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LATAR BELAKANG DAN LINGKUP  KERJA
Untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, kami mengajak  masyarakat 

untuk bersama-sama merayakannya seraya turut mendukung Asian Games ke-18 dengan Lomba 

Menghias Gapura.  

Lomba ini merupakan sinergi  kerjasama antara KOMINFO dan Panitia Asian Games (INASGOC), 

dimana INASGOC menfasilitasi arahan kreatif konsep lomba (termasuk aset kreatif) dan support 

penjurian. 

KOMINFO berperan melakukan sosialisasi & eksekusi lomba ini. Rekomendasi  INASGOC untuk 

menjangkau seluruh Nusantara perlu melibatkan TVRI dan RRI  untuk sosialisasi.



TEMA
Tema dari Asian Games 2018 adalah LOMBA GAPURA ENERGY OF ASIA untuk mencerminkan  
semangat yang memancar dari Asia, dengan beragam warna, bahasa dan budaya Asia. 

Untuk pemilihan tema gapura, diharapkan dapat membawa semangat positif dan 

mencerminkan tema ENERGY OF ASIA ini dengan topik seperti berikut: 

• Olahraga 
• Maskot Asian Games



MAIN HUB DIGITAL

Mengoptimalisasikan website 
dukungbersama.id/lombagapura 
sebagai main hub (penghubung 
utama) akan segala bentuk 
aktifitas dukungan ASIAN GAMES 
2018

www.dukungbersama.id/lombagapura



#GAPURAASIANGAMES

TAGAR UTAMA

#DUKUNGBERSAMA
Untuk menciptakan sinergi dengan campaign besar “Dukung 
Bersama” yang diusung pemerintah (KOMINFO)

Berfungsi sebagai identitas terpisah khusus untuk lomba 
Gapura sebagai salah satu bentuk dukungan masyarakat 
terhadap semarak Asian Games 2018



MEKANISME DI DIGITAL

Mention @bakohumas 
(utama) 

@kemenkominfo 
@djikp 

  @AsianGames2018 
 sertakan hastag

#GapuraAsianGames  
#AsianGames2018

Follow akun Instagram 
@bakohumas (utama) 

@kemenkominfo 
@djikp 

  @AsianGames2018

Kunjungi lalu unduh  
syarat dan ketentuan  di             
www.dukungbersama.id

/lombagapura

kirim foto dan  video 
Gapura  kreatif kamu  

melalui  
www.dukungbersama.id

/lombagapura

Share foto dan video Gapura karya 
beserta judulnya di Instagram 
(sertakan foto dan video yang  

menggambarkan karya  gapura)

Format : 
[Nama Daerah] 
[Cerita dibalik 
kreasi gapura]

Follow Microsite Kirim Share Mention

http://www.dukungbersama.id/lombagapura
http://www.dukungbersama.id/lombagapura
http://www.dukungbersama.id/lombagapura
http://www.dukungbersama.id/lombagapura


SKEMA KOORDINASI

KEMENTRIAN KOMINFO/ 
KEMENDAGRI

DINAS KOMINFO/OPD 
Tingkat PROVINSI

• Kominfo Koordinator Nasional pelaksanaan Lomba Gapura Asian Games 2018.  
• Kominfo bekerjasama dengan Dinas Kominfo provinsi untuk menggerakkan 

partisipasi masyarakat 
• Bersama INASGOC memilih Pemenang untuk Lomba Gapura 
• Kominfo akan memutuskan kandidat jika tidak ada nominasi dari provinsi  
• Kemendagri Mendorong OPD untuk berpartisipasi aktif mengikuti lomba 

Gapura agar masif

• Berperan sebagai fasilitator di tingkat provinsi dan sebagai kurator awal yang akan 
memilih 3 karya gapura nominasi sebagai perwakilan tiap provinsi untuk dilombakan di 
tingkat Nasional. 

• Menugaskan Dinas Kominfo di tingkat Kabupaten/Kota diwilayahnya untuk menggerakan 
elemen masyarakat berpartisipasi. 

• OPD Tingkat provinsi menugaskan OPD tingkat kab/ko untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat

• Berperan sebagai ujung tombak penggerak di masyarakat dengan 
memastikan minimal 3 partisipan untuk berpartisipasi dalam lomba ini.

DINAS KOMINFO/OPD 
Tingkat Kab/Ko



MEKANISME LOMBA



MEKANISME PENILAIAN

Para Juri akan memilih dari 34  provinsi dengan karya terbaik  
berdasarkan penghiasan  Gapura yang paling unik dan  kreatif dalam 
menggambarkan  Gelora semangat Asian Games  dan kemerdekaan RI 
73th

102 Finalis Satu tim Juara I    
Satu tim Juara II   
Satu tim Juara II

25 Pemenang  
Hiburan

DINAS KOMINFO KOMINFO PUSAT 
Bekerjasama dengan  
Panitia Asian Games  
memilih Finalis

PENENTUAN  PEMENANG

Partisipasi 34   
Provinsi

Tiap provinsi akan 
menyeleksi dan 
menentukan 3 finalis yang 
akan dikirimkan ke 
Kominfo Pusat. 
Sehingga total finalis akan 
ada 102 karya gapura dari 
34 provinsi.

