SYARAT DAN KETENTUAN
LOMBA DESAIN INFOGRAFIS
KEMENTERIAN ESDM
•

Peserta ialah warga negara Indonesia (WNI). Terbuka untuk UMUM dan tidak
dipungut biaya.

•

Karya infografis yang dilombakan harus berdasarkan tema, yaitu “Energi dan
Kesejahteraan” dengan objek infografis menunjukkan penggambaran tema
yang meliputi beberapa topik yaitu : Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan
Batubara, Energi, Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Ketenagalistrikan,
dan Geologi.

•

Karya infografis yang diikutsertakan belum pernah memenangi lomba
infografis sebelumnya.

•

Sumber data yang digunakan sebagai sumber materi infografis harus dari:
www.esdm.go.id atau boleh dari sumber yang kredibel dan dapat
dipertanggungjawabkan dan wajib dicantumkan.

•

Kementerian ESDM, berhak menggunakan karya infografis yang
diikutsertakan dalam lomba sebagai bagian dari publikasi, promosi, dan
kepentingan lainnya sejauh tidak komersial, seperti untuk pembuatan buku
dan kalender dengan tetap mencantumkan nama pembuat karya.

•

Panitia berhak melakukan display gambar foto-foto infografis pilihan juri

•

Objek atau isi karya infografis sepenuhnya ialah tanggung jawab peserta.
Panitia dan Kementerian ESDM berlepas diri dari segala bentuk tuntutan
yang timbul atas penggunaan data dokumen maupun foto dalam karya yang
diikutsertakan dalam lomba.

•

Panitia mendiskualifikasi peserta yang memasukkan karya yang dianggap
mengandung unsur SARA, melanggar norma susila, dan tidak sesuai syarat &
ketentuan yang berlaku.

•

Pajak hadiah ditanggung pemenang.

•

Keputusan dewan juri ialah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Juri tidak
melayani korespondensi/surat menyurat.

•

Dengan mengumpulkan karya infografis pada lomba ini, peserta dianggap
tunduk dan tidak akan menuntut dikemudian hari pada peraturan yang dibuat
panitia.

•

Juri akan memilih 13 karya terbaik akan ditampilkan pada media sosial
Kementerian ESDM

KETENTUAN:
•

Peserta WAJIB repost flyer Lomba Infografis “Energi dan Kesejahteraan” di
Instagram dan mention 3 (tiga) temanmu.

•

Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang dapat diakses di
bit.ly/infografiskesdm2020

•

Peserta wajib menyertakan kartu identitas diri (KTP/ SIM / Kartu Pelajar /
Kartu Mahasiswa) yang masih berlaku pada saat mengisi formulir
pendaftaran.

•

Infografis poster dengan layout (portrait) dan ukuran karya infografis 1080 x
1350 pixel.

•

Unggah hasil karya di akun Instagram pribadi, (akun tidak di private) dengan
mencantumkan tagar wajib #lombainfografiseksdm
#energidankesejahteraan #KESDMDBL2020 dan cantumkan
caption: Energi dan Kesejahteraan untuk Indonesia Maju. Yuk Sobat
ikutan tantangan ini, follow @kesdm dan @daribaliklensa mention @kesdm
dan @daribaliklensa dan 3 (tiga) temanmu.

•

Akun Instagram yang digunakan merupakan akun aktif dan milik pribadi.

•

Setelah mengunggah di akun media sosial, peserta wajib mengirim file karya
dalam format JPG dan RAW File (Ai, CDR atau EPS)
ke infografiskesdm@gmail.com dengan format: LOMBA INFOGRAFIS
KESDM 2020_Nama Peserta

•

Format penamaan FILE : NAMA_NO.HP_EMAIL_JUDUL INFOGRAFIS

•

Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 3 karya infografis (hanya 1 yang
berhak menang lomba)

•

Karya infografis merupakan karya orisinil dan dilarang melakukan plagiarisme
dalam pembuatan karya infografis, dan belum dipublikasi atau diikutsertakan
dalam kompetisi serupa.

•

Panitia tidak menerima karya infografis dalam bentuk cetak (print out).

PERIODE LOMBA :
•

Periode lomba berlangsung dari tanggal : 20 Oktober – 13 November 2020.

•

Batas pengiriman karya Jumat, 13 November 2020 pukul 23.59 WIB.

•

Pengumuman pemenang lomba Infografis direncanakan pada Minggu, 22
November 2020.

