LOMBA KARTUN NASIONAL
SICART FEST 2020

SYARAT DAN KETENTUAN
LOMBA KARTUN NASIONAL
“SICART FEST’1- 2020”

BAB I. KETENTUAN UMUM

A. Pengertian
1. Karya Lomba kartun yang dikirimkan sesuai Tema “Educational
Cartoons for Covid 19”.
2. Dewan juri adalah tim yang ditunjuk Panitia Penyelenggara
Lomba dan bertugas menilai dan menetapkan pemenang.
3. Peserta Lomba adalah perorangan yang memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan.
4. Calon pemenang adalah Peserta yang memenuhi persyaratan
sebanyak
3 (tiga) nominasi pada kategori pemenang Platinum, Gold dan
Silver.

B. Persyaratan Peserta
1. Terbuka untuk mahasiswa (Diploma/ Sarjana).
2. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran.
3. Peserta wajib mencantumkan scan Kartu Mahasiswa.
Peserta yang terpilih menjadi Pemenang terdirin dari 3
pemenang Kategori Platinum, 3 pemenang Gold dan 3
Pemenang Silver) wajib mengisi & menandatangani surat
pernyataan dengan tanda tangan basah di atas materai yang
dikirimkan ke Panitia Lomba.
C. Persyaratan Umum
1. Semua karya yang diterima oleh panitia lomba Kartun Nasional
SICART FEST 2020, menjadi hak milik Penyelenggara Jurusan
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Seni rupa UNNES, namun Hak cipta masih milik masing-masing
peserta Lomba.
Karya kartun yang dinyatakan sebagai pemenang secara sah
menjadi milik bersama baik peserta lomba dan
penyelenggara lomba yakni Jurusan Seni Rupa UNNES,
sehingga Pihak penyelenggara berhak untuk memakainya untuk
semua keperluan Publikasi tanpa adanya kewajiban
memberikan royalti kepada masing -masing pemenang.
Karya yang diterima harus lengkap mengikuti persyaratan yang
sudah ditetapkan, apabila tidak memenuhi syarat, karya akan
didiskualifikasi dan tidak diikutsertakan dalam penilaian.
Karya Lomba kartun harus merupakan karya orisinal dan belum
pernah dilombakan.
Peserta wajib memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Bila
terjadi pelanggaran atas peraturan dan ketentuan yang berlaku,
maka peserta harus membebaskan pihak Penyelenggara
Lomba yakni Jurusan Seni rupa UNNES dari segala beban dan
tanggung jawab apabila adanya tuntutan dari pihak ketiga
atau pihak yang berwajib.

D. Persyaratan Administrasi dan Teknis
1. Setiap peserta hanya dapat mengirimkan 1 Karya gambar
Kartun dengan tema yang sudah ditentukan.
2. Karya untuk lomba dikerjakan dengan teknik manual, digital,
atau penggabungan keduanya pada kertas ukuran A3 dengan
media warna hitam-putih atau full colour.
3. Melakukan pendaftaran dengan mengisi identitas diri yang
dibutuhkan panitia sesuai form yang disediakan serta submit
karya dengan mengirimkan hasil Karya Kartun yang sudah
discan dalam format JPEG ukuran minimal 1080 p dan 300 dpi,
dan video proses berkarya selama 2 menit (format mp4) pada
website https://sicartfest.unnes.ac.id.
4. Melampirkan deskripsi karya lomba kartun terkait judul,
teknik, dan Identitas peserta.
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5. Melampirkan file scan Kartu Mahasiswa.
6. Jangka waktu pengiriman karya lomba kartun pada tanggal 12
Oktober 2020
sampai selambat-lambatnya tanggal 5
November 2020, pada pukul 23.59 WIB.

BAB II. KETENTUAN LOMBA
A. Penjurian
Selama proses lomba berlangsung tidak melayani surat menyurat.
Keputusan Dewan juri tidak bisa diganggu gugat.
B. Penilaian
Berikut hal-hal yang dijadikan pedoman dalam penilaian karya.
1. Karya kartun yang dikirimkan sesuai dengan tema “Educational
Cartoons for Covid 19”
2. Karya orisinal buatan pribadi dan tidak mengandung unsur
SARA, Politik, atau Pornografi.
3. Karya kartun memiliki kualitas dan kreativitas tinggi berdasarkan
pada tema yang ditentukan.
4. Penerapan teknik berkarya.
5. Relevansi antara Hasil karya kartun dengan kiriman video proses
Estetika visual karya kartun yang diikutkan lomba.
6. Karya lomba kartun belum pernah dipublikasikan dan diikutkan
dalam kompetisi lain selain pada perlombaan ini.
7. Dari seluruh karya yang masuk, akan dipilih sejumlah 30 finalis.
Kemudian akan ditetapkan juara untuk kategori Platinum, Gold,
Silver.
8. Karya pemenang akan diikutsertakan pada pameran kartun
Internasional SICARTFEST 2020.
C. Penetapan Calon Pemenang
Penetapan calon pemenang dilaksanakan Dewan Juri berdasarkan
Kategori Platinum sejumlah 9 pemenang terdiri dari kategori platinum
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sejumah 3 pemenang, kategori Gold sejumlah 3 pemenang dan
kategori Silver sejumlah 3 pemenang.
Pengumuman pemenang dilaksanakan pada melalui website :
https://sicartfest.unnes.ac.id.

BAB III. PENGUMUMAN PEMENANG
A. Pengumuman Pemenang
Pengumuman
pemenang
dipublikasikan
melalui
website:
https://sicartfest.unnes.ac.id pada tanggal 16 November 2020.
B. Hadiah Pemenang
1. Pemenang pada Kategori Platinum sejumlah 3 pemenang akan
mendapatkan uang tunai masing-masing sebesar Rp
1.500.000,00
2. Pemenang pada Kategori Gold sejumlah 3 pemenang akan
mendapatkan uang tunai masing-masing sebesar Rp.
1.250.000,00
3. Pemenang pada Kategori Silver sejumlah 3 pemenang akan
mendapatkan uang tunai masing-masing sebesar Rp.
1.000.000,00
4. Teknis Pengiriman Hadiah melalui bank transver, untuk itu
masing-masing pemenang akan diminta mengirimkan no.
rekening Bank yang di tentukan oleh panitia.
5. Pajak-pajak ditanggung oleh masing-masing pemenang.
6. Pemberian hadiah pemenang dilaksanakan setelah Pemenang
mengirimkan Surat Pernyataan sesuai persyaratan yang telah di
tetapkan oleh panitia.
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BAB V. PENUTUP
Penetapan pemenang oleh Dewan juri bersifat mutlak serta tidak
dapat diganggu gugat.

Semarang, 06 Oktober 2020

Panitia Lomba Kartun
SICART FEST 2020
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