Kepersertaan di 34 Provinsi akan 
didorong melalui Dinas Kominfo 
di masing-masing provinsi. 
Partisipasi akan didorong hingga 
ke unsur Kelurahan sebagai 
institusi paling bawah.



• Lomba menghias Gapura Dirgahayu RI ke-73 dan Asian Games 2018 

• Peserta wajib menggunakan logo HUT RI 73 tahun 

• Peserta dapat mengunduh aset visual Asian Games dari link yang disediakan  
oleh Panitia Asian Games (INASGOC) melalui laman  

https://k-cloud.kominfo.go.id/s/materiAG2018  atau  

https://k-cloud.kominfo.go.id/s/lombagapuraAG18 

• FOTO dan VIDEO gapura hasil karya di-upload ke sosial media & submit ke 
dukungbersama.id

MEKANISME

https://k-cloud.kominfo.go.id/s/lombagapuraAG18


Syarat Peserta 

1. Grup Peserta adalah warga/karang taruna perwakilan resmi dari daerah 
setingkat dusun/desa. 

2. Peserta memiliki 1 Gapura yang akan dihias sesuai tema perayaan HUT 
ke-73 RI dan Asian Games XVIII 2018. 

3. Tiap Kelompok peserta lomba maksimal terdiri dari 10 orang.



Cara Pendaftaran Peserta
1. Peserta bisa mendaftar melalui pemda/dinas kominfo daerah atau 

mendaftar langsung di laman dukungbersama.id/lombagapura 

2. Peserta yang sudah mendaftar akan diverifikasi oleh pemda/dinas 
kominfo dan panitia lomba pusat 

3. Peser ta te rdaf ta r akan te r tera d i l aman lomba gapura 
dukungbersama.id/lombagapura

http://dukungbersama.id/lombagapura


Cara Mengirimkan Hasil Karya 
Hias Gapura 

1. Peserta wajib mengupload 3 buah foto gapura yang ketika proses 
pengerjaan dan sudah didekor dengan tulisan Asian Games/Logo/3 
Maskot Asian Games ke laman dukung bersama lomba gapura. 

2. Peserta wajib mengupload video amatir hasil jadi dekorasi gapura 
masing-masing durasi 1 menit ke laman dukung bersama lomba gapura 
(optional) 

3. Peserta bisa mengirimkan karya mereka sampai dengan tanggal 19 
Agustus 2018.



Pengumuman Pemenang 

1. Pemenang terpilih akan diumumkan dalam laman dukung bersama. 

2. Panitia pusat melalui dinas kominfo daerah akan berkomunikasi langsung 
dengan pemenang untuk menyampaikan hasil lomba. 

3. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2018



SPESIFIKASI TEKNIS



BATASAN GAPURA
Gapura TIDAK boleh menampilkan hal-hal seperti berikut: 

• Merek dagang / Brand tertentu, baik sponsor maupun non-sponsor Asian Games 2018. 

• Modifikasi maskot Asian Games 

• Bendera dan lambang negara yang dimodifikasi 

• Bendera dan lambang negara dari negara yang bukan peserta Asian Games 

• Visual yang mengandung unsur seks dan agama 

• Visual rokok atau aktifitas merokok dan penggunaan zat terlarang lainnya 

• Elemen-elemen partai politik ataupun visualisasi tokoh politik 

• Tindak kekerasan pada sesama manusia ataupun hewan.



LOGO 73

Hiasan pada gapura harus disertai juga dengan logo resmi HUT RI 73 TAHUN.



MASKOT / BHIN BHIN (Cendrawasih)



MASKOT / ATUNG (Rusa Bawean)



MASKOT / KAKA (Badak Bercula Satu)





ILUSTRASI OLAHRAGA SPORT MASCOT IN ACTION

PUSPA

MOTIF ASIAN GAMES 
LOGO

LOGO MONOTONE

ASET VISUAL ASIAN GAMES



WARNA

Pada dasarnya, branding Asian Games 2018 menggunakan berbagai warna  
yang mencerminkan semangat Asian Games 2018. Di halaman berikut,  
adalah beberapa warna yang digunakan dalam materi resmi Asian Games  
2018. 

 Namun untuk kebebasan berekspresi dalam gapura, silakan gunakan     
 warna yang dirasakan sesuai dengan tema yang akan diusung.



WARNA



CONTOH



Ayo  sukseskan Asian Games 2018!


