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A. UMUM
1. Lomba design logo dan tagline diselenggarakan Pemerintah Kab.
Hulu Sungai Selatan dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-68
Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018;
2. Tujuan lomba design logo dan tagline adalah untuk menjaring ide
kreatif masyarakat dalam bentuk logo dan tagline yang dapat
mendeskripsikan keberhasilan pembangunan di Kab. Hulu Sungai
Selatan.
3. Tema umum dalam pembuatan design logo dan tagline pada
Peringatan Hari Jadi ke-68 Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018
harus menggambarkan “Rasa Syukur Atas Keberhasilan
Pemerintahan Dalam Mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif Serta
Semangat Dalam Menyongsong Pemerintahan Yang Akan
Datang”
4. Semua design Logo dan tagline menjadi hak milik Pemerintah
Kab. Hulu Sungai Selatan dan Logo dan tagline terpilih akan
dipergunakan dalam berbagai publikasi dan
administrasi
pelaksanaan Peringatan Hari Jadi ke-68 Kab. Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018 sampai dengan peringatan hari jadi tahun berikutnya
tanpa kewajiban memberikan royalti kepada pembuat design logo
dan tagline;
5. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan dapat menggunakan,
mengubah dan menyempurnakan atau memadupadankan
seluruhnya atau sebagian dari design logo dan tagline yang
dinyatakan pemenang untuk kepentingan Peringatan Hari Jadi
ke-68 Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2018.

B. PERSYARATAN UMUM, PERSYARATAN PESERTA, PERSYARATAN
ADMINISTRASI DAN TEKNIS
1. Persyaratan Umum
a. Yang berhak mengikuti lomba design logo dan tagline Hari Jadi
ke-68 Kab. Hulu Sungai Selatan adalah yang memenuhi
persyaratan (Poin 2).
b. Pelaksanaan lomba design logo dan tagline Hari Jadi ke-68 Kab.
Hulu Sungai Selatan tidak dipungut biaya (gratis);
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c. Karya yang diikutsertakan adalah hasil karya sendiri dan tidak
pernah diikutsertakan dalam lomba yang sama;
d. Peserta dan karya yang dikutsertakan dalam lomba harus
sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
e. Dewan juri dan keluarganya tidak diperkenankan mengikuti
dan terlibat dalam pembuatan design logo dan tagline, baik
langsung maupun tidak langsung.
2. Persyaratan Peserta
a. Terbuka untuk penduduk kabupaten Hulu Sungai Selatan
berusia minimal 12 (dua belas ) tahun yang dibuktikan
dengan copy/scan KTP / identitas diri;
b. Wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan
bermaterai 6000;
3. Persyaratan Administrasi dan Teknis
a. Setiap peserta hanya dapat mengikutsertakan maksimal 2 (dua)
buah design logo masing-masing dengan format pengolah
gambar/design (coreldraw, adobe illustrator, dan sejenisnya)
dan dengan format JPEG minimal 300 dpi (high quality);
b. Logo dan tagline merupakan satu kesatuan design pada lembar
media;
c. Berisi penjelasan logo dan tagline dalam format word dan pdf
ukuran huruf 12 font size dengan jenis huruf bookman old
style;
d. Semua file tersebut a s.d c dikirim ke alamat e-mail :
bagpemhss@gmail.com
e. Selain kewajiban huruf d, setiap peserta juga wajib mengirim
hardcopy dan softcopy file tersebut dalam bentuk CD yang
didalamnya terdiri atas : 1) folder logo dan tagline dalam format
coreldraw, adobe illustrator atau sejenisnya, 2) folder dalam
bentuk format JPEG minimal 300 dpi/high quality, 3) folder
penjelasan detail dan komprehensif logo dan tagline, dan
mencetak logo dan tagline tersebut pada lembar kertas A4
masing-masing dalam format/diberi penjelasan dalam format
coreldraw/adobe illustatror atau sejenisnya, format JPEG dan
penjelasan logo dan tagline dalam format Ms word dan pdf
sebanyak masing-masing 5 (lima) lembar dan diserahkan
langsung atau dikirimkan dalam amplop tertutup kepada
Panitia Lomba Logo dan Tagline Hari Jadi ke-68 Kab. Hulu
Sungai Selatan di alamat Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan, Komplek Perkantoran Bupati
Hulu Sungai Selatan, Jl. P. Antasari No. 1 Kandangan, Kab.
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Hulu Sungai Selatan kode pos 71211 paling lambat pada
tanggal 25 September 2018 pukul 14.00 Wita (cap pos);
C. KRITERIA LOGO DAN TAGLINE
1. Logo
a. Menggambarkan tema yang ditetapkan;
b. Penampilan logo sederhana, mudah diingat, fungsional dan
aplikatif pada berbagai kemungkinan teknik dan media yang
multi dimensi;
c. Memuat unsur warna sebagaimana termaktub dalam lambang
daerah;
d. Memuat sebagian atau seluruhnya ikon daerah, diantaranya :
mesjid baangkat, ketupat, dodol kandangan, potensi pertanian,
potensi industri, dan lain-lain sesuai karakteristik umum
Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan;
e. Memuat unsur ikon keberhasilan pembangunan : sejahtera,
agamis dan produktif;
f. Penjelasan logo harus detail dan komprehensif.
2. Tagline
a. Menggunakan bahasa banjar;
b. Singkat, padat, baik dan benar menurut tata bahasa banjar;
c. Mencerminkan dan mendeskripsikan tema yang ditetapkan;
d. Berisi sebagian atau seluruhnya semangat/motivasi yang kuat,
kerja keras, kebersamaan dan pantang menyerah serta tujuan
yang ingin dicapai;
e. Makna Tagline harus dijelaskan;
D. KETENTUAN LOMBA
1. Waktu dan Tempat Pendaftaran
a. Waktu pendaftaran peserta lomba 06 s.d 25 September 2018
b. Tempat pendaftaran dan penyerahan design logo dan tagline
(hardcopy dan soft file) di Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan, pada jam kerja;
2. Penjurian dan Metode Penilaian
1. Penjurian lomba dilaksanakan oleh orang yang berkompetensi
di bidangnya, terdiri atas dari unsur : budayawan dan
sastrawan banjar, praktisi desain grafis dan unsur birokrat;
2. Unsur-unsur yang menjadi penilaian :
a. Orisinalitas karya
bobot 20%
b. Relevansi logo dan tagline dengan tema
bobot 30%
dengan Hari Jadi ke-68 Kab. HSS
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Tahun 2018
c. Relevansi logo dan tagline dengan ikon
Kab. HSS
d. Unsur estetika dan kesesuaian bahasa/
Budaya banjar

