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1. Tema :
Sayembara Maskot dan Jingle
“Gunakan Hak Pilih Anda Dalam Pilkada Sumbawa 2015”
Lomba Cipta dan Baca Puisi / Lawas
“Peran generasi muda dalam Pilkada Sumbawa 2015”
“Pemimpin Daerah dimata Generasi Muda”
“ Pemilih Pemula tentukan masa depan sumbawa ”
“ Pilkada sebagai sarana demokratisasi “
2. Slogan Sayembara
• "Suaramu menentukan Kemajuan Sumbawa"
• “Ayo Memilih untuk Sumbawa”
• “Ayo Memilih Untuk Sumbawa yang lebih baik ”
• “Nasib Samawa ada di-PILIHAN-mu”
• “Samawa Intan Bulaeng, memilih untuk kejayaan Sumbawa”
• “Sumbawa Maju dan lebih baik”
• “Sumbawa Memilih”
3. Persyaratan Peserta
a) Peserta Sayembara Maskot, Jingle dan Lomba Baca Puisi adalah Warga Negara Indonesia
yang beridentitas Kependudukan / Beridentitas Lain (Paspor / Kartu pelajar ) yang
diterbitkan diwilayah Kabupaten Sumbawa
b) Peserta Sayembara Maskot , Jingle dan Lomba Cipta Baca Lawas
Peserta yang berhak mengikuti sayembara / Lomba adalah masyarakat umum, termasuk
Badan Usaha/Asosiasi/Perorangan/Kelompok, Penyedia, Lembaga Pendidikan/Riset dan lainlain. dan peserta terafiliasi dengan Tim Juri dilarang mengikuti sayembara
c) Peserta Lomba Baca Puisi .
Peserta yang berhak mengikuti Lomba adalah Remaja dan pelajar tingkat SLTA dan atau
telah berusia 17 Tahun sampai dengan 21 Tahun pada tanggal 9 Desember 2015
4. Ketentuan Sayembara Maskot dan Jingle
a) Ketentuan Umum
• Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis) dan mendaftarkan diri ke Panitia dengan
mengisi Formulir Pendaftaran yang tersedia di Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa atau
dapat diunduh di website KPU Kabupaten Sumbawa (www.kpud-Sumbawakab.go.id), disertai
penyerahan fotokopi kartu identitas diri (KTP / PASPOR) yang diserahkan bersamaan dengan
karya peserta;
• Setiap peserta boleh mengirimkan lebih dari 1 karya terbaiknya yang merupakan hasil karya
asli dan orisinil yang dapat dipertanggungjawabkan, dan belum pernah dipublikasikan atau
diikutsertakan dalam sayembara apapun, dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang
ditandatangani di atas materai Rp.6.000,• Peserta Lomba Cipta Baca Puisi dan Lawas dapat mendaftarkan diri melalui e-mail dengan
mengirim hasil scan Formulir yang telah diisi dan ditanda-tangani diatas materi Rp.6.000
disertai dengan fotocopy KTP/Kartu Pelajar/SIM/Paspor
Formulir pendaftaran yang asli bermaterai harus diserahkan pada saat Technical meeting
(26 April 2015) dan YANG TIDAK menyerahkan formulir asli tersebut dianggap tidak
mendaftar/digugurkan
( alamat e-mail : kpudsumbawa@gmail.com)
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•

