BUKU PANDUAN LOMBA KRENOVA
(DESAIN BATIK BLORA DAN IKET SAMIN)

A. Latar Belakang
Batik merupakan kekayaan budaya dan karya warisan dari leluhur
bangsa Indonesia yang hingga kini sangat dikagumi dan digemari oleh
berbagai kalangan masyarakat, begitu pula dengan ikat kepala khas
masyarakat samin blora atau biasa disebut iket samin. Sehingga untuk
menjaga keberlangsungan warisan leluhur tersebut, batik dan iket harus
dilestarikan dan dibudidayakan. Salah satu cara untuk mewujudkannya
adalah dengan lebih mengenalkan batik dan iket samin kepada para
Aparatur Sipil Daerah (ASN) dan masyarakat Blora. Dalam rangka
menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke 272, Bappeda Blora
akan menyelenggarakan kegiatan lomba desain motif batik dan iket
samin. Lomba ini ditujukan kepada masyarakat Blora yang mempunyai
peluang menuangkan ide-ide kreatifnya sehingga dapat memperkaya
nuansa batik daerah dan iket samin sehingga menjadi suatu karya yang
lebih mudah diterima oleh para ASN dan masyarakat Blora pada
umumnya.

B. Tujuan
•

Menggali ide kreatif dari masyarakat Blora dalam merancang motif
batik dan iket samin.

•

Meningkatkan kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap
pelestarian budaya batik dan iket samin.

•

Meningkatkan promosi batik dan iket samin khususnya batik
bernuasa kearifan lokal

C. Tema
“BATIK dan IKET SAMIN BLORA UNTUK NUSANTARA“

D. Kategori Lomba
Warga Negara Indonesia (WNI).
E. Syarat Umum
•

Melampirkan formulir pendaftaran berisi identitas pengirim (Nama,
Alamat, FC. KTP, Nomor Telpon, Daftar Riwayat Hidup dan lainnya
yang dianggap perlu);

•

Peserta atas nama perorangan;

•

Satu peserta maksimal mengirimkan 3 (tiga) desain batik yang terdiri
dari minimal 1 (satu) desain wajib;

•

Desain motif batik bertema Jati Blora (wajib), dan kearifan lokal
(pilihan);

•

Desain Iket Samin Blora dengan warna dasar kain hitam;

•

Desain diberi deskripsi singkat yang mencakup:
a. Untuk desain batik kategori wajib Judul karya Batik Jati……
(judul dilanjutkan peserta masing-masing);
b. Untuk desain batik kategori pilihan bertema kearifan lokal
dengan judul bebas;
c. Untuk desain iket bertemakan samin;
d. Sumber ide dan Filosofinya;
e. Bahan pewarna dan proses pembuatannya,
deskripsi tersebut dinarasikan di atas kertas HVS dengan
menggunakan huruf Times New Roman 12pt spasi 1.5, dan
maksimal 5 halaman.

•

Karya desain motif Batik /Iket berupa: Formulir Pendaftaran, 1 lembar
kertas ukuran A3 (297 x 420 mm) dengan skala 1:4, dan iket kepala
siap pakai serta naskah deskripsi singkat. Seluruh dokumen dikirim
ke https://bit.ly/KrenovaIketBatikBlora. Atau di kirim langsung/via
POS ke Kantor Bappeda Blora dengan alamat Jalan GOR No. 10 Blora58219.

•

Hasil karya harus orisinil, dibuat sendiri, bukan tiruan dari desain lain
dan belum pernah mendapatkan penghargaan dari pihak manapun.

•

Pendaftaran lomba dan pengiriman Karya diterima panitia paling
lambat tanggal 22 Oktober 2021

•

Semua desain yang masuk akan dinilai oleh dewan juri untuk
mendapatkan 2 desain iket kepala terbaik dan 7 desain Batik Kategori
Wajib terbaik serta 2 Juara Desain Batik Kategori Favorit.

•

7 Finalis desain motif Batik dan 2 desain iket kepala terbaik harus
dipresentasikan oleh desainernya dihadapan para Juri yang sudah
ditentukan.

•

Desain nominator menjadi hak milik panitia dan panitia berhak
menyesuaikan desain hasil karya pemenang ketika desain tersebut
akan diaplikasikan untuk berbagai kepentingan seperti menjadi
seragam Kerja, Kemeja, Blouse, Busana Muslim, Blazer, scraf,
merchandise Dolan Blora (tas, topi, kaos urbane, dll).

•

Dewan Juri bekerja secara profesional dan keputusan Dewan Juri
TIDAK dapat diganggu gugat

•

Hasil

desain

yang

telah

disesuaikan

akan

diajukan

untuk

mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual dan dipergunakan sebagai
seragam dinas ASN.
F. Kriteria Penilaian
•

Motif (keunikan, artistik) (20%);

•

Komposisi warna (20%);

•

Kreatifitas (proses pembuatan, pewarnaan) (30%);

•

Keharmonisan antara judul, sumber ide, dan motif (30%);

•

Pemenang wajib berdasarkan penilaian dewan juri;

•

Pemenang favorit berdasarkan hasil polling masyarakat.

G. Pemenang
•

7 Pemenang desain Batik Kategori Wajib berhak atas piagam dan
trophy

penghargaan

dari

Bupati

pembinaan (setelah dipotong pajak):

Blora

serta

mendapat

uang

➢ Juara 1 Sebesar

Rp2.720.000,-

➢ Juara 2 Sebesar

Rp2.448.000,-

➢ Juara 3 Sebesar

Rp2.176.000,-

➢ 4

Pemenang

Juara

Harapan

masing-masing

sebesar

Rp1.904.000.•

2 Pemenang desain Batik Kategori Favorit berhak atas piagam dan
trophy

penghargaan

dari

Bupati

Blora

serta

mendapat

uang

pembinaan masing-masing sebesar Rp 2.176.000,- (setelah dipotong
pajak).
•

Karya para juara akan dipamerkan pada “Peringatan Hari Jadi
Kabupaten Blora ke-272” (Tentatif).
Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Blora
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

AUNUR ROFIQ, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630804 199303 1 006

