
  



PETUNJUK TEKNIS  

FESTIVAL KIM “BERTUMBUH DAN BERKARYA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BLITAR 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

 KOTA BLITAR 

 

 

 

 

 



BAB I PENDAHULUAN 

Dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan semangat Komunitas Informasi 

Masyarakat (KIM), kami bermaksud menyelenggarakan Festival KIM “Bertumbuh dan Berkarya”  
yang mulai dilaksanakan dan terbuka pendaftarannya pada tanggal 01 November s/d 22 
November 2022 dengan uraian sebagai berikut : 

 
I. LATAR BELAKANG  : 

 
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) adalah  kelompok yang dibentuk oleh, dari 

dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif dengan kegiatan berupa pengelolaan 
informasi dan pemberdayaan masyarakat. Di tengah arus informasi yang mengalir begitu 
cepat dan masif, keberadaan KIM sangat penting sebagai media informasi terdekat 
Pemerintah Kota Blitar dalam memberikan informasi, edukasi, hiburan sekaligus 
membangun persepsi masyarakat.  

KIM sebagai gatekeeper dan stakeholder penting Diskominfotik, memiliki beragam 
media, potensi dan kreatifitas yang perlu terus diasah dalam rangka membangun edukasi 
dan literasi. Oleh sebab itu, perlu diselenggarakan kegiatan berupa pemberdayaan yang 
mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi KIM sekaligus mempererat 
kemitraan antara KIM dengan Pemerintah Kota Blitar, yakni melalui Festival KIM 
Bertumbuh dan Berkarya. KIM setiap kelurahan di Kota Blitar dapat mengikuti lomba-
lomba pada Festival KIM Bertumbuh dan Berdaya, yakni lomba videografi dan poster 
digital. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengasah kemampuan dan kesiapan pegiat KIM 
dalam menyajikan informasi kepada masyarakat di sekitarnya dengan kemasan yang 
menghibur, kreatif, menarik, informatif dan mudah diterima masyarakat. Melalui videografi 
dan poster digital tersebut juga diharapkan dapat membangun citra Kota Blitar sebagai 
kota religius dan nasionalis yang kaya akan kearifan lokal serta nilai-nilai teladan Bung 
Karno. 

 
II. DASAR 

1. Undang – Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No.08/PER/M.KOMINFO/6/2010 

tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial ; 
3. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi dan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik Kota Blitar; 

4. DPA Dinas Kominfotik Kota Blitar TA. 2022. 
 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.   Memberikan apresiasi kepada Lembaga Komunikasi Sosial khususnya KIM sebagai 
mitra pemerintah daerah dalam melakukan diseminasi informasi ; 

2. Memperkenalkan media visual dan audio visual sebagai sarana diseminasi informasi 
kepada masyarakat; 

3. Meningkatkan kesadaran, inisiatif, kreatifitas dan partisipasi KIM untuk peka terhadap 
kebutuhan informasi masyarakat; 

4. Mendorong KIM untuk mendukung Pemkot Blitar dalam membangun branding Kota 

Blitar sebagai kota nasionalis dan religius yang kaya akan budaya, kearifan lokal, serta 

mewarisi nilai-nilai teladan Bung Karno.  

 
IV. SASARAN DAN RUANG LINGKUP 

Peserta pada kegiatan ini adalah Komunitas Informasi Masyarakat yang telah memiliki 

SK Pembentukan KIM di setiap kelurahan, di Kota Blitar dengan jumlah total 21 

komunitas. Hasil karya videografi    dan poster digital merupakan kreatifitas mandiri KIM 

dan dukungan kelurahan setempat. 

 
 
 
 



 
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Festival KIM “BERTUMBUH DAN BERKARYA” ini meliputi dua perlombaan yang wajib 

diikuti oleh KIM di setiap kelurahan. Adapun lombanya yakni lomba videografi    dan 

poster digital dengan rencana kegiatan sebagai berikut :  

I. TEMA  

Festival KIM “BERTUMBUH DAN BERKARYA” ini mengangkat lomba beberapa sub 

tema yakni meliputi : 

1. Kelurahan Unggul dan Keren (Keberagaman, Religius dan Nasionalis); 

2. Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; 

3. Membumikan Nilai Teladan Bung Karno.  
 

II.JENIS PERLOMBAAN 

o Kategori Videografi  per Kecamatan; 

o Kategori Poster per Kecamatan;  

o Favorite Umum : 

- Videografi; 

- Poster. 

o Penghargaan : 

- Media Sosial Terbaik; 

- Media Website Terbaik. 

