
SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA DESAIN LOGO  

HARI JADI KE-20 KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

 

1. KETENTUAN UMUM  

A. Pengertian  

1. Penyelenggara Lomba Desain Logo Hari Jadi Ke-20 Kabupaten Belitung Timur adalah 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur.  

2. Dewan Juri adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Belitung Timur yang bertugas menilai dan menetapkan 

pemenang.  

3. Peserta Lomba adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan.  

B. Persayaratan Peserta  

1. Terbuka untuk umum, WNI, atas nama Perseorangan. Dibuktikan dengan foto KTP. 

2. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran.  

3. Wajib untuk Follow/ Subcribe Instagram dan youtube @diskominfobeltim 

4. Tertutup bagi pegawai/karyawan Diskominfo Beltim dan Winner Print.  

C. Persyaratan Umum  

1. Logo yang dinyatakan sebagai pemenang secara sah, berhak digunakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk seluruh kegiatan yang berhubungan 

dengan Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur.  

2. Panitia Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur berhak untuk melakukan revisi dan 

penyempurnaan baik bentuk, ukuran maupun warna.  

3. Hak Cipta Logo tetap menjadi milik peserta.  

4. Karya yang diterima harus lengkap mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan, 

apabila tidak memenuhi syarat, karya akan didiskualifikasi dan tidak diikutsertakan 

dalam penilaian.  



5. Peserta wajib memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi 

pelanggaran atas peraturan dan ketentuan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

peserta.  

D. Persyaratan Administrasi dan Teknis  

1. Setiap peserta hanya dapat mengirimkan 1 desain logo dan 1 lembar konsep. 

2. Desain logo dalam format PNG, ukuran latar bidang logo: A4 (3508 x 2480 px), ukuran 

logo menyesuaikan bidang latar, resolusi logo 300 dpi.  

3. Pada lembar desain logo. Peserta dilarang mencantumkan nama/identitas. Nama 

perancang ditulis di lembar konsep logo. 

4. Konsep logo diketik di kertas A4 huruf Tahoma 11 dengan jarak spasi 1,5, maksimal 

2.000 karakter (termasuk spasi). 

5. Penampilan logo sederhana, mudah diingat, fungsional, dan aplikatif diterapkan pada 

berbagai kemungkinan teknik dan media, baik dua dimensi maupun tiga dimensi. 

6. Logo harus dapat menggambarkan  tema “Berkarya Untuk Negeri“. 

7. Karya orisinal buatan pribadi dan tidak mengandung unsur SARA dan politik. 

8. Logo belum pernah dipublikasikan/diikutkan dalam perlombaan/sayembara desain 

logo selain perlombaan ini. 

9. Pendaftaran dan Pengiriman desain logo mulai tanggal 1-23 Desember 2022 (Pada 

jam kerja Pkl. 08.00-16.00 WIB), dengan melakukan pengisian formulir pendaftaran 

dan unggah desain logo beserta lembar konsep ke website resmi Pemerintah 

Kabupaten Belitung Timur “Lawang Beltim” dengan alamat www.beltim.go.id atau 

link https://bit.ly/logohutbeltim.  

2. KETENTUAN LOMBA 

A. Penjurian  

"Selama proses lomba berlangsung, penyelenggara tidak melayani surat menyurat kecuali 

sebatas pengiriman/penerimaan dokumen yang dibutuhkan di dalam persyaratan. 

Keputusan Dewan juri tidak bisa diganggu gugat."  

 

http://www.beltim.go.id/
https://bit.ly/logohutbeltim


B. Penilaian  

1.  Kesesuaian Logo dengan Tema. 

2.  Orisinal karya dan keunikan. 

3. Aspek praktis pengaplikasian Logo pada berbagai media. 

4. Unsur estetika Logo.  

C. Penetapan Calon Pemenang  

Penetapan calon pemenang dilaksanakan Dewan Juri berdasarkan urutan penilaian 

tertinggi. Pengumuman pemenang diumumkan pada 27 Desember 2022 melalui 

Instagram @diskominfobeltim, website resmi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 

“Lawang Beltim”  www.beltim.go.id,  dan surel.  

3. PEMBATALAN/DISKUALIFIKASI PEMENANG  

Pemenang dapat dibatalkan atau didiskualifikasi apabila: 

1. Terbukti bahwa karya (konsep dan/atau visual) adalah bukan orisinal, menyontek, 

meniru. 

2. Terbukti bahwa peserta adalah pegawai atau bagian dari instansi/Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Belitung Timur dan Winner Print.  

 

http://www.beltim.go.id/

