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PENYELENGGARAAN LOMBA DESAIN BRANDING : 
LOGO DAN TAGLINE KABUPATEN BOJONEGORO 

  

A. LATAR BELAKANG  

Penggunaan prinsip branding dewasa ini tidak selalu merujuk pada 

barang-barang dan benda produk komersial, namun secara konsep dan struktur, 

Branding telah dijadikan sebagai salah satu alternative dalam membangun 

sebuah identitas sebuah kawasan tertentu. Branding memiliki potensi untuk 

menciptakan identitas tertentu untuk kemudian dijadikan sebagai pengenal “to 

identify” yang dapat membedakan antara satu daerah dengan dengan daerah 

yang lain.   

Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang 

memiliki potensi-potensi unggulan yang tak kalah dengan daerah daerah lain 

yang lebih terkenal terlebih dahulu. Aspek lain yang cukup kuat dan potensial 

untuk bisa dibangun dan dipublikasikan adalah banyaknya aspek sejarah dan 

riwayat-riwayat bersejarah dan monumental yang pernah terjadi di Kabupaten 

Bojonegoro. Fungsi dasar dari konsep branding diperlukan sebagai suatu 

perangkat untuk mengidentifikasi potensi unggulan untuk kemudian di kelola 

dan dikembangkan kedalam sebuah identitas tertentu untuk memunculkan 

eksistensi agar mudah dikenali.  Penerapan strategi branding dimaksudkan untuk 

meningkatkan awareness public terhadap eksistensi Kabupaten Bojonegoro 

dengan segala potensi unggulnya, untuk meningkatkan reputasi pada level 

tertentu agar dapat berdaya saing dengan daerah lain, serta untuk memunculkan 

persepsi yang positif dari target audience dan masyarakat luas.   

 

B.  TUJUAN  

Outcome dari konsep branding Kabupaten Bojonegoro diharapkan untuk 

meningkatkan iklim destinasi baik dari aspek ekonomi yakni dengan 



bertambahnya investasi, pula bertambahnya kunjungan-kunjungan dalam 

bentuk wisata maupun tujuan khusus.   

1. Tujuan Internal  

a. Menumbuhkan rasa bangga dan handarbeni masyarakat di Kabupaten 

Bojonegoro terhadap daerahnya  

b. Menumbuhkan motivasi masyarakat untuk mengembangkan 

Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu kabupaten yang berkualitas 

baik secara pemerintahan maupun pembangunan masyarakat  

c. Mengajak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi unggulan 

yang dimiliki. 

2. Tujuan Eksternal  

a. Mempublikasikan potensi unggulan Kabupaten Bojonegoro kepada 

wisatawan   

b. Promosi yang terstrategikan untuk memenumbuhkan iklim investasi 

sebagai sarana meningkatkan ekonomi Kabupaten Bojonegoro.  

c. Meningkatkan awareness dan reputasi Kabupaten Bojonegoro 

terhadap kabupaten-kabupaten lainnya.  

   

C. KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN  

1. Aturan/ketentuan teknis untuk peserta:  

a. Lomba terbuka untuk umum tanpa ada batasan umur  

b. Peserta terbuka untuk yang berkewarganeraan Indonesia dengan 

melampirkan soft file bukti kependudukan dan peserta dari WNA 

dengan melampirkan scan passport.  

c. Peserta boleh perseorangan dan atau berkelompok, jika peserta 

berkelompok maka secara administratif nama ketua kelompok yang 

akan mewakili.  

d. Peserta lomba tidak dipungut biaya.  



e. Peserta perseorangan maupun berkelompok dan bersedia mentaati 

ketentuan lomba.  

f. Jika terpilih sebagai nominasi maupun pemenang, peserta lomba harus 

bersedia melakukan revisi jika ada permintaan dari panitia.  

g. Peserta diperbolehkan mengikuti hanya lomba logo, atau hanya lomba 

tagline, atau mengikuti keduanya. Jika peserta lomba mampu 

memenangkan keduanya maka berhak atas dua hadiah.   

h. Peserta lomba logo diperkenankan langsung meletakkan tagline 

bersama desain logo, atau mengirim desain logo dan tagline secara 

terpisah.  

i. Peserta lomba desain logo diperbolehkan mengirimkan maksimal 3 

(tiga) karya logo.  

j. Peserta lomba penulisan tagline diperkenankan mengirimkan maksimal 

3 (tiga) rancangan tagline.  

