
PANDUAN LOMBA DESAIN
LOGO BRANDING BANTUL

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Bantul

Jl. RW Monginsidi No 1 Bantul 55711

Daerah Istimewa Yogyakarta



Memasuki  era  pasar bebas  yang telah  melanda seluruh pelosok dunia, persaingan antar kota untuk mendapatkan 

kepercayaan sebagai kota yang terbaik dalam aspek keunggulan wilayah tidak bisa dihindari lagi.  Dan menyambut  

disyakannya Undang-Undang Keistimewaan  Yogyakarta,   Kabupaten  Bantul   yang merupakan  menjadi bagian dari 

keistimwaan tersebut,  bersiap  mengedepankan potensi dan keunggulan wilayah untuk dipromosikan dan dipasarkan 

agar semakin banyak pendatang wisatawan berkunjung di bumi Bantul    

Memasarkan daerah berarti mendesain suatu daerah agar mampu memenuhi dan memuaskan keinginan dan ekspektasi  

target marketnya. Target market suatu daerah meliputi  (1) penduduk dan masyarakat daerah tersebut yang 

membutuhkan layanan publik yang memadai;  (2)  TTI (trader, tourist, investor) baik dari dalam maupun luar daerah;  dan   

(3) talent (SDM berkualitas), developer (pengembang), organizer (event organizer)—disingkat menjadi TDO—dan 

seluruh pihak yang memiliki kontribusi dalam membangun keunggulan daya saing dan potensi daerah.

Dengan dasar pemahaman di atas, Pemerintah Kabupaten Bantul  akan menggali dan mengeksplorasi berbagai gagasan 

inovatif dari segenap lapisan masyarakat luas untuk dapat dituangkan  ke dalam sebuah karya desain  logo yang 

bertujuan untuk mempromosikan dan  memasarkan potensi daerah  melalui Lomba Desain Logo Branding Bantul.

LATAR BELAKANG



TUJUAN

Menghasilkan identitas visual berbentuk logo branding Kabupaten Bantul yang mencerminkan ciri-

ciri, potensi, sejarah, dan budaya masyarakat Kabupaten Bantul

TEMA LOMBA

Membangun citra Bantul yang memiliki visi Bantul Projo Tamansari Sejahtera, Demokratis, dan 

Agamis 



PESERTA LOMBA

 Pelajar SMA/SMK/MA/sederajat

 Mahasiswa

 Praktisi 

 Akademisi 

 Masyarakat umum

 Juri dan panitia tidak diperkenankan mengikuti lomba

SYARAT PESERTA

 Perorangan 

 Peserta bersedia mengikuti rangkaian acara dan prosedur kompetisi



Kriteria logo

 Kriteria isi : mencerminkan potensi, mengakomodasi visi, sehingga mampu 

mempromosikan dan memasarkan Kabupaten Bantul 

 Kriteria simbol/gambar:  menarik, unik, mudah dipahami, mudah dikenal, mudah 

diingat

 Kriteria kata-kata: menarik, mudah dipahami, mudah dikenal, mudah diucapkan, 

dan mudah diingat. 

 Kriteria bentuk: unik, menunjukkan ciri khas Kabupaten Bantul, mengikuti 

kaidah/prinsip-prinsip desain (kesatuan, keseimbangan, proporsi, irama, dan 

dominasi)

 Kriteria warna : memiliki komposisi yang seimbang dan serasi

 Memiliki fleksibitas untuk diaplikasikan ke berbagai media.

Kriteria Penilaian

 Orisinalitas karya

 Relevansi logo dengan tema

 Kreativitas dan estetika

 Deskripsi/Penjelasan dari Logo (Latar Belakang Logo, Makna dan Falsafah Logo, 

Kekuatan Daya Tarik Desain Logo)

KRITERIA LOMBA



PELAKSANAAN LOMBA 

LOGO BRANDING

ALAT DAN BAHAN

Pada saat presentasi 10 besar, panitia menyediakan Laptop dan LCD. 

