PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
MELALUI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA AKAN
MENYELENGGARAKAN LOMBA KREATIVITAS PEMUDA

“CIPTA MOTIF KAIN TENUN SUMBAWA”
Kain Tenun Sumbawa khususnya “Kre Alang” merupakan kebanggaan masyarakat Sumbawa,
disamping karena kedudukannya dalam prosesi kegiatan adat dan budaya Samawa juga karena ketinggian
nilai estetika dan muatan kearifan lokal pada setiap motif atau ragam hiasnya. Dalam rangka melestarikan
keberadaan kain tenun khususnya “Kre Alang” dan menjawab tantangan pengembangan dan inovasi produk
maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan Lomba Cipta Motif
Kain Tenun Sumbawa sebagai upaya melibatkan masyarakat khususnya para pemuda agar peduli terhadap
budaya tenun, dimulai dari tahap pra produksi penciptaan motif/ragam hias hingga nantinya berlanjut pada
tahap produksi dan pemasaran produk.

_______Syarat dan Ketentuan Lomba Cipta Motif Kain Tenun Sumbawa_______
BAB I. KETENTUAN UMUM
A. Pengertian
1. Panitia Penyelenggara Lomba Cipta Motif Kain Tenun Sumbawa adalah Dinas Dinas Pemuda Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa – cq. Bidang Pemuda.
2. Dewan juri adalah tim yang ditunjuk oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa
yang bertugas melakukan penilaian dan menetapkan pemenang.
3. Peserta lomba adalah perorangan atau kelompok yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Calon pemenang/nominator adalah peserta yang memenuhi persyaratan sebanyak 6 (enam)
nominator.
5. Karya adalah hasil desain motif/ragam hias untuk diaplikasikan pada kain tenun khususnya Kre Alang
Sumbawa
B. 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/scan KTP/kartu pelajar);
5. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan menandatangani surat pernyataan yang disediakan
panitia.
C. Persyaratan Umum
1. Semua karya yang masuk tetap menjadi hak milik peserta kecuali karya yang telah dinyatakan sebagai
calon pemenang/nominator. Untuk karya yang tidak terpilih, print out atau hasil scan/foto dapat
diminta kembali oleh peserta.
2. Karya yang dinyatakan sebagai calon pemenang/nominator secara sah menjadi milik Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa dan berhak untuk mengubah baik bentuk, ukuran
maupun warna dan memakainya untuk semua keperluan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tanpa
adanya kewajiban memberikan royalti kepada pemenang.
3. Karya yang diterima harus lengkap mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan, apabila tidak
memenuhi syarat, karya akan didiskualifikasi dan tidak diikutsertakan dalam penilaian.
4. Karya harus merupakan karya orisinal, belum dipatenkan dan belum pernah diaplikasikan pada media
apapun (dibuktikan dengan surat pernyataan).
5. Peserta wajib memenuhi semua ketentuan yang berlaku, bila terjadi pelanggaran, maka peserta harus
membebaskan panitia lomba dari segala beban dan tanggung jawab apabila adanya tuntutan dari
pihak ketiga atau pihak yang berwajib.

D. Persyaratan Administrasi dan Teknis
1. Setiap peserta dapat menyerahkan lebih dari 1 (satu) kesatuan karya;
2. 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 seperti
CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, dan lain-lain dengan ukuran
media kerja minimal A3 (297 x 420 mm)
3. Karya diberikan judul dan deskripsi konsep desain berisi uraian sumber ide, filosofi/makna motif, dan
untuk karya berbasis desain grafis dilengkapi spesifikasi kode warna versi CMYK.
4. Jangka waktu penerimaan karya oleh panitia selambat-lambatnya tanggal 9 September 2019.
5. Peserta yang menyerahkan karya secara langsung di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Sumbawa, Jalan Bungur No. 1 Sumbawa Besar:
 Manual: Karya asli ukuran A3 dilengkapi tulisan deskripsi konsep desain dan fotokopi KTP/kartu
pelajar, dimasukkan dalam amplop tertutup.
 Desain Grafis: Hasil print out karya pada kertas HVS/photo paper ukuran A4/A3 dilengkapi
deskripsi konsep desain dan fotocopi KTP/kartu pelajar, dimasukkan dalam amplop tertutup.
 Peserta menyerahkan hasil karyanya kepada panitia kemudian diberikan bukti tanda terima dan
nomor peserta lomba.
6. Peserta yang mengirim karya secara online ke website:
www.dispopar.sumbawakab.go.id
atau
email:
dispopar.sumbawakab@gmail.com
atau
bidangpemudadispopar@gmail.com :
 Manual: mengirimkan karya dalam bentuk file format .pdf/.JPEG hasil scan atau hasil memfoto
(utuh, proporsional dan jelas) dilengkapi dengan file deskripsi konsep desain format .pdf/.docx,
disatukan dalam satu folder dengan nama sesuai nama peserta.
 Desain grafis: mengirimkan file karya dalam format .pdf/.JPEG 300 dpi (high quality) dilengkapi file
deskripsi konsep desain format .pdf/.docx., disatukan dalam satu folder dengan nama sesuai nama
peserta.
 Karya yang masuk melalui website maupun email akan diberikan nomor peserta lomba setelah file
diperiksa dan dinilai lengkap.
E. Surat Pernyataan
1. Surat pernyataan berisi tentang hak dan kewajiban peserta sampai ditetapkannya peserta sebagai
pemenang lomba.
2. Identitas yang ditulis dalam surat pernyataan harus sesuai dengan identitas yang tertera dalam
KTP/kartu pelajar.
3. Surat Pernyataan dibuat sesuai format terlampir yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini.
F. Kriteria Karya
1. Karya terdiri dari 5 (lima) jenis desain motif/ragam hias, yaitu:
a. Desain motif/ragam hias bidang;
b. Desain motif/ragam hias penata (pembatas antara bidang dan alu)
c. Desain motif/ragam hias alu
d. Desain motif/ragam hias alu manang
e. Desain motif/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
4. Karya harus dapat diaplikasikan dengan teknik pembuatan kain tenun Sumbawa yang umumnya masih
menggunakan peralatan tradisional.
5. Karya belum pernah dipublikasikan/disayembarakan dan dipatenkan
G. Penyerahan/Pengiriman Karya
Hasil karya lomba diserahkan kepada panitia sejak Pengumuman ini diumumkan sampai dengan hari
Senin, 09 September 2019, pada pukul 16.00 di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Sumbawa Jln. Bungur No. 1 Telp (0371) 23714 Sumbawa Besar.