 

2. Ketentuan Umum Lomba Logo Kabupaten Bojonegoro 2018   

a. Lambang atau logo visualisasi grafis yang mengandung makna dan 

pesan spesifik yang mewakili idiom khas dengan melambangkan 

potensi daerah dan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.  

b. Logo harus berkarakter, modern, sederhana, mudah diingat dan sesuai 

dengan potensi Kabupaten Bojonegoro.  

c. Bentuk logo, pilihan warna, dan komponen-komponen lain yang ada di 

dalam logo harus menarik, unik, mudah dipahami, mudah dikenal, 

mudah diingat.  

d. Desain logo harus mengandung unsur orisinalitas (bukan plagiat), jika 

terbukti melakukan plagiasi maka peserta wajib memenuhi 

konsekwensi sesuai kesepakatan dalam surat pernyataan yang telah 

dibuat.  



e. Relevansi logo dengan unsur-unsur Kabupaten Bojonegoro, 

mengedepankan kreativitas dan visualisasi yang estetik sesuai kaidah-

kaidah logo.   

f. Belum pernah diikutsertakan pada lomba manapun dan tidak terikat 

hak cipta apapun.  

g. Hasil karya yang dikirim merupakan karya sendiri yang dibuktikan 

dengan surat pernyataan yang dibuat oleh peserta lomba.   

3. Ketentuan Khusus Logo  

a. Logo berupa logogram dan logotype  

b. Logo diperuntukkan untuk logo branding, bukan logo  

pemerintahan  

c. Logotype harus menampilkan teks “Kabupaten Bojonegoro” atau  

hanya “Bojonegoro”  

d. Desain logo diperbolehkan satu warna dan atau berwarna, jumlah 

maksimal warna tidak dibatasi.  

e. Logo harus tampak jelas jika diperkecil sampai 2cm x 2cm  

f. Logo memiliki unsur aplikatif ke berbagai media cetak maupun 

elektronik, baik statis maupun dinamis/ motion.  

g. Desain Logo dikirimkan dalam bentuk JPEG (1 lembar) dengan ukuran 

maksimum 2MB, resolusi 300dpi.  

h. Rincian desain Logo dikirimkan dalam bentuk PDF dengan ukuran 

maksimum file 10 MB dengan resolusi minimal 300 dpi. terdiri dari :  

1) lembar pertama Desain logo berwarna  

2) Lembar kedua Desain logo Hitam-putih, grayscale, dan negatif 

dengan variasi ukuran sisi terpanjang  5 cm, 4 cm, 3 cm dan 2 cm  

3) Lembar ketiga melampirkan mockup logo pada minimal 3 (tiga) 

dari media berikut: T-shirt, kartu nama, map, topi, mobile ads 

(mobil atau bus), kop surat, kartu nama.  

4) Lembar keempat penjelasan makna dan filosofi maksimal 500 kata  



4. Ketentuan khusus Penulisan tagline   

a. Penulisan Tagline mendukung positioning yang ingin disampaikan.  

b. Tagline diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, 

maupun berbahasa Inggris.  

c. Tagline dalam bentuk huruf harus mampu mengkomunikasikan, mudah 

diucapkan, menarik, unik, mudah dipahami, mudah dikenal, mudah 

diingat secara jelas.  

d. Peserta penulisan tagline diperbolehkan mengirimkan maksimal 3 

rancangan tagline.  

e. Tagline diketik dengan ukuran huruf minimal 20 point, dikirim dalam 

format PDF dengan maksimum size 2MB.  Jika lebih dari satu 

rancangan tulisan maka diberikan penomoran.  

f. Peserta mencantumkan deskripsi dari konsep tagline yang dibuat 

maksimal 300 kata, disusun bersama dengan rancangan tagline dalam 

format PDF dengan maksimum 2MB.   

5. Hak panitia lomba branding Kabupaten Bojonegoro  

a. Hak cipta desain logo peserta yang jadi pemenang sepenuhnya 

menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.  

b. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhak meminta (Kepada 

Pemenang) atau melakukan penyempurnaan atas desain logo branding 

dan tagline yang terpilih sebagai pemenang.  

c. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhak membatalkan keputusan 

pemenang jika didapati adanya plagiasi atau kecurangan lain yang 

dilakukan peserta.  

d. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyerahkan sepenuhnya 

wewenang kepada dewan juri untuk menentukan pemenang maupun 

nominasi dan tidak dapat diganggu gugat.  

e. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhak mendiskualifikasi peserta 

yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi.  



