
PERSYARATAN DAN KETENTUAN

LOMBA PEMBUATAN LOGO DAN SLOGAN

CITY BRANDING KOTAMOJOKERTO

1. Tema Lomba

Membangun citra Kota Mojokerto yang mencerminkan identitas, sejarah,
budaya, dan gaya hidup dengan tetap berpedoman pada Visi Kota Mojokerto
(Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang maju, sehat, cerdas,
sejahtera dan bermoral)

2. Peserta Lomba

Lomba ini terbuka bagi seluruh warga negara   Indonesia secara
perorangan maupun kelompok baik dari kalangan mahasiswa, praktisi,
akademisi atau masyarakat umum.

Juri, panitia, dan Karyawan Bappeko Mojokerto dilarang mengikuti Lomba ini.

3. Batasan Tema Logo dan Slogan

Batasan Tema Logo dan Slogan lomba adalah seluruh wilayah Kota
Mojokerto yang terdiri dari 3 kecamatan, dan 18 kelurahan.

4. Batasan Keluaran Lomba

Keluaran / produk yang harus dihasilkan oleh peserta Lomba adalah Logo dan
Slogan yang merupakan satu kesatuan dan dilampiri deskripsi atau penjelasan
pesan yang disampaikan dalam Logo dan Slogan tersebut.

5. Pengiriman Hasil Karya
a. Masing-masing peserta hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 3 karya

yang berbeda
b. Hasil karya berupa karya digital
c. Melampirkan surat pernyataan bahwa hasil karya merupakan karya asli /

bukan plagiat

6. Kriteria Lomba

A. Kriteria dalam penyusunan Desain Logo dan Slogan City Branding
KotaMojokerto terdiri dari 4 kriteria yaitu :

1) Kriteria isi/konten, merupakan kriteria yang berkaitan dengan
substansi/isi yang meliputi satu kesatuan yaitu logo dan slogan.
Kriteria isi ini meliputi :

a. Berkaitan dengan 4 aspek paling menonjol dalam pembentukan
City Branding Kota Mojokerto (daya saing , investasi ,
pelayanan, kebudayaan dan pariwisata)



b. City brand menggambarkan/mencerminkan potensi Kota
Mojokerto.

c. City brand harus mengakomodasikan visi pembangunan
Kota Mojokerto.

d. Slogan harus jelas dan tidak ambigu.
e. Slogan yang diberikan orisinil/asli/tidak plagiat.
f. City Brand mudah dipahami masyarakat luas.
g. City Brand mudah dijiwai dan dihayati.
h. City Brand mudah dikenal masyarakat luas.

2) Kriteria kata-kata/kalimat, merupakan kriteria yang berkaitan
dengan kalimat city branding.
a. Slogan city branding harus merepresentasikan potensi

Kota Mojokerto..
b. Slogan city branding sulit untuk disalah artikan.
c. Slogan city branding mudah dialihbahasakan ke bahasa asing.
d. Slogan city branding harus berkonotasi positif tentang Kota

Mojokerto
e. Slogan city branding harus harus singkat, jelas dan mudah

diucapkan masyarakat luas.

3) Kriteria bentuk, merupakan kriteria yang berkaitan
dengan bentuk gambar/logo.

a. Desain city branding harus menunjukkan ciri khas
Kota Mojokerto..

b. Desain city branding harus mengikuti kaidah prinsip-prinsip
desain seperti kesatuan (unity), keseimbangan (balance),
proporsi (proportion), irama (rhythm), dominasi (domination).

4) Kriteria warna, merupakan kriteria yang berkaitan dengan
komposisi warna.

a. Warna yang digunakan mencerminkan karakteristik khas Kota
Mojokerto (bernuansa Orange)

b. Warna yang digunakan harus sesuai / cocok dengan maknanya.
c. Warna yang digunakan memiliki komposisi yang seimbang dan

serasi

B. Kriteria dalam Penilaian Lomba adalah sebagai berikut :

a. Orisinalitas karya.
b. Relevansi slogan dengan tema.
c. Kreativitas.
d. Komposisi antara logo dan slogan (meliputi warna, bentuk gambar,

bentuk tulisan dan panjang tulisan).
e. Penjelasan dari Slogan tersebut.

7. Tata Cara Pelaksanaan Lomba

a. Persyaratan dan Ketentuan lomba dapat diunduh di laman
www.mojokerto.go.id



b. Calon peserta wajib mendaftarkan       diri dengan mengunduh
formulir pendaftaran yang tersedia pada situs resmi lomba
www.mojokertokota.go.id

c. Penyerahan formulir pendaftaran d a n  h a s i l  k ar y a mulai tanggal 4 Juli
s/d 3 Agustus 2017.

d. Peserta mengirimkan kembali formulir, scan fotocopy KTP /SIM d a n
s o f t c o p y h a s i l  k a r y a  ( u k u r a n  f i l e  m a k s i m a l  1  M B ) ke email
: bappeko@mojokertokota.go.id

e. Selain softcopy hasil karya, peserta juga mengirimkan hasil karya berupa
hard copy dengan spesifikasi sebagai berikut :

• Hasil karya dicetak pada kertas Artpaper 260 gram ukuran A4 rangkap 2
(dua)

• Dibelakang hasil karya dilengkapi dengan identitas lengkap (nama,
alamat, nomor telepon)

• Melampirkan Surat Pernyataan Keaslian yang telah ditandatangani
diatas materai Rp.6000,-

• Hasil karya dimasukkan kedalam amplop tertutup dengan
mencantumkan kalimat “LOMBA DESAIN LOGO DAN  SLOGAN CITY
BRANDING KOTA MOJOKERTO ” pada pojok kanan atas dan
dikirimkan ke : Panitia Lomba Pembuatan Logo dan Slogan City Branding
Kota Mojokerto (Bappeko Jalan Jawa No.31 Mojokerto).

