
SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA (updated) 

A. LOMBA POSTER 
Tema Utama Keterbukaan Informasi Publik 

Sub Tema a. Meningkatkan keingintahuan masyarakat terhadap 
informasi publik 

b. Tata cara memperoleh informasi publik 

Topik/Judul Topik/judul dapat ditentukan sendiri, namun disesuaikan dengan 
tema lomba  

Format Poster dalam bentuk digital image 300ppi (format JPEG/TIFF),  

Orisinalitas Pastikan poster yang dikirimkan adalah asli karya kamu sendiri 

Hak Publikasi Panitia berhak mempublikasikan karya peserta, tetapi hak cipta 
tetap dimiliki pembuat karya 

Ketentuan Lomba 1. Tebuka untuk mahasiswa, namun lomba ini  tidak berlaku 
untuk panitia dan professional 

2. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 2 karya 
3. Hasil karya dapat menangkap semangat 

masyarakat/individu perkotaan untuk bebas dari 
kemiskinan 

4. Karya lomba harus merupakan karya sendiri dan belum  
pernah menang dalam lomba poster apapun. Panitia tidak 
bertanggung jawab bila ada tuntutan hukum dari pihak lain 
atas karya  yang dikirimkan. 

5. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat  
diganggu gugat. 

6. Pendaftaran melalui s.id/regHHUT2018, mulai tanggal 17 
september 2018 pkl 08.00 WIB sampai dengan 25 
September 2018 pkl 16.00 wib 

7. Periode pengiriman poster mulai 19 september 2018 pkl 
08.00 WIB  sampai dengan 25 September 2018 pkl 16.00 
WIB, melalui s.id/regHHUT.  

Kriteria Penilaian Poster 1. Ide atau gagasan- Pola pikir atau ide yang dimiliki peserta 
yang disalurkan melalui poster. 

2. Kesesuaian karya dengan tema 
3. Komunikatif, informatif, edukatif, dan memiliki muatan 

positif. 
4. Poster mudah dimengerti, memberikan informasi yang 

berguna, 
5. Poster bersifat persuasif atau mengajak masyarakat sesuai 

dengan ide yang dituangkan didalam poster. 
6. Keunikan karya 
7. Komposisi gambar/warna 
8. Tata letak gambar/objek 



B. LOMBA ORASI  

Tema Orasi Keterbukaan Informasi Publik 

Syarat Lomba 1. Peserta lomba orasi adalah mahasiswa-mahasiswi dari 
Universitas yang telah di tentukan, yang ditandai dengan 
Kartu Tanda Mahasiswa. 

2. Kajian dan isi yang disampaikan saat orasi harus mengacu 
pada tema 

3. Peserta harus melakukan pendaftaran melalui 
s.id/regHHUT2018, mulai tanggal 17 september 2018 pkl 
08.00 WIB sampai dengan 25 September 2018 pkl 16.00 wib  

4. Peserta lomba Orasi merupakan peserta yang sudah 
Mendaftar lomba dan datang saat hari pelaksanaan lomba. 

Ketentuan Lomba 1. Orasi adalah karya sendiri dan berkaitan dengan tema 
keterbukaan informasi  

2. Orasi tidak boleh mengandung unsur SARA atau unsur yang 
dinilai negatif dan pesan – pesan amoral atau ajakan yang 
mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Durasi penampilan orasi minimal 5 menit dan maksimal 7 
menit 

4. Orasi dilakukan dengan metode bebas dengan catatan 
tanpa membawa teks maupun catatan kecil. 

5. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta jika melakukan 
pelanggaran. 

6. Pelaksanaan Lomba Orasi tanggal 28 September 2018 dan 
Pengumuman pemenang diumumkan secara langsung 

7. Nomor urut penampilan akan diundi saat perlombaan.  
8. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

Kriteria Penilaian Lomba 1. Kesesuaian tema, judul, dan isi 
2. Penggunaan bahasa dan gestikulasi (bahasa tubuh) 
3. Vokal (intonasi, artikulasi) 
4. Gaya mimik dan improvisasi 
5. Ketepatan Waktu 

C. CUITAN INFORMASI PUBLIK 

Ketentuan Lomba 1. Cuitan melalui media sosial twitter dengan tema 
Keterbukaan Informasi Publik  

2. Upload cuitanmu selama kegiatan seminar berlangsung (28 
september 2018, pkl 09.00 – 12.00 WIB)  

3. Folow akun Twitter @djikp dan  @kemkominfo  
4. Beri tagar cuitanmu: 

#HariHakUntukTahu2018  
#MariTerbukaAyoBertanya 

5. Pastikan cuitan kamu adalah konten positif dan informative 
terkait kegiatan/materi seminar 



6. Pemenang ditentukan berdasarkan cuitan paling informatif 
dan edukatif 

7. Pengumuman pemenang pada saat penutupan kegiatan 
seminar 

D. LOMBA VIDEO PENDEK  

Ketentuan Lomba 1. Upload videomu melalui IG atau Facebook selama kegiatan 
seminar berlangsung  
 (28 september 2018, pkl 09.00 – 12.00 WIB) 

2. Posting videomu terkait kegiatan seminar keterbukaan 
informasi public melalui akun media sosial Instagram atau 
Facebook  

3. Follow akun media sosial Instagram @djikp dan  
@kemenkominfo atau Facebook: Kementerian Komunikasi 
dan Informatika RI 

4. Upload videomu melalui IG atau Facebook selama kegiatan 
seminar berlangsung  

5. Beri tagar: 
#HariHakUntukTahu2018  
#MariTerbukaAyoBertanya 

6. Pastikan Video yang kamu posting adalah konten positif dan 
asli karya kamu sendiri  

7. Pemenang ditentukan berdasarkan video yang paling 
menarik  

8. Pengumuman pemenang pada saat penutupan kegiatan 
seminar 

E. LOMBA FOTO 

Ketentuan Lomba 
 

a. Posting fotomu yang paling menarik dengan latar belakang 
Photobooth melalui akun media sosial Instagram 

b. Follow akun IG @djikp dan  @kemenkominfo  
c. Beri Tagar: 

#HariHakUntukTahu2018  
#MariTerbukaAyoBertanya 

d. Pemenang berdasarkan foto yang paling menarik (lucu, 
gokil, unik) 

*Informasi selengkapnya dapat diakses ke s.id/HHUT2018 

 

 

Kontak Panitia: 

Direktorat Komunikasi Publik 

Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 

Jakarta Pusat 

Telp. 021-3459191 

WA. 081212858184/083168250555 


