akan dinilai oleh para juri.  

8. Panitia pelaksana.  

Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Sayembara ini adalah Ikatan Arsitek Indonesia 

(IAI)Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Direktorat Aset dan Pengembangan 

UNDIP.Seluruh kegiatan penyelenggaraan sayembara ini dikoordinasikan oleh sekretariat 

yang beralamat di:  

Sekretariat Sayembara Ide Desain Gedung Serba Guna (GSG) Undip Semarang 

Gedung C lantai 1, Departemen Arsitektur FT UNDIP 

Jl. Prof Sudarto, Tembalang, Semarang, 50275 

Website: arsitektur.undip.ac.id dan iai-jateng.org 

Email: sayembara.gsg@gmail.com 

 

9. Juri 

Penilaian karya dilakukan oleh 7 (tujuh) orang juri yang terdiri dari :  

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

 Ir. Endy Subijono, IAI., AA 

 M. Archica Danisworo, ST, IAI 

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

 Ir. Adrianto P. Adhi 

 Rektor Universitas Diponegoro sebagai Juri kehormatan 

 

10. Kriteria penilaian 

Dewan juri akan melakukan penilaian atas dasar butir-butir sebagai berikut:  

a. Keserasian tapak dan desain konfigurasi bangunan dan blok massa bangunan lainnya 

yang potensial dibangun pada tapak, serta ruang terbuka dengan konteks 

permasalahan lokasi / tapak serta penggunaan ruang. Terkait kemungkinan 

pengembangan kawasan dimana GSG ini berada yang terintegrasi dengan fasilitas 

lain yang dimungkinkan. 
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b. Kesatuan pengolahan zonasi dengan sirkulasi dan keserasian bentuk massa 

bangunannya.  

c. Kejelasan kebutuhan, persyaratan dan standar yang berlaku termasuk tanggapan 

terhadap arahan program ruang yang diberikan .  

d. Analisis tapak dan identifikasi masalah.  

e. Konsep perancangan. 

f. Konsistensi antara program ruang, pemenuhan kebutuhan, konsep dengan 

rancangan arsitektur.  

g. Estetika rancangan.  

h. Penataan ruang luar dan site development.  

i. Konsep pentahapan pembangunan dan pendekatan estimasi biaya pembangunan 

sesuai tahapan (khususnya untuk Gedung Serba Guna Undip terkait pembangunan 

tahap I untuk struktur bangunan) 

j. Kemampuan karya rancangan untuk dilanjutkan menjadi dokumen DED.  

 

11. Hasil Penjurian 

Karya pemenang pertama (Juara 1) dalam sayembara ini akan dilibatkan dalam proses 

penyampaian (transfer gagasan)  untuk penyiapan pelaksanaan pembangunan sebagai 

tahapan berikutnya dari kegiatan pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) Undip (TA 2019) 

yang pelaksanaannya akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Aset dan Pengembangan 

Universitas Diponegoro. 

 

12. Pameran 

Seluruh karya peserta sayembara akan dipamerkan oleh Panitia kepada masyarakat. Waktu 

dan tempat pameran akan ditetapkan kemudian oleh instansi terkait.  

 

13. Hak cipta 

 Hak cipta karya nominasi 5 besar dalam sayembara ini menjadi milik Universitas 

Diponegoro. 

 Hak cipta karya para peserta lainnya tetap dimiliki yang bersangkutan. Akan tetapi 

Universitas Diponegoro berhak memakai karya-karya tersebut untuk kepentingan 

publikasi dan pameran.  
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D. LAMPIRAN  

Data Gedung Serba Guna Undip : 

1. LUASAN TAPAK 

Yang mencakup keseluruhan bangunan gedung Serbaguna dengan fasilitas 
penunjangnya seluas ± 13.411 m2  pada bidanglahan/tapak ± 24.000 m2, dengan rincian 
perkiraan luasan kebutuhan ruang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROGRAM RUANG 

No  Ruang  Kapasitas  Stand art  Luas (m2)  

1 
Ruang  

8000 
0,9m2 

8640 
Convention  Utama Flow20% 

2 Pre-Function Lobby   20%  X ruang utama 1512 

3 Main Lobby 1890 orang 0,8 1512 

4 Ruang VIP 20 orang 3m2/ orang 60 

5 Lavatory VIP Pria   1 m2  7 

    

