
KRITERIA

TEMA

PESERTA

KETENTUAN

FORMAT

Rp.30 

JUTA

HADIAH

TIMELINE

KIRIM KE-

Mengambarkan Rumah Sakit unggulan 

pelayanan jantung dan onkologi.

1. Masyarakat umum Indonesia berusia lebih 

dari 17 tahun dan telah memiliki KTP. 

2. Bukan berasal dari Tim Penyelenggara dan 

keluarganya,  bukan Pegawai Kementerian 

Kesehatan maupun pegawai dan tim 

pembangunan RSUP Kupang.

1. Karya logo yang inovatif, orisinal, baru, 

belum pernah disayembarakan,  memiliki 

filosofi, konsep, cerita terhadap RSUP 

Kupang.

2. Mengirimkan karya file asli dan export 

sesuai format, melampirkan scan KTP dan 

surat pernyataan bermaterai 10.000.

3. Penetapan nominator dan pemenang oleh 

Tim Juri tidak bisa diganggu gugat. 

4. Pemenang menanggung pajak hadiah.

5. Logo pemenang secara sah menjadi milik 

Kementerian Kesehatan RI

6. Kementerian Kesehatan RI berhak  

mengubah bentuk, ukuran, warna tanpa  

harus memberikan royalti apapun.

7. Pemenang dapat dibatalkan dan 

didiskualifikasi bila terbukti melanggar 

kriteria Sayembara

1. File asli : Corel Draw/Macromedia 
Freehand/Adobe Illustrator/photoshop 
dalam format CMYK;

1. File export logo : JPEG 600 dpi/high quality;
2. File Penjelasan makna dan Konsep Logo: Ms 

Word, format A4, huruf tahoma 11 dengan
jarak spasi 1,5 dan diexport juga kedalam PDF.

3. Karya harus jelas jika diperkecil sampai
dengan 2x2 cm. 

logo.rsupkupang@gmail.com

Pengumuman Pemenang dapat 

dilihat pada website kemkes.go.id 

dan Pendaftaran pada link 

bit.ly/Logorsupkupang

CP : Gilang Miranti (085693969094)

Ratna Agtasari (081282063745)

https://www.kemkes.go.id

@kemenkes_RI@KementerianKesehatanRI

@Kemenkes_RI

PERPANJANGAN WAKTU

PENDAFTARAN &

PENGIRIMAN KARYA

SAMPAI TANGGAL

07 NOVEMBER 2021



 

 

 

 

PENGUMUMAN  

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN 

SAYEMBARA DESAIN LOGO RSUP KUPANG 

KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021 

NOMOR YK.01.02/V.2/4179/2021 

 

Sehubungan dengan pengumuman sayembara logo RSUP yang telah diumumkan pada website 

resmi milik Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 08 Oktober 2021, bersama ini kami sampaikan 

bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada 

masyarakat/Institusi/Akademisi/Asosiasi dll (di luar unsur Kementerian Kesehatan RI) untuk dapat ikut 

berpartisipasi, maka batas waktu pendaftaran dan pengiriman karya diperpanjang s/d 07 November 

2021.  

RSUP Kupang merupakan rumah sakit UPT Vertikal Kementerian Kesehatan RI yang berlokasi 

di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini, 

rumah sakit sedang dalam proses pembangunan gedung yang akan menjadi salah satu pusat rujukan 

pelayanan tersier yang membanggakan bagi masyarakat di Kupang. Pembangunan rumah sakit ini juga 

merupakan suatu perwujudan upaya keberpihakan peningkatan derajat kesehatan yang merata dan 

bermutu.  

Dalam rangka untuk mensosialisasikan ke masyarakat Kota Kupang dan masyarakat di Nusa 

Tenggara Timur mengenai keberadaan rumah sakit ini maka diperlukan suatu identitas, dalam hal ini 

adalah logo yang di desain khusus yang dapat mewakili konsep dan tujuan mulia dari RS Kupang, 

Kementerian Kesehatan RI. Kami mengundang masyarakat umum untuk ikut dalam “Sayembara Logo 

RSUP Kupang Kementerian Kesehatan Tahun 2021” dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

I. KETENTUAN UMUM 

1. Peserta Sayembara Logo bersifat individu yang dapat diikuti oleh masyarakat umum di Indonesia 

yang telah berusia 17 tahun ke atas, atas nama perorangan dan telah memiliki Kartu Tanda 

Penduduk (KTP). 

2. Peserta tidak tidak diperkenankan berasal dari Tim Juri dan keluarganya, pegawai dilingkungan 

Kementerian Kesehatan RI dan tim – tim yang terlibat dalam proses pembangunan Rumah Sakit.   

3. Kriteria logo yang diajukan adalah sebagai berikut : 

a. Karya yang inovatif adalah karya baru dan orisinal yang memiliki nilai lebih tinggi dari karya 

– kerya sebelumnya dan belum pernah disayembarakan. 
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b. Karya yang memiliki filosofis adalah karya yang memiliki konsep, cerita, maupun arti 

mendalam pada setiap dimensi, rupa dan warna karya tersebut terhadap RSUP Kupang. 

4. Tema logo adalah menggambarkan RSUP kupang yang merupakan RS Rujukan Tersier untuk 

mendekatkan akses pelayanan kesehatan di Kawasan Timur Indonesia. 

