
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BENGKALIS 
        

 

PENGUMUMAN SAYEMBARA 
Nomor : 289 /PP.08.3-PU/1403/KPU-Kab/X/2019 

 

 

TENTANG 
 
 

SAYEMBARA LOGO, MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020 
 

 

Dalam rangka diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis  mengadakan sayembara pembuatan logo, maskot dan 

jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

Sayembara terdiri dari tiga kategori: 
 

A. LOGO 

B. MASKOT  

C. JINGLE 
 
 

 

 

Tema Logo, Maskot dan Jingle Pilkada Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 
 

“ PILKADA BENGKALIS YANG BERMUNAJAD DAN BERKUALITAS.  “ 

Bersama Rakyat Menjemput Umara Negeri yang Adil menjalankan Amanah Daerah 

(Bermunajad) demi terciptanya Pilkada Bengkalis 2020 yang Bersih, Komunikatif, Adil, 

Langsung, Berintegritas, Taat Azas, Amanah dan Santun (Berkualitas). 
 

 

 

 

 

KETENTUAN SAYEMBARA LOGO, MASKOT DAN JINGLE 
 

A. KETENTUAN UMUM 
 

1. Peserta lomba adalah masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Bengkalis (pelajar, 

mahasiswa, atau siapa saja yang ingin berpartisipasi) dibuktikan dengan kartu identitas (E- 

KTP/SIM/ Kartu Pelajar) 

2. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis), 

3. Peserta boleh mengikuti satu atau ketiga jenis sayembara 

4. Formulir pendaftaran dapat di unduh di website KPU Kabupaten Bengkalis  

5. Menyerahkan karya asli (orisinil) dan belum pernah diikut-sertakan dalam sayembara apapun 

6. Karya bersifat kedaerahan khusus Bengkalis dan tidak mengandung unsur SARA dan 

Pornografi 

7. KPU Kabupaten Bengkalis tidak mengembalikan hasil karya yang dikirimkan peserta 

8. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

9. Apabila di kemudian hari diketahui dan terbukti bahwa hasil karya yang ditetapkan sebagai 

pemenang, ternyata bukan hasil karya asli peserta, maka pemenang sayembara dibatalkan dan 

pemenang harus mengembalikan hadiah yang telah diterima. Terhadap peserta yang termasuk 

dalam kategori ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

10. Logo, Maskot dan Jingle pemenang menjadi media sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Bengkalis Tahun 2020.  

11. Karya yang diserahkan atau dilombakan sepenuhnya menjadi milik KPU Kabupaten 

Bengkalis sebagai penyelenggara. 

12. KPU Kabupaten Bengkalis mempunyai hak ekslusif terhadap karya pemenang untuk 

mengubah atau menyempurnakan karya yang terpilih sebagai pemenang sesuai dengan 

kebutuhan. 

13. Batas akhir penerimaan hasil karya oleh panitia tanggal 5 November 2019, pukul 16.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Peserta dapat menyampaikan hasil karyanya dengan cara datang langsung ke: Kantor KPU 

Kabupaten Bengkalis, Jl. Pertanian, Kabupaten Bengkalis, dan ke Email : 

sayembarakpubks@gmail.com  atau mengirim lewat Pos/Jasa Pengiriman, dengan mengisi 

Formulir Pendaftaran yang telah ditandatangi, serta melampirkan fotocopy kartu identitas diri 

(E-KTP/SIM/ Kartu Pelajar), 

15. Pemenang Sayembara Logo, Maskot dan Jingle akan diumumkan melalui Website, 

https://kab-bengkalis.kpu.go.id/, Media Sosial KPU Kabupaten Bengkalis, Papan 

Pengumuman KPU Kabupaten Bengkalis. 
 

 

B. KETENTUAN SAYEMBARA LOGO 
 

1. Kriteria Logo mencerminkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. 

2. Desain logo harus memuat gambar yang menarik, unik, mudah dipahami dan diingat  

3. Bentuk yang harus sesuai  prinsip desain (kesatuan, keseimbangan, proporsi, dan dominasi) 

4. Kriteria warna logo memiliki komposisi warna yang netral dan tidak mengarah ke warna 

partai politik peserta pemilu. 

