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1. LATAR BELAKANG 

Salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan 

diseminasi informasi publik yang bersifat realtime, global, dan update, adalah 

media online, baik itu website, media sosial, maupun persuratan elektronik. Oleh 

karena itulah, untuk meningkatkan pengayaan konten, kebaruan konten, serta 

meningkatkan rating media website milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 

maka dalam kegiatan pemeliharaan/ pengelolaan website pata tahun 2017 ini 

salah satunya menyelengarakan perlombaan konten website yang terdiri dari 

konten berupa lomba konten website desa kelurahan, lomba foto potensi 

INTANPARI desa/ kel, lomba video potensi INTANPARI desa/ kel, serta 

lomba musik instrumen/ backsound yang bertemakan potensi INTANPARI 

kabupaten karanganyar.  

2. JENIS PERLOMBAAN 

 

Perlombaan yang akan diselenggarakan pada Kegiatan Lomba Konten 

Website Pada Kegiatan Pengelolaan/ Pemeliharaan Website Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Karanganyar 2017 ini adalah sbb: 

1. Lomba konten website desa dan kelurahan se-Kabupaten Karanganyar  

2. Lomba konten website berupa fotografi potensi Intanpari desa/ kel  

3. Lomba konten website berupa video teaser/ dokumenter/ video pendek 

potensi Intanpari desa/ kel 

4. Lomba konten website berupa Backsound/ instrumen musik potensi 

Intanpari  

 

3. METODE PENILAIAN DAN PENGHARGAAN  

A. Kriteria dan Metode Penilaian 

Metode penilaian untuk masing-masing lomba adalah sbb: 

1. Lomba konten website desa dan kelurahan se-Kabupaten 

Karanganyar,  

a. Kriteria keikutsertaan perlombaan: 

1. Peserta yang dilombakan adalah seluruh website desa dan 

kelurahan se-Kabupaten Karanganyar 



2. Untuk portal website desa yang dinilai adalah website desa yang 

terkoneksi pada website destika.id  

3. Untuk portal website kelurahan yang dinilai adalah website 

kelurahan yang terkoneksi pada website karanganyarkab.go.id 

b. Unsur penilaian website desa dan kelurahan adalah sbb: 

1. Desain dan manajemen konten website desa/ kelurahan 

2. Kelengkapan dan orisinalitas/ kebenaran informasi  

3. Navigasi dan user experience  

4. Update dan inovasi website  

 

2. Lomba konten website berupa fotografi potensi Intanpari desa/ kel  

a. Kriteria keikutsertaan perlombaan: 

1. Peserta adalah kelompok atau perorangan, baik dari wilayah 

Kabupaten Karanganyar maupun masyarakat luar daerah yang 

berkewarganegaraan Indonesia.  

2. Materi yang dilombakan adalah Foto potensi INTANPARI (industri, 

pertanian, pariwisata) pada seluruh desa kelurahan di wilayah 

Kabupaten Karanganyar.  

3. Setiap peserta boleh mengirimkan lebih dari satu project foto, baik 

dalam satu desa kelurahan yang sama atau dari desa kelurahan 

yang berbeda. 

4. Karya foto asli dan belum pernah diikutkan dalam perlombaan 

sebelumnya, (dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai) 

 

b. Unsur penilaian  lomba fotografi potensi INTANPARI adalah sbb: 

1. Kualitas foto (pixle, angle, lighting, dll) 

2. keunikan dan daya tarik 

3. Disertai caption/ keterangan foto meliputi nama produk/ foto, 

lokasi pengambilan foto, latar belakang, kronologi, filosofi atau 

keterangan lain yang menjelaskan foto tersebut (1 – 3 paragraf)  

4. Orisinalitas, tidak merupakan editing atau aplikasi editor selain 

hanya untuk level kontras, saturation, atau cropping 

5. Karya asli serta belum pernah diikutkan dalam perlombaan 

sebelumnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai. 

