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Latar Belakang 

Setiap tahunnya, tanggal 22 April diperingati sebagai Hari Bumi. Peringatan Hari Bumi 
diinisiasi untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap planet yang menjadi rumah 
tinggal semua spesies di bumi. Kini, peringatan hari bumi harus dimaknai bersama pandemi 
yang menjadi ancaman global. 

Di tahun 2021, peringatan Hari Bumi secara global mengusung tema yaitu “Restore Our 
Earth”. Tema ini berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung. 
Pandemi telah membuat manusia membatasi ruang geraknya, yang secara positif telah 
menurunkan tingkat polutan di bumi. Namun, pandemi bisa jadi merupakan reaksi bumi 
terhadap kerusakan yang disebabkan oleh manusia. 

Menurut pakar, munculnya pandemi berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang 
menjadi habitat satwa liar. Perubahan iklim, penggundulan hutan, dan perusakan habitat 
lainnya meningkatkan kontak manusia dengan satwa liar. Kondisi ini kemudian diperparah 
dengan maraknya perburuan atau penangkapan satwa liar untuk dikonsumsi. Bahkan ketika 
kita mengeksploitasi satwa dengan menjadikannya sebagai peliharaan, maka potensi 
penularan penyakit melompat dari satwa ke manusia semakin tinggi. 

Pentingnya kesadaran lingkungan sangat diperlukan untuk mencegah dampak dari 
kerusakan lingkungan di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari 
Bumi 2021, Balai KSDA Jakarta dan YIARI, serta didukung oleh Kukangku x Gibbonesia 
berinisiatif mengadakan lomba poster digital dengan tema “Menjaga Kebebasan Satwa Liar 
untuk Bumi yang Sehat”. 

Pemilihan tema ini merupakan semangat akan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman 
hayati, serta perilaku hidup sehat yang menjadi protokol dalam rutinitas saat ini. Dengan 
meningkatnya kesadaran setiap individu akan pentingnya menjaga lingkungan dan habitat 
satwa, maka kita dapat mencegah pandemi-pandemi berikutnya yang mengancam seluruh 
penghuni bumi. 

Tema Lomba 

Tema dari lomba poster digital ini adalah “Menjaga Kebebasan Satwa Liar untuk Bumi yang 
Sehat”. 

Beberapa subtema di bawah ini dapat digunakan dalam lomba poster digital ini. Yang antara 
lain: 

• Satwa liar lebih indah di habitatnya. 
• Harmoni hutan, manusia, dan satwa. 
• Sehat satwanya, sehat manusianya. 

https://bksdadki.com/
https://internationalanimalrescue.or.id/
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Linimasa Kegiatan 

• 03-20 April 2021, Pendaftaran dan pengumpulan karya di gibbonesia.id/lomba-
poster. 

• 22-27 April 2021, Voting karya favorit di gibbonesia.id/poster. 
• 22-27 April 2021, Penilaian dan penjurian karya. 
• 28 April, Pengumuman pemenang. 

 

Ketentuan Peserta dan Persyaratan lomba 

• Peserta merupakan siswa SMA/SMK sederajat dan pelajar aktif. 
• Melampirkan pindaian kartu identitas aktif berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu 

Pelajar. 
• Peserta lomba hanya untuk satu individu (bukan tim). 
• Peserta mengikuti akun @bksda_jakarta, @iar_indonesia, dan @gibbonesia di 

Instagram. 
• Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirim maksimal 2 karya. 
• Panitia berhak mendiskualifikasi peserta apabila tidak memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan. 

 

Mekanisme Pendaftaran dan Pengumpulan Karya 

• Peserta melakukan pendaftaran sekaligus pengumpulan karya dengan mengisi 
borang di halaman gibbonesia.id/lomba-poster. 

• Setelah melakukan pendaftaran, peserta akan mendapatkan surel pemberitahuan 
yang berisi panduan lomba dan informasi pengumpulan karya. 

• Setelah melakukan pendaftaran & pengumpulan karya, peserta akan mendapatkan 
surel pemberitahuan yang menyatakan bahwa karya telah diterima oleh panitia. 

• Berkas-berkas yang dikirim meliputi: 
o File poster digital dalam format .JPG, terdiri dari karya asli (A3) dan miniatur 

(A5). 
o Pindai/foto kartu identitas pelajar atau KTP dalam format .JPG. 
o Satu lembar surat pernyataan orisinalitas karya dengan format .PDF 

[Download Surat Pernyataan]. 

  

https://gibbonesia.id/poster
https://gibbonesia.id/poster
https://gibbonesia.id/poster
https://www.instagram.com/bksda_jakarta/
https://www.instagram.com/iar_indonesia/
https://www.instagram.com/gibbonesia/
https://gibbonesia.id/lomba-poster
https://gibbonesia.id/wp-content/uploads/2021/04/Surat-Pernyataan.docx
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Ketentuan Karya 

• Berkas karya yang dibuat berupa poster digital, peserta dapat menggunakan 
CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, atau perangkat lunak sejenis 
lainnya. 

