
KATEGORI :
Lomba desain alas kaki BPIPI ini terdiri dari 4 kategori, yaitu :
1. Alas Kaki Casual Pria
2. Alas Kaki Casual Wanita
3. Alas Kaki Sport
4. Alas Kaki Anak - anak

Indonesia adalah Negara yang terdiri dari lautan dan sering juga disebut sebagai Negara Bahari, tidak heran jika nenek moyang 
bangsa Indonesia disebut sebagai pelaut yang handal karena sebagian besar atau70% wilayah Indonesia adalah lautan.
Rahasia keindahan lautan Indonesia sangatlah memukau, manakala kita menerawang kedalam perairan laut dangkal kita dapat 
menikmati beberapa mahluk hidup dan tumbuh-tumbuhanan yang ada didalamnya seperti ikan, rumput laut  dan untaian terumbu 
karang lainnya. Oleh sebab itu Balai Pengembangan Industri Persepatuan (BPIPI) mengeksplorasi keindahan alam bawah laut dalam 
Lomba Desain Alas Kaki dengan Tema “DEEP OCEAN”.
Lomba desain alas kaki yang diselenggarakan oleh BPIPI merupakan program yang diadakan setiap tahun dalam skala Nasional yang 
melibatkan peserta dari seluruh penjuru daerah di Indonesia, meliputi usaha kecil menengah di bidang alas kaki, mahasiswa, pelajar 
serta masyarakat praktisi desain alas kaki dan desain produk. 

1. Sosialisasi Lomba desain 1 Februari s/d 19 Juli 2013
2. Pendaftaran peserta, 1 Februari s/d 19 Juli 2013
3. Penyerahan desain ke sekretariat lomba 1 Februari s/d 

terakhir 19 Juli 2013 Jam 23.59 WIB
4. Penjurian tahap I, 25 Juli 2013
5. Pengumuman nominasi, 27 Juli 2013
6. Pembuatan dan Penyerahan Prototype ke sekretariat 

lomba dilaksanakan, 27 Juli s/d 24 September 2013
7. Penjurian tahap II, 02 Oktober 2013
8. Pengumuman pemenang, 04 Oktober 2013
9. Penyerahan hadiah  + Piala lomba, 03 November 2013

TAHAPAN LOMBA :

Nanang D. S : 081 2316 52215
Ruruh Satriyo : 085725416240
Totok Marjiyanto : 081 3273 59040

KETENTUAN LOMBA : 

1. Hasil karya (desain) lomba dapat berupa :
a. Media kertas gambar (hard copy)

Gambar dilengkapi penjelasan konsep desain 
(storyboard), teknik gambar bebas (tampak samping/ 
potongan/ detail/ perspektif) & menjadi satu lembar 
kertas ukuran A3 ( 297x420 mm).

b. Media file digital (Soft copy) 
hasil scan desain/ olah gambar digital Corel Draw, 
Photoshop, Illustrator, atau software pengolah “grafis” 
yang lain, dengan ukuran A3 (297x420 mm) resolusi 
300 dpi format JPG/PDF/TIFF.

c. Produk jadi Alas Kaki 
dilengkapi dengan penjelasan sesuai dengan point 1.a.

2. Semua Karya dikirim beserta formulir pendaftaran & 
Fotocopy KTP/SIM ke sekretariat lomba. Khusus untuk 
file soft copy  dikirim melalui e-mail : 
lomba.bpipi@yahoo.com.

3. Karya Desain yang masuk nominasi  atau lolos seleksi 
tahap ke I, diwajibkan untuk membuat prototypenya 
untuk mengikuti seleksi tahap ke II

4. Karya pemenang lomba menjadi hak milik panitia.
5. Pemenang lomba masing-masing kategori mendapatkan 

kesempatan untuk diikutkan dalam lomba Internasional.

LATAR BELAKANG :

SYARAT UMUM :

1. Hasil karya orisinil, bukan tiruan dari hasil produk lain.
2. Karya belum pernah diikutsertakan lomba/dipublikasikan.
3. Tercatat sebagai pelajar, mahasiswa/I PTN/PTS atau kary-

awan perusahaan industri alas kaki besar, menengah, kecil 
dan masyarakat umum.

4. Perorangan maupun kelompok (maks 3 Org/kelompok)
5. Peserta dapat mengirimkan lebih dari satu karya desain
6. Tim juri dan anggota panitia tidak diperkenankan mengi-

kuti lomba.

SEKRETARIAT LOMBA : 
Komplek Pasar Wisata, Kendensari, Tanggulangin, Sidoarjo 61272 Jawa Timur.

Telp : (031) 8855149 fax. : (031) 8855149   E-mail : lomba.bpipi@yahoo.com 
Formulir dan Keterangan lain dapat di unduh  di- http://bpipi.kemenperin.go.id

Penyelenggara : 

KONTAK PERSON :

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia


