LOMBA IFAS-FEST 2022
SDPPI CREATOR
Video

Photo

Composite Photo

Design Uniform

Tujuan
Meningkatkan kreativitas pegawai Ditjen SDPPI dalam mem-branding
institusinya melalui sebuah karya foto maupun video

Hadiah
Sertifikat
Plakat
Cenderamata

SDPPI CREATOR
Video

Jadwal
Pelaksanaan

Photo

Composite Photo

Pengiriman Materi Lomba
19 - 30 Agustus 2022
Pengumuman Finalis
07 September 2022
Periode Voting Finalis di Media Sosial
08 - 14 September 2022
Pengumuman Pemenang
22 September 2022

SDPPI CREATOR
Video
Tema : I Love My Job!
Lomba diikuti oleh Satuan Kerja di lingkungan Ditjen
SDPPI
dengan
menunjuk
Ketua
Tim
sebagai
penanggung jawab

Syarat dan
ketentuan

Dengan mengikuti lomba ini, maka peserta menyetujui
ketentuan :
Karya tersebut adalah karya asli milik peserta, tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan
tidak pernah/sedang tidak mengikuti kompetisi lain
Ditjen SDPPI & Kemkominfo berhak untuk menggunakan
karya video yang masuk ke dalam kategori 20 besar
untuk kepentingan promosi (branding)
Penggunaan video/music/background serta elemen lain
harus dengan kategori free royalty atau telah dipastikan
aman secara copyright
Keputusan juri bersifat mutlak & tidak dapat diganggu
gugat

Ketentuan Media Sosial :
Akun Instagram peserta lomba harus aktif dalam mode
public account
Finalis wajib mengunggah (upload) karyanya ke
Instagram masing-masing dengan mencantumkan:
hashtag
#VideoIFasFest2022,
#IFasFest2022,
#FrekuensiSatukanNegeri,
#BijakPakaiFrekuensi,
#BijakPakaiPerangkat dan #SahabatFrekuensi. Kemudian
tag ke akun Instagram @sdppi_kominfo serta mention ke
5 (lima) orang teman lainnya
Unggahan video disertai caption (maksimal 200 kata)
untuk memperkuat cerita yang relevan dengan tema
Peserta lomba wajib mengikuti (follow) akun Facebook &
Instagram SDPPI Kominfo & Subscribe Channel Youtube
SDPPI Kominfo

SDPPI CREATOR
Video

Syarat dan
ketentuan

Ketentuan Pengiriman Karya :
Setiap Satuan Kerja dapat mengirimkan lebih dari 1 (satu)
karya video
Format video dapat berupa MP4, MPEG4 atau MOV
dengan minimal resolusi 1280x720 (mode landscape)
Durasi video maksimal 1 menit dan diperbolehkan dalam
bentuk animasi video
Pembuatan video yang berkolaborasi dengan K/L &
masyarakat akan mendapatkan poin lebih
Video
dapat
diupload
melalui
website
www.ifasfest2022.com

Penilaian oleh Juri
Penilaian oleh Juri dengan bobot 90% mencakup
ide/kreativitas, kualitas video, bersifat informatif, &
teknik bercerita
Pemungutan Suara
Penilaian melalui pemungutan suara (voting) di
media sosial dengan bobot 10%

kriteria
penilaian

SDPPI CREATOR
Photo
Tema : I Love My Job!

Syarat dan
ketentuan

Dengan mengikuti lomba ini, maka peserta menyetujui
ketentuan :
Foto yang dilombakan tidak mengandung unsur SARA,
pornografi serta provokatif.
Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan pada saat
pembuatan karya
Karya foto merupakan karya asli peserta dan tidak/belum
pernah dilombakan dalam kompetisi manapun.
Ditjen SDPPI & Kemkominfo berhak untuk menggunakan
karya foto yang masuk ke dalam kategori 20 besar untuk
kepentingan promosi (branding)
Panitia tidak bertanggung-jawab terhadap adanya
tuntutan dari pihak lain atas penggunaan fasilitas, lokasi,
model release dan obyek lain dalam karya foto yang
dilombakan
Keputusan juri bersifat mutlak & tidak dapat diganggu
gugat
Ketentuan Media Sosial :
Akun Instagram peserta lomba aktif dalam mode public
account
Peserta lomba harus membuat narasi/caption mengenai
foto yang dilombakan
Peserta lomba harus mengunggah foto di akun Instagram
masing-masing
dengan
mencantumkan
hashtag
#FotoIFasFest2022,
#IFasFest2022,
#FrekuensiSatukanNegeri,
#BijakPakaiFrekuensi,
#BijakPakaiPerangkat dan #SahabatFrekuensi. Kemudian
Tag ke akun Instagram @sdppi_kominfo dan mention ke
5 (lima) orang teman lainnya
Peserta lomba wajib mengikuti (follow) akun Facebook &
Instagram SDPPI Kominfo & Subscribe Channel Youtube
SDPPI Kominfo

