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A. NAMA KOMPETISI 

“Kompetisi Desain Interior ‘New Normal’ Cafe” 

 

B. KETENTUAN UMUM 

a. Peserta merupakan tim, terdiri atas 2 sampai 3 orang mahasiswa aktif Program 

Studi Desain Interior (berasal dari universitas/institut/sekolah tinggi yang sama) 

di Indonesia. 

b. Setiap anggota tim melampirkan hasil foto/scan kartu mahasiswa yang masih 

berlaku. File digabung dalam bentuk PDF dan dikirimkan sesuai ketentuan 

panitia. 

c. Peserta wajib follow instagram @univ_esaunggul dan @diesnatalis.ueu serta 

secara berkala memantau website fdik.esaunggul.ac.id untuk mendapatkan detail 

informasi mengenai kompetisi yang diadakan. 

d. Hasil karya harus orisinal dan belum pernah diikutsertakan pada kompetisi sejenis 

lainnya. Peserta harus melampirkan surat keterangan pernyataan orisinalitas. 

e. Hasil karya belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun sebelumnya 

f. Hasil karya yang diikutsertakan pada kompetisi ini akan menjadi hak panitia. 

Panitia berhak mempublikasikan, mencetak, dan memamerkan karya-karya 

peserta terkait publisitas dan keberhasilan acara kompetisi ini nantinya. 

g. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

C. TEMA 

Tema utama dalam kompetisi ini, yaitu: “NEW NORMAL”.  

Tema desain dalam kompetisi ini, yaitu dibebaskan kepada para peserta. 

 

D. ALUR PENDAFTARAN 

a. Peserta mengakses website www.fdik.esaunggul.ac.id 

b. Kemudian mengakses laman “lomba” dibagian kiri atas website 

http://www.fdik.esaunggul.ac.id/


c. Peserta mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan karyanya sesuai ketentuan 

d. Peserta akan menerima notifikasi melalui e-mail 

e. Peserta yang telah mendaftar dianggap menerima dan menyetujui seluruh 

persyaratan kompetisi 

 

E. KETENTUAN KHUSUS 

a. Peserta mendesain interior cafe di suatu daerah di Indonesia dengan luas area 30-

40 m2 (1 lantai). 

b. Desain interior cafe yang dikerjakan, antara lain: 

i. Konsep Desain: menjelaskan latar belakang, masalah, solusi desain, tema 

desain yang digunakan. 

ii. Konsep Furnitur: menjelaskan pemilihan furnitur yang digunakan dan gambar 

skema furnitur. 

iii. Konsep Material dan warna: menjelaskan pemilihan material dan warna yang 

digunakan serta gambar skema material dan warna. 

iv. Gambar Presentasi berwarna: gambar layout, 2 buah gambar perspektif 

ruangan, dan gambar tampilan 3D ruang secara keseluruhan.  

c. Karya desain boleh dibuat secara manual atau digital, maupun gabungan 

keduanya. 

d. Hasil karya dibuat dalam bentuk 2 buah poster A3 (screen resolution 842 pixels x 

1191 pixels) dengan total ukuran file 30 MB. 

e. Pada setiap bagian bawah poster mencantumkan identitas karya, berupa: 

i. Judul karya dan lokasinya 

ii. Nama mahasiswa (seluruh anggota tim) 

iii. Asal universitas/institut/sekolah tinggi 

f. File digabung dalam bentuk PDF dan dikirimkan ke website pendaftaran. 

 

F. ASPEK PENILAIAN 

No. Aspek Penilaian Uraian Bobot 

1 Konsep Desain 
Kesesuaian desain interior yang dibuat 

dengan tema utama dan tema desain 
30 % 

2 Konsep Furnitur 
Korelasi pemilihan furnitur dengan 

tema utama dan tema desain 
20 % 



3 
Konsep Material dan 

Warna 

Korelasi pemilihan material dan warna 

dengan tema utama dan tema desain 
20% 

4 Gambar Presentasi 
Pengaturan organisasi ruang, proporsi 

ruang, ergonomi dan antropometri 
20 % 

5 Tampilan Poster Presentasi gambar secara visual 10 % 

 

G. TIMELINE KOMPETISI 

- Pendaftaran dan pengiriman karya : 15 Oktober s.d. 30 November 2020 

- Penilaian babak penyisihan  : 1 Desember s.d. 10 Desember 2020 

- Pengumuman peserta 10 besar  : 11 Desember 2020 

- Presentasi peserta 10 besar  : 14 Desember s.d. 17 Desember 2020 

- Pengumuman pemenang   : 18 Desember 2020 

 

H. HADIAH 

1. Seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat 

2. Hadiah pemenang sebagai berikut : 

Juara 1  : Rp. 1.500.000 & e-Sertifikat Juara 

Juara 2   : Rp. 1.000.000 & e-Sertifikat Juara 

Juara 3   : Rp. 750.000 & e-Sertifikat Juara 

 

I. NARAHUBUNG 

0812-8246-3918 (Admin 1 Kompetisi) 

0857-7357-7263 (Admin 2 Kompetisi) 

0812-8246-3917 (Admin 3 Kompetisi) 


