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LOMBA DESAIN 
PINTU MASUK 

KABUPATEN BANTUL

Ikutilah.....!

Pengumpulan karya desain  mulai 
1 Maret 2013 s/d 24 Mei 2013

“Mempromosikan dan memasarkan potensi, 

keunikan, dan identitas Bantul lewat bentuk 

bangunan pintu masuk”

Menangkan hadiahnya.....!

Juara I : Rp. 15.000.000,- *

Juara II : Rp. 12.000.000,- *

Juara III: Rp. 10.000.000,-*

*pajak ditanggung pemenang

Semua peserta yang lolos syarat teknis 

administrasi mendapatkan sertifikat yang 

bisa diambil di sekretariat 

Sekretariat Lomba Desain Pintu Masuk Kabupaten Bantul
Bidang Dalitbang Bappeda Bantul

Jl. RW Monginsidi No 1 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Contact Person :
 Karman, A.Md. (no HP. 081328016213) atau 

 Heru Prasetya, ST (no hp. 0812 2776811) 

Informasi lengkap lomba via internet:

http://lombadesainpintumasukdan
logobrandingbantul.wordpress.com



PELAKSANAAN LOMBA

 Batas Akhir Pengumpulan Karya Desain Pintu Masuk:  

hari Jumat 24 Mei 2013 Pukul 14:30. 

 Pengumuman seleksi 10 besar hari Rabu 5 Juni 2013 

pukul 15.30 di 

http://lombadesainpintumasukdanlogobrandingbantul.w

ordpress.com/ 

 Presentasi 10 besar desain pintu masuk di hadapan juri 

dan stakeholder hari Rabu 12 Juni 2013 mulai pukul 

09.00 di Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul 

 Pengumuman Akhir Pemenang: hari Sabtu 20 Juli 2013 

lewat 

http://lombadesainpintumasukdanlogobrandingbantul.w

ordpress.com/  

KATEGORI PESERTA 

 Pelajar SMA/SMK/MA/sederajat 

 Mahasiswa 

 Akademisi

 Praktisi

 Masyarakat Umum 

SYARAT PESERTA 

 Perorangan atau tim maksimal 3 orang/tim 

 Anggota tim yang terdaftar tidak bisa diganti dengan 

alasan apapun 

 Peserta bersedia mengikuti rangkaian acara dan 

prosedur kompetisi 

 Juri dan panitia tidak diperkenankan mengikuti lomba 

ALAT DAN BAHAN 

 Media tampilan gagasan dalam wujud soft copy 

(CD/DVD).

 Pada saat presentasi 10 besar, peserta membawa 

sendiri laptop dan peralatan yang dibutuhkan. Lcd 

disediakan panitia.

KRITERIA 

 Sederhana, menarik, inovatif, dan mudah diingat. 

 Design Gerbang Pintu Masuk (Gapura) merupakan karya asli 

dan tidak mencontek karya lain 

 Design Gerbang Pintu Masuk (Gapura) belum pernah 

dipublikasikan dan disayembarakan sebelumnya 

 Desain Gerbang Pintu Masuk (Gapura) wajib mencantumkan 

tulisan Kabupaten Bantul

 Dapat dibangun pada salah satu dari 3 lokasi yang sudah 

ditentukan, yakni perempatan Lingkar Selatan Druwo di 

Jalan Parangtritis, perempatan Lingkar Selatan Dongkelan di 

Jalan Bantul dan di Jalan Sedayu sebelah timur Jembatan 

Bantar 

 

SYARAT DAN KETENTUAN

 Setiap peserta boleh mengirimkan lebih dari satu desain. 

Pilihannya adalah desain gerbang pintu masuk untuk 

perempatan Druwo atau perempatan Dongkelan.

 Peserta wajib melampirkan Surat Pernyataan yang 

menjelaskan bahwa desain gerbang pintu masuk yang 

dilombakan adalah karya sendiri, belum pernah 

dipublikasikan dan belum pernah dilombakan sebelumnya 

 Melampirkan identitas diri, berupa nama lengkap, alamat, 

pekerjaan, nomor handphone/telp, alamat email dan 

fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya 

 Design gerbang pintu masuk dalam perspektif 3D, bisa 

dilakukan secara manual maupun digital.

 Design gerbang pintu masuk meliputi : denah, tampak 

depan, tampak samping, dan tampak belakang 

 Spesifikasi bahan bangunan dicantumkan pada gambar 

design

 Dilampiri penjelasan rancangan desain pintu masuk (Nama 

Pintu Masuk, Latar Belakang Penamaan, Makna dan Falsafah 

Desain, Kekuatan Daya Tarik Desain)

 Setiap desain yang telah dikumpulkan menjadi milik panitia 

penyelenggara. 

 Panitia berhak melakukan penyempurnaan atas desain logo 

yang terpilih sebagai pemenang

LOKASI

1. Perempatan ringroad jalan Parangtritis (Ndruwo),  20 meter ke 

selatan, lebar jalan 11 meter, luas space bangunan pintu masuk 

(gapura) 12 m x 5 m disisi kanan kiri jalan.

2. Perempatan ringroad jalan Raya Bantul (Dongkelan), 10 meter ke 

selatan, lebar jalan 11,8 meter,  luas space bangunan pintu masuk 

(gapura) 15 m x 15 m (satu sisi barat saja).

3. Jalan Sedayu (100 m sebelah timur jembatan Bantar) lebar jalan 12 

meter, luas space bangunan pintu masuk (gapura)15 m x 7 m disisi 

kanan kiri jalan.

TEKNIK PENGUMPULAN

 Dikumpulkan dalam bentuk Softcopy atau CD/DVD dalam format 

CDR, PSD, JPEG, GIF, atau PDF beserta hasil cetak desain dalam 

ukuran kertas A2, diserahkan pada saudara Saudara Karman,A.Md 

(no hp 0813 28016213) di Bidang Dalitbang Bappeda Bantul 

paling lambat 24 Mei 2013.

 Pengiriman bisa dlaksanakan via pos paling lambat tanggal 20 

Mei 2013 cap pos kepada: 

                Sekretariat Lomba Desain Pintu Masuk  

                Kabupaten Bantul

                Bidang Dalitbang Bappeda Bantul

                Jl. RW Monginsidi No 1 Bantul

                Daerah Istimewa Yogyakarta

 Soft copy bisa dikirim via alamat email di 

lombadesainbantul@yahoo.com (hard copy tetap harus 

disampaikan ke panitia sesuai ketentuan) 

TEKNIK PENILAIAN

1. Desain pintu masuk (gapura) mampu merepresentasikan image 

Kabupaten Bantul 

2. Kreasi yang inovatif dan memiliki makna 

3. Kesesuaian desain dengan kondisi existing  

4. Desain harus sinkron dengan maksud dan tujuan lomba

SISTEM SELEKSI DAN PENJURIAN LOMBA

 Seleksi awal adalah seleksi administrasi dilakukan oleh panitia. 

 Seleksi kedua dilakukan oleh dewan juri untuk mencari 10 besar.

 Seleksi akhir dilakukan oleh dewan juri untuk mencari 3 urutan 

terbaik.

 Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

Informasi lengkap lomba bisa dilihat di : 

 http://lombadesainpintumasukdanlogobrandingbantul.wordpress.com

Contact Person :

 Karman, A.Md. (no HP. 081328016213) atau 

 Heru Prasetya, ST (no HP. 0812 2776811) 
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