Dalam rangka pengembangan dan inovasi produk kain tenun khususnya “Kre Alang” Sumbawa, Dinas
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Sumbawa akan melaksanakan “Lomba Cipta Motif Kain Tenun
Sumbawa” Tahun 2019.

Syarat dan Ketentuan Lomba:
A. Persyaratan Peserta

1. Terbuka untuk umum tanpa batasan umur, kecuali Karyawan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan
dewan juri termasuk keluarganya;
2. Perorangan atau kelompok;
3. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran;
4. Peserta melampirkan identitas diri (fotokopi KTP/kartu pelajar);
5. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan menandatangani surat pernyataan yang disediakan panitia.

B. Persyaratan Umum dan Teknis

1. Semua karya yang masuk tetap menjadi hak milik peserta kecuali karya yang telah dinyatakan sebagai calon
pemenang/nominator.
2. Karya nominator akan menjadi milik Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa.
3. Karya harus merupakan karya orisinal, belum dipatenkan dan belum pernah diaplikasikan pada media
apapun.
4. Peserta dapat menyerahkan lebih dari satu karya;
5. Karya dapat dibuat menggunakan teknik manual maupun desain grafis:
 Manual: menggambar menggunakan kertas millimeter blok atau menyulam pada kain kristik ukuran A3
(29,7 x 42 cm) dengan teknik pembuatan silang atau garis
 Desain grafis: menggunakan salah satu software desain grafis atau kombinasi diantaranya dengan
ukuran media kerja minimal A3.
6. Karya diberikan judul dan deskripsi konsep desain berisi uraian sumber ide, filosofi/makna motif (ragam
hias).
7. Jangka waktu penerimaan karya oleh panitia selambat-lambatnya tanggal 9 September 2019.
8. Peserta dapat menyerahkan karya secara langsung di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab.
Sumbawa, atau dikirim secara online ke:
www.dispopar.sumbawakab.go.id atau email: bidangpemudadispopar@gmail.com.

C. Kriteria Karya

1. Karya terdiri dari 5 (lima) jenis desain motif/ragam hias, yaitu:
1) ragam hias bidang;
2) ragam hias penata;
3) ragam hias alu;
4) ragam hias alu manang dan
5) ragam hias penemung.
2. Kelima desain motif/ragam hias merupakan satu kesatuan komposisi untuk diaplikasikan dalam satu bidang
kain tenun (kre alang)
3. Desain motif/ragam hias diutamakan yang menonjolkan identitas lokal Sumbawa dengan tetap mengacu
pada pola/corak khas motif kain tenun Sumbawa

D. Penilaian
1.
2.
3.
4.

Kreatifitas (orisinalitas & proses pembuatan)
Motif/ragam hias (keunikan, estetika/muatan filosofis)
Komposisi motif/ragam hias
Keharmonisan antara judul, narasi, dan motif

E. Pemenang

Dipilih 6 (enam) karya terbaik untuk mendapatkan penghargaan berupa uang tunai dan piagam.
Keterangan lebih lengkap dapat hubungi Dispopar Kab. Sumbawa, Jl. Bungur No. 1 Sumbawa Besar,
atau kirim pesan melalui email: bidangpemudadispopar@gmail.com.
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