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Tata Surya (IGDS 2012)
Salim Silver

Lipat Pendant Lamp (IGDS 2014)
PT. Tiga Fasa International

IGDS

(Indonesia Good Design Selection) adalah
seleksi Desain Bagus dan Baik (Good Design) bagi
produk Indonesia, untuk meningkatkan apresiasi
desain dan kepercayaan masyarakat terhadap
kualitas produk Indonesia.

Wave Moon (IGDS 2014)
PT Global Kriya Nusantara

MENGAPA IGDS ?

PENGHARGAAN IGDS

SYARAT & KETENTUAN

§
Bagian dari langkah strategis dalam
upaya untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap
desain.
§
Untuk memacu usaha kreatif dan
inovatif produk-produk desain yang
bermutu.
§
Meningkatkan citra produk
Indonesia yang berdaya saing
tinggi dan memiliki nilai tawar yang
lebih baik di pasar lokal maupun
internasional.

GRAND AWARD of INDONESIA
GOOD DESIGN
Penghargaan yang diberikan pada
satu produk terbaik yang dipilih di
antara semua kategori dan berhak
menyandang Grand Award.

- Pendaftaran tidak dipungut biaya
- Peserta terbuka untuk umum,
desainer, perusahaan, mahasiswa
yang berdomisili di Indonesia
- Karya desain orisinil dan fungsional,
bukan tiruan dari produk lain dan
dapat dipertanggungjawabkan
keasliannya
- Karya belum pernah diikutsertakan
dalam sayembara atau seleksi
desain
- Mengisi formulir resmi dan
persyaratan administratif yang
dikeluarkan oleh Panitia IGDS 2017
dan tunduk pada peraturan yang
berlaku (formulir dapat didownload
di www.kemenperin.go.id)
- Melampirkan brosur/leaflet/poster
dan konsep desain yang meliputi
deskripsi spesifikasi teknis, bahan dan
foto produk
- Pengiriman formulir disertai dengan
pengiriman produk
- Biaya pengiriman karya ditanggung
oleh peserta
- Penyelenggara IGDS 2017 berhak
menggunakan produk peserta untuk
kepentingan publikasi
- Tim Panitia dan Juri IGDS 2017 tidak
diperkenankan menjadi peserta
- Tim juri bersifat independen. Segala
keputusan juri bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.

KATEGORI PRODUK
Kategori A: Desain produk industri
masal dan telah dipasarkan
Kategori B: Desain produk inovasi riset
(konsep) desain industri
Sub kategori:
• Transportasi
• Furniture
• Elektronik
• Fashion (pakaian, perhiasan,
sepatu, dll)
• Produk Kriya
• Produk Edukasi
• Desain Kemasan
• Hobi (olahraga, mainan, dll)
• Dekorasi dan Aksesoris Rumah
Tinggal

GOLD AWARD of INDONESIA GOOD
DESIGN
Penghargaan untuk produk terbaik
yang dalam setiap kategori dan
berhak menyandang Gold Award
dan menggunakan label Indonesia
Good Design.
NOMINEE of INDONESIA GOOD
DESIGN
Penghargaan untuk nominator
setiap kategori dan berhak
menggunakan label Indonesia
Good Design.

JADWAL IGDS 2017
Pendaftaran Produk : Juni - Juli 2017
Pengiriman Produk : 3 -10 Juli 2017
Penjurian
: 12 Juli 2017
Penghargaan
: 27 Juli 2017

INFORMASI PENDAFTARAN
Info mengenai pendaftaran dan pengiriman karya IGDS 2017, dapat
menghubungi alamat berikut :

Alamat Panitia IGDS 2017
Gd. Kementerian Perindustrian Ditjen IKM lt. 15
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 , Jakarta Selatan
Tel./Fax : +62 21 525 5351
CP : Eka (0812 2043 4646), Erlita (0813 2809 1088), Kukuh (0817 617 765)
Email : panitia.igds2017@gmail.com

