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Sanggau, 31 Oktober 2018

Yth.

K e p a d a:
1. Ka. OPD Pemkab. Sanggau
2. Camat se Kab. Sanggau
3. Kepala SMA/Sederajat
diTEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Ke 403 Kota Sanggau Tahun 2019,
Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau melalui Dinas KOMINFO Kabupaten Sanggau akan
melaksanakan Sayembara Logo Hari Jadi Ke 403 Kota Sanggau Tahun 2019 dengan ketentuan
sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 dan lampiran 2 surat ini.
Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada kepala OPD, Camat, dan pimpinan
lembaga pendidikan dapat membantu menyebarluaskan informasi tentang kegiatan ini kepada
masyarakat luas sekaligus berpartisipasi dengan menjadi peserta dalam sayembara tersebut.
Demikian pemberitahuan yang dapat kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Tembusan: Disampaikan dengan hormat kepada,
1. Bupati Sanggau, di Sanggau (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Sanggau, di Sanggau;
3. Sekretaris Daerah Sanggau, di Sanggau;

Lampiran 1: Ketentuan Sayembara Logo Hari Jadi Kota Sanggau Ke 403 Tahun 2019

1. Tema Logo Hari Jadi Ke 403 Kota Sanggau Tahun 2018 menyesuaikan tema peringatan
Hari Jadi Ke 403 Kota Sanggau Tahun 2019, yaitu “KABUPATEN SANGGAU RUMAH
KITA BERMARTABAT UNTUK SEMUA ORANG UKIR SEJARAH UNTUK MAJU
DAN TERDEPAN”
2. Persyaratan Peserta:
a. Terbuka untuk umum bagi warga masyarakat Kabupaten Sanggau atas nama
perseorangan;
b. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran;
c. Peserta melampirkan identitas diri (fotokopi KTP);
d. Peserta wajib mengisi & menandatangani surat pernyataan (contoh pada lampiran 2).
3. Persyaratan Umum:
a. Logo yang dinyatakan sebagai pemenang secara sah menjadi milik Panitia dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sanggau;
b. Panitia berhak untuk mengubah ukuran dengan sepengetahuan pemilik logo dan dapat
dipergunakan untuk semua keperluan Peringatan Hari Jadi Ke 403 Kota Sanggau Tahun
2019 tanpa adanya kewajiban memberikan royalti kepada pemenang;
c. Karya yang diterima harus lengkap mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan, apabila
tidak memenuhi syarat, karya akan didiskualifikasi dan tidak diikutsertakan dalam
penilaian;
d. Desain logo harus merupakan karya orisinal dan belum pernah dilombakan
e. Peserta wajib memenuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang
berlaku. Bila terjadi pelanggaran atas peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka peserta
harus membebaskan panitia dan Pemerintah Kabupaten Sanggau dari segala beban dan
tanggung jawab apabila adanya tuntutan dari pihak ketiga atau pihak yang berwajib.
4. Persyaratan Administrasi dan Teknis
a. Setiap peserta hanya dapat mengirimkan 1 (satu) buah karya logo;
b. Melampirkan filosofi dari konsep desain logo yang berisi uraian makna logo yang dibuat;
c. Melampirkan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (contoh surat terlampir);
d. Semua file tersebut di atas (point a s/d c) diantar langsung kepada panitia, sdr. Ishak,
S.Sos, M.A.P Dinas KOMINFO Kabupaten Sanggau, Jln. Jend. Sudirman No.
10 Sanggau (depan Kantor Bupati Sanggau) atau melalui email: ish160269@gmail.com;
e. Jangka waktu penyerahan desain logo paling lambat tanggal 30 November 2018 pukul
15.30 WIB.
f. Apabila ada hal yang kurang jelas peserta dapat mengirimkan pertanyaan setiap hari pada
jam kerja melalui kontak person (sms/WA/chat) kepada panitia, sdr. Ishak Nomor HP.
081345011169.
5. Kriteria Logo:
a. Logo berupa simbol atau karakter yang menggambarkan Kabupaten Sanggau dengan
berbagai ciri budaya lokal, diantaranya dengan mencantumkan logo Pemda Sanggau dan
Sabang Merah;
b. Logo memiliki tema “KABUPATEN SANGGAU RUMAH KITA BERMARTABAT
UNTUK SEMUA ORANG UKIR SEJARAH UNTUK MAJU DAN TERDEPAN” dan
kesesuaian dengan nilai-nilai budaya dan ciri has Kabupaten Sanggau;
c. Penampilan logo menarik dan aplikatif diterapkan pada berbagai kemungkinan teknik dan
media, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi;
d. Logo harus original dan belum pernah dipublikasikan/dilombakan.

