
#KINTAKUNXLAZADA KREASI #DARIKAMAR ALA KAMU! 
 

TENTANG 
Sebuah kompetisi untuk mencari ilustrator Kreasi #DariKamar #KintakunxLazada yang selanjutnya. 
 

HADIAH 
Uang tunai 25 Juta Rupiah. 
 

TIMELINE 
12 Desember 2019 - 31 Januari 2020 
 

PENGUMUMAN PEMENANG 
15 Februari 2020 
 

PIHAK PENYELENGGARA 
Kintakun dan Lazada Indonesia 
 

ABOUT KINTAKUN & KREASI DARI KAMAR KINTAKUN X LAZADA 

Sebagai salah satu merk sprei nasional terbesar di Indonesia, Kintakun Collections berupaya untuk terus 
menghadirkan inovasi kreatif demi meningkatkan kepuasaan konsumen serta tentunya untuk terus 
memberikan nilai lebih di setiap produknya. Salah satu bentuk untuk mewujudkan upaya tersebut adalah 
dengan meluncurkan kampanye “Kreasi #DariKamar #KintakunxLazada”. 

Kampanye ini merupakan kolaborasi Kintakun Collections dengan empat illustrator muda berbakat 
Indonesia bekerja sama dengan Lazada sebagai pemimpin eCommerce di Asia Tenggara.  Setelah bekerja 
sama dengan keempat ilustrator ini, Kintakun lalu mengadakan kompetisi untuk mencari ilustrator ‘Kreasi 
#DariKamar #KintakunxLazada’ yang selanjutnya.  

KETENTUAN UMUM PESERTA 
1. Peserta harus berumur 18 tahun atau lebih (atau jika di bawah umur, harus dibantu oleh wali sah 

mereka), merupakan WNI dan memiliki identitas dokumen yang sah (KTP, SIM, atau paspor). 
2. Untuk mengikuti kompetisi ini, satu peserta dapat mengirimkan lebih dari satu karya ilustrasi. 
3. Penyelenggara tidak memungut biaya pendaftaran untuk perlombaan ini.  
4. Karya dikirim dalam bentuk ilustrasi sesuai tema “Kreasi #DariKamar #KintakunxLazada Ala 

Kamu”. 
5. Peserta harus mengupload karya ilustrasi mereka di instagram feed dengan menggunakan 

template desain yang ada di website Kintakun dan menyertakan hastag #kreasidarikamarkintakun 
#darikamar #KintakunxLazada dan tag @kintakun_collections dan @lazada_id. Di dalam caption 
postingan, tuliskan cerita mengenai karya secara singkat. 

6. Keputusan juri sehubungan dengan semua hal yang terkait kompetisi bersifat final dan tidak dapat 
diganggu gugat. 

7. Setiap karya yang dikumpulkan adalah hak milik penyelenggara. Peserta dianggap telah 
memberikan lisensi eksklusif, bebas royalti, abadi dan tidak dapat dibatalkan kepada pihak 



penyelenggara. Pihak penyelenggara berhak untuk menyalin, menyimpan, mengedit, 
mendistribusikan, mengirim dan mempublikasikan karya yang diberikan. Karya pemenang belum 
tentu dicetak menjadi sprei dan diproduksi massal. 

8. Penyelenggara dapat melakukan kegiatan publisitas yang berkaitan dengan kompetisi dan 
hadiah penghargaan. Pemenang setuju terhadap penggunaan nama mereka, foto dan karya 
mereka dalam nama publisitas. 

9. Dengan mengikuti kompetisi ini, semua peserta setuju untuk terikat oleh syarat dan ketentuan 
ini. 

 

KETENTUAN UMUM KARYA 
 

1. Karya harus menggambarkan tema “#KintakunxLazada Kreasi #DariKamar Ala Kamu” dimana 
tema ini menggambarkan kebebasan berekspresi dirimu sebagai seorang ilustrator yang 
mendapatkan inspirasi untuk berkarya saat ada di kamar.  