 

3. Lomba konten website berupa video potensi Intanpari desa/ kel 

a. Kriteria keikutsertaan perlombaan: 

1. Peserta adalah kelompok atau perorangan, baik dari wilayah 

Kabupaten Karanganyar maupun masyarakat luar daerah yang 

berkewarganegaraan Indonesia. 



2. Materi yang dilombakan adalah video potensi INTANPARI (industri, 

pertanian, pariwisata) pada seluruh desa kelurahan di wilayah 

Kabupaten Karanganyar, dalam bentuk film dokumenter, video 

teaser, film pendek, atau video profil produk/ obyek tertentu yang 

menjadi unggulan desa kelurahan.  

3. Hasil karya yang ditampilkan harus berasal dari salah satu desa 

kelurahan di Kabupaten Karanganyar. Setiap peserta hanya boleh 

mengambil tema yang bersumber dari satu desa atau kelurahan 

untuk setiap project video, tidak dicampur antar satu desa dengan 

lainnya.  

4. Setiap peserta boleh mengirimkan lebih dari satu project video, 

baik dalam satu desa kelurahan yang sama atau dari desa 

kelurahan yang berbeda, tetapi hanya salah satu karya yang 

berhak mendapatkan uang pembinaan. 

b. Unsur penilaian  lomba video potensi INTANPARI adalah sbb: 

1. Kualitas video (pixle, angle, lighting, dll) render dalam kualitas 

minimal setara HD (High Definition) video. 

2. keunikan dan daya tarik 

3. kejelasan informasi dan pesan yang disampaikan baik melalui 

visualisasi video, caption, maupun audio.  

4. Orisinalitas atau keaslian project video, backsound karya asli atau 

minimal sumber bebas pakai.  

 

4. Lomba konten website berupa aransemen musik/ instrumen musik 

Intanpari  

a. Kriteria keikutsertaan perlombaan: 

1. Peserta adalah kelompok atau perorangan, baik dari wilayah 

Kabupaten Karanganyar maupun masyarakat luar daerah yang 

berkewarganegaraan Indonesia.  

2. Materi yang dilombakan adalah musik instrumen/ backsound 

dengan menggunakan berbagai alat musik baik alat musik modern, 

alat musik tradisional, maupun alat musik lokal yang ada di 

wilayah Kabupaten Karanganyar.  

3. Setiap peserta boleh mengirimkan lebih dari satu project 

instrumen/backsound. 

4. Karya musik instrument asli dan belum pernah diikutkan dalam 

perlombaan sebelumnya, (dibuktikan dengan surat pernyataan 

bermeterai) 

 

 



b. Unsur penilaian  lomba musik instrumen/ backsound adalah sbb: 

1. Kualitas audio (mp3/ wav) 

2. keunikan dan daya tarik 

3. keterpaduan aransemen    

4. Orisinalitas  

5. Karya asli serta belum pernah diikutkan dalam perlombaan 

sebelumnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai. 

 

 

B. Metode Penghargaan  

Metode pemberian penghargaan untuk masing-masing lomba adalah sbb: 

NO 
JENIS 

PERLOMBAAN 
JUARA PENGHARGAAN 

1 Website desa 

kelurahan 

 

Juara 1 

Juara 2 

Juara 3 

Harapan 

Uang Pembinaan Rp. 2.000.000,- 

Uang Pembinaan Rp. 1.500.000,- 

Uang Pembinaan Rp. 1.000.000,- 

Uang Pembinaan Rp. 500.000,- 

2 Fotografi 

INTANPARI  

Juara 1 

Juara 2 

Juara 3 

Harapan 

Uang Pembinaan Rp. 1.500.000,- 

Uang Pembinaan Rp. 1.000.000,- 

Uang Pembinaan Rp. 700.000,- 

Uang Pembinaan Rp. 500.000,- 

3 Video 

INTANPARI 

Juara 1 

Juara 2 

Juara 3 

Harapan 

Uang Pembinaan Rp. 2.000.000,- 

Uang Pembinaan Rp. 1.500.000,- 

Uang Pembinaan Rp. 1.000.000,- 

Uang Pembinaan Rp. 500.000,- 

4 Cipta musik 

Instrument/ 

Backsound 

Juara 1 

Juara 2 

Juara 3 

Harapan 

Uang Pembinaan Rp. 2.000.000,- 

Uang Pembinaan Rp. 1.500.000,- 

Uang Pembinaan Rp. 1.000.000,- 

Uang Pembinaan Rp. 500.000,- 

 

