PENDAFTARAN LOMBA MURAL
DI PERPANJANG SAMPAI 21 MARET 2019
A. Syarat dan Ketentuan Lomba
1. Lomba Mural terbuka untuk umum (Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP EL)
baik perorangan atau kelompok.
2. Pendaftaran tidak dipungut biaya
3. Tema lomba mural :
a. Ajakan Memerangi Hoax Pemilu;
b. Ajakan Anti Golput, Anti Politik Uang dan Anti Politik SARA;
c. Ajakan Untuk Memilih di TPS, Tanggal 17 April 2019.
4. Peserta menyediakan peralatan gambar sendiri.
5. Karya mural belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain.
6. Desain menyertakan logo “KPU PROVINSI DKI Jakarta” dan Tulisan “Pemilih Berdaulat Negara
Kuat” pada gambar dengan ukuran proporsional
7. Teknik pembuatan mural bebas, baik secara manual memakai cat dan kuas maupun semprot
menggunakan cat spray atau kompresor.
8. Mural dilukis di media tembok atau partisi permanen non tembok yang berada di public
area/ruang terbuka/terakses publik.
9. Luasan mural disesuaikan dengan bidang gambar yang disediakan panitia
10. Desain yang akan diaplikasikan pada mural tidak mengandung undur penghinaan terhadap
SARA, pornografi, kekerasan, radikalisme atau nilai yang melanggar aturan/hukum/norma yang
berlaku seperti :
a. Desain tidak mengandung keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu;
b. Desain tidak diperbolehkan memuat Nomor, Logo dan hal lain yang berkaitan dengan partai
politik atau peserta pemilu tertentu;
c. Desain bisa disesuaikan dengan kearifan lokal.
11. Desain yang akan diaplikasikan pada mural bersifat orisinal, tidak plagiat, tidak melanggar hak
kekayaan intelektual pihak manapun dan belum pernah dibuat sebelumnya.
12. Desain dan hasil karya seluruh peserta dapat digunakan untuk Sosialisasi Pemilihan Umum 2019
KPU Provinsi DKI Jakarta.

B.

Tata Cara Lomba
1. Peserta lomba wajib mendaftar terlebih dahulu sampai dengan 21 Maret 2019 dengan mengisi
formulir pendaftaran yang dapat diunduh di website KPU Provinsi DKI Jakarta dan diserahkan ke
panitia di alamat Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jl. Salemba Raya No.15 Paseban, Senen
Jakarta Pusat, Lantai 4 Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas.
2. Gambar Desain Mural dikirim dan diserahkan ke panitia sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
di alamat Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jl. Salemba Raya No.15 Paseban, Senen Jakarta
Pusat, Lantai 4 Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas.
3. Juri akan melakukan penilaian gambar mural dari tanggal 22-23 Maret 2019
4. Pengumuman 10 Finalis dan titik lokasi gambar dilakukan pada tanggal 24 Maret 2019
5. Para finalis melukis gambar Mural sesuai desain di titik lokasi dari tanggal 29-31 Maret 2019
6. Kepada para Finalis disediakan bantuan biaya cat sebesar @Rp. 1.000.000,7. Para Finalis wajib membuat dokumentasi foto pada saat proses pengerjaan dan mengirimkan
saat itu juga foto-foto- pengerjaan ke panitia via email/WA panitia, Foto dimaksud meliputi
a. Foto Media tembok sebelum dilukis;
b. Foto saat proses mural mencapai tahap setengah pekerjaan (sekitar 50%);
c. Foto saat mural selesai dikerjakan (100%);
d. Foto peserta lomba baik perorangan maupun kelompok di depan karya mural yang sudah
jadi.
8. Juri akan melakukan penilaian di lokasi pada tanggal 1 April 2019 dengan kriteria :
a. Kesesuaian hasil karya mural dengan tema lomba;
b. Kandungan/bobot nilai seni rupa, estetika dan kreatifitas karya mural;
c. Keselarasan tema;
d. Keunikan dan kreatifitas dalam memvisualisasikan ide;
e. Nilai estetikanya (keindahan);
f.

Komposisi.

9. Pemenang Lomba akan diumumkan pada tanggal 2 April 2019 di website KPU Provinsi DKI
Jakarta
10. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