 

II. KETENTUAN PENDAFTARAN  

1. Sayembara logo RSUP Kupang TIDAK DIKENAKAN BIAYA PENDAFTARAN 

ATAUPUN PUNGUTAN LAIN DALAM BENTUK APAPUN. 

2. Pendaftaran sayembara melalui link bit.ly/Logorsupkupang  

3. Karya yang diajukan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. selaras dengan kriteria dan tema logo; 

b. karya yang menggambarkan inovasi dan filosofi dengan memperhatikan norma dan 

kepantasan. 

4. Logo dikirimkan dalam bentuk format  : 

a. File asli logo: Corel Draw/Macromedia Freehand/Adobe Illustrator/photoshop dalam format 

CMYK; 

b. File export logo: JPEG 600 dpi/high quality; 

c. File Penjelasan makna dan Konsep Logo: Ms Word, format A4, huruf tahoma 11 dengan jarak 

spasi 1,5 dan diexport juga kedalam PDF. 

d. Karya harus jelas jika diperkecil sampai dengan 2x2 cm.  

5. Melampirkan file scan KTP.  

6. Melampirkan Surat Pernyataan bermaterai Rp10.000,- (format surat terlampir).  

7. Semua file tersebut di atas, point 1 s/d 5 dikirimkan ke alamat email: 

logo.rsupkupang@gmail.com.  

8. Jangka waktu pengiriman desain logo selambat - lambatnya adalah tanggal 7 November 2021 

pukul 12:00 WIB.  

9. Apabila ada hal yang kurang jelas peserta dapat mengirimkan pertanyaan ke whatsapp nomor 

085693969094 dan 081282063745 pada pukul 13.00 s/d 16.00 WIB.  

 

III. SURAT PERNYATAAN 

1. Surat pernyataan berisi tentang hak dan kewajiban peserta sampai ditetapkannya peserta sebagai 

pemenang lomba desain.  

2. Identitas yang ditulis dalam surat pernyataan harus sesuai dengan identitas yang tertera dalam 

KTP.  

3. Surat Pernyataan dibuat sesuai format terlampir yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini 

(lampiran 1). 

 

mailto:logo.rsupkupang@gmail.com


IV. PENENTUAN NOMINATOR   

1. Penetapan Nominator 

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

2. Penjurian 

a. Selama proses lomba berlangsung tidak melayani surat menyurat. 

b. Keputusan pemenang tidak bisa diganggu gugat. 

 

V. PENGUMUMAN PEMENANG 

1. Pengumuman Pemenang 

a. Pengumuman Pemenang Sayembara akan diumumkan pada website resmi milik Kementerian 

Kesehatan RI.  

b. Hadiah pemenang berupa uang tunai  Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 

c. Pajak ditanggung oleh pemenang. 

d. Keputusan Tim Juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

VI. KETENTUAN LAIN 

1. Logo yang dinyatakan sebagai pemenang secara sah menjadi milik Kementerian Kesehatan RI.  

2. Kementerian Kesehatan RI berhak untuk mengubah baik bentuk, ukuran maupun warna dan 

memakainya untuk semua keperluan Kemenkes tanpa adanya kewajiban memberikan royalti 

kepada pemenang.  

3. Pemenang dapat dibatalkan atau didiskualifikasikan apabila : 

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

meniru. 

b. Terbukti bahwa peserta adalah keluarga dari Tim Juri. 

4. Apabila hal-hal tersebut di atas diketahui sebelum penetapan pemenang, maka karya peserta 

dianggap gugur. 

5. Apabila hal-hal di atas diketahui setelah penetapan pemenang, maka peserta dibatalkan menjadi 

pemenang. 

6. Adapun informasi lebih lanjut akan diumumkan kembali melalui website resmi milik 

Kementerian Kesehatan RI. 

 

Dikeluarkan di Jakarta 

Pada tanggal 22 Oktober 2021 

 

TTD 

 

Panitia Sayembara Logo RSUP Kupang,  

Kementerian Kesehatan RI
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Lampiran 1. Format Surat Pernyataan 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Peserta 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

 

Nama lengkap : 

Tempat / tanggal lahir : 

Jenis Kelamin : 

Alamat : 

No. KTP/SIM/Paspor : 

Telepon/Handphone : 

Email : 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: 

1. Saya mengikuti sayembara 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 sayembara 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 desain logo yang saya buat di kemudian hari, 

maka saya menjamin bahwa Kementerian Kesehatan RI dibebaskan dari segala tuntutan 

hukum dari pihak manapun; 

5. Bahwa desain logo yang saya serahkan dalam sayembara ini menjadi milik Kementerian 

Kesehatan RI (Cq. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan) 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 

sayembara ini; 

7. Apabila saya melanggar pernyataan diatas, maka saya bersedia menerima 

segala konsekuensi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban saya atas 

pelanggaran tersebut. 
Paraf 

Peserta 
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Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai 

pemenuhan syarat keikutsertaan dalam sayembara desain Logo RSUP Kupang, untuk 

dipergunakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

…………, ……………………… 2021 

 

Materai 

(Rp. 10.000,0) 

 

(…………………………..) 

(Nama Jelas) 

 

 

 