5. Logo harus dapat diaplikasikan di berbagai media seperti media cetak, media digital (soft file), 

atau ditayangkan di media film/televisi serta dianimasikan sebagai merchandise dan kostum 

untuk media sosialisasi/ promosi, 

6. Desain dibuat dalam bentuk 2D atau 3D yang menampilkan bagian depan, belakang, samping 

kiri dan kanan, utuh pose aksi tampak dan siluet 

7. Desain logo diserahkan dalam bentuk hard file (cetak diatas kertas A4) dan soft file logo 

disertakan dalam format JPEG, PNG dan PSD resolusi minimal 300 dpi atau maksimal 4 MB 

dalam 4 (empat) compact disk (CD) atau Flashdisk, 

8. Karya yang dikirimkan merupakan hasil karya sendiri, belum pernah disayembarakan atau 

digunakan di tempat lain secara formal, dibuktikan dengan Surat Pernyataan ditandatangani di 

atas materai 6000. 

9. Desain harus disertai nama logo dan penjelasan singkat tentang konsep/ide dari desain logo. 

10. Setiap Peserta boleh menyerahkan maksimal 3 (tiga) karya terbaiknya dalam 3 (tiga) amplop 

terpisah 

11. Setiap peserta diharapkan mempersiapkan diri untuk menampilkan dan mempresentasikan 

hasil karyanya di depan dewan juri pada saat proses penjurian /penilaian 
 

 

C. KETENTUAN SAYEMBARA MASKOT 
 

 

1. Kriteria Maskot: Khas Kabupaten Bengkalis 

2. Desain maskot memiliki sifat yang ramah, non partisan, dinamis, menghibur dan mengundang 

motivasi untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Serentak 2020, Tampilan maskot 

modern, fleksibel dan unisex (tidak boleh mencerminkan gender tertentu) dengan 

mengedepankan unsur kearifan lokal, 

3. Tidak mengandung unsur SARA dan pornografi serta unsur lainnya yang dapat menyinggung 

dan/atau mendukung kelompok atau golongan tertentu, 

4. Maskot harus dapat diaplikasikan di berbagai media seperti media cetak, media digital (soft 

file), atau ditayangkan di media film/televisi serta dianimasikan sebagai merchandise dan 

kostum untuk media sosialisasi/ promosi, 

5. Desain dibuat dalam bentuk 2D atau 3D yang menampilkan bagian depan, belakang, samping 

kiri dan kanan, utuh pose aksi tampak dan siluet 

6. Desain Maskot diserahkan dalam bentuk hard file (cetak diatas kertas A4) dan soft file logo 

disertakan dalam format JPEG, PNG dan PSD resolusi minimal 300 dpi atau maksimal 4 MB 

dalam 4 (empat) compact disk (CD) atau Flashdisk, 

7. Karya yang dikirimkan merupakan hasil karya sendiri, belum pernah disayembarakan atau 

digunakan di tempat lain secara formal, dibuktikan dengan Surat Pernyataan ditandatangani di 

atas materai 6000. 

8. Desain harus disertai nama maskot dan penjelasan singkat tentang konsep/ide dari desain 

maskot. 

9. Setiap Peserta boleh menyerahkan maksimal 3 (tiga) karya terbaiknya dalam 3 (tiga) amplop 

terpisah 

10. Setiap peserta diharapkan mempersiapkan diri untuk menampilkan dan mempresentasikan 

hasil karyanya di depan dewan juri pada saat proses penjurian /penilaian 
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D. KETENTUAN SAYEMBARA JINGLE 
 

1. Kriteria Jingle: non partisan, dinamis, menghibur dan mengundang motivasi serta mengajak 

masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada Bengkalis 2020, 

2. Tidak mengandung unsur SARA dan unsur lainnya yang dapat menyinggung dan/atau 

mendukung kelompok atau golongan tertentu, 

3. Genre jingle bersifat bebas (All genre music) 

4. Durasi Jingle maksimal 2 (dua) Menit, 

5. Jingle terdiri dari melodi dan lirik, 

6. Karya jingle baik melodi maupun lirik belum pernah dipublikasikan, disayembarakan serta 

digunakan secara formal dan komersial, dibuktikan dengan Surat Pernyataan ditandatangani 

di atas materai 6000. 

