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1. PENGERTIAN 

Logo merupakan suatu gambar atau sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti 

dari Negara, instansi/lembaga, perusahaan, daerah, organisasi, produk, dan hal lainnya 

membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama 

sebenarnya. Logo harus memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan 

tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Logo lebih lazim dikenal oleh 

penglihatan atau visual, seperti ciri khas berupa warna dan bentuk logotersebut. 

 

Logo RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah logo yang didesain khusus dalam 

rangka mensosialisasikan dan memvisualisasikan identitas organisasi secara utuh. 

Sebagai rumah sakit khusus jiwa milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang 

mendukung Tercapainya Peningkatan Kualitas Hidup Melalui Layanan Kesehatan Jiwa 

Komprehensif. 

 
 

2. TEMA LOGO  
 
Logo RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mengangkat tema visualisasi dari Visi 
Rumah Sakit “Tercapainya Peningkatan Kualitas Hidup  Melalui Layanan Kesehatan Jiwa 
Komprehensif”. Logo  memvisualisasikan pelayanan rumah sakit yang komprehensif dalam 
segala rentang usia. 
 
Visual logo sederhana dan mudah diaplikasikan. Memuat visualisasi budaya kerja 
“S√GAP”:  yaitu dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan senantiasa dilandasi 
oleh perilaku sigap. 
 
Motto : S√GAP 
S - iap wujudkan pelayanan yang bersih dan melayani 
√ - Integritas: jujur, beretika, dan bertanggungjawab 
G - iat, rajin, dan bersemangat dalam bekerja 
A - ktif, cepat tanggap dan produktif 
P - rofesional, kreatif dan inovatif 
 

A. PERSYARATAN 

1. Persyaratan Peserta 

a. Terbuka untuk seluruh pegawai RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang  

b. Peserta atas nama perorangan.  



c. Tidak diperkenankan peserta dari dewan juri  

d. Peserta tida dipungut biaya pendaftaran. 

e. Peserta melampirkan identitas diri (fotokopiKTP). 

f. Peserta wajib mengisi & menandatangani suratpernyataan. 

 
  

2. Persyaratan Umum 

a. Logo yang dinyatakan sebagai pemenang secara sah menjadi milik RSJ 

Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang  

b. RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berhak untuk mengubah baik 

bentuk, ukuran maupun warna dan memakainya untuk semua keperluan 

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang tanpa adanya kewajiban 

memberikan royalti kepada pemenang. 

c. Karya yang diterima harus lengkap mengikuti persyaratan yang sudah 

ditetapkan, apabila tidak memenuhi syarat, karya akan didiskualifikasi 

dan tidak diikutsertakan dalampenilaian. 

d. Desain Logo yang dikirimkan orisinal dan belum pernah 

disayembarakan. 

 
 

3. Persyaratan Administrasi dan Teknis 

a. Artwork logo dikirimkan melalui surat elektronik. Mencantumkan 

spesifikasi kode warna logo versi CMYK. Karya harus jelas jika diperkecil 

sampai dengan 2x2cm. 

b. Penjelasan makna logo diketik secara terpisah di file word. 

c. Melampirkan file scanKTP. 

d. Melampirkan scan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (format surat 

terlampir). 

e. Semuafiletersebutdiatas,point1s/d4dikirimkan melalui surat elektronik di: 
hukormas.rsjrw@gmail.com  

f. Jangkawaktupengirimandesain logo diterima paling lambat pada tanggal 

26 Juni 2020 pukul 12.00 WIB 

g. Apabila ada hal yang kurang jelas peserta dapat mengirimkan 

pertanyaan ke whatsapp nomor 08113430567 

 

4. Surat Pernyataan 
 

a. Surat pernyataan berisi tentang hak dan kewajiban peserta sampai 

ditetapkannya peserta sebagai pemenang lombadesain. 

b. Identitas yang ditulis dalam surat pernyataan harus sesuai dengan 



identitas yang tertera dalamKTP. 

c. Surat Pernyataan dibuat sesuai format terlampir yang tidak terpisahkan 

dalam dokumen ini (lampiran1). 

 
 

B. PENENTUANPEMENANG 

1. Pemenang menyerahkan soft copy desain logo secara langsung ke bagian 
Hukormas 

2. Menyerahkan surat pernyataan asli  

3. Pengumuman pemenang akan diumumkan melalui website RSJ Dr. 
Radjiman Wediodiningrat Lawang (www.rsjlawang.com)  pada tanggal 30 
Juni 2020 

4. Hadiah pemenang berupa uang tunai total Rp. 15.000.000,.(lima belas juta 
rupiah) untuk juara 1,2 dan 3 

5. Pajak ditanggung oleh pemenang 

6. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat 

 

C. PEMBATALAN / DISKUALIFIKASIPEMENANG 

1. 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 DewanJuri. 

2. Apabila hal-hal tersebut di atas diketahui sebelum penetapan pemenang, 

maka karya peserta dianggap gugur. 

3. Apabila hal-hal di atas diketahui setelah penetapan pemenang, maka peserta 

dibatalkan menjadi pemenang. 

 
 

 
Lawang , 10 Juni 2020 

 
 

TTD 

 
 
Tim Logo RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang  



Lampiran 1 

SURAT PERNYATAAN 
 

 

Peserta 

 
 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

 
 
Nama lengkap   : 

Tempat / tanggal lahir  : 

Jenis Kelamin   : 

Alamat    : 

No. KTP   : 

Telepon   : 

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 bertanggung jawab 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, dan bukan hasil plagiat dari karya pihak manapun dan 

belum pernah dipublikasikan maupun diberikan pada pihak manapun; 

4. Apabila terjadi permasalahan hokum atas desain logo yang saya buat di kemudian 

hari, maka saya menjamin bahwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 

dibebaskan dari segala tuntutan hokum dari pihak manapun; 

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

Radjiman Wediodiningrat Lawang 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. 

 
 

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

sebagai pemenuhan syarat keikutsertaan dalam sayembara desain Logo RSJ Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang, untuk dipergunakan secara bertanggung jawab 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 

 
…………, ……………………… 2020 

 
 

Materai 

(Rp.6.000,0) 

 
 

(…………………………..) 

(NamaJelas) 


