
PERSYARATAN KARYA KALIGRAFI ANIMASI
1. Kaligrafi Jenis:  2D, 3D.
2. Durasi:  30 detik – 60 detik.
3. Karya asli buatan sendiri (orisinal). 
4. Hasil karya dikirim dalam bentuk CD/DVD, dengan format film:

-  Resolusi : 720 x 576 (PAL)
-  Avi uncompress atau MPEG2 

5. Setiap karya yang harus disertakan :
- Jenis dan nama software yang digunakan.
- File project dan font disertakan dalam satu folder.

6. Karya yang didaftarkan belum dipublikasikan serta belum pernah mengikuti lomba lain.
7. Karya tidak dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak sedang mengikuti lomba sejenis yang 

lain. 
8. Bila terjadi pelanggaran atas orisinalitas peserta akan mendapat sanksi diskualifikasi dan 

pencabutan hadiah yang diterima. 

Kriteria Penjurian
Penjurian dilakukan dalam dua tahap: 

-Tahap penyisihan (screening) yang menghasilkan nominee (short list).
- Final untuk menghasilkan Pemenang.

Kriteria Penilaian:
Karya peserta akan dinilai oleh dewan juri yang professional, konseptor dan pengamat di 
bidangnya, meliputi aspek :

– desain huruf (khot), 

– kaidah penulisan arab yang benar *(contoh : Naskhi. Thulus, Farisi, Diwani, Diwanijali, Kufi 

   dan Riq'ah),

– keindahan hiasan & warna.

Ketentuan Khusus Lainnya

• Peserta mentaati ketentuan yang ditetapkan panitia .
• Panitia tidak bertanggungjawab jika di kemudian hari ada gugatan dari pihak lain berkaitan 

dengan karya lomba. 
• Software animasi direkomendasikan menggunakan Adobe Premiere, 3DSTUDIOMAX, Maya.
• Panitia tidak bertanggungjawab atas legalitas software yang dipakai.
• Hak cipta atas karya tetap menjadi milik peserta, sedangkan Panitia berhak untuk 

mempublikasikan film animasi yang terpilih. 
• Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat .
• Hasil karya yang sudah dikirim tidak dapat dikembalikan atau ditukar .

• Hadiah diberikan kepada individu dan mengatasnamakan kecamatan domisili peserta.. Dengan 
besar hadiah :

- Juara 1 = Rp. 2.500.000,-
- Juara 2 = Rp. 2.000.000,-
- Juara 3 = Rp. 1.500.000,-

Kriteria Peserta
• Terbuka untuk umum (pelajar,mahasiswa & umum)

Persyaratan Administratif Peserta

• Mengisi formulir pendaftaran & melampirkan fotocopy KTP.
• Satu peserta hanya boleh mengikuti 1 satu lomba. 
• Setiap karya dikemas dalam satu Folder. Daftar Software-software pendukung & file project 

disertakan dalam folder yang diberi nama “pendukung”. 

Catatan:
* Untuk pedoman kaidah penulisan arab peserta dapat berkoordinasi dengan tim kaligrafi konvensional
   di masing-masing kecamatan / melihat contoh yang ada.



PERSYARATAN KARYA KALIGRAFI DIGITAL 
1. Kaligrafi Jenis:  2D.
2. Karya asli buatan sendiri (orisinal).
3. Hasil karya dikirim dalam bentuk CD/DVD, dengan format :

-  Resolusi  Tinggi
-  Format  JPEG

4. Setiap karya yang harus disertakan :
- Jenis dan nama software yang digunakan.
- File project (TIFF, PSD (photoshop), CDR (coreldraw)) dan font disertakan dalam satu folder.

5. Karya yang didaftarkan belum dipublikasikan serta belum pernah mengikuti lomba lain.
6. Karya tidak dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak sedang mengikuti lomba sejenis yang 

lain. 
7. Bila terjadi pelanggaran atas orisinalitas peserta akan mendapat sanksi diskualifikasi dan 

pencabutan hadiah yang diterima. 

Kriteria Penjurian
Penjurian dilakukan dalam dua tahap: 

-Tahap penyisihan (screening) yang menghasilkan nominee (short list).
- Final untuk menghasilkan Pemenang.

Kriteria Penilaian:
Karya peserta akan dinilai oleh dewan juri yang professional, konseptor dan pengamat di 
bidangnya, meliputi aspek :

– desain huruf (khot),

– kaidah penulisan arab yang benar *(contoh : Naskhi. Thulus, Farisi, Diwani, Diwanijali, Kufi 

   dan Riq'ah),

– keindahan hiasan & warna,

– dekorasi pigura/frame.

Ketentuan Khusus Lainnya

• Peserta mentaati ketentuan yang ditetapkan panitia.
• Panitia tidak bertanggungjawab jika di kemudian hari ada gugatan dari pihak lain berkaitan 

dengan karya lomba. 
• Software grafis direkomendasikan menggunakan Adobe Photoshop, Coreldraw.
• Panitia tidak bertanggungjawab atas legalitas software yang dipakai.
• Hak cipta atas karya tetap menjadi milik peserta, sedangkan Panitia berhak untuk 

mempublikasikan kaligrafi yang terpilih. 
• Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat .
• Hasil karya yang sudah dikirim tidak dapat dikembalikan atau ditukar .

• Hadiah diberikan kepada individu dan mengatasnamakan kecamatan domisili peserta. Dengan 
besar hadiah :
- Juara 1 = Rp. 2.500.000,-
- Juara 2 = Rp. 2.000.000,-
- Juara 3 = Rp. 1.500.000,-

Kriteria Peserta
• Terbuka untuk umum (pelajar,mahasiswa & umum).

Persyaratan Administratif Peserta
• Mengisi formulir pendaftaran & melampirkan fotocopy KTP.
• Satu peserta hanya boleh mengikuti 1 satu lomba. 
• Setiap karya dikemas dalam satu Folder. Daftar Software-software pendukung & file project 

disertakan dalam folder yang diberi nama “pendukung”. 

Catatan:
* Untuk pedoman kaidah penulisan arab peserta dapat berkoordinasi dengan tim kaligrafi konvensional
   di masing-masing kecamatan / melihat contoh yang ada.