6. Apresiasi Lomba Branding   

Hadiah Lomba branding : logo dan tagline Kabupaten Bojonegoro  

a. Bentuk Apresiasi  Lomba Logo   

1) Juara 1 lomba logo : Rp. 10.000.000,-  

2) Juara 2 lomba logo : Rp.  5.000.000,-  

b. Bentuk Apresiasi  Lomba Tagline 

1) Juara 1 lomba tagline : Rp. 3.000.000,-  

2) Juara 2 lomba tagline : Rp. 2.000.000,-  

 7.  Kelengkapan Berkas Pengiriman  

a. Biodata peserta   

1) Nama Lengkap            :  

2) Tempat tanggal lahir  :  

3) Alamat                          :  

4) No KTP                          :  

5) No NPWP                      : 

6) No HP/Telp                   :  

7) E-mail                            :  

b. Hasil scan/ foto dari KTP atau SIM  

c. Hasil scan/ foto NPWP  

d. Satu lembar hasil rancangan logo dengan format JPEG/PDF  

e. Rincian desain logo yang terdiri dari 4 lembar  

f. Surat pernyataan keaslian karya bermaterai  

8. Ketentuan Teknis Pengiriman :  

a. Pengiriman Soft file  Panitia lomba logo dan tagline branding 

Kabupaten Bojonegoro dengan alamat email : 

sdm.lembaga@gmail.com 

b. Jika mengirim hanya satu rancangan:  

1) Dengan subyek (untuk desain logo) : BKB_logo_nama 

peserta_nomer telephone/hp  

mailto:sdm.lembaga@gmail.com


2) Dengan subyek (untuk tagline) : BKB_tagline_nama 

peserta_nomer telephone/hp  

c. Jika mengirim lebih dari satu :  

1) Dengan subyek (untuk desain logo) : BKB_logo1_nama 

peserta_nomer telephone/hp  

2) Dengan subyek (untuk tagline) : BKB_tagline1_nama 

peserta_nomer telephone/hp  

 

 9. JADWAL PELAKSANAAN 

1. Pendaftaran dan Pengiriman Karya     :  05 – 30 Nopember 2018 

2. Penjurian karya yang masuk 10 besar :  03 – 04 Desember 2018 

3. Pengumuman Karya 10 besar               :  05 Desember 2018   

4. Presentasi Karya 10 Besar   :  06 - 07 Desember 2018 

5. Pengumuman Pemenang                      :  08 Desember 2018 

6. Proses kurasi dan penyesuaian             : 10 - 15 Desember 2018 

7. Penganugerahan Pemenang                 :  18 Desember 2018 

     Deadline Pengiriman Karya  

Karya desain logo maupun tagline paling lambat di terima panitia yakni pada:  

a. Hari / tanggal : Jum’at, 30 Nopember 2018 

b. Pukul  : 15.00 WIB  

 

10. Contact Person/Whatsapp :  

      Dyah Enggarini Mukti : 081259287676 

 

D. TAHAPAN PENYELENGGARAAN LOMBA   

1.  Penerimaan karya lomba  

a. Panitia menyediakan email khusus lomba.  

b. Panitia menyediakan perangkat hardware dan memori khusus untuk 

pengumpulan karya.  



c. Panitia membentuk tim khusus untuk mengelola file dari para 

peserta.  

2. Penjurian  

a. Penyediaan fasilitas proyektor high resolution  

b. Penetapan 10 nominator untuk dipilih 3 besar  

c. Penyediaan alat/instrumen penilaian  

d. Diskusi dan penetapan pemenang  

5. Pengumuman pemenang  

a. Pengumuman pemenang hanya melalui web resmi pemerintah  

Kabupaten Bojonegoro  

b. Panitia menghubungi seluruh pemenang melalui telepon  

6. Pemenuhan Kelengkapan administrasi  

a. Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang logo menyerahkan file 

asli (mentah)  

b. Pemenang Menyerahkan surat alih kepemilikan hak kekayaan 

intelektual logo maupun tagline kepada panitia   

c. Melengkapi penyempurnaan konsep dan filosofi logo maupun tagline 

7. Penyerahan hadiah  

Panitia menyediakan piala dan piagam kemenangan serta plakat nominal 

hadiah sesuai tingkatan juara.  

 

 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
      KABUPATEN BOJONEGORO 
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