2. Kami percaya bahwa  #DariKamar #KintakunxLazada, seseorang bisa mendapatkan inspirasi 
berkarya. Oleh karena itu untuk mempermudah kamu dalam mengeksplorasi karya ilustrasi, coba 
pikirkan ilustrasi seperti apa yang bisa diterapkan menjadi motif sprei dan mampu 
membangkitkan mood di suatu kamar. 

3. Karya yang dikumpulkan harus dianggap menarik bagi pria dan wanita berusia 20 - 30 tahun di 
Indonesia. 

4. Harus unik, serta memiliki gaya ilustrasi tersendiri. 
5. Karya tidak mengandung SARA dan Pornografi. 
6. Ide dan konsep karya belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media manapun. 
7. Ide dan konsep karya harus bersifat orisinil dan tidak ada unsur plagiat di dalamnya. 
8. Tidak diperbolehkan ada unsur gambar yang diunduh dan sejenisnya. 
9. Jika terbukti karya mengandung unsur plagiat dan bentuk kecurangan lainnya, maka karya akan 

didiskualifikasi.   

 

KETENTUAN TEKNIS LOMBA 
1. Ukuran ilustrasi motif adalah 64 x 240 cm. 
2. Ilustrasi motif harus dibuat menyambung kiri kanan atau seamless. 
3. Maksimal menggunakan 15 warna. 
4. Menggunakan warna Pantone. 
5. Peserta harus membuat 2 ilustrasi motif dimana selanjutnya akan disebut sebagai Main Pattern 

dan Secondary Pattern. 
6. Main Pattern adalah motif utama desain dan Secondary Pattern adalah motif kedua desain yang 

dianjurkan kontras dibanding Main Pattern. 
7. Hak cipta pemenang sepenuhnya menjadi hak milik Kintakun Collections yang akan dijual secara 

eksklusif di Lazada. 
8. Pemenang lomba wajib merevisi karya ilustrasi seandainya diminta oleh pihak penyelenggara 

kompetisi. 
9. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 
10. Pajak hadiah ditanggung oleh masing-masing pemenang.  

 

CARA SUBMIT KARYA 



1. Peserta wajib memfollow Instagram @kintakun_collections dan @lazada_id. 
2. Peserta membuka website Kintakun Collections dan membuka laman Kreasi #DariKamar 

#KintakunxLazada.  
3. Peserta membaca seluruh syarat dan ketentuan kompetisi lalu mengunduh template desain yang 

sudah disediakan. 
4. Peserta memasukan ilustrasi motif yang sudah dibuat ke dalam template yang sudah diunduh. 
5. Peserta lalu mengunggah template berisi karya ilustrasi ke feed Instagram beserta cerita singkat 

mengenai karyanya di caption. 
6. Wajib tag dan mention @kintakun_collections dan @lazada_id serta menyertakan hashtag 

#KintakunxLazada, #kreasidarikamarkintakun, #DariKamar, #kintakuncollections dan 
#KintakunxIlustrator. 

 

SYARAT & KETENTUAN UMUM 

1. Hadiah tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun. 
2. Apabila pemenang tidak dapat menikmati hadiah, pihak penyelenggara tidak berkewajiban untuk 

mengganti hadiah tersebut dengan apapun juga. Pihak penyelenggara tidak akan mengganti 
setiap hadiah yang hilang atau dicuri. 

3. Setiap peserta, finalis dan/atau pemenang wajib mematuhi setiap hukum dan peraturan yang 
berlaku di Republik Indonesia ketika berpartisipasi dalam dan selama diadakannya kompetisi 
#DariKamar #KintakunxLazada. 

4. Setiap peserta, finalis dan/atau pemenang menjamin bahwa dirinya berhak dan cakap secara 
hukum untuk mengikuti dan menyertakan diri dalam kompetisi #DariKamar #KintakunxLazada. 

5. Setiap peserta bertanggungjawab atas semua informasi yang dikomunikasikan, disampaikan, 
diberikan, atau disediakan olehnya selama diadakannya kompetisi #DariKamar #KintakunxLazada. 