SDPPI CREATOR
Photo
Ketentuan Pengiriman Karya :
Olah-digital diperbolehkan, sebatas perbaikan untuk
brightness, contrast, sharpening, cropping
Setiap peserta diperbolehkan untuk mengirim maksimal
2 foto dengan sisi terpanjang 3000 pixel dengan ukuran
file maksimal 2 MB
Foto
dapat
diupload
melalui
website
www.ifasfest2022.com
Syarat dan
ketentuan

Penilaian oleh Juri
Penilaian oleh juri dengan bobot 90% mencakup
kesesuaian tema, orisinalitas/ide/gagasan yang
disampaikan, teknik fotografi, keterangan foto 5W+1H
Pemungutan Suara
Penilaian melalui pemungutan suara (voting) di media
sosial dengan bobot 10%

kriteria
penilaian

SDPPI CREATOR
Composite Photo
Tema : I Love My Job!
Peserta lomba bebas berkreasi dengan menggunakan
aplikasi editing apapun. Karya/objek foto dapat berupa
Still Life Photo, Fine Art Photo, Fashion, Portrait,
Conceptual, Outdoor Scenes, & Photo Essay Karya.

Syarat dan
ketentuan

Dengan mengikuti lomba ini, maka peserta menyetujui
ketentuan :
Foto yang dilombakan tidak mengandung unsur SARA,
pornografi serta provokatif
Karya foto merupakan karya asli peserta dan tidak/belum
pernah dilombakan dalam kompetisi manapun
Ditjen SDPPI & Kemkominfo berhak untuk menggunakan
karya foto yang masuk ke dalam kategori 20 besar untuk
kepentingan promosi (branding)
Panitia tidak bertanggung-jawab terhadap adanya
tuntutan dari pihak lain atas penggunaan fasilitas, lokasi,
model release dan obyek lain dalam karya foto yang
dilombakan
Keputusan juri bersifat mutlak & tidak dapat diganggu
gugat
Ketentuan Pengiriman Karya :
Setiap peserta diperbolehkan untuk mengirim maksimal
2 foto dalam format digital (JPEG)
Foto yang digunakan merupakan hasil karya sendiri
Objek yang dilombakan bebas dari hak cipta
File yang dikirim berukuran maksimal 7 MB dan
merupakan foto asli (minimal 2 objek foto) serta hasil
composite photo
Pengiriman foto dapat diupload melalui website
www.ifasfest2022.com

SDPPI CREATOR
Composite Photo

Syarat dan
ketentuan

Ketentuan Media Sosial :
Akun Instagram peserta lomba wajib dalam mode public
account
Peserta lomba harus membuat narasi/caption mengenai
foto yang dilombakan
Peserta lomba harus mengunggah foto di akun Instagram
masing-masing
dengan
mencantumkan
hashtag
#CompositePhotoIFasFest2022,
#IFasFest2022,
#FrekuensiSatukanNegeri,
#BijakPakaiFrekuensi,
#BijakPakaiPerangkat dan #SahabatFrekuensi. Kemudian
Tag ke akun Instagram @sdppi_kominfo dan mention ke
5 (lima) orang teman lainnya
Peserta lomba wajib mengikuti (follow) akun Facebook &
Instagram SDPPI Kominfo & Subscribe Channel Youtube
SDPPI Kominfo

Penilaian oleh Juri
Penilaian oleh Juri dengan bobot 90% mencakup
kesesuaian tema, ide/gagasan serta teknik composite
yang disampaikan oleh peserta lomba
Pemungutan Suara
Penilaian melalui pemungutan suara (voting) di media
sosial dengan bobot 10%

kriteria
penilaian

SDPPI CREATOR
Design Uniform

Jadwal
Pelaksanaan

Pengiriman Materi Lomba
19 - 30 Agustus 2022
Pengumuman Finalis
07 September 2022
Penyerahan Video dan Mockup Seragam
08 - 14 September 2022
Penilaian Design Uniform
15 September
Pengumuman Pemenang
22 September 2022

SDPPI CREATOR
Design Uniform
Lomba diikuti oleh Satuan Kerja di lingkungan Ditjen SDPPI
dengan menunjuk Ketua Tim sebagai penanggung jawab

