
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI JAWA TENGAH 


PENGUMUMAN 

NOMOR : 574 I KPUProv.0l2/11NIIV20l2 

Bersama ini diumumkan kepada se1uruh masyarakat Jawa Tengah pada 

khususnya dan Indonesia pada umumnya bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, KPU ProvrnsiJawa Tengah 

mengadakan LOMBA CIPTA MASKOT DAN JINGLE. 

Sehubungan dengan hal tersebut, agar masyarakat yang berrninat untuk 

mengikuti dapat membaca syarat dan ketentuan dalam lomb a sebagaimana terlampir. 

Demikian untuk menjadikan maklum. 

Semarang, 1 Agustus 2012 

\,~ 
.K. ARIF, SR, MR 



SURAT PERNYATAAN PESERTA 


LOMBA CIPTA MASKOT DAN JINGLE PILGUB JATENG 2013 


Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama 

Pekerjaan 

Nomor KTP/SIM 

Alamat 

E-mail 

Telp/HP 

Menyatakan keikutsertaan dalam Lomba Cipta Maskot / Jingle *) Pilgub Jateng 2013. 

Kami telah membaca Ketentuan dan Kriteria Penjurian Lomba Cipta Maskot dan Jingle Pilgub Jateng 

2013 dan menyetujuinya. 

Karya yang kami ikutkan pada lomba ini tidak merupakan jiplakan dari karya orang lain baik lokal 

maupun internasional, tidak bisa diminta kembali dan sepenuhnya menjadi milik dan wewenang Panitia 

Lomba Cipta Maskot dan Jingle Pilgub Jateng 2013. 

Bila terpilih menjadi pemenang, sepenuhnya menjadi milik KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang 

hak cipta dari Maskot dan Jingle Pilgub Jateng 2013. 

Kami bersedia untuk : 

1. 	 Mengikuti dan menjalankan ketentuan dan kriteria penjurian Lomba Cipta Maskot dan Jingle Pilgub 

Jateng 2013 yang berlaku; 

2. 	 Menanggung segala sanksi dan keputusan atas segala pelanggaran terhadap peraturan Lomba Cipta 

Maskot dan Jingle Pilgub Jateng 2013. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami tandatangani untuk dapat dipertanggungjawabkan . 

................................ , .............................. 2012 

Kami Yang Menyatakan 

Materai 

Rp.6.000,-


Catatan : 


*) lingkari kata yang sesuai. 




KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI JAWA TENGAH 


LOMBA CIPTA MASKOT 


PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

JAWA TENGAH TAHUN 2013 


A. 	 lAT AR BElAKANG 

Penyelenggaraan Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Tengah Tahun 2013 (Pilgub 
Jateng 2013) merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara demokratis dan 
implementasi otonomi daerah dimana masyarakat mempunyai hak untuk memilih 
pemimpinnya secara langsung. 

Penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 merupakan kesempatan bagi masyarakat Provinsi 
Jawa Tengah yang memenuhi syarat untuk menimbang dan memilih pasangan calon 
Pilgub Jateng 2013 sebagai Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Tengah terpilih untuk 
masa bakti 2013-2018. 

Oleh karenanya, maka masyarakat Jawa Tengah yang memenuhi syarat diajak untuk 
menggunakan hak pilih guna memilih pemimpm yang mampu memperhatikan kebutuhan 
masyarakat, memberi rasa nyaman dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa 
Tengah ke arah yang lebih baik. Pilihan yang terbaik tersebut akan mempunyai dampak 
positif pada perkembangan masyarakat Jawa Tengah 5 tahun ke depan. 

Sebagai konsekuensi maksud tersebut maka penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 disusun 
dan diatur dalam sebuah tahapan Pilgub Jateng 2013 mulai dati Persiapan, Pelaksanaan 
hingga Penyelesaian. Tahapan Pilgub Jateng 2013 wajib disosialisasikan KPU Jawa 
Tengah kepada masyarakat, peserta Pilgub dan pemangku kepentmgan lainnya guna 
keberhasilan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013. 

Maskot Pilgub Jateng 2013 adalah suatu bentuk gambar/rupa tiga dimensi yang 
dipersiapkan guna membantu sosialisasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 secara 
massif dan meluas kepada masyarakat, peserta Pilgub dan pemangku kepentmgan 
lainnya, sehingga gampang dan mudah diingat masyarakat. 

B. 	 UNGKUP MATER! MASKOT 

1. 	 Maskot Pilgub Jateng 2013 adalah ikon kebanggaan masyarakatJawa Tengah yang 
mencerminkan implementasi pelaksanaan otonomi daerah dimana masyaraka t 
mempunyai hak dan kesempatan untuk memilih pemimpm secara langsung, sebagai 
Gubemurdan Wakil GubemurJawa Tengah terpilihmasa bakti 2013-2018. 



