SDPPI CREATOR
SDPPI CREATOR
• Kategori Video Terbaik
• Kategori Foto Terbaik
• Kategori Foto Series Terbaik
• Kategori Infografis

Tujuan

Meningkatkan kreativitas pegawai Ditjen SDPPI dalam
mem-branding institusinya melalui infografis, video & foto

Tema

Bekerja Untuk Negeri

Jadwal
Pelaksanaan

Pelatihan
15 Agustus 2019 (Infografis)
20 Agustus 2019 (Foto dan Video)
Pengiriman materi lomba
20 Agustus – 15 September 2019

Seleksi peserta (20 peserta)
16 - 19 September 2019
Periode Voting finalis di media sosial
20 - 30 September 2019
Penjurian
20 - 30 September 2019
Pengumuman pemenang
3 Oktober 2019

Video dokumenter yang memperlihatkan kegiatan Ditjen SDPPI yang memiliki
content cerita dan melibatkan masyarakat
Kriteria
Penilaian

Penilaian Oleh Juri (bobot 80%)
Kesesuaian tema
Penceritaan (Gaya Bertutur)
Camera Work
Editing
Keunikan Cerita
Penilaian melalui voting media sosial (bobot 20%)

Syarat dan
ketentuan

Setiap UPT & KP diwajibkan mengikuti lomba ini dan hanya
diperbolehkan mengirimkan minimal 1 (satu) karya
Format video dapat berupa MP4, MPEG4, atau MOV dengan
minimal resolusi 1280 x 720
Durasi video maksimal 5 Menit
Video harus memiliki content cerita dan melibatkan
masyarakat
Peserta wajib membuat deskripsi/caption mengenai video
yang dibuat
Seluruh biaya dan proses pengiriman materi video yang
didaftarkan ke panitia lomba merupakan tanggung jawab
pendaftar

Merupakan karya orisinil/karya asli milik peserta, tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan tidak
pernah/sedang diikutkan pada kompetisi lain
Peserta wajib mengisi Form Pertanggungjawaban
Orisinalitas Karya dan Form Persetujuan Publikasi dengan
hak cipta sepenuhnya menjadi milik Ditjen SDPPI
Pelanggaran dan gugatan atas HAKI terhadap karya yang
diikutkan dalam kompetisi di luar tanggung jawab panitia,
kurator, dan juri
Pendaftar bertanggung jawab atas segala permasalahan hak
cipta yang terkait dengan pembuatan dan kepemilikan video
yang didaftarkan
Untuk memaksimalkan materi dan kualitas video, panitia
akan mengadakan workshop pembuatan video tanggal 6
Agustus 2019, seluruh UPT & KP diwajibkan mengirimkan 1
(satu) orang perwakilan yang berkompeten
File video dikirim melalui Email (beserta dengan formulir
yang sudah diisi) via we transfer ke: ifas-fest@postel.go.id
dengan subjek email:
“Lomba[spasi]Video[spasi]SDPPI[spasi]2019[spasi]Unit Kerja”
Semua video yang dikirim oleh peserta akan digunakan
untuk kepentingan promosi (branding) SDPPI dan menjadi
hak Ditjen SDPPI dan Kementerian Komunikasi dan
Informatika

Syarat dan
ketentuan

Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu
gugat
Peserta wajib mengikuti (follow) akun facebook & Instagram
SDPPI KOMINFO dan REKAMINDONESIA dan subscribe
Youtube channel SDPPI KOMINFO dan REKAMINDONESIA

Hadiah

Sertifikat
Plakat
Cinderamata
Workshop dan hunting video

Kriteria
Penilaian

Penilaian Oleh Juri (bobot 80%)
Keseuaian Tema
Ide/ Gagasan yang disampaikan
Penguasaan Teknik Fotografi
Estetika Foto
Penilaian melalui voting media sosial (bobot 20%)

Syarat dan
ketentuan

Pengambilan gambar boleh menggunakan kamera jenis apa
saja
Olah digital diperbolehkan, sebatas perbaikan kualitas foto
(Brightness, contrass, cropping) tanpa mengubah keaslian
karya
Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 5
karya foto dalam format digital (JPEG)
Foto yang dilombakan tidak mengandung unsur provokatif,
pornografi dan SARA. Panitia berhak untuk
mendiskualifikasikan karya yang dianggap mengandung
unsur-unsur tersebut

Peserta wajib membuat deskripsi/caption mengenai foto
yang dibuat
Merupakan karya orisinil/karya sendiri dan belum pernah
diikutkan dalam lomba apapun. Panitia berhak
menggugurkan peserta yang terbukti mengirimkan karya
bukan milik sendiri
Pendaftar bertanggung jawab atas segala permasalahan hak
cipta yang terkait dengan pembuatan dan kepemilkan foto
yang didaftarkan

Syarat dan
ketentuan

Panitia tidak bertanggung jawab terhadap adanya tuntutan
pihak lain atas penggunaan fasilitas, lokasi, model release,
dan obyek lainnya dalam foto yang dilombakan
Foto-foto yang telah diikutsertakan dalam lomba akan
digunakan untuk kepentingan promosi (branding) SDPPI dan
menjadi hak Ditjen SDPPI dan Kementerian Komunikasi dan
Informatika
Peserta wajib mengisi Form Pertanggung jawaban
Orisinalitas Karya dan Form Persetujuan Publikasi dengan
hak cipta sepenuhnya menjadi milik Ditjen SDPPI
File video dikirim melalui Email (beserta dengan formulir
yang sudah diisi) via we transfer ke: ifas-fest@postel.go.id
dengan subjek email:
“Lomba[spasi]Foto[spasi]SDPPI[spasi]2019[spasi]Nama(Unit
Kerja)”
Seluruh biaya dan proses pengiriman materi foto yang
didaftarkan ke panitia lomba merupakan tanggung jawab
pendaftar.

Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu
gugat
Peserta wajib mengikuti (follow) akun facebook & Instagram
SDPPI KOMINFO dan subscribe Youtube channel SDPPI
KOMINFO
Peserta wajib upload foto di media sosial (instagram) masingmasing kemudian TAG @sdppi_kominfo dan hastag
#fotoIFaSFest2019

Hadiah

Sertifikat
Plakat
Cinderamata
Workshop dan hunting video

Kriteria
Penilaian

Penilaian Oleh Juri (bobot 80%)
Keseuaian Tema
Ide/ Gagasan yang disampaikan
Penguasaan Teknik Fotografi
Estetika Foto
Penilaian melalui voting media sosial (bobot 20%)

Syarat dan
ketentuan

Pengambilan gambar boleh menggunakan kamera jenis apa
saja
Olah digital diperbolehkan, sebatas perbaikan kualitas foto
(Brightness, contrass, cropping) tanpa mengubah keaslian
karya
Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 5
karya foto dalam format digital (JPEG)
1 karya foto terdiri maksimal 5 hasil tangkapan kamera
Foto yang dilombakan tidak mengandung unsur provokatif,
pornografi dan SARA. Panitia berhak untuk
mendiskualifikasikan karya yang dianggap mengandung
unsur-unsur tersebut
Peserta wajib membuat deskripsi/caption mengenai foto
yang dibuat
Merupakan karya orisinil/karya sendiri dan belum pernah
diikutkan dalam lomba apapun. Panitia berhak
menggugurkan peserta yang terbukti mengirimkan karya
bukan milik sendiri

Pendaftar bertanggung jawab atas segala permasalahan hak
cipta yang terkait dengan pembuatan dan kepemilkan foto
yang didaftarkan

Syarat dan
ketentuan

Panitia tidak bertanggung jawab terhadap adanya tuntutan
pihak lain atas penggunaan fasilitas, lokasi, model release,
dan obyek lainnya dalam foto yang dilombakan
Foto-foto yang telah diikutsertakan dalam lomba akan
digunakan untuk kepentingan promosi (branding) SDPPI dan
menjadi hak Ditjen SDPPI dan Kementerian Komunikasi dan
Informatika
Peserta wajib mengisi Form Pertanggung jawaban
Orisinalitas Karya dan Form Persetujuan Publikasi dengan
hak cipta sepenuhnya menjadi milik Ditjen SDPPI
File video dikirim melalui Email (beserta dengan formulir
yang sudah diisi) via we transfer ke: ifas-fest@postel.go.id
dengan subjek email:
“Lomba[spasi]Foto[spasi]SDPPI[spasi]2019[spasi]Nama(Unit
Kerja)”
Seluruh biaya dan proses pengiriman materi foto yang
didaftarkan ke panitia lomba merupakan tanggung jawab
pendaftar.

Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu
gugat
Peserta wajib mengikuti (follow) akun facebook & Instagram
SDPPI KOMINFO dan subscribe Youtube channel SDPPI
KOMINFO
Peserta wajib upload foto di media sosial (instagram) masingmasing kemudian TAG @sdppi_kominfo dan hastag
#fotoIFaSFest2019

Hadiah

Sertifikat
Plakat
Cinderamata
Workshop dan hunting video

Kriteria
Penilaian
Syarat dan
ketentuan

Penilaian Oleh Juri (bobot 80%)
Penilaian melalui voting media sosial (bobot 20%)
Peserta merupakan individu/perseorangan
Format Infografis berupa file JPEG, bentuk square (kotak)
minimal 1080x1080 pixel
Infografis dapat mengambil tema tentang program/kegiatan
atau pelayanan publik Ditjen SDPPI
Design dibuat semenarik mungkin
Data dan materi yang disampaikan dapat
dipertanggungjawabkan
Peserta wajib membuat deskripsi/caption mengenai
infografis yang dibuat
Merupakan karya orisinil/karya asli milik peserta, tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan tidak
pernah/sedang diikutkan pada kompetisi lain
Peserta wajib mengisi Form Pertanggung jawaban
Orisinalitas Karya dan Form Persetujuan Publikasi dengan
hak cipta sepenuhnya menjadi milik Ditjen SDPPI dan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pelanggaran dan gugatan atas HAKI terhadap karya yang
diikutkan dalam kompetisi di luar tanggung jawab panitia,
kurator, dan juri
File Infografis dikirim melalui Email (beserta dengan formulir
yang sudah diisi) via we transfer ke: ifas-fest@postel.go.id
dengan subjek email:
“Lomba[spasi]InfoGrafis[spasi]SDPPI[spasi]2019[spasi]Nama(
Unit Kerja)”

Syarat dan
ketentuan

Semua infografis yang dikirim oleh peserta akan digunakan
untuk kepentingan promosi (branding) SDPPI dan menjadi
hak Ditjen SDPPI
Semua infografis yang dikirim oleh peserta akan digunakan
untuk kepentingan promosi (branding) SDPPI dan menjadi
hak Ditjen SDPPI
Peserta wajib mengikuti (follow) akun facebook & Instagram
SDPPI KOMINFO dan subscribe Youtube channel SDPPI
KOMINFO
Peserta wajib upload foto di media sosial (instagram)
masing-masing kemudian TAG @sdppi_kominfo dan hastag
#fotoIFaSFest2019

Hadiah

Sertifikat
Plakat
Cinderamata