•
•
•
•

•
•
•

•

Kriteria penilaian terdiri dari orisinalitas karya, konsep/ide, kesesuaian tema, dan keindahan
(estetika) serta budaya Daerah Sumbawa.
Setiap peserta hanya berhak menjadi satu pemenang dari setiap kategori sayembara;
Seluruh dokumen dimasukkan dalam amplop cokelat tertutup, tidak boleh dilipat dan pada
sudut kiri atas amplop ditulis “Sayembara Maskot dan Jingle Pilkada Sumbawa 2015”
diserahkan langsung ke:
Panitia Sayembara
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda Nomor 109, Sumbawa Besar
• Pada sisi lain amplop dituliskan nama, alamat peserta sayembara dan menyebutkan jenis
sayembara yang diikuti:
“Maskot Pilkada Sumbawa 2015” untuk Sayembara Maskot;
“Jingle Pilkada Sumbawa 2015” untuk Sayembara Jingle;
“Maskot dan Jingle Pilkada Sumbawa 2015” untuk Sayembara Maskot dan Jingle
Maskot dan Jingle TIDAK BOLEH menggambarkan logo, gambar, warna dan Jargon Partai
Politik / Bakal Calon Peserta Pemilihan;
Maskot dan Jingle yang menjadi pemenang akan dijadikan materi sosialisasi Pilkada
Sumbawa;
Pemenang Sayembara akan dihubungi oleh pihak panitia dalam bentuk surat panitia;
Apabila di kemudian hari diketahui dan terbukti bahwa hasil karya yang ditetapkan sebagai
pemenang, ternyata bukan hasil karya asli peserta, maka pemenang sayembara dibatalkan dan
pemenang harus mengembalikan hadiah yang telah diterima.
Terhadap peserta yang termasuk ke dalam kategori ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku;
Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
Karya yang terpilih menjadi pemenang menjadi hak milik KPU Kabupaten Sumbawa (hak cipta
pada KPU Kabupaten Sumbawa ) dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sosialisasi KPU
Kabupaten Sumbawa. Karya yang tidak terpilih menjadi pemenang akan dikembalikan dan hak
cipta tetap pada peserta;
KPU Kabupaten Sumbawa memiliki hak eksklusif terhadap karya pemenang untuk mengubah
atau menyempurnakan karya yang terpilih sebagai pemenang sesuai dengan kebutuhan.

b) Ketentuan Khusus Sayembara Maskot
• Setiap peserta boleh mengirimkan maksimal 3 (tiga) karya terbaiknya dalam amplop terpisah;
• Desain maskot dapat menyertakan salah satu slogan (kalimat pendek) yang telah disediakan;
• Desain maskot harus mencantumkan logo KPU yang dapat diunduh (download) di website KPU
yang dikombinasikan dengan ciri khas Kabupaten Sumbawa;
• Desain maskot harus menggunakan warna dasar KPU (Cyan: 0, Magenta: 60, Yellow: 100,
Black: 0) sebagai warna dominan;
• Desain maskot harus dibuat dalam 3 (tiga) dimensi yang menampilkan bagian depan, belakang,
dan samping;
• Desain maskot dikirimkan dalam bentuk hardfile (cetak di atas kertas A4) dan softfile
maskot disertakan dalam format JPEG resolusi 72 dan 300 dpi dalam compact disk(CD);
• Desain yang dikirimkan harus disertai penjelasan singkat (maksimal 150 kata) tentang
konsep/ide dari desain maskot diketik di atas kertas ukuran A4, dengan ukuran spasi 1,5 dan
ditulis dengan font yang seragam.
• KPU Kabupaten Sumbawa mempunyai hak ekslusif terhadap karya pemenang untuk mengubah
atau menyempurnakan karya yang terpilih sebagai pemenang sesuai dengan kebutuhan.
c)

Ketentuan Khusus Sayembara Jingle
• Setiap peserta boleh mengirimkan maksimal 3 (tiga) karya terbaiknya;
• Jingle dikirimkan dalam bentuk notasi angka/balok dan lirik dicetak/print out di atas kertas
putih ukuran A4;
• Pesan Jingle antara lain :
 Ajakan untuk Sukseskan Pilkada Sumbawa
 Ajakan menggunakan hak pilih
 Ajakan Pilkada berlangsung dengan jujur, adil dan berkualitas
• Sample rekaman Jingle dibuat dalam format MP3 dengan iringan minimal 1 (satu) alat music
dan atau alat musik tradisional sumbawa, dan softfile dalam Compac Disk (CD);
• Karya Jingle baik melody maupun lirik, belum pernah dipublikasikan secara komersial;
• Durasi Jingle tidak boleh lebih dari 2,5 menit;

•

•
•

Karya Jingle harus disertai dengan penjelasan singkat (maksimal 150 kata) tentang konsep
atau ide dari Jingle diketik di atas kertas A4, 1,5 spasi dan ditulis dengan font yang
seragam;
Peserta, baik perorangan maupun kelompok, harus menyebutkan dengan jelas nama penulis
lirik dan pembuat aransemen;
KPU Kabupaten Sumbawa mempunyai hak ekslusif terhadap karya pemenang untuk mengubah
atau menyempurnakan karya yang terpilih sebagai pemenang sesuai dengan kebutuhan.