Syarat dan
ketentuan

Dengan mengikuti lomba ini, maka peserta menyetujui
ketentuan :
Desain baju seragam terdiri dari atasan berupa kemeja
lapangan lengan panjang untuk pria dan wanita (unisex),
serta bawahan pria celana dan wanita rok/celana
Wajib menempatkan logo Kominfo & SDPPI
Diperbolehkan
untuk
mengkombinasikan
warna,
penambahan logo lain, tulisan, dan desain kemeja
Design sudah dimasukan ke dalam frame kemeja. Design
terdiri dari design itu sendiri dan design yang sudah
diletakkan pada kemeja
Menyertakan kode warna & jenis huruf
Menyertakan jenis bahan
Pada design terdapat nama unit kerja, contoh: Balmon
Bandung, Balmon Jakarta, dll
Warna dasar tidak boleh sama dengan warna seragam
eksisting putih dan biru
Bagi finalis terpilih agar menyertakan video tampilan
seragam
Ketentuan Pengiriman Karya :
Setiap Satuan Kerja mengirimkan 1 (satu) karya design
Dikirim dalam format Pdf yang berisi desain gambar dan
penjelasan singkat mengenai desain/spesifikasi seragam;
Gambar terdiri dari:
a. Tampak depan
b. Tampak belakang
c. Tampak samping kanan dan kiri
d. Disandingkan desain pria dan wanita
Pengiriman karya dapat diupload melalui website
www.ifasfest2022.com

SDPPI CREATOR
Design Uniform

kriteria
penilaian

Penilaian oleh Juri
Orisinalitas dalam pembuatan desain (30%)
Komposisi
Komposisi warna (10%)
Kreativitas
Kreatifitas (penciptaan tag line, penciptaan logo baru) (30%)
Estetika
Estetika secara keseluruhan (30%)

LOMBA IFAS-FEST 2022
SDPPI CHOICE AWARDS
Merupakan apresiasi terhadap UPT yang sudah melakukan kinerja
pelayanan terbaik dan dapat menginspirasi UPT lain untuk meningkatkan
kinerjanya

Administrasi Terbaik
Penindakan Hukum Terbaik
Monitoring dan Penanganan Gangguan Terbaik
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan MoTS Terbaik

Hadiah
Sertifikat
Plakat
Cenderamata

SDPPI CHOICE AWARDS
Administrasi Terbaik

Jadwal
Pelaksanaan

Penilaian
01 Desember 2021 - 31 Agustus 2022
Pengumuman Pemenang
22 September 2022

Akumulasi Nilai terdiri dari :
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
Capaian Perjanjian Kinerja
BMN

kriteria
penilaian

SDPPI CHOICE AWARDS
Penindakan Hukum Terbaik

Jadwal
Pelaksanaan

Penilaian
01 Desember 2021 - 31 Agustus 2022
Pengumuman Pemenang
22 September 2022

Penilaian dilakukan berdasarkan
hasil penindakan hukum spektrum
frekuensi radio dan perangkat
kriteria
penilaian

SDPPI CHOICE AWARDS
Monitoring dan Penanganan
Gangguan Terbaik

Jadwal
Pelaksanaan

Penilaian
01 Desember 2021 - 31 Agustus 2022
Pengumuman Pemenang
22 September 2022

Penilaian
dilakukan
berdasarkan
hasil
penanganan gangguan spektrum frekuensi
radio, hasil observasi monitoring spektrum
frekuensi radio dan hasil observasi monitoring
perangkat

kriteria
penilaian

SDPPI CHOICE AWARDS
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik dan MoTS Terbaik

Jadwal
Pelaksanaan

Syarat dan
ketentuan

Penilaian
01 Desember 2021 - 31 Agustus 2022
Pengumuman Pemenang
22 September 2022

Peserta mengisi kuesioner/form self
assessment
Dalam pengisian kuesioner, peserta wajib
menyertakan bukti dukung terbaru (Tahun
2021-2022) berupa softcopy, foto-foto,
atau dokumentasi lain
Isian kuesioner dan data dukung agar di
upload pada google form paling lambat
tanggal 31 Agustus 2022
Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak
dapat diganggu gugat
Tautan Google Form terkait kuesioner
pelayanan
publik
dan
MoTS
:
https://komin.fo/yanlikmots2022

SDPPI CHOICE AWARDS
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik dan MoTS Terbaik
I. Pemenuhan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Standar Pelayanan
b. Budaya Pelayanan Prima
c. Pengelolaan Pengaduan
d. Pelaksanaan Survei IKM/IPKP dan IPAK
e. Pemanfaatan Teknologi Informasi
II. Reform Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
b. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

kriteria
penilaian

III. MoTS
a. Jumlah Penerbitan ISR Maritim Nelayan (Januari-Juli 2022)
b. Jumlah Penerbitan Sertifikasi Kompetensi Operator Radio (SRC/LRC)
(Januari-Juli 2022)
c. Jumlah Sosialisasi MoTS (Januari-Juli 2022)