2. 	 Masyarakat yang mempunyai hak dan kesempatan untuk memilih pemimpinnya, 

berasal dari beragam lapisan sosial dengan keunikan budaya dan kreatifitasnya 

masing~masing yang bersama~sama dengan Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa 

T engah terpilih untuk masa bakti 2013~2018 berupaya mewujudkan kesejahteraan 

bagi seluruh masyarakat di ProvinsiJawa Tengah. 

C. 	 RUANG UNGKUP LOMBA 

1. 	 Tema lomba : Masyarakat Memilih Gubemur dan Wakil Gubemur Jateng Secara 

Demokratis dan Aspiratif. 

2. 	 Lomba terbuka untuk masyarakat umum, kecuali bagi Anggota KPU Prov. J ateng, 

Anggota KPU Kab/Kota se Jateng dan Panitia Lomba. 

3. 	 Lomba dimulai dari tanggal 1 Agustus s.d 8 September 2012. 

4. 	 Pengiriman terakhir Maskot pada tanggal8 September 2012 (cap pos) 

5. 	 Maskot minimal dalam bentuk 2 (dua) dimensi berwama, namun masih tampak jelas 
apabila di fotokopi hitam~putih 

6. 	 Dimensi Maskot: 

• 	 Dibuat di atas kertas putih 100 gram ukuran F4 (Folio dan tanpa inisial) 

• 	 Ditempel di atas karton tebal warna hitam 

• 	 Softcopy Maskot disertakan dalam format JPEG resolusi 72 dan 300 dpi dalam 

cakram padat (CD) 

7. 	 Maskot wajib disertai deskripsi tertulis tentang bentuk, warna dan makna pada 

kertas putih ukuran F4. 

8. 	 Maskot harus hasil karya sendiri (original), belum pemah dipublikasikan dan belum 

pemah diikutsertakan pada lomba manapun. 

9. 	 Satu orang peserta diizinkan mengirim maksimal 3 (tiga) maskot dalam amplop 

terpisah 

10. 	 Peserta melampirkan formulir pendaftaran (dapat di unduh di www.kpu~ 

jatengprov.gojd) dan menyertakan fotocopy KTP/SIM. 

n. 	 Mekanisme Pengiriman: 

• 	 Maskot dimasukkan dalam amplop coklat tertutup dikirim melalui Kantor Pos 

setempat. Panitia tidak akan menerima amplop coklat bensi gambar maskot yang 

dikirim secara langsung. 

• 	 Pada sudut kiri atas ditulis Lomba Cipta Maskot PilgubJateng 2013 

• 	 Dialamatkan kepada PANITIA LOMBA CIPTA MASKOT PILGUB JATENG 
2013, Kantor KPU ProvinsiJawa Tengah,Jl. Veteran No.IA Semarang ~ 

12. 	 Pengumuman pemenang tanggal13 September 2012 melalui pemberitaan media massa 

dan www.kpu~jatengprov.go.id. 

13. 	 Keputusan DewanJun berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

2 

http:www.kpu~jatengprov.go.id


14. 	 Jika dipandang perlu Maskot pemenang lomba, KPU Provinsi Jawa Tengah bisa 
memodifikasi karya dengan atau tanpa ijin pencipta. 

IS. 	 Dokumen dan Materi Lomba yang dimasukkan menjadi hak dan milik KPU Provinsi 
Jawa Tengah. 

D. 	 HADIAH 

1. 	 Pemenang Lomba : Rp.lO.OOO.OOO,OO (Sepuluh Juta Rupiah) 

2. 	 Nominator II s.d X : @ Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) 

(Hadiah dipotong pajak IS %, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir 4 
Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). 
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KOMISI PEMILlHAN UMUM 

PROVINSI JAWA TENGAH 


LOMBACIPTA 'JINGLE' 


PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

JAWA TENGAHTAHUN 2013 


A. IATARBEIAKANG 

Penyelenggaraan Pemilu Gubemur dan Wakil GubemurJawa Tengah Tahun 2013 (Pilgub 

Jateng 2013) merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara demokratis dan 

implementasi otonomi daerah dimana masyarakat mempunyai hak untuk memilih 

pemimpinnya secara langsung. 

Penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 merupakan kesempatan bagi masyarakat Provinsi 

J awa T engah yang memenuhi syarat untuk menimbang dan memilih pasangan calon 

Pilgub Jateng 2013 sebagai Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Tengah terpilih untuk 
masa bakti 2013~2018. 

Oleh karenanya, maka masyarakat Jawa Tengah yang memenuhi syarat diajak untuk 

menggunakan hak pilih guna memilih pemimpin yang mampu memperhatikan kebutuhan 

masyarakat, memberi rasa nyaman dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa 

Tengah ke arah yang lebih baik. Pilihan yang terbaik tersebut akan mempunyai dampak 
positif pada perkembangan masyarakat J awa T engah 5 tahun ke depan. 

