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SAYEMBARA LOGO KOMERSIAL  

POLITEKNIK NEGERI JEMBER (POLIJE) 
 

 Menyambut Dies Natalis ke 31, Politeknik Negeri Jember (POLIJE) 

sebagai salah satu politeknik negeri terbaik di Indonesia dengan Visi “Menjadi 

Politeknik Unggul di Asia Tahun 2035”, mengadakan Sayembara Logo Komersial 

untuk branding dan bagian dari Program PSC (private sector cooperation) yang 

diinisiasi dan didampingi oleh S4C Swiss. Adapun ketentuan dan persyaratan 

sayembara adalah sebagai berikut. 

 

A. KETENTUAN SAYEMBARA 

1. Sayembara terbuka untuk umum, baik civitas akademika (mahasiswa, 

teknisi, administasi, dosen) di lingkungan Politeknik Negeri Jember 

maupun masyarakat luas. 

2. Peserta dalam perlombaan ini adalah perseorangan dan tidak dipungut 

biaya apapun. 

3. Setiap peserta hanya diijinkan menyampaikan 1 (satu) buah karya. 

4. Peserta dapat mengirimkan logo yang telah dibuat ke email: 

co_branding@polije.ac.id dengan subyek email: LOMBALOGO (spasi) 

NAMA (spasi) NO HP. Contoh penulisan di subyek: LOMBALOGO 

Yossi Wibisono 081336333555, sedangkan file gambar diberikan nama 

berupa 4 (empat) angka paling belakang No HP peserta, contoh apabila 

nomer HP 081.336.333.555 maka file yang disampaikan adalah: 3555.png 

(format gambar dalam png sesuai persyaratan khusus). Adapun isi email 

dipersilahkan untuk disampaikan narasi filosofi dan pesan makna dari logo 

yang ingin dicapai (isi pesan maksimal 150 kata). Peserta lebih lanjut 

dimohon menyimak persyaratan secara umum dan khusus dari logo 

komersial yang disampaikan di bawah.  

5. Peserta wajib memfollow minimal salah satu akun Official POLIJE, yakni 

di Twitter: @humaspolije; Facebook: Politeknik Negeri Jember 

(@poltekjember) atau Instagram: humaspolije. Pengumuman pemenang 

akan disampaikan di seluruh akun Official POLIJE. 

 

B. PERSYARATAN SECARA UMUM LOGO KOMERSIAL  

1. Logo yang dibuat harus mudah diingat dan memiliki makna (peserta dapat 

memberikan  tagline POLIJE yakni 3 (tiga) huruf berupa “SIP” yang 

merupakan singkatan dari: Smart, Innovative, Professional). Huruf tagline 

tersebut juga dapat digantikan dengan logogram atau simbol, semisal 

jempol tangan yang menandakan persepsi SIP atau simbol lainnya. 

2. Logo yang dibuat terdiri dari gambar dan huruf dalam format 2D. Adapun 

huruf / tulisan yang apabila dipandang perlu dapat disertakan adalah 

“POLIJE” atau Politeknik Negeri Jember). Logo yang dibuat adalah logo  

berwarna, namun hanya menggunakan unsur warna sesuai persyaratan 

khusus dan tetap harus memiliki kaidah keterbacaan.  

3. Desain logo tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; 
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kesusilaan, moral, dan SARA (Suku, Agama, RAS, dan Antar golongan) 

tertentu, kekerasan, promosi produk komersial, serta tidak mengandung 

unsur pornografi 

4. Desain logo merupakan karya sendiri, bukan hasil jiplakan/plagiasi, belum 

pernah diikutsertakan pada lomba/sayembara lainnya, tidak terikat hak 

cipta apapun dan belum pernah dipublikasikan dan belum pernah 

dipublikasikan dalam media apapun (termasuk media sosial). 

5. Hak cipta desain logo peserta yang menjadi pemenang menjadi 

sepenuhnya milik POLIJE dan POLIJE berhak menggunakan desain logo 

tersebut untuk kepentingan publikasi apapun.  

6. Penyelenggara (POLIJE) tidak bertanggung jawab atas objek apapun yang 

termuat dalam logo atau penggunaan model dari desain logo yang 

dikirimkan oleh peserta. Peserta bertanggung jawab secara penuh apabila 

dikemudian hari ditemukan unsur plagiasi dan POLIJE berhak 

mendiskualifikasi karya yang disampaikan. 

