
Term Of Reference (TOR)  

SAYEMBARA LANDMARK IKONIK 

“ SIDOARJO GEMILANG  “  

TUGU BABALAYAR 

 

 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Sayembara Pembuatan Landmark ikonik 

(Tetenger/Pengingat) di Perempatan Babalayar. Kawasan ini berada di tengah jantung Kota 

Sidoarjo sehingga kehadiran landmark baru diharapkan dapat menjadi oase indera ditengah 

padatnya aktivitas warga. Sayembara ini akan dilaksanakan dengan syarat dan mekanisme 

sebagai berikut : 

 

I. Perihal Sayembara 

1. Judul Sayembara 

 “Sayembara Desain Tugu Babalayar” 

 

2. Kriteria Penilaian 

 Filosofi dan identitas kota (30%). 

 Inovasi, keunikan dan daya tarik (30%). 

 Integrasi pada tapak dan Kawasan sekitar (20%). 

 Kemudahan dalam realisasi (20%). 

 

3. Persyaratan Sayembara 

 Persyaratan administrasi bagi peserta sayembara meliputi: 

a. Sayembara ini berskala nasional serta terbuka bagi peserta internasional dan 

bersifat terbuka bagi arsitek profesional, arsitek lanskap, perorangan, 

mahasiswa dan umum. 

b. Sayembara dapat diikuti sebagai perorangan dan tim, dengan anggota tim 

berjumlah maksimum 3 (tiga) orang termasuk ketua. Tim dapat gabungan 

profesional, mahasiswa, perorangan, atau konsultan. 

c. Peserta dapat mengirimkan karya lebih dari 1 (satu) desain. 

d. Juri dan Panitia tidak diperkenankan mengikuti sayembara. 

e.  Peserta repost Poster Sayembara di Story dan Feed di Instagram dan 

mention @krth.sidoarjo @dlhksidoarjo. 

f. Peserta dengan like terbanyak di Instagram akan terpilih menjadi juara 

favorit. 

  



4. Jadwal Sayembara 

 Pendaftaran dan pengumpulan karya : 7 April – 5 Mei 2022 

 Penjelasan Teknis Sayembara   : 11 April 2022 

 Penjurian Tahap 1    : 7 - 12 Mei 2022 

 Pengumuman 5 Besar    : 14 Mei 2022 

 Presentasi dan Penjurian Tahap 2  : 17 Mei 2022 

 Pengumuman Pemenang   : 20 Mei 2022 

 

5. Juri Sayembara 

 Sayembara akan dinilai oleh Tim Juri yang terdiri dari : 

1. Ar. Gayuh Budi Utomo, IAI. (Ketua IAI Jawa Timur) 

2. Zaky Umara, S.T. MALA. IALI (Profesional IALI Jawa Timur) 

3. F.X. Sukarno (Budayawan Sidoarjo) 

 

6. Hadiah Sayembara 

 Sayembara ini berhadiah : 

 Juara 1 :  Uang Tunai Rp. 30.000.000,00 dan 

   Piagam Penghargaan Bupati  Sidoarjo 

*Pajak ditanggung pemenang 

 

 Juara 2   : Piagam Penghargaan Bupati Sidoarjo 

 Juara 3   : Piagam Penghargaan Bupati Sidoarjo 

 Juara Favorit : Piagam Penghargaan Bupati Sidoarjo 

 

7. Sifat Sayembara 

1. Sayembara ini bersifat terbuka untuk umum bagi peserta internasional dan 

bersifat terbuka bagi arsitek profesional, arsitek lanskap, perorangan, dan 

mahasiswa. 

2. Sayembara tidak dipungut biaya dan gratis. 

3. Peserta dapat mengikuti penjelasan teknis sayembara via zoom (link meeting 

: 408 109 0365, password : DLHK2022) dan atau via youtube (DLHK 

Kab.Sidoarjo). 

4. Desain mengabaikan keberadaan lampu high mass dan pos penjagaan polisi. 

5. Peserta sayembara mengumpulkan formulir pernyataan bersamaan 

dengan karya sayembara via google drive sesuai deadline pengumpulan 

karya yang ditetapkan pada TOR Sayembara. 