Sebagai konsekuensi maksud tersebut maka penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 disusun 

dan diatur dalam sebuah tahapan Pilgub J ateng 2013 mulai dari Persiapan, Pelaksanaan 

hingga Penyelesaian. Tahapan Pilgub Jateng 2013 wajib disosialisasikan KPU Jawa Tengah 
kepada masyarakat, peserta Pilgub dan pemangku kepentingan lainnya guna keberhasilan 

penyelenggaraan Pilgu b J ateng 2013. 

Jingle Pilgub Jateng 2013 adalah nada pendek yang digunakan dan dipersiapkan guna 

membantu sosialisasi penyelenggaraan Pilgu b J at eng 2013 secara massif dan meluas 
kepada masyarakat, peserta Pilgub dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga 

gampang dan mudah diingat masyarakat. 

Dengan jingle tersebut, masyarakat berharap Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 akan muncul sosok pemimpinJawa Tengah 

yang Kredibel dan Berkualitas. Sehingga jingle tersebut menjadi bahan sosialisasi yang 

sangat efektif dan diterima seluruh masyarakat J awa T engah. 



B. 	 UNGKUP MATERIJINGLE 

1. 	 Jingle berisi satu atau lebih bait dan lirik yang dibentuk dan diatur dalam sebuah 
melodi yang menarik sebagai ajakan untuk menggunakan hak pilih, untuk memilih 

pemimpin secara langsung sebagai Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Tengah masa 
bakti 2013~201S. 

2. 	 Masyarakat yang mempunyai hak dan kesempatan untuk memilih pemimpinnya, 
berasal dari beragam lapisan sosial dengan keunikan budaya dan kreatifitasnya 

masing/masing yang bersama/sama dengan Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa 

T engah terpilih masa bakti 2013/201S berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi 

seluruh masyarakat di Provinsi J awa T engah. 

C. 	 RUANG UNGKUP LOMBA 

1. 	 Tema lomba : Mari Memilih Gubemur dan Wakil Gubemur Jateng Secara Demokratis 

dan Aspiratif. 

2. 	 Lomba terbuka untuk masyarakat umum., kecuali bagi Anggota KPU Prov. Jateng, 

Anggota KPU Kab/Kota se J ateng dan Panitia Lomba. 

3. 	 Lomba dimulai dari tanggal 1 Agustus s.d S September 2012. 

4. 	 Pengiriman terakhir Jingle pada tanggalS September 2013 (cap pos) 

5. 	 Jingle dalam bentuk notasi angka dan lirik, serta musik pengiring dengan durasi 60

90 detik. 

• 	 Notasi angka dan Hrik dicetak/print out di atas kertas putih 80 gram (F4) 

• 	 Jingle yang dikirim sudah termasuk musik pengiring 

• 	 Softcopy Jingle disertakan dalam format MP3 dalam cakram padat (CD) 

6. 	 Jingle wajib disertai deskripsi tertulis tentang makna pada kertas putih ukuran F4. 

7. 	 Satu orang peserta diizinkan mengirim maksimal 2 (dua) jingle dalam amplop 

terpisah 

S. 	 Peserta melampirkan formulir pendaftaran (dapat di unduh di www.kpu~ 

jatengprov.go.id) dan menyertakan fotocopy KTP/SIM. 

9. 	 Jingle harus hasil karya sendiri (original), belum pemah dipublikasikan dan belum 

pemah diikutsertakan pada lomb a manapun. 

10. 	 Mekanisme Pengiriman: 

a. 	 Jingle dimasukkan dalam amplop coklat tertutup dikirim rnelalui Kantor Pas 

seternpat. Panitia tidak akan menerima amplop coklat berisi Jingle yang dikirim 

secara langsung. 

b. 	 Pada sudut kiri atas ditulis LOMBA CIPTAJINGLE PILGUBJATENG 2013. 

c. 	 Dialamatkan kepada PANITIA LOMBA CIPTA JINGLE PILGUB JATENG 

2013, Kantor KPU ProvinsiJawa Tengah,JI. Veteran No.IA Semarang. 

n. 	Pengumuman pemenang tanggal13 September 2012 melalui pemberitaan media massa 

dan website www.kpu'jatengprov.gojd. 

12. 	 Keputusan Dewan Juri berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
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13. Jika dipandang perlu Jingle pemenang lomba, KPU Provinsi Jawa Tengah bisa 

memodifikasi karya dengan atau tanpa ijin pencipta. 

14. Dokumen dan Materi Lomba yang dimasukkan menjadi hak dan milik KPU Provinsi 

Jawa Tengah. 

B. HADIAH 

1. Pemenang Lomba : Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) 

2. Nominator II s.d X : @ Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) 

(Hadiah dipotong pajak 15 Ojo, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir 4 
Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). 
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