5.

Ketentuan Lomba Cipta Baca Puisi
a) Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis) dan mendaftarkan diri ke Panitia dengan
mengisi Formulir Pendaftaran yang ada di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa atau
dapat diunduh di website KPU Kabupaten Sumbawa (www.kpud-sumbawakab.go.id), disertai
penyerahan fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/PASPOR/KARTU PELAJAR)
b) Peserta Wajib menyerahkan teks Puisi yang telah diketik menggunakan Kertas Putih A4
pada terhitung sejak pendaftaran sampai dengan tanggal 25 April 2015 16.00 wita
c) Puisi yang akan dilombakan merupakan hasil karya peserta dan belum pernah dipublikasikan
atau diperlombakan
d) Panjang Karya Puisi antara 20 s.d. 30 larik / baris dan bersifat naratif
e) Karya Puisi akan dibacakan langsung oleh Pencipta / Peserta pada saat perlombaan
f) Penetapan Pemenang merupakan akumulasi dari Penilaian atas karya cipta dan penampilan saat
perlombaan
g) Pesan yang ingin disampaikan dalam isi puisi antara lain
 Mengajak masyarakat untuk menggunakan Hak Pilih
 Mengajak masyarakat untuk memilih Pemimpin yang Jujur, adil dan amanah
 Mengajak masyarakat untuk tidak GOLPUT
h) Karya yang terpilih menjadi pemenang menjadi hak milik KPU Kabupaten Sumbawa (hak cipta
pada KPU Kabupaten Sumbawa ) dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sosialisasi KPU
Kabupaten Sumbawa. Karya yang tidak terpilih menjadi pemenang akan dikembalikan dan hak
cipta tetap pada peserta;

6.

Ketentuan Lomba Cipta Baca Lawas
a) Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis) dan mendaftarkan diri ke Panitia dengan
mengisi Formulir Pendaftaran yang ada di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa atau
dapat diunduh di website KPU Kabupaten Sumbawa (www.kpud-sumbawakab.go.id), disertai
penyerahan fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/PASPOR/KARTU PELAJAR)
b) Peserta Wajib menyerahkan teks Lawas yang telah diketik menggunakan Kertas Putih A4
pada terhitung sejak pendaftaran sampai dengan tanggal 25 April 2015 Jam 16.00 wita
c) Lawas yang akan dilombakan merupakan hasil karya peserta dan belum pernah dipublikasikan
atau diperlombakan
d) Panjang lawas terdiri dari 7 s.d. 10 Puin / bait lawas dengan tetap mengacu pada ketentuan /
aturan cipta lawas antara lain :
1. Tiap bait terdiri dari 3(tiga) baris
2. Dalam tiap baris terdapat 8(delapan) suku kata
3. Antara baris ke 1(satu) , ke 2(dua) dan ke 3(tiga) dalam satu bait tidak boleh terdapat
pengulangan kata yang sama kecuali dalam konteks makna yang berbeda
4. Pada bait selanjutnya terdapat 1(satu) kata yang sama dari baris dalam bait sebelumnya
5. Lawas bersifat naratif tapi tetap mengacu pada keindahan sastra sumbawa
e) Karya Lawas akan dibacakan langsung oleh Pencipta / Peserta pada saat perlombaan
f) Penetapan Pemenang merupakan akumulasi dari Penilaian atas karya cipta dan penampilan saat
perlombaan
g) Pesan yang ingin disampaikan dalam isi lawas antara lain
 Mengajak masyarakat untuk menggunakan Hak Pilih
 Mengajak masyarakat untuk memilih Pemimpin yang Jujur, adil dan amanah
 Mengajak masyarakat untuk tidak GOLPUT
h) Karya yang terpilih menjadi pemenang menjadi hak milik KPU Kabupaten Sumbawa (hak cipta
pada KPU Kabupaten Sumbawa ) dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sosialisasi KPU
Kabupaten Sumbawa. Karya yang tidak terpilih menjadi pemenang akan dikembalikan dan hak
cipta tetap pada peserta;