7. Pemenang lomba Sayembara Logo Komersial wajib menandatangani surat 

orisinalitas serta pernyataan bahwa karya tersebut menjadi sepenuhnya 

milik POLIJE. Bagi pemenang lomba diluar Jember, kedua surat 

pernyataan diatas akan disampaikan melalui email pemenang dan dapat 

dikirim kembali melalui scan dokumen (selepas tandatangan bermaterai). 

Hadiah bagi pemenang di luar Jember akan dikirim melalui transfer bank 

ke rekening yang sesuai dengan KTP setelah menyampaikan scan 

dokumen diatas, berikut penyampaian via pos untuk sertifikat dan trophy. 

Bagi pemenang yang berdomilisi di Jember, akan dihubungi lebih lanjut 

untuk menyerahan hadiah secara langsung berikut penandatanganan surat 

pernyataan.  

 

C. PERSYARATAN KHUSUS 

1. Logo yang dilombakan memiliki makna: “Kerjasama, Inovasi, 

Teknologi, Unggul”. Peserta dapat menyampaikan narasi filosofi dan 

pesan makna dari logo yang ingin dicapai pada isi email yang dikirimkan 

(maksimal 150 kata) 

2. Warna yang disediakan untuk pembuatan logo adalah dapat terdiri dari 

satu atau kombinasi dari warna berikut ini:  
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Adapun typografi (font) yang digunakan adalah BEBAS dan diserahkan 

pada kreatifitas masing – masing peserta. 

3. Format file adalah PNG (Portable Network Graphics), dengan ukuran 

maksimal 5760 x 3840 pixel dan minimal 1024 x 768 pixel. Besar file 

maksimal adalah: 3 Mb. Logo dapat dibuat menggunakan program 

Coreldraw, Photoshop, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan 

program pengolah gambar lainnya). 

 

D. BOBOT PENILAIAN 

Bobot penilaian ditetapkan sebagai berikut 

Orisinalitas, keterbacaan  : 20% 

Kesesuaian logo dengan filosofi : 50% 

Unsur estetika / kreatifitas logo : 30% 

 

E. JADWAL KEGIATAN 

Adapun jadwal sayembara Logo Komersial adalah sebagai berikut 

NO TANGGAL AGENDA KEGIATAN 

1. 

21 Oktober  

sampai dengan  

4 November 2019 

Kegiatan rapat dan penyusunan panduan 

dan poster / banner / iklan untuk 

SAYEMBARA LOGO KOMERSIAL 

2. 
4 sampai dengan  

15 November 2019 

Publikasi ke media cetak (regional / 

nasional) dan online oleh Tim Humas 

serta Tim Branding / Logo Komersial 

POLIJE 

3. 

Sampai dengan 30 

November 2019 (jam 

00.00) 

Penerimaan hasil LOGO KOMERSIAL 

(email) 

4. 
1 sampai dengan  

6 Desember 2019 

Penilaian Dewan Juri yang terdiri dari 

Tim Branding / Logo Komersial POLIJE 

dan konsultan branding dari S4C 

5. 7  Desember 2019 

Pengumuman hasil pemenang 

SAYEMBARA LOGO KOMERSIAL ke 

media cetak (regional / nasional) dan 

online (termasuk melalui akun Official 

POLIJE) 

 

F. PENJURIAN dan HADIAH PEMENANG SAYEMBARA LOGO 

KOMERSIAL 

1. Dewan Juri terdiri dari seluruh Tim Branding / Logo Komersial 

POLIJE dan juri luar yang merupakan konsultan branding dari S4C. 

2. Dewan Juri menetapkan 1 (satu) pemenang dan berhak mendapatkan 

hadiah berupa uang tunai sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah) dengan pajak hadiah ditanggung pemenang serta juga 

mendapatkan sertifikat dan trophy dari Direktur POLIJE.  

3. Penetapan pemenang oleh Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat. 
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G. KONTAK PERSON 

Hal – hal yang perlu ditanyakan terkait dengan lomba dapat menghubungi 

kontak person dibawah ini: 

 

Bapak Mahsus Nurmanto, SE (Ka. Subbagian Humas POLIJE) dengan 

nomer HP: 081.333.993.100 

Bapak Dr. Yossi Wibisono, S.TP, MP (Ketua Dewan Juri Lomba) dengan 

nomer HP: 081.336.333.555 

 

Atau melalui media online: 

Twitter  : @humaspolije  

Facebook : Politeknik Negeri Jember (@poltekjember)  

Instagram : humaspolije 

Email  : co_branding@polije.ac.id  

 

 


