
SYARAT DAN KETENTUAN  

LOMBA DESAIN POSTER CAGAR BUDAYA 

BPCB BALI 2020 

  

I.  Syarat dan Ketentuan  

1. Peserta adalah pelajar dan masyarakat umum yang merupakan Warga Negara 

Indonesia (WNI), bukan Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali. Kategori 

peserta terdiri dari :  

 Kategori pelajar (dibuktikan dengan melampirkan foto/scan kartu pelajar),  

Dengan tema khusus: Cagar Budaya sebagai Penguatan Pendidikan Karakter 

 Kategori umum (melampirkan foto/scan KTP) 

Dengan tema khusus: Cagar Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa 

2. Peserta mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah hasil karya di laman google 

form: https://bit.ly/lombapostercagarbudaya mulai tanggal 1 s.d. 28 Mei 2020. 

Pendaftaran dan mengunggah hasil karya ditutup tanggal 28 Mei 2020 pukul 23:00 

Wita. Biaya pendaftaran gratis. 

3. Calon peserta pada saat pendaftaran mengunggah foto/scan kartu pelajar (Kategori 

Pelajar) dan foto/scan KTP (Kategori Umum) dengan format PDF dengan kapasitas 

maksimal 500 kb. 

4. Peserta wajib mengikuti akun Facebook: Bpcb Bali, Instagram: BPCB Bali, dan turut 

membagikan (share) informasi lomba di akun sosial media masing-masing. 

5. Peserta hanya diperkenankan mengirim satu karya. 

6. Karya wajib mencantumkan logo Kemendikbud dan tulisan “BPCB Bali” di pojok kiri 

atas, dan diizinkan menambahkan nama pembuat karya di pojok kanan bawah (sesuai 

contoh yang dilampirkan panitia). 

7. Konten poster menyangkut Cagar Budaya yang berada di Provinsi Bali/Provinsi 

NTB/Provinsi NTT. 

https://bit.ly/lombapostercagarbudaya


8. Hasil karya poster adalah hasil karya asli dan orisinal peserta. Karya belum pernah 

dipublikasikan dan dilombakan dalam lomba apapun. (Peserta diwajibkan mengunggah 

surat pernyataan dengan ukuran file maksimal 500 kb). Panitia tidak bertanggung jawab 

apabila ada klaim dari pihak lain atas karya peserta (plagiat). 

9. Karya tidak mengandung unsur pornografi dan SARA.  

10. Peserta membuat karya poster di rumah masing-masing selama pelaksanaan lomba. 

11. Peserta dapat menggunakan aplikasi yang diperlukan untuk mendesain visual karyanya 

dengan berbagai aplikasi yang tersedia/dimiliki. 

12. Format karya desain poster disetting dengan ukuran kertas A3, diunggah dengar format 

JPEG dengan resolusi 300 dpi kapasitas 3 - 5 Mb. 

13. Komposisi antara gambar dan pesan yang disampaikan bersifat menarik, informatif, 

inspiratif dan edukatif. 

14. Karya yang dilombakan sesuai dengan tema lomba dan memenuhi kriteria perlombaan.  

15. Peserta setuju untuk memberikan hak kepada panitia lomba untuk menggunakan 

karyanya pada kegiatan non komersil tanpa mengurangi hak cipta peserta.  

16. Panitia akan mengunggah karya peserta di media sosial instagram BPCB Bali dan 

facebook BPCB Bali satu (1) hari setelah karya peserta diterima panita.  

17. Akumulasi jumlah like terbanyak dari dua media sosial tersebut di atas akan menjadi 

Juara Favorit di masing-masing kategori. Akumulasi jumlah like terbanyak diambil pada 

tanggal 11 Juni 2020. 

18. Apabila yang mendapat jumlah like terbanyak di sosial media juga mendapatkan 

predikat juara tiga besar di salah satu kategori, maka predikat juara favorit akan 

dialihkan kepada nominasi predikat favorit berikutnya. 

19. Pengumuman pemenang dilakukan dengan publikasi di akun resmi semua sosial media 

Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali di waktu yang telah ditentukan tanggal 14 Juni 

2020 yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Purbakala ke-107, dan panitia juga 

menghubungi peserta pemenang secara langsung di kontak masing-masing. 

 

 

 

 



 

II. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

No  Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan  

1 Pendaftaran Peserta 1 s.d. 28 Mei 2020 

2 Pengumpulan Karya 1 s.d. 28 Mei 2020 

3 Penjurian 1 s.d. 11 Juni 2020 

4 Pengumuman Pemenang dan 

Pengiriman Hadiah 

14 Juni 2020 

 

 

III. Kriteria Penilaian 

1. Penilaian dilakukan oleh tim juri yang telah ditetapkan oleh panitia 

2. Poster yang diterima sesuai batas waktu yang ditentukan akan diseleksi berdasarkan: 

 Orisinalitas 

 Kesesuaian dengan tema 

 Visualisasi 

 Komunikatif dan edukatif 

3. Indikator penilaian poster sebagai berikut: 

No Indikator Kriteria Bobot Penilaian 

1 Orisinalitas  

  

1. Ide yang bersifat asli 

2.  Belum pernah di 

Publikasikan 

3. Tidak ada Plagiarisme;  

 
 

 25% 

2 
Kesesuaian 
dengan Tema 

  

1. Ruang Lingkup Kampanye 

Positif (Preventif, 

promotif, kuratif, persuasif 
dan lainnya) 

2. Kedalaman Eksplorasi 

3. Faktual  

 
 

 25% 

3 Visualisasi 

 

1. Komposisi Konten dan 

Gambar (keterbacaan dan 

warna) 

 25% 



2. Daya Tarik (Penggunaan 

simbol, gambar, dan 

lainnya) 

3. Estetika  

 
 

4 
Komunikatif 

dan Edukatif 

 

1. Edukatif (Pengaruh 

Positif) 

2. Memberikan Nilai/Value, 

(Bahasa, kata-kata yang 

bijak)  

 
 

 25% 

 

4. Panitia tidak menerima segala bentuk kecurangan yang berakibat pada pengurangan nilai 

dan diskualifikasi, maupun pembatalan juara lomba setelah ditetapkan. 

 Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

IV. Apresiasi dan Hadiah Pemenang Lomba 

No Kategori Predikat Hadiah 

1 Pelajar Juara I Rp2.000.000,00 

Juara II Rp1.500.000,00 

Juara III Rp1.000.000,00 

Juara Favorit Rp500.000,00 

2 Umum  Juara I Rp3.000.000,00 

Juara II Rp2.500.000,00 

Juara III Rp2.000.000,00 

Juara Favorit Rp500.000,00 

*
Seluruh peserta mendapatkan E-certificate sebagai peserta lomba desain poster BPCB Bali 2020. 

 