• Ilustrasi satwa liar wajib satwa asli Indonesia. 
• Karya asli berukuran A3 (420 mm x 210 mm) dengan resolusi 300 pixel/inch. 
• Miniatur berukuran A5 (210 mm x 148 mm) dengan resolusi 72 pixel/inch, akan 

ditampilkan pada galeri karya dan voting. 
• Penggunaan elemen-elemen digital (ikon, emotikon, vektor dsb) diperbolehkan 

sesuai lisensi Creative Commons yang berlaku CC-BY, (baca lebih lanjut mengenai 
Creative Commons) 

• Atribusi Creative Commons dapat dilampirkan pada form pengumpulan karya. 
• Peserta tidak perlu mencantumkan watermark pada karya. 
• Deskripsi singkat maksimal 100 kata, tentang makna poster atau pesan yang ingin 

kamu sampaikan mengenai Hari Bumi 2021. Deskripsi akan ditampilkan pada Galeri 
Karya. 

• Karya poster belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain. 
• Karya poster yang dikirim dan diikutsertakan tidak mengandung SARA, pornografi, 

dan apapun yang bertentangan dengan hukum di Indonesia. 

 

Juri 

Juri lomba poster digital Hari Bumi 2021 ini antara lain: 

• Karyadi S. Hut., M. I.L (BKSDA Jakarta) 
• Afrizal Abdi (Yayasan IAR Indonesia) 
• Ariefika Listya (Dosen DKV. Universitas Indraprasta PGRI) 

  

https://creativecommons.or.id/lisensi-cc-bahasa-indonesia/
https://creativecommons.or.id/lisensi-cc-bahasa-indonesia/
https://gibbonesia.id/poster
https://gibbonesia.id/poster
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Kriteria Penilaian 

Penentuan juara 1, 2, dan 3 akan ditentukan berdasarkan penilaian berikut. 

 Penilaian Persentase 

1 Gagasan ide yang dimuat dalam poster 25% 

2 Kesesuaian karya dengan tema 25% 

3 Keunikan karya dan orisinalitas karya 25% 

4 
Lingkup eksplorasi tema dengan konsep 
desain 

25% 

Kriteria juara favorit akan dinilai berdasarkan jumlah voting/like terbanyak dari setiap karya 
yang dipajang di Galeri Karya. Penghitungan voting akan dibuka pada tanggal 22 April dan 
ditutup pada tanggal 27 April, pukul 18.00 WIB. 

• Jika peserta mengirimkan dua karya, dan ternyata keduanya masuk klasemen juara 
favorit, maka hanya akan dipilih satu karya dengan like yang lebih banyak. 

• Karya juara utama akan dikecualikan dari klasemen juara favorit. 

 

Plagiasi 

Demi memantau plagiasi dan memberi penilaian yang adil pada karya peserta, panitia 
menyediakan Borang Pelaporan Plagiasi untuk karya yang diduga plagiat. Tombol pelaporan 
dapat dilihat pada tiap halaman karya yang ditampilkan di galeri. Karya yang terverifikasi 
sepenuhnya plagiat akan terdiskualifikasi dari lomba ini. 

Penafian 

• Seluruh karya akan menjadi hak milik panitia penyelenggara untuk digunakan 
sebagai materi edukasi dan penyadartahuan. 

• Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 
• Peserta setuju bahwa karya yang dikirimkan akan diberikan lisensi CC BY-NC 
• Segala bentuk pertanyaan dapat disampaikan ke lomba@gibbonesia.id 

  

https://gibbonesia.id/poster
mailto:lomba@gibbonesia.id
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Penutupan Lomba 

Kegiatan Lomba Desain Poster Hari Bumi 2021 ini akan ditutup dengan pengumuman 
pemenang pada: 

Hari, tanggal    : Rabu, 28 April 2021 

Waktu        : 16.00-17.15 WIB 

Tempat     : Zoom Meeting 

Informasi lebih lanjut mengenai pengumuman pemenang dan penutupan acara akan 
disampaikan melalui email. 

Berikut ini susunan acara pada hari pengumuman: 

Waktu Durasi Agenda Penanggung jawab 

16.00-16.45 45’ 
Registrasi dan pemutaran film bertema 
lingkungan 

YIARI 

16.45-16.55 10’ Pembukaan YIARI 

16.55-17.10 15’ Pengumuman pemenang BKSDA Jakarta 
17.10-17.15 5’ Penutupan YIARI 

 

Galeri Karya 

Seluruh karya peserta yang telah memenuhi persyaratan akan ditampilkan di halaman 
gibbonesia.id/poster. Peserta diperkenankan untuk menyebarluaskan halaman posternya 
dan mengajak pihak lain untuk memberikan like pada karyanya. Galeri karya akan 
ditampilkan secara acak (bukan berdasarkan urutan unggahan, atau jumlah like terbanyak). 

Hadiah 

Juara Hadiah 

Juara 1 Uang tunai Rp1.000.000, plakat, sertifikat, bingkisan spesial 

Juara 2 Uang tunai Rp750.000, plakat, sertifikat, bingkisan spesial 

Juara 3 Uang tunai Rp500.000, plakat, sertifikat, bingkisan spesial 

Favorit 1 Uang tunai Rp250.000, sertifikat, bingkisan spesial 

Favorit 2 Uang tunai Rp250.000, sertifikat, bingkisan spesial 

Favorit 3 Uang tunai Rp250.000, sertifikat, bingkisan spesial 

 

https://gibbonesia.id/poster
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