8. Tata Cara Administrasi dan Penjurian

a. Setiap karya yang masuk harus memenuhi seluruh syarat administrasi
dan kriteria.

b. Pada tahap awal, seluruh berkas yang masuk akan diperiksa oleh
panitia Lomba yang meliputi identitas peserta dan format
penyajian.

c. Berkas   yang tidak memenuhi syarat administrasi tidak dapat
diikutkan dalam proses seleksi selanjutnya.

d. Pada tanggal 5 Agustus 2017 akan dilaksanakan Penjurian Tahap I,
yaitu juri akan melakukan penilaian berdasarkan kriteria, untuk
menentukan 10 (sepuluh) nominator pemenang dan  akan
diumumkan pada tanggal 7 Agustus 2017 di laman
www.mojokertokota.go.id

e. Penjurian tahap II merupakan hasil penilaian terhadap 10 nominator
yang akan diundang untuk m e l a k u k a n presentasi dan tanya
jawab pada tanggal 10 Agustus 2017, guna menentukan juara I, II
dan III.

f. Dalam rangka memilih pemenang, dewan juri akan memperhatikan
seluruh laporan terkait kriteria penyusunan logo dan slogan serta
penilaian desain. Sebuah karya akan gugur atau diskualifikasi, jika:

Peserta mencoba mempengaruhi anggota dewan juri.
Peserta mencoba mempengaruhi keputusan dewan juri.

www.mojokerto.go.id
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Bila diketahui ada unsur plagiat.

9.Tata Cara Pengumuman Pemenang Lomba

a. Pengumuman Pemenang I, II, III, dan penyerahan hadiah akan
dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2017 bertempat di Sunrise Mall
Mojokerto.

b. Status materi dan pemenang Lomba :

• Semua dokumen karya yang masuk ke Panitia sepenuhnya menjadi
hak milik Bappeko Mojokerto.

• Kewajiban pemenang Lomba selesai sampai tahap Lomba dari
keseluruhan rangkaian proses perencanaan.

• Pemenang wajib menyerahkan file asli hasil karya yang bisa di edit
kepada panitia

• Keputusan Tim Juri b er s i f a t  men g i ka t  d a n tidak dapat
diganggu gugat.

10. Hadiah Lomba

Pemenang I : Rp. 10.000.000,- + Trofi dan Piagam Penghargaan +

Hadiah dari Sponsor

Pemenang II : Rp. 7.500.000,- + Trofi dan Piagam Penghargaan +

Hadiah dari Sponsor

Pemenang III : Rp. 5.000.000,- + Trofi dan Piagam Penghargaan +

Hadiah dari Sponsor

Pemenang IV – X : Rp. 750.000,- dan Piagam Penghargaan +

Hadiah dari Sponsor

Catatan: Pajak ditanggung pemenang.

11. Sekretariat Lomba

Panitia Lomba Desain Logo dan Slogan City Branding Kota Mojokerto:
Sekretariat Bappeko Mojokerto Jalan Jawa No.31 Mojokerto

• Kontak person :
- Ari Tjatur Juda Istiningsih, SE (081321228222)
- Zantos Sebaya, ST (085649044952)

• Email  : bappeko@mojokertokota.go.id
• Website : - www.mojokertokota.go.id

mailto:bappeko@mojokertokota.go
www.mojokertokota.go.id


Rangkuman Jadwal pelaksanaan Lomba sebagai berikut :

No Tahapan Tanggal (2017)

1. Pengumuman lomba 4 Juli – 3 Agustus

2. Pengunduhan Persyaratan dan Ketentuan Lomba serta
Pengumpulan hasil karya peserta

4 Juli – 3 Agustus

3. Penjurian tahap I 5 Agustus

4. Pengumuman 10 nominator 7 Agustus

5. Penjurian tahap II/Presentasi penentuan pemenang I, II, III 10 Agustus

6. Pengumuman pemenang I, II, III dan Penyerahan hadiah 15 Agustus



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ………………………………………………………………………………………….

Tempat / Tgl Lahir : ………………………………………………………………………………………….

Alamat Lengkap : ………………………………………………………………………………………….

No Hp / Email : ………………………………………………………………………………………….

No. KTP / SIM : ………………………………………………………………………………………….

Kategori Peserta Lomba : *) Perorangan / Kelompok

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil karya yang saya daftarkan pada

lomba Desain Logo dan Slogan City Branding Kota Mojokerto merupakan hasil karya asli saya

dan bukan jiplakan (plagiat) karya orang lain dan apabila di kemudian hari ternyata ada

pernyataan dari pihak lain mengenai keaslian hasil karya ini maka saya bersedia

mempertanggung jawabkan secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesuangguhnya, tanpa paksaaan dari pihak

manapun.

Mojokerto, ………………………………

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Nama lengkap

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR PENDAFTARAN

LOMBA DESAIN LOGO DAN SLOGAN CITY BRANDING KOTA MOJOKERTO

Nama : ………………………………………………………………………………………….

Tempat / Tgl Lahir : ………………………………………………………………………………………….

Alamat Lengkap : ………………………………………………………………………………………….

No Hp / Email : ………………………………………………………………………………………….

No. KTP / SIM : ………………………………………………………………………………………….

Kategori Peserta Lomba : *) Perorangan / Kelompok

Tema Hasil Karya : ………………………………………………………………………………………….

Mojokerto, ………………………………

Nama lengkap




