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DEFINISI DAN TEMA LOGO 
 
1.    Definisi 

Logo   merupakan   suatu   gambar  atau   sekedar   sketsa   dengan   arti   tertentu,  dan 
mewakili      suatu      arti      dari       perusahaan,      daerah,      organisasi, produk, negara, 
lembaga,  dan  hal  lainnya     membutuhkan  sesuatu  yang  singkat dan    mudah    diingat 
sebagai   pengganti   dari nama sebenarnya.   Logo   harus memiliki filosofi dan  kerangka 
dasar  berupa  konsep  dengan  tujuan  melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. 
Logo lebih lazim dikenal oleh penglihatan atau visual, seperti ciri khas berupa warna dan 
bentuk logo tersebut. Logo Dies Natalis ke 25 STIE Bank BPD Jateng adalah logo yang di 
desain khusus untuk kepentingan Civitas Akademik dan alumni yang akan disosialisasikan ke 
seluruh civitas akademik dan alumni pada khususnya dan masyarakat Indonesia   pada 
umumnya sebagai     suatu identitas     dan     tampilan     yang     akan memberikan 
semangat dan motivasi baru dalam tatanan dunia global yang nantinya didukung oleh 
profesionalisme seluruh civitas akademika yang nyata. 

 
2. Tema   Logo   “Meningkatkan Profesionalisme Mewujudkan Tata Kelola Perguruan 

Tinggi Unggul” 
Memasuki era pasar bebas yang telah dialami seluruh pelosok dunia, persaingan antar 

perguruan tinggi untuk mendapatkan kepercayaan sebagai perguruan tinggi yang terbaik dalam 
aspek keunggulannya tidak bisa dihindari lagi. STIE BANK BPD JATENG yang merupakan 
lembaga Pendidikan Tinggi yang berdayasaing dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni, bersiap mengedepankan potensi dan keunggulan untuk dipromosikan dan 
dipasarkan agar semakin banyak stake holder berkunjung di STIE BANK BPD JATENG. 
Memasarkan STIE BANK BPD JATENG berarti mendesain suatu perguruan tinggi agar mampu 
memenuhi dan memuaskan keinginan dan ekspektasi target marketnya.  

Target market suatu perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan keunggulan dalam 
bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu berbasis 
teknologi yang berdaya saing global. Dengan dasar pemahaman di atas, STIE BANK BPD 
JATENG akan menggali dan mengeksplorasi berbagai gagasan inovatif dari segenap lapisan 
sivitas akademia untuk dapat dituangkan kedalam sebuah karya desain logo yang bertujuan 
untuk mempromosikan dan memasarkan STIE BANK BPD JATENG melalui Lomba Desain 
Logo Dies Natalis ke 25 STIE Bank BPD Jateng ini. 

 
BAGIAN KEDUA PERSYARATAN 
 
1.    Persyaratan Peserta 

a. Khusus  Civitas  Akademika  (Dosen,  Pegawai,  Mahasiswa)  dan Alumni  
b. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. 
c. Peserta melampirkan identitas diri. 
d. Peserta wajib mengisi & menandatangani surat pernyataan. 
e. Peserta hanya dapat mengirim 1 Desain Logo 

 
2.    Persyaratan Umum 

a.   Logo yang dinyatakan sebagai pemenang secara sah menjadi milik Panitia Dies 
Natalis ke 25 STIE Bank BPD Jateng 



b. Panitia Dies Natalis ke 25 STIE Bank BPD Jateng berhak untuk mengubah baik 
bentuk, ukuran dan warna dan memakainya untuk semua keperluan Panitia Dies 
Natalis ke 25 STIE Bank BPD Jateng tanpa ada kewajiban memberikan royalti kepada 
pemenang. 

c. Karya    yang    diterima    harus   lengkap    mengikuti   persyaratan   yang    sudah 
ditetapkan, apabila tidak memenuhi syarat, karya akan didiskualifikasi dan tidak 
diikutsertakan dalam penilaian. 

