PEDOMAN
LOMBA POSTER

Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual (KI) ke semua lapisan
masyarakat, maka perlu dilaksanakannya berbagai kegiatan diseminasi dan promosi untuk
semua bidang KI. Diseminasi dan promosi yang dilakukan tidak terbatas pada penyerbarluasan
informasi dan pemahaman KI kepada masyarakat yang masih awam, tetapi bisa melalui
penyebaran poster yang berisi ajakan, himbauan atau informasi mengenai perlindungan
Kekayaan Intelektual.

Tujuan
Menggali ide kreatif dalam menciptakan poster yang mudah dipahami oleh masyarakat
umum
Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi siswa-siswi tentang Kekayaan
Intelektual.

Tema
" Mari Lindungi Produk Inovasimu melal.ui Kekayaan Intelektual "

Persyaratan Umum
1.
2.
3.
4.
5.

Peserta hanya diperkenankan mengirim satu karya .
Peserta lomba adalah pelajar tingkat SMP/SMA/SMKatau sederajat se JABODETABEK.
Peserta lomba bisa perorangan atau kelompok.
Karya yang dilombakan harus sesuai dengan tema lomba dan memenuhi kriteria perlombaan.
Karya adalah karya orisinil peserta dan belum pernah dipublikasikan. Setiap pelanggaran atas
hak kekayaan intelektual orang lain akan diproses secara hukum. Karya peserta harus dapat
dipertanggungjawabkan keasliannya,
6. Panitia tidak bertanggung jawab apabila ada klaim dari pihak lain atas ketidakorisinilan karya
peserta (plagiat).
7. Peserta setuju untuk memberikan hak kepada panitia lomba untuk menggunakan karya tersebut
pada media dan event non komersial tanpa mengurangi hak cipta peserta.

Ketentuan Lomba
1. Setiap karya harus mencantumkan logo Pengayoman
2. Desain poster harus sesuai tema yang tersedia.
3. Sifat dan isi poster:
- Kalimat tidak mengandung SARA
- Poster berupa 2D - Poster dibuat pada kertas A3
- Bentuk dan bahan poster bebas
- Desain poster menarik, mudah dipahami dan berwarna, jumlah warna bebas
- Desain poster menggunakan cetak digital dengan menggunakanaplikasi kornputer atau
Manual.
4. Seluruh karya yang diterima panitia akan dipilih tiga karya terbaik oleh tim penilai
berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian karya dengan ketentuan poster.
5. Seluruh karya pemenang akan diunggah panitia di laman dgip.go.id.
6. Pengiriman
karya
beserta
biodata
diri
dalam
(format.JPEG)
via e-mail ke
lombaposterdiki@gmail.com dengan subjek "POSTER_Nama Peserta_Nama Sekolah.

Sekretariat Lomba Poster 2017
Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Lt.4
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI
JI. HR. Rasuna Said Kav.8-9 Kuningan
Jakarta 12920
Telp/Fax: 021-57905517
Email: lombaposterdjki@gmail.com

Kriteria Penilaian
1. Penilaian dilakukan oleh tim juri yang telah ditetapkan oleh panitia.
2. Poster yang diterima sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan diseleksi berdasarkan :
Kesesuaian dengan tema
Komposisi gam bar (warna, tata letak objek dari gambar)
Komunikatif dan edukatif
Ide yang disalurkan (kreativitas)
Orisinalitas
3. Panitia tidak menerima segala bentuk kecurangan yang berakibat pada pengurangan nilai,
diskualifikasi maupun pembatalan juara lomba setelah ditetapkan.
4. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat serta bersifat mutlak dan mengikat.

Tanggal Penting
•
•
•
•

Penyampaian berkas lomba
Rapat Dewan Juri
Rapat Final Dewan Juri
Pengumuman Pemenang

Hadiah
Pemenang akan memperoleh:
1. Hadiah berupa uang tunai
2. Trophy
3. Sertifikat

: 13 Oktober 2017 - 23 Oktober 2017
: 24 - 25 Oktober 2017
: 26 Oktober 2017
: 27 Oktober 2017

FORMULIR KEIKUTSERTAAN PESERTA
LOMBA POSTER

Nama
P/L (Iingkari yang sesuai)

Jenis Kelamin
Tanggal Lahir
Alamat

Alamat e-mail
Asal Sekolah
No. Telp/HP
Deskripsi Poster
(judul karya, sumber ide dan
filosofi motif)
Max. 200 kat a

Tanda Tangan

I