7. Sample rekaman jingle dibuat dan dikirimkan dalam format MP3 dengan iringan 

menggunakan minimal 1 (satu) alat musik, dan softfile dalam 4 (empat) Compact Disk (CD) 

atau Flashdik , 

8. Setiap Peserta boleh menyerahkan maksimal 3 (tiga) karya terbaik Karya jingle yang 

diserahkan harus disertai penjelasan singkat tentang konsep atau ide dari jingle yang dibuat 

9. Menyebutkan dengan jelas nama dan penulis lirik dan lagu 

10. Bahasa utama yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan diperbolehkan menambahkan 

dengan bahasa daerah Melayu Bengkalis. 

11. Setiap peserta diharapkan mempersiapkan diri untuk performance menampilkan hasil 

karyanya di depan dewan juri pada saat proses penjurian / penilaian. 

 
 

Pendaftaran dan Pengiriman Dokumen Sayembara 
 

a. Peserta dapat mengirimkan karya mulai tanggal 25 Oktober 2019; 

b. Seluruh dokumen dimasukkan dalam amplop cokelat tertutup, tidak boleh dilipat dan 

pada sudut kiri atas amplop ditulis “Sayembara Logo, Maskot dan Jingle Pemilu 2020” 

dikirimkan ke: 

 

Panitia Sayembara Logo, Maskot dan Jingle Pilkada Bengkalis 2020 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis 

Jl. Pertanian, Bengkalis 

 

c. Pada sisi lain amplop dituliskan nama, alamat peserta sayembara dan menyebutkan jenis 

sayembara yang diikuti: 

d. “Logo Pilkada Bengkalis 2020” untuk Sayembara Logo. 

e. “Maskot Pilkada Bengkalis 2020” untuk Sayembara Maskot;dan 

f.  “Jingle Pilkada Bengkalis 2020” untuk Sayembara Jingle 

g. Batas Akhir Pengiriman Karya: 5 November 2019; 

h. Pemenang sayembara diumumkan di media massa dan website KPU, pada tanggal 10 

November 2019; 

i. Dokumen Sayembara dapat diunduh melalui website KPU Kabupaten Bengkalis atau dapat 

mengambil langsung di Kantor KPU Kabupaten Bengkalis 

 

Jadwal Pelaksanaan Sayembara: 

 

No. KEGIATAN WAKTU 

1. b Pengumuman Sayembara Mulai 25 Oktober 2019 

2. c Pengiriman Dokumen Karya Peserta Mulai 25 Oktober 2019 

3. d Batas akhir Pengiriman Dokumen Karya Peserta 5 November 2019 

4. e Evaluasi Administratif oleh panitia 6 – 8 November  2019 

5. f Evaluasi Teknis (Penjurian) 6 – 8 November 2019 

6. g Penentuan pemenang oleh Dewan Juri 9 November 2019 

7. h Pengumuman Pemenang  10 November 2019 

 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.bandungtourism.com/


 

 

 

 

 

 

Hadiah Pemenang 

 

a) Hadiah Sayembara Pembuatan Logo 

 

 

 

  

                  Besaran hadiah belum termasuk pajak yang harus dibayarkan pemenang 

 

b) Hadiah Sayembara Pembuatan Maskot 
 

 

B 

 

 

Besaran hadiah belum termasuk pajak yang harus dibayarkan pemenang 
 

c) Sayembara Pembuatan Jingle 

 

 
 

   
 

    Besaran hadiah belum termasuk pajak yang harus dibayarkan pemenang 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Panitia sayembara di Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bengkalis, Jl. Pertanian. 

 

Contact person: 

Sdr.  Doni Hidayat, 085278785539 

  Sri Wahyuni, 082387322294 

  

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 

 

 

Bengkalis, 24 Oktober 2019 

 
KETUA  

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN BENGKALIS 
 

 

 

 

       FADHILLAH AL MAUSULY

Juara satu : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) 

Juara dua : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 

Juara tiga : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 

Juara satu : Rp.  4.000.000,- (empat juta rupiah) 

Juara dua : Rp.  2.000.000,- (dua juta rupiah) 

Juara tiga : Rp.  1.000.000,- (satu juta rupiah) 

Juara satu : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 

Juara dua : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 

Juara tiga : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 



 