bobot 30%
bobot 20%

3. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu
gugat;
3. Penetapan Pemenang
1. Penetapan
pemenang
dilaksanakan
oleh
dewan
juri
berdasarkan urutan penilaian tertinggi I, II dan III;
2. Dalam hal terdapat nilai total sama tertinggi, penentuan
pemenang dilaksanakan secara berurut yang memiliki nilai
orisinalitas tertinggi, relevansi logo dan tagline dengan tema
hari jadi ke-68 Kab. HSS Tahun 2018, relevansi logo dan tagline
dengan ikon Kab. HSS dan unsur estetika dan kesesuaian
bahasa/budaya banjar;
4. Hadiah Lomba
a. Pemenang lomba logo dan tagline terdiri atas juara I, II dan III
masing-masing berhak mendapatkan Trophy dan uang
pembinaan (potong pajak) sebesar Rp. 5.000.000,- (juara I), Rp.
3.000.000,- (juara II) dan Rp. 2.000.000,- (juara III);
b. Masing-masing pemenang lomba akan diundang pada Puncak
Peringatan Hari Jadi ke-68 Kab. Hulu Sungai Selatan
c. 10 desain terbaik akan diberi sertifikat dan bingkisan, serta
diundang pada puncak Peringatan Hari Jadi ke-68 Kab. Hulu
Sungai Selatan.
E. PENGUMUMAN PEMENANG
Pemenang lomba (Juara I, II dan III) akan diumumkan pada tanggal
30 September 2018 di Website Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
di alamat www://hulusungaiselatankab.go.id
F. PEMBATALAN / DISKUALIFIKASI PEMENANG
1. Pemenang dapat dibatalkan atau didiskualifikasi apabila :
a. Terbukti bahwa karya yang disampaikan bukan orisinalitas
karya yang bersangkutan, menyontek/plagiat, meniru logo
seseorang/institusi tertentu;
b. Terbukti bahwa peserta adalah keluarga dari Dewan Juri;

4

2. Apabila huruf a dan b tersebut diketahui sebelum penetapan
pemenang maka karya peserta dianggap gugur;
3. Apabila huruf a dan b tersebut diketahui setelah penetapan
pemenang maka peserta dibatalkan menjadi pemenang dan tidak
diperkenankan kembali mengikuti lomba yang sama di
Lingkungan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan untuk tahuntahun selanjutnya.
G. PENUTUP
Demikian pedoman ini dibuat sebagai bahan acuan bersama sehingga
terwujud kredibilitas pelaksanaan lomba logo dan tagline Hari Jadi
ke-68 Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.
Kandangan, 18 Agustus 2018
Panitia Lomba Logo dan Tagline
Hari Jadi ke-68 Kab. HSS
Tahun 2018
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Lampiran
(Format Surat Pernyataan)
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama lengkap
:
Tempat / tanggal lahir
:
Alamat
:
No. KTP
:
Telepon/Handphone
:
Dengan ini menyatakan bahwa
:
1. Saya menjamin bahwa data-data yang diberikan dalam perlombaan ini
benar adanya, dan bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila
dikemudian hari diketahui palsu/tidak benar;
2. Saya menjamin bahwa logo dan tagline yang diserahkan orisinal dan
belum pernah dipublikasikan maupun diberikan pada pihak manapun;
3. Apabila terjadi permasalahan hukum atas logo dan tagline yang saya
buat di kemudian hari, maka saya menjamin bahwa Pemerintah Kab.
Hulu Sungai Selatan dibebaskan dari segala tuntutan hukum dari pihak
manapun;
4. Logo dan tagline yang saya serahkan dalam perlombaan ini menjadi
milik pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan;
5. Panitia dan atau Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan berhak untuk
mempergunakan dan mengubah dan menyempurnakan, baik
seluruhnya atau sebagian dari logo dan tagline untuk kepentingan Hari
Jadi ke-68 Kab. Hulu Sungai Selatan;
6. Terhadap logo dan tagline tersebut, saya tidak akan menuntut royalty,
dan kompensasi lainnya kecuali yang disepakati dalam lomba ini;
7. Apabila saya melanggar pernyataan diatas, maka saya bersedia
menerima segala konsekuensi hukum yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai
pemenuhan syarat keikutsertaan dalam Lomba design logo dan tagline Hari
Jadi ke-68 Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, agar dapat
dipergunakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
.........................................2018
Materai
Rp. 6.000,-
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(Nama Jelas)