1 urinoir  2m2  

  

1 wastafel  0,6 m2  

 
Flow20%  

Wanita  
 

3 Kloset  2m  

1 Washtafel 0,6 m2  

  Flow20% 
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6 R. Proyektor 2 unit 13 mL  26 

7 R. Penterjemah 3 operator 6 m'/orang 18 

8 R. Kamera TV 3 operator 6 m'/orang 18 

9 R. Tata lampu 4 operator 3 m'/orang 12 

10 R. Sound system 1 unit 7.2  m'/orang 7,2 

11 Stage 1 unit 
20%  luas convention 

1530 
/unit 

12 R. lnformasi 2 orang 2 m'/orang 4 

13 Ruang Persiapan  10 orang 3,6 m2  36 

14 Gudang Perabot  500 kursi  36m2  36 

15 Lavatory pria'  

15 urinoir  1 m2  

52,8 

10 wastafel  2m2  

15 kloset  0,6 m2  

 
Flow20%  

  
 

16 Lavatory wanita  

10 wastafel  2m2  

34,8 
15 kloset  0,6 m2  

 
Flow20%  

  
 

No  Ruang  Kapasitas  Stand art  Luas (m2)  

1 Ruang exhibition 50 
9-15 m2/stand  

900 
Sirkulasi 20 % 

2 Pre function   
0,8 

270 
m2Flow20% 

3 Gudang alat dan perabot   36 m2 / unit 36 

4 Loading deck   
5 % dari luas  

45 
ruang exhibition 

5 Lavatori pria 

3 urionir  1m2  

11.52 
3 kloset  2 m2  

1 wastafel 0.6 m2  

  Flow 20 % 

6 Lavatori wanita 

3 wastafel   0.6 m2  

6.96 2 kloset 2 m2  

  Flow 20 % 

No  Ruang  Kapasitas  Stand art  Luas (m2)  

1 Ruang Sidang Kecil 60 
0.9/m2 

64,8 
flow 20% 

2 Ruang Sidang Besar 150 
0.9/m2 

162 
flow 20% 

3 restoran 150 2 m2 / orang 300 

4 Toko sovenir 1 unit 45 m2/unit 23 

5 
Cafe and snack  

1 unit 2 m2/ orang 45 
bar 
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6 Information counter 2 orang 14 m2 / unit 4 

7 Busines center 1 unit 14 m2 / unit 14 

8 Registrasion counter 1 unit 14 m2 / unit 14 

9 Media room 1 unit 23 m2 / unit 23 

10 Medical room 1 unit 23 m2 / unit 23 

11 Copy room 1 unit 2.25  m2 / unit 22.5  

12 Lavatori pria  2 unit  7   m2 / unit  14 

13 Lavatori wanita  2 unit  8  m2 / unit  16 

No  Ruang  Kapasitas  Stand art  Luas (m2)  

1 Ruang Direktur 1 30m2 30 

2 
Ruang   

1 unit  14,5 m2 14.5 
Sekertariatan 

3 

Ruang  Div. 1 kadiv  

4m2 20 Pemesaran 1 sekertaris  

  3 staff  

4 
Ruang  Div. 1 kadiv  

4 m2/ orang 20 
Humas 4 staff  

5 
Ruang  Div. 1 kadiv  

4 m2/ orang 24 
Teknis 4 staff  

6 
Ruang Div.  

2 orang 4 m2 / unit 8 
Administrasi 

7 Costumer Service 2 orang   10 

8 Ruang Rapat 30 orang 2m2 60 

9 Lavatori pria  2 unit  7   m2 / unit  14 

10 Lavatori wanita  2 unit  8  m2 / unit  16 

No  Ruang  Kapasitas  Stand art  Luas (m2)  

1 Mushola 200 orang 
1,03 m'  

206 
/orang 

2 Tempat wudlu 20 unit 
0.56 m'  

11,2 
/unit 

3 Pos keamanan 2 unit 6 m' /unit 12 

4 Locker karyawan 2 unit 10m< /unit 20 

5 Gudang 1 unit 20m' /unit 20 

6 Lavatory pria 2 unit 
1.68 m2/unit 

4 

 