III.TIMELINE KEGIATAN 

o Technical Meeting Virtual Peserta Melalui Zoom 

Selasa, 01 November 2022 | Pukul 09.00 WIB 

o Pendaftaran dan Pengumpulan Karya 

Rabu, 02 November s/d 18 November 2022 | Pukul 23.59 WIB 

o Penilaian 

Sabtu 19 November 2022 s/d 21 November 2022  

o Pengumuman  

Selasa, 22 November 2022 

 

IV. SUSUNAN ACARA PENGANUGERAHAN 

WAKTU URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

09.00 s/d 09.30 Registrasi Peserta Panitia 

09.30 s/d 09.35 Pembukaan  MC 

09.35 s/d 09.40 Lagu Indonesia Raya  MC 

09.40 s/d 09.55 Sambutan Sekretaris Daerah Kota Blitar Priyo Suhartono., 

S.Sos., M. Si   

09.55 s/d 10.10 Sambutan Kepala Dinas Kominfo dan 

Statistik  

Mujianto S.Sos 

dan M.Si   

10.10 s/d 11.30 Penganugerahaan Karya MC 

11.30 s/d 11.45 Penutup MC 

 

  



V. SYARAT DAN KETENTUAN 

Syarat 

o Peserta Lomba adalah Warga Kota Blitar dan tergabung dalam Komunitas 

Informasi Masyarakat (KIM) Kota Blitar dibuktikan dengan KTP; 

o KIM yang diwakili telah memiliki SK Pembentukan KIM dibuktikan dengan 

melampirkan SK tersebut pada tautan pendaftaran; 

o Peserta KIM harus memiliki kanal Youtube dan Instagram. 

 

      Ketentuan Videografi  

o Setiap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) hanya diwakili oleh 1 Tim yang 

mengirimkan 1 Videografi;  

o Videografi  dibuat sesuai dengan tema yang diberikan dan berlatarkan wilayah 

Kota Blitar;  

o Videografi dibuat dengan durasi minimal 3 menit dan maksimal 5 menit;.  

o Ukuran videografi minimal HD (1080p x 720p) dengan ketentuan bebas 

menggunakan perangkat atau alat perekam apapun; 

o Videografi wajib mencantumkan judul videografi, persembahan dari Diskominfotik 

dan nama KIM, logo Pemkot Blitar di pojok kiri atas logo KIM (jika ada) di pojok 

kanan; 

o Videografi  wajib bersifat orisinal dan terbaru, tidak melanggar hak kekayaan 

intelektual pihak manapun dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya;.  

o Videografi  tidak mengandung SARA, pornografi, dan tidak melanggar 

hukum/aturan yang berlaku dan tidak terdapat atribut politik apapun dalam 

videografi;  

o KIM wajib mengunggah videografi  atau membagikan link tersebut pada akun 

media sosial lainnya (facebook/Instagram/twitter), sebagai sarana promosi; 

o Peserta wajib menggungah videografi  pada kanal Youtube dengan memberi tagar 

#BumiBungKarno #KIMBlitarBerkarya dan #BlitarKeren;  

o Peserta wajib mengikuti media sosial dan akun Youtube Pemkot Blitar dan akun 

Instagram @PemkotBlitar @kominfotikblitarkota dan @kelilingmblitar; 

o Bukti unggah videografi  dapat dikirimkan melalui tautan pendaftaran 

s.id/kimblitarkeren; 

 

Ketentuan Poster Digital 

o Setiap Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) hanya diwakili oleh 1 Tim yang 

mengirimkan satu poster; 

o Poster dibuat untuk mendukung videografi  yang dbuat atau sesuai dengan 

subtema yang telah diberikan; 

o Ukuran poster (1080 x 1350) atau 4:5 dengan ketentuan menggunakan software 

grafis maksimal 30 MB; 

o Apabila menggunakan tangan secara manual, poster yang dibuat secara manual 

harus discan atau difoto sehingga menjadi format digital;. 

o Apabila menggunakan asset/gambar dari platform penyedia grafis,  tidak lebih 

30% dari poster; 

o Poster harus menyertakan logo Pemkot Blitar di pojok kiri atas logo KIM (jika ada);     

o Poster bersifat orisinal dan terbaru, tidak melanggar hak kekayaan intelektual 

pihak manapun serta belum pernah dilombakan dan dipublikasikan sebelumnya;.  

o Poster tidak mengandung SARA, pornografi, dan tidak melanggar hukum/aturan 

yang berlaku dan tidak terdapat atribut politik apapun dalam videografi;  

o Peserta wajib menggungah poster pada kanal Instagram dengan memberi tagar 

#BumiBungKarno #KIMBlitarBerkarya dan #BlitarKeren;  

o Peserta wajib mengikuti media sosial dan akun Youtube Pemkot Blitar dan akun 

Instagram @PemkotBlitar @kominfotikblitarkota dan @kelilingmblitar;  



o Bukti unggah poster dan master file dapat dikirimkan melalui tautan pendaftaran 

s.id/kimblitarkeren. 

