
 

REGULASI LOMBA DESAIN POSTER  

JAWA POS SMA AWARDS 2022 

 

A. PERATURAN UMUM 

1. Peserta adalah pelajar aktif dari sekolah SMA Negeri dan Swasta yang ada di 

Provinsi  Jawa Timur 

2. Peserta harus melengkapi syarat-syarat pendaftaran yang ditentukan panitia 

sesuai kategori lomba masing-masing 

3. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah untuk mengikuti Lomba 

SMA  Awards 2022, diunggah pada website http://smaawards.jawapos.co.id 

4. Pendaftaran lomba melalui website http://smaawards.jawapos.co.id 

 Login: 

User : Nomor NPSN 

 Password : Nomor NPSN 

Mengisi biodata peserta pada masing-masing lomba yang diikuti 

5. Peserta mengirimkan hasil karya dalam format JPEG ke dalam website 

http://smaawards.jawapos.co.id 

6. Akan diadakan seleksi internal berdasarkan hasil karya yang dikumpulkan 

7. Peserta diperkenankan merangkap sebagai peserta lomba pada kategori yang 

lain dalam SMA Awards 2022 

8. Peserta tidak diperkenankan menampilkan karya yang mengandung unsur 

pornografi, kata-kata kotor, dan SARA 

9. Pergantian peserta harus dilaporkan pada panitia paling lambat hari terakhir 

pendaftaran dengan mengganti biodata pada website pendaftaran SMA Awards 

2022 

10. Peserta yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan panitia akan 

didiskualifikasi 

11. Keputusan hasil perlombaan dari panitia tidak dapat diganggu gugat. 
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B. KETENTUAN LOMBA 

1.  Lomba desain poster adalah lomba individu, setiap sekolah hanya diperbolehkan   

mendaftarkan satu perwakilan terbaiknya. 

2.  Tema desain poster : Learn Anything, Anytime, Anywhere 

3. Karya dibuat menggunakan laptop (digital) dengan 

 Format : JPEG 

 Resolusi : 300ppi 

 Ukuran : 50cm x 70cm 

4. Desain dapat dibuat hanya dengan ilustrasi atau menggabungkan antara ilustrasi 

dengan foto (catatan: foto merupakan karya sendiri bukan karya orang lain). 

5. Peserta diperbolehkan menggunakan software freehand, corel draw, adobe 

photoshop, illustrator, dan lain-lain. 

6. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas internet ketika perlombaan 

berlangsung (wi-fi, modem, dan jenis lainnya). 

7. Karya desain disimpan dengan format nama: Desain Poster_Nama Peserta_Asal 

SMA. 

8. Karya desain tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: kesusilaan, moral, kekerasan dan 

tidak mengandung unsur pornografi, serta bertentangan dengan SARA (Suku, 

Agama, dan RAS). 

9. Karya yang dilombakan merupakan karya asli peserta dan belum pernah diikut 

sertakan atau dipublikasikan untuk keperluan yang bersifat komersil serta harus 

bebas dari setiap kontrak atau ikatan lain. 

10. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak panitia tidak bertanggung 

jawab atas hal tersebut, panitia akan berasumsi bahwa seluruh desain yang 

diikutsertakan merupakan karya orisinil peserta. 

11. Panitia berhak menggunakan karya untuk keperluan publikasi. 

12. Unggah karya pada feed instagram masing masing peserta dengan menyertakan 

hashtag #JawaPosSMAAwards2022, hashtag sesuai kategori lomba yang diikuti 

#DesainPosterOnlineJawaPosSMAAwards2022  

Saat posting di Instagram wajib untuk Follow dan tag akun @jawapos, akun peserta 

tidak boleh di-private 

Menggunakan format caption : Jawa Pos SMA Awards 2022 – Kategori Lomba – 

Nama Sekolah serta menjelaskan konsep/ide dari desain poster 



 

13. Peserta akan diambil 5 besar terbaik untuk menghadiri Awarding Night yang 

nantinya akan dipilih pemenang juara 1, 2 dan 3  

C. PENILAIAN 

Kriteria penilaian meliputi: 

 Originalitas 

 Konsep ide desain 

 Teknik penggunaan software 

 Nilai estetika 

 Kesesuaian tema 

 
D. SANKSI DAN PELANGGARAN 

Semua pelanggaran yang menyebabkan diskualifikasi akan dikenai sanksi berupa 

denda. Jika tidak menjalankan prosedur yang telah ditentukan, sekolah bersangkutan 

akan dikenai sanksi tambahan berupa pemberitaan negatif di Jawa Pos dan dilarang 

mengikuti event Jawa Pos selama satu tahun ke depan. 

 
E. PROTES 

Protes yang diterima panitia hanyalah protes mengenai manipulasi peserta. Apabila 

terbukti manipulasi itu benar seperti yang diadukan, sanksinya adalah diskualifikasi. 

 
F. FORCE MAJEUR 

Segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia, yaitu sakit, kecelakaan, 

meninggal, dan bencana alam. Panitia berhak menilai sepenuhnya penggunaan alasan 

force majeur 

(contoh: ban bocor bukan force majeur, karena masih ada alternatif lain. Misal: 

berangkat lebih awal atau menggunakan angkutan umum). 

 
G. ATURAN TAMBAHAN 

1. Peraturan dapat berubah apabila terjadi force majeur dan atau kebutuhan dari 

panitia 

2. Perubahan peraturan hanya boleh dilakukan oleh panitia dan akan 

disosialisasikan kepada peserta (di website http://smaawards.jawapos.co.id atau 

melalui koran Jawa Pos) 

3. Tiap-tiap pasal dalam peraturan di atas diartikan menurut persepsi panitia  
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