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SAYEMBARA LOGO PUSTAKAWAN MENDUNIA 

A. JADWAL KEGIATAN : 

 Pendaftaran dan pengiriman Logo :   2 Oktober –  30 Oktober 2019.  

 Penilaian      :   30 Oktober – 3 November 2019. 

 Pengumuman Pemenang   :   3 November 2019  

  

Hadiah Pemenang :  

Uang sebesar Rp. 3.000.000 dan berkesempatan bergabung di dalam tim kreatif 

Pustakawan Mendunia.  

 

B. SYARAT DAN KETENTUAN : 

1. Peserta lomba yaitu mahasiswa (S1) Ilmu Perpustakaan di Seluruh Indonesia 

yang dibuktikan dengan melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).  

2. Peserta wajib mengisi formulir melalui bit.ly/SayembaraLogoPM 

3. Peserta hanya bisa mengirimkan 1 desain logo.  

4. Desain logo yang dikirim merupakan karya asli (original) yang belum 

pernah diikutsertakan pada perlombaan apapun dan belum pernah 

dipublikasikan di media manapun. 

5. Desain logo menggambarkan visi, adicita dan sasaran dari 

pustakawanmendunia.org 

6. Segala bentuk kecurangan dan plagiarisme akan berakibat pada pengurangan 

nilai, diskualifikasi serta pembatalan pemenang 

7. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

8. Pemenang bersedia memberikan hak milik logo kepada 

pustakawanmendunia.org 

 



 

 

 

 

C. BERKAS : 

1. Peserta menyediakan logo berupa softcopy format png dengan resolusi 300 

dpi. 

 Format file : Logopm_Nama Peserta_Nama Perguruan Tinggi. png  

Contoh: Logopm_Susi Puji_Universitas Indonesia.png 

2. Peserta melampirkan penjelasan berupa deskripsi mengenai identitas grafis 

dan filosofi dari logo tersebut dalam bentuk pdf. 

 Format deskripsi: 

Font Times New Roman ukuran 12 point ;  A4 ; Spasi 1,15 ; batas kiri 

4cm, batas kanan-atas-bawah 3cm).  

 Format file : Logopm_Nama Peserta_Nama Perguruan Tinggi. pdf 

3. Peserta dapat mengirimkan 4 berkas yaitu : Scan/ foto KTM, desain logo, 

deskripsi logo dan lembar pernyataan orisinalitas (pdf) ke email 

bookfestival.ui@gmail.com 

Format subjek : Logopm_Nama Peserta_Nama Perguruan Tinggi 

4. Tidak diperbolehkan melakukan revisi atau perbaikan pada desain logo. 

 

 

 

 

CONTACT PERSON: 

Fadila : 08888728342 (WA) 

 

mailto:bookfestival.ui@gmail.com


 

 

 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : 

NIM   : 

Perguruan Tinggi : 

Menyatakan bahwa  desain logo adalah benar- benar karya asli saya sendiri 

dan belum pernah dipublikasikan. Saya bersedia menanggung segala 

tuntutan jika dikemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan baik secara 

pribadi maupun tuntutan secara hukum. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan 

dari pihak manapun. 

        …….., ………….  2019 

        Hormat saya, 

 

        Materai 6000 

 

        Nama Peserta  

 

 

 

 