6. Pendaftaran, Penyerahan bahan dan Pengumuman Pemenang Sayembara dan Lomba

NO

KEGIATAN

TANGGAL

1

Pendaftaran / Penyerahan
Bahan Sayembara dan Lomba

20 Maret 2015 sd
25 April 2015

2

Tehnical Meeting

3
4
6

26 April 2015

Lomba Cipta Baca Puisi dan
Lawas
Pengumuman Pemenang
(Media Cetak dan elektronik)
Penyerahan Hadiah

29 April 2015 sd
1 Mei 2015

KET
- Jam : 08.30 s.d. 16.00
Wita
- Hari Sabtu dan Minggu :
Libur
Tempat: Kantor KPU Kab.
Sumbawa
Tempat Lomba : Kantor
KPU Kab. Sumbawa

5 Mei 2015
9 Mei 2015

7. Pemenang Sayembara dan Lomba akan diberikan Piala, Piagam dan Uang Pembinaan yang
bersumber dari Dana Hibah APBD Kab.Sumbawa kepada KPU Kab. Sumbawa TA. 2015 dan
Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Sumbawa
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Panitia Penyelenggara
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda Nomor 109, Sumbawa Besar Telp: (0371) 626401
Kontak person:
1. Sdri. Nana No. Telp. 087 863 900 289
2. Sdri. Nunung No. Telp. 081 917 565 634
3. Sdr. IQBAL No. Telp. 081 917 012 400

Demikian Untuk Maklum

Sumbawa Besar, 20 Maret 2015

KPU Kabupaten Sumbawa
Ketua,

Dewan Kesenian Daerah Kab. Sumbawa
Ketua Umum,

Ttd

Ttd

Syukri Rahmat, S.Ag

Ir. Iskandar D, MEc Dev

FORMULIR PENDAFTARAN
KPU KAB. SUMBAWA

SAYEMBARA /LOMBA

No Peserta

:

Nama

:

Alamat

:

No. Telp / HP.

:

E-mail

:

DKD KAB. SUMBAWA

• Sayembara / Lomba yang akan saya / kami ikuti adalah (Lingkari yang akan diikuti) :
1. Sayembara Maskot
2. Sayembara Jingle
3. Lomba Cipta Baca Puisi
4. Lomba Cipta Baca Lawas
• Sebagai
peserta
sayembara,
saya / kami
telah
menyampaikan
data
yang sebenarnya dan bersedia
untuk mematuhi
segala ketentuan
yang
ditulis dalam dokumen sayembara maupun revisinya yang dikeluarkan oleh
Panatia Sayembara secara resmi baik melalui website, telepon, surat maupun email.
• Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa karya yang saya/kami kirimkan adalah benar
karya asli dan orisinil yang dapat dipertanggungjawabkan, dan belum pernah
dipublikasikan atau diikutsertakan dalam sayembara apapun.
• Apabila karya saya/kami menjadi pemenang, tetapi di kemudian hari diketahui dan
terbukti bahwa karya tersebut ternyata bukan hasil karya asli (orisinil), maka
saya/kami bersedia dibatalkan sebagai pemenang dan saya/kami bersedia
mengembalikan hadiah yang telah diterima, serta saya/kami bersedia dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
• Apabila karya saya/kami menjadi pemenang, maka saya/kami bersedia
menyerahkan karya tersebut menjadi hak milik KPU Kabupaten Sumbawa (hak cipta
pada KPU Kabupaten Sumbawa) dan bersedia memberikan hak eksklusif kepada KPU
Kabupaten Sumbawa untuk mengubah atau menyempurnakan karya tersebut sesuai
dengan kebutuhan untuk kepentingan sosialisasi KPU Kabupaten Sumbawa.

........................ , ..........................................2015
Peserta,
Materai
6000

( .............................................)
Nama terang
Keterangan:
1. No. Peserta diisi oleh panitia setelah peserta memasukkan formulir pendaftaran;
2. Nama Badan Usaha diisi nama Badan Usaha yang mengikuti sayembara.

