KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

PENGUMUMAN
NOMOR 345 /HM.07-PU/14/prov/VIII/2017
TENTANG
LOMBA PEMBUATAN LOGO, MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
Bersempena Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak
Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau mengadakan lomba Pembuatan
Logo, Mskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018
dengan ketentuan sebagai berikut :
A. KETENTUAN UMUM
- Peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan foto kopi
KTP, SIM atau Kartu Pelajar/Mahasiswa.
- Setiap peserta boleh mengikuti ketiga lomba (logo, maskot dan jingle),
jumlah karya masing-masing kategori maksimal 3 (tiga) karya.
- Karya belum pernah dipublikasikan atau ikut lomba sejenis.
- Semua karya yang masuk menjadi hak milik Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Riau, sedangkan hak cipta tetap berada di tangan pengkarya.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berhak mengubahsuai karya
pemenang atas sepengetahuan pemenang.
- KPU Provinsi Riau berhak menggunakan karya yang masuk untuk publikasi
dan sosialisasi Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018.
- setiap karya harus disertai narasi tertulis konsep dan filosofi Logo, Maskot
dan Jingle dalam format word atau txt.
- keputusan juri yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tidak
dapat diganggu-gugat dan ditiadakan surat menyurat.
B. KETENTUAN KHUSUS LOMBA CIPTA LOGO
- Logo harus memuat unsur rupa dari salah satu atau gabungan ketiganya dari
objek berikut ini : Lancang Kuning, Candi Muara Takus dan Gelombang Bono.
- Logo harus memuat unsure warna Melayu.
- Logo harus mencantumkan tulisan PILGUBRI, Rabu 27 Juni 2018.
- Format penulis file karya logo : nama peserta.jpg. Misalnya,
logopilgubri_Atan.jpg. format JPG dan resolusi minimal 300 DPI, dikirim ke
email kpuhthriau@gmail.com.
- Lampiran karya dimaksud di atas dengan kopi identitas (KTP, SIM atau kartu
pelajar/mahasiswa), dan narasi konsep karya.
- Karya dan dokumen lainnya sebagaimana disebutkan di atas paling lambat di
terima Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau pada tanggal 8 September
2017, Pukul 24:00 WIB.

C. KETENTUAN KHUSUS LOMBA CIPTA MASKOT
- Objek yang boleh dijadikan maskot adalah situs ataupun benda
bersejarah/warisan budaya yang ada di Riau. Selain itu adalah flora khas
Riau.
- Maskot harus memuat unsur warna Melayu.
- Maskot harus mencantumkan tulisan PILGUBRI, Rabu, 27 Juni 2018.
- Format penulisan file karya maskot: nama peserta.jpg. Misalnya
Imaskotpilgubri-Atan.Jpg format JPG dan resolusi minimal 300 DPI, dikirim ke
email : kpuhthriau@gmail.com .
- lampirkan karya dimaksud diatas dengan copy identitas (KTP,SIM atau Kartu
pelajar atau mahasiswa), dan narasi konsep karya.
- Karya dan dokumen lainnya sebagaimana disebutkan diatas paling lambat
diterima Komisi Pemilihan umum Provinsi Riau Tanggal 8 September 2017,
pukul 24.00 wib.
D. KETENTUAN KHUSUS CIPTA JINGLE
- Rentak dan irama Jingle bernafaskan melayu
- Jingle dapat dinyanyikan secara solo maupun koor.
- durasi Jingle tidak lebih dari 1 (satu) menit dan tidak ada pengulangan.
- Jingle diiringi paling sedikit 1 (satu) instrument music
- Jingle berbahasa Indonesia, dapat dikombinasikan dengan Melayu Riau
dengan semangat mengajak berbagai elemen untuk mensukseskan Pilgubri
27 juni 2018
- Lirik dan irama Jingle ditulis dalam not balok atau angka yang diketik di atas
kertas A4 spasi 1,5
- Jingle direkam dalam compact disc (CD) format MP4 / MP3 / AAC
- filosopi karya (ketentuan umum), tulisan lirik, irama (not), dan rekaman CD,
dimasukan ke dalam amplop yang dikirim ke Sekretariat KPU Provinsi Riau,
Gedung KPU Provinsi Riau Jl. Gadjah Mada No 200. Pekanbaru. sebelah
kanan atas amplop bertuliskan ” Lomba Cipta Jingle Pilgubri 2018 “
- karya dan dokumen lainnya paling lambat diterima KPU Provinsi Riau tanggal
8 September 2017, pukul 24.00 Wib.
E.

LAIN-LAIN
- Pemenang dan hadiah
setiap kategori akan dipilih 2 (dua) terbaik dengan peringkat :
 Juara I
Rp. 5.000.000, Juara II
Rp. 2.000.000,- Pajak ditanggung pemenang

F.

Jadwal
- Pengumuman dan penerimaan karya
- Penjurian
- Hasil Final diumumkan pada tanggal
- Peluncuran Logo,Maskot dan Jingle

: 11 Agustus s/d 8 September 2017
: 10 s/d 15 September 2017
: 15 September 2017
: 29 September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
Ketua,

NURHAMIN

FORM PENDAFTARAN
SAYEMBARA LOMBA LOGO MASKOT DAN JINGLE PILGUB RIAU 2018

Nama

:

No KTP/SIM :

Profesi/Pekerjaan

:

No Telp/HP

:

Tanggal Lahir

:

Email

:

Alamat Tinggal

:

SURAT PERNYATAAN

Tanggal

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama

:

Alamat

:

No KTP/SIM

:

Menyatakan bahwa karya yang saya serahkan adalah karya asli atau bukan jiplakan dan belum
pernah di publikasikan. Apabila dikemudian hari diketahui dan terbukti bahwa hasil karya yang
ditetapkan sebagai pemenang ternyata bukan hasil karya asli saya, maka saya siap untuk dibatalkan
sebagai pemenang, dan saya siap mengembalikan hadiah yang telah saya terima. Dan saya akan
menerima untuk diproses secara hukum.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
............................, ............ 2017
Materi
Rp. 6.000,-

(__________________________)

Catatan :
1.

2.

keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

Desain logo,Maskot dalam bentuk Jpg dan Resolusi 300 Dpi
disampaikan langsung ke sekretariat panitia, atau melalui email kpuhthriau@gmail.com / dikirim langsung ke KPU Provinsi Riau
Jl. Gadjah Mada No 200 Pekanbaru.

