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BAB I PENDAHULUAN 
 

I. LATAR BELAKANG  : 

Dunia internet saat ini semakin dibanjiri dengan jutaan konten baik konten positif 

maupun negatif. Keberadaan konten negatif seperti ujaran kebencian, dan radikalisme, 

bahkan praktik- praktik penipuan yang merusak ekosistem digital saat ini hanya bisa 

ditangkal dengan membangun kesadaran dari tiap-tiap individu dan menumbuhkan 

motivasi untuk mengembangkan konten-konten positif. 

Menjadi literat digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat 

memahami pesan dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. 

Dalam hal ini, bentuk yang dimaksud termasuk menciptakan, mengolaborasi, 

mengomunikasikan, dan bekerja sesuai dengan aturan etika, dan memahami kapan dan 

bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, 

perlunya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar menumbuhkan semangat 

tersebut melalui kegiatan “KOMEDI ( Kompetisi Media Digital ) BLITAR” . Kegiatan ini 

dilaksanakan mulai tanggal 17 November 2022 s/d 28 November 2022. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengasah kemampuan dan kreatifitas masyarakat  

dalam menyajikan informasi kepada masyarakat di sekitarnya dengan kemasan yang 

menghibur, kreatif, menarik, informatif dan mudah diterima masyarakat. Melalui standup 

komedi, videografi, artikel, dan poster digital tersebut juga diharapkan dapat 

membangkitkan semangat masyarakat Kota Blitar untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih 

kuat. 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.Mendorong kemampuan dan kreatifitas warga Kota Blitar dalam melakukan diseminasi 
informasi ; 
2. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kelompok strategis di bidang informasi; 
3. Mendorong efisiensi keterbukaan informasi public melalui peran aktif masyarakat Kota 
Blitar. 

 
 

III. SASARAN DAN RUANG LINGKUP 

Peserta pada kegiatan ini adalah siswa/i, mahasiswa/i, awak media dan masyarakat 

umum Blitar Raya 

 
IV. NAMA KEGIATAN 

KOMEDI ( Kompetisi Media Digital ) BLITAR KEREN 
  



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

 
A. KEGIATAN LOMBA 

KOMEDI ( Kompetisi Media Digital ) BLITAR KEREN ini meliputi empat perlombaan 

yang dapat diikuti oleh masyarakat. Adapun lombanya yakni standup komedi, videografi, 

artikel dan poster digital dengan rencana kegiatan sebagai berikut :  

a. JENIS PERLOMBAAN 

o Kategori standup komedi; 

o Kategori videografi;  

o Kategori artikel; 

o Kategori poster digital. 

b. TIMELINE KEGIATAN 

o Pendaftaran dan Pengumpulan Karya 

Kamis, 17 November s/d 28 November 2022 | Pukul 23.59 WIB 

o Penilaian 

Selasa, 29 November 2022   

o Pengumuman  

Rabu, 30 November 2022 

 

c. SYARAT DAN KETENTUAN 

Syarat dan Ketentuan Umum 

o Setiap peserta yang boleh mengirimkan satu karya per kategori 

o Karya harus meliputi tema yang telah ditentukan ; 

o Karya bersifat orisinal dan terbaru, tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak 

manapun serta belum pernah dilombakan dan dipublikasikan sebelumnya;.  

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

yang berlaku dan tidak terdapat atribut politik apapun dalam karya; 

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. 

o Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat 

. 

      Ketentuan Videografi   

o Peserta boleh individu atau kelompok; 

o Peserta merupakan warga Blitar Raya; 

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 peserta; 

o Peserta wajib menggungah videografi  pada kanal Youtube dan Instagram dengan 

memberi tagar #BumiBungKarno #KomediBlitar #BlitarKeren dan mention akun 

@diskominfotikblitarkota dan @pemkotblitar;  

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

Instagram @PemkotBlitar @diskominfotikblitarkota dan @kelilingmblitar. 

  



 

Ketentuan Poster Digital  

o Peserta merupakan warga atau siswa/i, mahasiswa/i Kota Blitar; 

o Poster dibuat sesuai dengan tema yang 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; 

o Peserta wajib menggungah poster pada kanal Instagram dengan memberi tagar 

#BumiBungKarno #KomediBlitar #BlitarKeren;  

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

Instagram @PemkotBlitar @diskominfotikblitarkota dan @kelilingmblitar. 

 

Ketentuan Standup Comedy  

o Peserta merupakan warga atau siswa/i, mahasiswa/i Kota Blitar 

o Materi dibuat dengan durasi minimal 1 menit dan maksimal 3 menit;.  

o Materi merupakan karya sendiri dan disampaikan sendiri; 

o Peserta wajib menggungah materi pada kanal Youtube dan Instagram dengan 

memberi tagar #BumiBungKarno #KomediBlitar #BlitarKeren dan mention akun 

@diskominfotikblitarkota dan @pemkotblitar;  

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

Instagram @PemkotBlitar @diskominfotikblitarkota dan @kelilingmblitar. 

 

Kententuan Artikel 

o Peserta merupakan warga Blitar Raya; 

o Artikel belum pernah dimuat di koran, majalah, blog, Facebook, Twitter atau media 

online lainnya; 

o Jumlah maksimal 600 kata, spasi 1.5, jenis huruf  Arial font 12, ukuran kertas A4; 

o Artikel yang telah dibuat wajib diunggah pada platform media online masing-

masing; 

o Margin (garis): atas, bawah, samping kiri dan kanan (semua sisi 3 cm atau 1,18 

inci); 

o Wajib mengirim naskah Artikel asli ke link pendaftaran. 

 

d. MEKANISME PELAKSANAAN LOMBA 

o Peserta memproduksi karya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah 

disediakan; 

o Peserta dapat mendaftarkan diri sekaligus mengirimkan karya melalui tautan 

s.id/komediblitarkeren; 

o Pengumuman pemenang akan disampaikan informasi lebih lanjut.  

 

  



BAB III PENUTUP 

 

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
kegiatan KOMEDI ( Kompetisi Media Digital ) BLITAR KEREN  di Kota Blitar. Mohon 
berkenan untuk mengoreksi rencana pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat 
terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. 

 
   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