Waktu No Tahapan 

1 Batas Akhir 

Pengumpulan 

hari Jumat, 24 Mei 2013 

Pukul 14:30 

2 Pengumuman seleksi 

10 besar 

hari Rabu, 5 Juni 2013 

pukul 15.30 

3 Presentasi 10 besar 

di hadapan juri 

dan stakeholder 

hari Rabu 12 Juni 2013 

mulai pukul 09.00 

4 Pengumuman 

Pemenang 

hari Sabtu 20 Juli 2013 



SYARAT DAN KETENTUAN

 Setiap peserta boleh mengirimkan lebih dari satu desain logo branding 

beserta lampiran penjelasan desain.

 Peserta wajib melampirkan Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa 

desain logo branding yang dilombakan adalah karya sendiri, belum pernah 

dipublikasikan dan belum pernah dilombakan sebelumnya

 Melampirkan identitas diri, berupa nama lengkap, alamat, pekerjaan, nomor 

handphone/telp, alamat email, dan fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya

 Setiap desain logo branding  yang telah dikumpulkan menjadi milik panitia 

penyelenggara

 Panitia berhak melakukan penyempurnaan atas desain logo yang terpilih 

sebagai pemenang



TEKNIK PENGUMPULAN

 Hasil karya peserta desain dicetak  dalam ukuran kertas A3 dan 

dikumpulkan beserta softcopy atau CD/DVD dalam format CDR, PSD, JPEG, 

GIF, atau PDF, diserahkan paling lambat tanggal 24 Mei 2013  kepada : 

 Saudara Ni Nyoman Yudiriani, SET (no hp. 085729438688) 

 di Bidang Dalitbang Bappeda Bantul

 Pengiriman bisa dilaksanakan via pos paling lambat 

 tanggal 20 Mei 2013 cap pos kepada: 

 Sekretariat Lomba Desain Logo Branding Kabupaten Bantul

 Bidang Dalitbang Bappeda Bantul

 Jl. RW Monginsidi No 1 Bantul 55711

 Daerah Istimewa Yogyakarta

 Soft copy bisa dikirim via alamat email  lombalogobantul@yahoo.com 

 (hard copy tetap harus disampaikan ke panitia sesuai ketentuan) 



Sistem seleksi dan penjurian lomba desain logo branding dilakukan secara 

bertingkat, antara lain:

• Seleksi awal adalah seleksi teknis administrasi dilakukan oleh panitia.

• Seleksi kedua dilakukan oleh dewan juri untuk mencari 10 desain logo 

branding terbaik

• Presentasi 10 desain  logo branding terbaik dihadapan juri dan 

stakeholder kemudian dilakukan seleksi akhir oleh dewan juri untuk 

mencari 3 pemenang

• Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

SISTEM SELEKSI 

DAN PENJURIAN LOMBA



Hadiah lomba yang akan diberikan:

-   Juara I : Rp. 12.000.000,-* dan sertifikat

- Juara II : Rp.  9.000.000,-* dan sertifikat

- Juara III : Rp.  7.000.000,-* dan sertifikat

Semua peserta yang lolos syarat teknis administrasi mendapatkan sertifikat 

yang bisa diambil di sekretariat

*Pajak hadiah ditanggung pemenang

HADIAH LOMBA



 Sekretariat Lomba Logo Branding Kabupaten Bantul

 Bidang Dalitbang Bappeda Bantul

 Jl. RW Monginsidi No 1 Bantul 55711

 Daerah Istimewa Yogyakarta

 Contact Person :

 Ni Nyoman Yudiriani, SET (no HP. 085729438688) 

 Dhanang Widjonarko, A.Md (no HP.  08112503663)

 Informasi lomba bisa dilihat di : 

 http://lombadesainpintumasukdanlogobrandingbantul.wordpress.com/
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