d. Desain Logo Lustrum STIE BANK BPD JATENG harus merupakan karya 
orisinal dan belum pernah dilombakan. 

e. Peserta     wajib     memenuhi     semua     peraturan     dan ketentuan yang berlaku. 
Bila terjadi pelanggaran atas peraturan dan ketentuan yang berlaku,   maka   peserta   
harus   membebaskan   Panitia Dies Natalis ke 25 STIE Bank BPD Jateng dari    segala 
beban   dan   tanggung  jawab   apabila   adanya   tuntutan   dari  pihak ketiga atau 
pihak yang berwajib. 

 
3.    Persyaratan Administrasi dan Teknis 

a. Melampirkan  filosofi  dari  konsep  desain  logo  dalam  format  pdf  berisi  uraian 
makna logo yang dibuat.  

b.    Melampirkan file scan KTP/KTM.  
c.    Tidak dibenarkan memakai file .Zip, Win.Rar 

 d.   Semua    file    tersebut  di    atas    (point a s/d c)    dikirimkan    ke    alamat email: 
stiebankbpdjateng.sekretariat@gmail.com 

      adalah  tanggal 0 1 - 1 2  F e b r u a r i  2 0 2 1  
       paling lambat tanggal 12 Februari 2021, Pukul 17:00 WIB. 
g.    Apabila ada hal yang kurang jelas peserta dapat mengirimkan pertanyaan ke email 

stiebankbpdjateng.sekretariat@gmail.com. Pada pukul 14.00s/d 15.00 WIB. 
 
 

BAGIAN KETIGA SURAT PERNYATAAN 
 
1.    Surat Pernyataan 

a. Surat     pernyataan     berisi     tentang     hak     dan     kewajiban     peserta  setelah 
ditetapkannya peserta sebagai pemenang lomba desain. 

b. Identitas yang ditulis dalam surat  pernyataan harus sesuai dengan  identitas yang 
tertera dalam KTP/KTM. 

c. Surat  Pernyataan  dibuat  sesuai  format  terlampir  yang  tidak  terpisahkan  dalam 
dokumen ini (lampiran 1). 

 
2.    Bagian Ketiga Kriteria Logo 

a. Logo berupa simbol atau karakter yang menggambarkan tentang Dies Natalies ke 25 
STIE BANK BPD JATENG 

b.    Logo harus di atas teks “Dies Natalies ke 25  STIE BANK BPD JATENG”. 
c.   Logo memiliki tema “Dies Natalies ke 25  STIE BANK BPD JATENG” dan kesesuaian 

dengan Visi dan Misi STIE BANK BPD JATENG. 
d.    Maksimal warna yang digunakan dalam logo adalah 5 warna. 
e. Penampilan  logo  menarik  dan  aplikatif  diterapkan  pada  berbagai kemungkinan 

teknik dan media, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. 
f.    Logo harus original dan belum pernah dipublikasikan/dilombakan. 

 
 
 



BAGIAN KEEMPAT PENENTUAN NOMINATOR 
 
1.    Penetapan Nominator 

a. Penetapan    nominator    dilaksanakan    oleh    Dewan    Juri   berdasarkan    urutan 
penilaian  tertinggi. 

b. Pengumuman Pemenang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari  2021 melalui      
website: stiebankbpdjateng.ac.id 

 
2.    Penjurian 

a. Selama proses lomba berlangsung tidak melayani surat menyurat.  
b. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. 

 
BAGIAN KELIMA PENGUMUMAN PEMENANG 
 
1.    Pengumuman Pemenang 

a. Pemenang akan menerima pemberitahuan melalui website: stiebankbpdjateng.ac.id 
b. Pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 

 
2.    Hadiah Pemenang diatur dengan SK Ketua STIE BANK BPD JATENG 

a.   Juara 1 Rp. 1.500.000.- + Piagam Penghargaan 
b.   Juara 2 Rp. 1.250.000.- + Piagam Penghargaan 
c.   Juara 3 Rp. 1.000.000.- + Piagam Penghargaan 

 
3.    Pajak ditanggung oleh pemenang. 
 
4.    Nominator 

a.   Juara diantara Nominator   membuat   Surat   Pernyataan   sesuai   format   terlampir 
yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini (lampiran). 

b.   Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. 
 
