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TATA CARA PENDAFTARAN

SAYEMBARA DESAIN

GEDUNG 2 KANTOR PUSAT BANK KALSEL

Penyelenggara :

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
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I. PERSYARATAN PESERTA

1. Peserta dapat berupa perseorangan atau berupa tim;

2. Peserta perorangan atau ketua tim (bagi yang berbentuk tim) harus anggota

profesional dengan kualifikasi minimal Ahli Madya (STRA/SKA/SKK Ahli

Madya);

3. Jumlah peserta dalam 1 (satu) tim tidak dibatasi, baik jumlah maupun

kualifikasinya. Ketua tim dapat memasukan personel dari bidang keprofesian

lainnya yang relevan atau mahasiswa untuk menunjang desain yang dihasilkan;

4. Sayembara ini tidak berlaku untuk karyawan/ti di lingkungan Bank Kalsel,

arsitek yang bekerja pada biro arsitek / perusahaan yang terkait dengan

masing – masing dewan juri;

5. Setiap pelanggaran terhadap persyaratan diatas, maka pendaftarannya tidak

akan diterima atau akan langsung di diskualifikasi oleh Panitia Sayembara atas

kepesertaannya.

II. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dibuka Sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 17 Maret

2022, pada pukul 09:00 WITA s.d 16:00 WITA setiap hari kecuali hari Sabtu dan

minggu;

2. Pendaftaran Peserta dalam bentuk tim dilakukan oleh ketua tim;

3. Peserta yang mendaftar / ketua tim menjadi penanggung jawab atas hasil

desain perancangan;

4. Pendaftaran Peserta dilakukan dengan mengirimkan Dokumen Administrasi ke

E-mail Panitia Sayembara di alamat

sayembara_desain_gedung@bankkalsel.co.id;

5. Dokumen Administrasi yang harus disampaikan saat pendaftaran antara lain

(dokumen dalam format pdf) :

a. Scant Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani pendaftar

(fomulir Pendaftaran dapat diunduh di

https://www.bankkalsel.co.id/formulir-pendaftaran.doc);

b. Scant Sertifikat keprofesian dengan kualifikasi minimal Ahli Madya

(STRA/SKA/SKK Ahli Madya), sekurang kurangnya pendaftar/ketua tim,

semua dokumen harus masih berlaku;

c. Scant KTP (Peserta & seluruh Anggota tim).
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6. Kelengkapan persyaratan administratif para peserta akan diperiksa oleh

Panitia Sayembara saat pendaftaran dilakukan;

7. Peserta yang telah lengkap Dokumen Administrasi akan mendapatkan

Dokumen Sayembara antara lain Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Kartu

Peserta yang berisi Nomor Peserta;

8. Dokumen Sayembara akan dikirimkan Panitia Sayembara melalui e-mail yang

disampaikan pendaftar dalam formulir pendaftaran;

9. Setiap 1 (satu) nomor peserta berlaku hanya untuk 1 (satu) karya desain;

10. Peserta dapat mendaftarkan diri/timnya lebih dari 1 (satu) agar mendapatkan

lebih dari 1 (satu) nomor peserta agar dapat mengirimkan lebih dari 1 (satu)

karya desain;

11. Ketua tim diperbolehkan mendaftar untuk diri pribadi atau dengan kelompok

tim yang berbeda;

12. Peserta yang pendaftarannya melebihi jadwal akhir yang telah ditetapkan

Panitia Sayembara maka Pendaftarannya tidak diterima;

13. Selama proses Sayembara ini peserta tidak dipungut biaya apapun;

14. Biaya yang dikeluarkan peserta dalam proses pendaftaran tidak menjadi beban

Panitia Sayembara;

15. Ketidakjelasan dalam proses pendaftaran dapat menghubungi Panitia

Sayembara Bank Kalsel di Telepon (0511) 3350726-28 ext 734.

III. PENJELASAN PEKERJAAN & TINJAUAN LOKASI

1. Penjelasan teknis sayembara dan tanya-jawab akan dilaksanakan 1 (satu) kali

pada hari Jum’at tanggal 28 Januari 2022 pukul 15.00 - 17.00 WITA, melalui

Aplikasi Zoom Meeting, peserta yang telah mendaftar akan diberikan link

Aplikasi melalui pesan WhatsApp, tiap tim hanya diwakilkan 1 (satu) orang;

2. Peserta yang tidak ikut dalam penjelasan pekerjaan tidak menghalangi untuk

dapat menyampaikan hasil desainnya;

3. Risalah penjelasan teknis dan tanya-jawab tersebut akan di email ke masing-

masing peserta yang telah mendaftar sayembara, termasuk bagi peserta yang

tidak mengikuti proses penjelasan pekerjaan;

4. Peserta yang mendaftar setelah selesai berlangsungnya sesi Penjelasan teknis

sayembara tidak diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan diluar

proses pendaftaran, Peserta hanya akan mendapatkan risalah penjelasan



4

teknis;

5. Risalah tersebut merupakan bagian dari dokumen sayembara dan bersifat

mengikat. Setelah itu pihak penyelenggara tidak akan melayani pertanyaan

dari para peserta;

6. Tinjauan ke lapangan dapat dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022

jam 09.00 WITA bertempat di lahan parkir Gedung 1 Bank Kalsel, yang

dikoordinir oleh Panitia Sayembara;

7. Diluar jadwal tersebut, peserta dapat melakukan kunjungan lapangan tanpa

mendapat bantuan apapun dari Panitia Sayembara dan pihak Bank Kalsel,

dengan akses terbatas seperti halnya tamu umum Bank lainnya dan mengikuti

protokol keamanan dari Bank Kalsel;

8. Segala keperluan transportasi, konsumsi dan akomodasi tinjauan lapangan ke

lokasi sayembara ditanggung masing-masing peserta.

IV. KETENTUAN LAINNYA

1. Peserta maupun pemenang yang terbukti mendaftarkan diri dengan data

pribadi palsu atau tidak benar dan melakukan kecurangan dalam kompetisi ini,

maka akan didiskualifikasi dan tidak berhak menerima kompensasi atau hadiah

dalam bentuk apapun;

2. Bank Kalsel dan Panitia Sayembara tidak akan mengganti kerugian yang

dialami peserta atas pemberian imbalan kepada pihak manapun yang

menjanjikan dapat dimenangkan dalam Sayembara ini;

3. Segala keputusan Panitia Sayembara tidak dapat diganggu gugat.
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LAMPIRAN

FORMULIR PENDAFTARAN

(fomulir Pendaftaran dapat diunduh di https://www.bankkalsel.co.id/formulir-

pendaftaran.doc)