  



6. Formulir pernyataan dapat di download pada web dlhk.sidoarjokab.go.id atau 

pada link berikut : 

https://drive.google.com/drive/folders/12jvtZKLgLXOoA2xuqtFRVA-Opm3trt-

G?usp=sharing 

7.  Desain yang terpilih dalam proses penjurian tahap 1 yaitu sebanyak 5 (lima) 

Nominasi. 

 8. Presentasi dan penjurian tahap 2 dilakukan via zoom dan peserta terpilih akan 

menerima pemberitahuan terkait link zoom.  

 9. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

10.  Seluruh materi sayembara menjadi hak guna dan hak cipta karya 

penyelenggara. 

11. Panitia berhak mengubah desain pemenang dengan tanpa menghilangkan ciri 

awal desain. 

12. Hasil Pemenang pertama tidak serta merta akan dijadikan landmark di 

perempatan Babalayar. 

 

8. Gambaran Lahan 

a. Lokasi   : Perempatan Babalayar (Perempatan antara Jalan Teuku 

Umar, Jalan MH. Thamrin, Jalan Diponegoro dan Jalan 

Pahlawan). 

b. Google Maps  : Perempatan Tugu Babalayar / Pos Polisi Babalayar 

 

II. Produk Desain 

1. Ketentuan Umum 

 Desain orisinal merupakan rancangan yang dihasilkan merupakan gagasan asli 

peserta dan bukan tiruan dari rencana tapak yang pernah ada sebelumnya. 

 Obyek yang didesain adalah landmark Kota Sidoarjo berupa Tugu. 

 Pagu pembangunan Tugu Babalayar sebesar Rp. 695.000.000,00 

 Desain tugu diharapkan sesuai dengan pagu pembangunan Tugu Babalayar. 

 Dimensi tugu memperhatikan kemudahan arus lalu lintas disekitar.  

 Desain Tugu mempresentasikan desain yang inovatif, daya ingat (memorable), 

memperhatikan kearifan local dan adaptif. 

 Desain tidak menampilkan bentuk manusia. 

 Desain dapat dibuat dengan software apapupun (tidak dibatasi). 

 Desain yang dikirimkan hanya berupa softcopy dan dikirim via google form 

dengan ukuran maksimal 10 Mb. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/12jvtZKLgLXOoA2xuqtFRVA-Opm3trt-G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12jvtZKLgLXOoA2xuqtFRVA-Opm3trt-G?usp=sharing


 Link google form dapat dilihat pada web dlhk.kabsidoarjo.go.id atau pada link 

berikut : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnGL2fP0NBHWfGeygqKJVX2VPUY

HDuS-AGCpdZjY-lm64sig/viewform?usp=sf_link 

 

2. Ketentuan Panel Karya 

1. Maksimum 6 (enam) buah panel karya dalam ukuran A2 (portrait). 

2. Peserta harus memperhatikan dan mempertimbangkan jenis dan ukuran font 

agar dapat terbaca dengan jelas. 

3. File yang di upload pada google form berupa : 

a. Gabungan panel gambar dalam 1 file (format .pdf) 

b. Surat Pernyataan (format.pdf) 

4. Penamaan gabungan panel gambar adalah KARYA_NAMA PESERTA/TIM. 

5. Penamaan surat pernyataan adalah PERNYATAAN_NAMA PESERTA/TIM 

 

 

3. Daftar Produk Akhir 

1. Penjelasan tema rancangan dan gambaran prespektif utama (Aerial View) 

2. Gambar situasi yang menunjukkan posisi tugu terhadap tapak disekitarnya. 

3. Gambar yang menunjukkan pandangan keempat sisi/arah tugu dan potongan 

tugu secara memanjang dan melintang untuk menunjukkan secara garis besar 

penampang dan system struktur bangunan. 

4. Perhitungan Kasar/Estimasi RAB Desain. 

5. Gambar 3D tidak diwajibkan namun akan memberi nilai tambah. 

 

4. Format Panel 

  

 Keterangan : 

 1 : Logo Pemkab. Sidoarjo 

              2 : Judul Karya Sayembara 

              3 : Skala/Orientasi 

              4 : Logo IAI Jawa Timur / 

         IALI Jawa Timur 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnGL2fP0NBHWfGeygqKJVX2VPUYHDuS-AGCpdZjY-lm64sig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnGL2fP0NBHWfGeygqKJVX2VPUYHDuS-AGCpdZjY-lm64sig/viewform?usp=sf_link