6. Penetapan Finalis/Nominator:
a. Logo yang masuk ke panitia akan dinilai untuk dipilih sebagai 5 (lima) finalis/nominator;
b. Penetapan finalis/nominator dilaksanakan oleh Dewan Juri berdasarkan urutan penilaian
tertinggi, pada minggu pertama bulan Desember 2018;
c. Finalis/nominator sebanyak 5 (lima) nominator dan selanjutnya nominator tersebut akan
diundang untuk menyampaikan presentasi dihadapan Dewan Juri pada minggu kedua
bulan Desember 2018;
d. Pengumuman Pemenang Sayembara dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember
2018 melalui website: diskominfo.sanggau.go.id
7. Presentasi Karya Finalis/Nominator:
a. Pada saat presentasi, finalis membawa gambar logo dan keterangan tentang makna logo
untuk dipersentasikan sebanyak 5 (lima) rangkap
b. Jika Finalis/nominator tidak bisa hadir pada waktu presentasi yang telah ditetapkan, maka
nominator tersebut dianggap gugur.
c. Biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi untuk setiap finalis/nominator yang akan
melakukan presentasi ditanggung oleh masaing-masing finalis/nominator;
d. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.
8. Hadiah:
Panitia akan menyediakan hadiah kepada pemenang I, II, III berupa uang pembinaan, sebesar:
a. Juara I: Rp. 5.000.000,b. Juara II: Rp. 2.500.000,c. Juara III : Rp. 2.000.000,`(pajak ditanggung pemenang);

Lampiran 2: Contoh Surat Pernyataan:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama lengkap

: ……………………………………………….

Tempat / tanggal lahir

: ……………………………………………….

Jenis Kelamin

: ……………………………………………….

Alamat

: ……………………………………………….

No. KTP/SIM/Paspor

: ……………………………………………….

Telepon/Handphone
Email

`

: ……………………………………………….
: ……………………………………………….

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
1. Saya mengikuti perlombaan ini secara sadar, tanpa ada tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari
pihak manapun;
2. Saya menjamin bahwa data-data yang saya berikan dalam perlombaan ini benar adanya, dan saya
bersedia bertanggungjawab secara hukum apabila dikemudian hari diketahui bahwa data-data tersebut
palsu/tidak benar adanya;
3. Saya menjamin bahwa desain logo yang saya serahkan dalam perlombaan ini merupakan desain
original yang saya buat sendiri, dan bukan hasil plagiat dari karya pihak manapun dan belum pernah
dipublikasikan maupun diberikan pada pihak manapun;
4. Apabila terjadi permasalahan hukum atas design logo yang saya buat di kemudian hari, maka saya
menjamin bahwa Panitia atau Pemerintah Kabupaten Sanggau dibebaskan dari segala tuntutan hukum
dari pihak manapun;
5. Bahwa desain logo yang saya serahkan dalam perlombaan ini menjadi milik Panitia atau Pemerintah
Kabupaten Sanggau sepenuhnya, dan Panitia berhak untuk mengubah bentuknya dengan
sepengetahuan saya;
6. Terhadap desain logo tersebut, saya tidak akan menuntut royalti, pengakuan atas hak cipta, dan
kompensasi lainnya dalam bentuk apapun kecuali yang disepakati dalam perlombaan ini;
7. Apabila saya melanggar pernyataan diatas, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum
sebagai bentuk pertanggungjawaban saya atas pelanggaran tersebut.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan
syarat keikutsertaan dalam perlombaan desain logo HUT Ke 403 Kota Sanggau Tahun 2019, untuk
dipergunakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

……………, ..........................2018
Materai Rp. 6.000,-

( ……………………………. )
(Nama Jelas)