 

 Ketentuan Tambahan 

o Hasil keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat; 
o Pemenang Juara 1, 2 dan 3 diambil dari setiap kecamatan; 
o Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan 

tersebut di atas, dewan juri berhak melakukan diskualifikasi dan membuat 
ketentuan lebih lanjut; 

o Hasil karya yang telah diserahkan menjadi milik Dinas Komunikasi, Informatika 
dan Statistik Kota Blitar dan berhak menggunakan karya tersebut untuk 
kepentingan Pemerintah Kota Blitar; 

o Segala bentuk muatan/isi/konten/fitur yang berkaitan dengan hak cipta maupun 

norma etis dalam videografi  dan poster adalah tanggungjawab pribadi peserta; 

o Peserta yang menghapus tayangan videografi  dan poster sebelum pengumuman 

pemenang lomba maka otomatis dianggap mengundurkan diri; 

o Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melakukan tindak kecurangan. 

 

VI. MEKANISME PELAKSANAAN LOMBA 

o Peserta mengikuti sosialiasi lomba secara daring melalui zoom meeting; 

o Peserta memproduksi videografi  dan poster sesuai dengan syarat dan ketentuan 

yang telah disediakan; 

o Peserta dapat mendaftarkan diri sekaligus mengirimkan karya melalui tautan 

s.id/kimblitarkeren; 

o Pengumuman pemenang akan disampaikan melalui KIM yang dilaksanakan di 

ruang ISC Diskominfotik Kota Blitar.  

 

VII. PENILAIAN  

Juara I, II, III, Videografi  

o Kesesuaian Tema  (25 %) 

o Orisinalitas   (25 %) 

o Kekuatan Pesan   (25 %)   

o Kreatifitas   (25 %) 

 

Juara I, II, III, Poster  

o Kesesuaian Tema  (25 %) 

o Orisinalitas   (25 %) 

o Kekuatan Pesan   (25 %)   

o Kreatifitas   (25 %) 

 

Juara Favorit Videografi  

o Like Youtube.  

  

Juara Favorit Poster   

o Like Instagram, Facebook dan Twitter.  

 

Penghargaan Media Sosial Terbaik 

o Ide kreatif 

o Branding 

o Keaktifan 

o Konten 

 

 

 



Penghargaan Website Terbaik 

o Ide kreatif 

o Branding 

o Keaktifan 

o Artikel 

 

VIII. JUARA DAN HADIAH LOMBA 

Total hadiah adalah Rp. 49,5 juta dengan rincian sebagai berikut : 

o Kategori Videografi  per Kecamatan  

Juara I = Rp. 4.000.000,- + Sertifikat 

Juara II = Rp. 3.000.000,- + Sertifikat  

Juara III = Rp. 2.000.000,- + Sertifikat 

o Kategori Poster per Kecamatan  

Juara I = Rp. 2.500.000,- + Sertifikat 

Juara II = Rp. 1.500.000,- + Sertifikat  

Juara III = Rp. 1.000.000,- + Sertifikat 

o Juara Favorite Umum 

Videografi  = Rp. 2.500.000,- + Sertifikat 

Poster = Rp. 2.000.000,- + Sertifikat 

o Penghargaan  

Media Sosial Terbaik = Rp. 2.000.000,- + Sertifikat 

Media Website Terbaik = Rp 2.000.000,- + Sertifikat 

 

IX. DEWAN JURI 

 Juri I  =  Kepala Diskominfotik Kota Blitar  

 Juri II =  Praktisi Videografi  Creator 

 Juri III =  Praktisi Illustrator/Design Graphic 

 

  



BAB III PENUTUP 

 

Petunjuk  teknis FESTIVAL KIM “BERTUMBUH DAN BERKARYA” ini memuat 

berbagai hal yang akan dijadikan acuan bagi panitia penyelenggara, dewan juri, 

peserta dan berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan. Dengan 

memperhatikan dan menerapkan secara tertib, aturan yang tertuang dalam petunjuk 

teknis ini serta disiplin, disertai tanggung jawab yang tinggi, diharapkan akan mencapai 

hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan FESTIVAL KIM 

“BERTUMBUH DAN BERKARYA” Kota Blitar ini, diharapkan dapat menjadi salah satu 

sarana keterbukaan informasi publik di Kota Blitar. Di samping itu, akan menjadi ajang 

mengembangkan kinerja KIM dan bekal KIM dalam mendiseminasikan informasi. 

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan 

kemudian oleh panitia penyelenggara dan diinformasikan melalui saluran resmi 

Whatsapp of Group KIM. 

   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