 

4. JADWAL KEGIATAN 

Jadwal kegiatan Lomba Konten Website Pada Kegiatan Pengelolaan/ 

Pemeliharaan Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Karanganyar 2017 adalah sebagai berikut: 

 

 



 

 

NO KEGIATAN JADWAL 

1 Pembuatan Kerangka Acuan Kerja 2 Oktober 2017 

2 Pembentukan tim kerja 2 Oktober 2017 

3 Penyusunan Materi Publikasi 5 Oktober 2017 

4 Publikasi dan pemasukan hasil 

karya 

9 Oktober s.d. 5 

Nopember 2017 

5 Seleksi hasil karya 6 Nopember 2017 

6 Pengumuman hasil karya  10 Nopember 2017 

 

 

5. PROSEDUR PENGIRIMAN 

A. LOMBA WEBSITE DESA KELURAHAN 

Penilaian website desa dan kelurahan dilaksanakan secara langsung oleh 

panitia melalui portal website masing-masing desa dan kelurahan pada kurun 

waktu 3 s.d. 5 Nopember 2017. Bagi website desa dan kelurahan yang 

dinyatakan sebagai pemenang akan diumumkan melalui media online resmi 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar.  

B. LOMBA FOTOGRAFI INTANPARI DESA KELURAHAN DAN LOMBA CIPTA 

MUSIK INSTRUMEN/ BACKSOUND 

Karya fotografi atau musik instrumen dapat dikirim ke alamat email 

diskominfo@karanganyarkab.go.id disertai lampiran scan KTP/ kartu 

pelajar/ kartu identitas diri, curriculum vitae, nomor HP aktif, dan 

surat pernyataan karya asli bermeterai. 

C. LOMBA VIDEO INTANPARI DESA KELURAHAN  

1. Karya video dikirim langsung atau melalui pos ke sekretariat panitia lomba 

(Bidang Tata Kelola Informatika, Dinas KOMINFO, Gedung B Lt 1 Kompleks 

Setda Kabupaten Karanganyar, 57712) atau dapat diupload ke akun 

youtube masing-masing peserta, kemudian menambahkan hashtag 

#kabupaten karanganyar serta melakukan subscribe akun youtube resmi 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada akun “kabupaten karanganyar”  

2. Bagi peserta lomba video intanpari desa kelurahan yang mengupload 

melalui youtube wajib konfirmasi keikutsertaan lomba ke alamat email 

diskominfo@karanganyarkab.go.id disertai lampiran alamat link 

youtube, Scan: KTP/ kartu pelajar/ kartu identitas diri, curriculum 

vitae, nomor HP aktif, dan surat pernyataan karya asli bermeterai. 



3. Bagi pemenang diwajibkan mengirimkan karya video hasil render asli dalam 

resolusi minimal setara HD ke sekretariat lomba.  

  



 

Contoh 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini,  

Nama    : ...................................................... 

Alamat    : ...................................................... 

Nomor identitas   : ...................................................... 

(ktp/sim/kk/kartu pelajar/mhs) 

Menyatakan bahwa seluruh hasil karya saya berupa ........................ (video/foto/instrumen) yg saya kirimkan 

untuk mengikuti Lomba Ekspose Potensi Intanpari tahun 2017 adalah sepenuhnya hasil karya saya dan belum 

pernah diikutkan dalam perlombaan lain yang sejenis. Segala bentuk tuntutan atas karya saya menjadi tanggung 

jawab saya secara pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

 

 

....................., tanggal ..... Oktober 2017 

 Yang menyatakan 

        Materai 6000 

        Ttd 

            Nama Terang 

 

 
 

  