6. Selama berjalannya kompetisi #DariKamar #KintakunxLazada, setiap peserta tidak boleh 
melakukan tindakan dan/atau kegiatan apapun dan dengan cara apapun yang dapat berdampak 
negatif atau tidak baik pada kompetisi #DariKamar #KintakunxLazada dan/atau pihak 
penyelenggara atau pihak ketiga lainnya. 

7. Syarat dan ketentuan kompetisi ini ditetapkan sepenuhnya oleh pihak penyelenggara dan atas 
kebijakannya sendiri, dan pihak penyelenggara berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan 
kompetisi ini dan mengkomunikasikannya melalui media yang dimiliki pihak penyelenggara. 

8. Pihak penyelenggara berhak menggunakan nama dan keterangan peserta atau pemenang yang 
mengunggah foto dan/atau video dengan hashtag #DariKamar #KintakunxLazada 
#KreasidariKamar untuk materi promosi kampanye #DariKamar #KintakunxLazada 
#KreasidariKamar. 

9. Pihak penyelenggara berhak mempublikasikan nama, foto atau testimonial peserta dan 
pemenang untuk keperluan komunikasi atau iklan berkenaan dengan kompetisi ini dalam bentuk 
media cetak, elektronik, maupun digital tanpa memberi kontribusi keuangan apapun kepada 
pihak yang bersangkutan. 

10. Pihak penyelenggara berhak melakukan pengecekan serta: (i) mendiskualifikasi peserta; dan/atau 
(ii) menolak atau membatalkan pemberian hadiah, apabila peserta diduga melakukan kecurangan 
atau pelanggaran syarat dan ketentuan ini dalam bentuk apapun. 

11. Peserta melepaskan pihak penyelenggara dari setiap dan segala tanggung jawab sehubungan 
dengan kerugian dalam bentuk apapun, tanpa terkecuali, yang dialami oleh peserta selama, 
sehubungan dengan dan akibat dari kompetisi #DariKamar #KintakunxLazada. Dalam hal terdapat 
tanggung jawab Lazada yang tidak termasuk pengecualian tersebut, maka peserta sepakat dan 

https://store.kintakun-bedcover.co.id/


menerima bahwa nilai pertanggungjawaban oleh pihak penyelenggara secara bersama-sama 
adalah paling besar Rp 200.000,00. 

12. Pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab terhadap setiap kesalahan, keterlambatan atau 
tidak dilaksanakannya setiap atau seluruh kewajiban pihak penyelenggara dalam kompetisi 
#DariKamar #KintakunxLazada yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali pihak 
penyelenggara. 

13. Dengan mengikuti kompetisi ini, peserta dianggap telah setuju, tunduk dan sepakat atas syarat 
dan ketentuan kompetisi #DariKamar #KintakunxLazada. 

14. Ketentuan manapun dalam syarat dan ketentuan ini atau lainnya sebagaimana disetujui atau 
diterima oleh peserta apabila menjadi tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum 
harus dilaksanakan sejauh mungkin sesuai dengan syarat-syaratnya. Ketentuan yang tidak sah, 
tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut dianggap terpisah dan tidak akan 
mempengaruhi keberlakuan dari syarat dan ketentuan lainnya dimana syarat dan ketentuan 
lainnya tetap sah dan dapat dilaksanakan sejauh cakupan yang diizinkan oleh hukum. 

15. Kompetisi #DariKamar #KintakunxLazada termasuk setiap syarat dan ketentuannya, diatur 
berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Setiap perselisihan yang terjadi sehubungan dengan 
kompetisi #DariKamar #KintakunxLazada akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. 
Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan 
diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan 
peraturan BANI dengan kedudukan arbitrase di Jakarta, dilakukan dalam Bahasa Inggris dan/atau 
Bahasa Indonesia dan dengan jumlah arbiter sebanyak 1 (orang). 

16. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata sejauh 
keputusan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri pengaturan sebagaimana dimaksud di sini.   