BAB II KETENTUAN LOMBA
A. Penjurian
1. Dewan juri melakukan seluruh proses penilaian dan menetapkan pemenang bekerja secara professional
dan independen.
2. Selama proses lomba berlangsung tidak melayani surat menyurat.
3. Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat.
B. Penilaian
Unsur-unsur yang akan menjadi konsideran dalam proses penilaian meliputi:

kriteria penilaian





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

bobot

(30%)
(25%)
(20%)
(25%)

C. Penetapan Calon Pemenang/Nominator
1. Penetapan calon pemenang/nominator dilaksanakan oleh dewan juri berdasarkan urutan penilaian
tertinggi.
2. Pengumuman calon pemenang/nominator dilaksanakan pada tanggal 16 September 2019 melalui
website www.dispopar.sumbawakab.go.id
D. Pengiriman/Penyerahan Karya Nominasi
1. Bagi peserta yang menggunakan desain grafis menyertakan soft file desain karya yang berisi:
 Folder Karya: CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Inkscape, Google
SketchUp, Xara Designer dalam format CMYK
 Folder Presentasi: JPEG 300 dpi / high quality;
 Folder Konsep Karya: Ms Word; Konsep karya diketik di kertas A4 80 gsm, huruf tahoma 11
dengan jarak spasi 1,5.
2. Bagi nominator yang terpilih, menandatangani surat pernyataan asli (format surat terlampir) di atas
materai Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah) di hadapan Dewan Juri.
E. Presentasi Nominator
1. Nominator terpilih harus melakukan presentasi hasil karyanya di hadapan dewan juri berkaitan dengan
judul, sumber ide, makna filosofis motif dan cara penerapan/pengaplikasian karya pada kain tenun
khususnya kre alang.
2. Dewan juri akan menilai presentasi peserta kemudian menetapkan urutan pemenang.
3. Waktu dan tempat presentasi ditentukan kemudian.

BAB III PENGUMUMAN PEMENANG
A. Pemenang
1. Pemenang ditetapkan oleh Dewan Juri setelah menilai presentasi peserta dengan dengan urutan:
 Karya terbaik I
 Karya terbaik II
 Karya terbaik III
 Karya terbaik IV
 Karya terbaik V
 Karya terbaik VI
2. Penetapan pemenang oleh dewan juri bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.
B. Pengumuman Pemenang
1. Pemenang akan menerima pemberitahuan melalui website Dispopar
www.dispopar.sumbawakab.go.id dan dihubungi langsung oleh panitia
2. Pemberian hadiah pemenang ditentukan kemudian.
C. Hadiah Pemenang
1. Pemenang akan mendapatkan penghargaan berupa uang tunai dan piagam
2. Pajak-pajak ditanggung oleh panitia.

Kabupaten

Sumbawa:

D. Pembatalan/Diskualifikasi Pemenang
1. Pemenang dapat dibatalkan atau didiskualifikasikan apabila :
 Terbukti bahwa karya (konsep dan atau visual) adalah bukan orisinal, mencontek, meniru.
 Terbukti bahwa peserta adalah keluarga dari Dewan Juri atau Panitia
2. Apabila hal-hal di atas diketahui sebelum penetapan pemenang, maka karya peserta dianggap gugur.
3. Apabila hal-hal di atas diketahui setelah penetapan pemenang, maka peserta dibatalkan menjadi
pemenang.

BAB IV PENUTUP
Demikian Syarat dan Ketentuan Lomba Cipta Motif Kain Tenun Sumbawa tahun 2019 untuk dapat
dijadikan panduan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar
sesuai dengan tujuan diselenggarakannya.
Keterangan lebih lengkap dapat menghubungi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Sumbawa, Jl. Bungur No. 1 Sumbawa Besar atau kunjungi website www.dispopar.sumbawakab.go.id untuk
mengunduh file syarat dan ketentuan lomba, formulir pendaftaran dan surat pernyataan.

Contack Person
Konsultasi Teknis (free)

: Muhammad Anis
Sri Wulandari
Azizah Ulfah, S.Psi.
: H. Hasanuddin, S.Pd.

0823
0853
0878
0812

4013
3800
5119
3719

4149
4448
6965
063

Sumbawa Besar, 20 Agustus 2019
KEPALA DINAS,

Ir. H. ISKANDAR D., M.Ec.Dev.
NIP. 19620515 200003 1 002