 
BAGIAN KEENAM PEMBATALAN / DISKUALIFIKASI PEMENANG 
 
1.    Pemenang dapat dibatalkan atau didiskualifikasikan apabila: 

a. Terbukti    bahwa    karya (konsep    dan   atau   visual)   adalah    bukan    orisinal, 
 mencontek, atau meniru.  

2. Apabila   hal-hal tersebut 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. 

 
BAGIAN KETUJUH PENUTUP 
 

1. Penetapan pemenang oleh Dewan Juri bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu 
gugat. 

2. Panitia  Dies Natalis Ke 25 STIE BANK BPD JATENG   tidak  berkewajiban  untuk  
melakukan  penjelasan lomba desain  logo kepada para peserta. 

3.  Apabila diperlukan, jadwal/time line lomba dapat berubah. 
 

SEMARANG, 26 JANUARI 2021 
 
TTD 
 
PANITIA DIES NATALIS ke-25 
STIE BANK BPD JATENG 



Lampiran : 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
 
Yang bertandatangan dibawah ini: 
Nama Lengkap   : 
Tempat/Tanggal Lahir : 
Jenis Kelamin  : 
Status    : (Dosen/Mahasiswa/Pegawai) 
Alamat    : 
No. KTM/KTP  : 
Telephone/Handphone : 
Email                                     : 

 
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: 

 
1.   Saya mengikuti perlombaan ini secara sadar, tanpa ada tekanan, intervensi, maupun 

intimidasi dari pihak manapun; 
2.   Saya  menjamin  bahwa  data-data  yang  saya  berikan  dalam  perlombaan  ini benar 

adanya,  dan  saya  bersedia  bertanggungjawab  secara  hukum  apabila  dikemudian 
hari   diketahui   bahwa   data-data  tersebut  palsu/tidak  benar adanya; 

3.   Saya  menjamin  bahwa  desain  logo  yang  saya  serahkan  dalam  perlombaan ini 
merupakan desain original yang saya buat sendiri, dan bukan hasil plagiat dari  karya 
pihak  manapun  dan  belum  pernah  dipublikasikan  maupun diberikan pada pihak 
manapun; 

4.   Apabila   terjadi   permasalahan   hukum   atas   design   logo    yang   saya    buat   di 
kemudian   hari,   maka  saya   menjamin   bahwa   Panitia Lustrum STIE BANK 
BPD JATENG dibebaskan  dari segala tuntutan hukum dari pihak manapun; 

5.   Bahwa  desain  logo  yang  saya  serahkan  dalam  perlombaan  ini  menjadi  milik 
STIE BANK BPD JATENG sepenuhnya,   dan   Panitia   berhak   untuk   
mempergunakan/tidak mempergunakan, mengubah sebagian/seluruhnya; 

6.   Terhadap desain logo tersebut, saya tidak akan menuntut royalti, pengakuan atas hak 
cipta, dan kompensasi lainnya dalam bentuk apapun kecuali yang disepakati dalam 
perlombaan ini; 

7.   Apabila  saya  melanggar  pernyataan  diatas,  maka  saya  bersedia  menerima segala 
konsekuensi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban saya atas pelanggaran 
tersebut. 

  
Demikian  surat  pernyataan  ini  dibuat  dengan  sebenar-benarnya  untuk  dapat  digunakan 
sebagai pemenuhan syarat keikutsertaan dalam perlombaan desain logo Lustrum STIE BANK 
BPD JATENG, untuk dipergunakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

 
Semarang,    Januari 2021 

 
Materai 10.000  

 
(.............................................)

 
Ctt. Informasi tetap akan disampaikan melalui website 

 


