SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA WEBSITE OPD
DALAM RANGKA HARI JADI KOTA METRO KE-85
KETENTUAN UMUM LOMBA WEBSITE OPD
1. Tidak di pungut biaya (gratis).
2. Diperuntukan khusus untuk admin Website OPD.
3. Tujuan dari lomba ini adalah untuk meningkatkan kualitas website OPD Pemerintah Kota Metro.
4. Penilaian dilakukan terhadap kelengkapan dan keterbaruan konten pada website OPD, konten dapat
memuat namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
o Berita Kegiatan Walikota dan Wakil.
o Berita terbaru seputar OPD tersebut dan yang berhubungan;
o Agenda (agenda OPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran,
Pengumuman, dsb);
o Layanan (informasi berupa layanan-layanan dan SOP yang diberikan oleh OPS misalnya
rekomendasi, perijinan dan lainnya);
o Data statistik (data dari OPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk
angka, tabulasi, grafik);
o Galeri Foto (kumpulan gambar kegiatan yang dapat dilihat oleh pengujung berdasarkan kategori).
o Selayang Pandang (Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Kota Metro, misal
sejarah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).
o Pemerintah Kota (Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Kota Metro (eksekutif,
legislatif). Jika memungkinkan biodata dari Pimpinan Daerah ditampilkan agar masyarakat luas
mengetahuinya.)
o Geografi (Menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial
dan ekonomi, budaya dari Kota Metro)
o Peta Wilayah dan Sumber Daya (Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta
wilayah)
o Peraturan dan Kebijakan Daerah (Daftar produk hukum daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemko
Metro, misal bisa mencantumkan link ke JDIH)
o Saran/Komentar Pengunjungs
o Pengaduan Masyarakat, misal dengan mencantumkan link ke Lapor.go.id
o Informasi dan data terkait Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Konten berita OPD bukan hasil plagiat.
TANGGAL PENTING
1. Lomba di mulai sejak 1 Mei sampai dengan 10 Juni 2022
2. Penjurian lomba dilakukan langsung dengan melihat website OPD
3. Penjulian lomba mulai dari tanggal 11 Juni 2022
4. Pengumuman pemenang lomba : 15 Juni 2022
5. Penyerahan Hadiah : 15 Juni 2022 (Closing Metro Fair)
DEWAN JURI
1. Panitia Lomba
HADIAH
1. Juara I (satu) : Uang Tunai sebesar Rp 2.500.000,2. Juara II (dua) : Uang Tunai sebesar Rp 1.500.000,3. Juara III (tiga) : Uang Tunai sebesar Rp 1.000.000,-