7 Lavatory wanita 2 unit 
1.68 m2/unit  

4 

 

8 Dapur restoran 150 orang 
0,4 m' / kursi 

60 

 
9 Workshop 1 unit 60 m2 60 

10 Gudang alat   2 unit  5 m'  10 

11 R. cleaning and service  25 orang 1 m2/orang  25 
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12 Laundry  1 unit  46 m< 46 

13 R. Linen  15 rak  2,4 m' /rak  36 

14 Pantry  1 unit  30m£  90 

15 R. genset  1 unit  40 m'  40 

16 R. pompa  1 unit  20m< 20 

17 R. panel listrik  1 unit  5 m'  5 

18 R. mesin AC  1 unit  24 mL 24 

19 Tangga darurat  6 unit  6,2 m< 37,2 

20 R. Chiller  1 unit  20m'  20 

21 R.PABX 1 unit  5 m'  5 

22 R. fire service tank  1 unit  20m< 20 

23 Gudang teknis  1 unit  20m< 20 

 

Catatan : 

a. Dimungkinkan untuk penambahan fasilitas pendukung seperti hotel, mall, dsb – 
menjadi pertimbangan peserta satyembara dan diperkenankan untuk memberikan 
visualiasi berupa kedalaman blok massa bangunan sehingga dapat digambarkan 
integrasinya dengan GSG 

b. Luasan sebagai gambaran kebutuhan dimungkinkan penambahan atau 
pengurangan luasan (dapat disesuaikan, program diatas adalah kebutuhan 
minimal) 

 

3. LAMPIRAN FOTO LOKASI 
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4. LAMPIRAN GAMBAR TAPAK (FORMAT AUTOCAD) 

File terlampir 

 

PENUTUP 

 

Hal-hal lain yang belum jelas dan tercantum dalam KAK dan lampiran - lampirannya, akan 

ditetapkan kemudian.  

 

Semarang, 11 Maret 2019 

Universitas Diponegoro dan Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Tengah 

Selaku Penyelenggara 

Kegiatan Sayembara Ide Desain Gedung Serba Guna Undip 
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LAMPIRAN ADMINISTRASI 

LAMPIRAN 1 

PAKTA INTEGRITAS 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama         : ………………………………………………………(Nama sah peserta kelompok) 

No. Identitas: ………………………………………………………………(No. KTP/SIM/Passport) 

Jabatan Pekerjaan: …………………………………………………………………………………… 

Bertindak untuk :………………………………………………………(cantumkan atas kelompok) 

 

Dalam rangka kegiatan Sayembara Ide Desain Gedung Serbaguna Universitas Diponegoro, 

dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 

2. Akan mengikuti proses pelelangan secara bersih, transparan dan profesional untuk  

memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  

3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia 

menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam DaftarHitam, 

digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. 

 

…………,…………..2019 

 

 

(………………………….) 

** tanda tangan dan nama jelas 

Ketua Kelompok  

 

** dibuat oleh semua peserta sayembara (ketua dan anggota kelompok) 
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LAMPIRAN 2 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama   :    

No. Pendaftaran : 

AlamatEmail  : 

No. anggota IAI : 

No. SKA  : 

No. KTP  : 

No. NPWP  : 

Jumlah Desain  : 

Dengan ini menyatakan:  

1. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Sayembara Ide Desain Gedung Serba 

Guna UNDIP tahun 2019 yang saya sampaikan merupakan karya saya sendiri dan 

bukan hasil penjiplakan atau meniru (plagiat) atau bertentangan dengan HAKI dan 

belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi desain lainnya.  

2. Saya bersedia menyerahkan hasil karya sebagaimana dimaksud pada point 1 sebagai 

milik Universitas Diponegoro termasuk hak ciptanya.  

3. Jika kemudian hari pernyataan saya tersebut terbukti tidak benar, maka saya 

bersedia dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.  

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

.................., ......................2019  

Meterai 6000 dan tanda tangan  

 

(..........................................) 
** tanda tangan dan nama jelas 

Ketua Kelompok  

** dibuat oleh semua peserta sayembara (ketua dan anggota kelompok  


