
KOREA-INDONESIA FOREST CENTER 
PHOTO CONTEST FOR YOUTH & MILLENNIALS 

Tema:  “Karsa Karya Kehutanan di Era Pandemi” 
 

 
 

 Pandemi Covid-19 memberi pengaruh besar terhadap kehidupan secara global, di sisi lain dengan adanya pandemi ini membuat 
masyarakat sadar akan pentingnya peran hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang secara langsung dapat 
diperoleh dari hutan dapat berupa sumber pangan, energi, dan kekayaan alam lainnya. Pada masa pandemi ini, hutan yang sehat dapat 
membantu masyarakat khususnya dalam ketahanan ekonomi. 
 

 Untuk mempromosikan nilai hutan dan kehutanan dalam masa pandemi ini, kami mengajak generasi muda dan millennial untuk 
turut berpartisipasi dalam lomba ini.   
 
 
Kategori Peserta 
 

Peserta dapat berasal dari berbagai pihak, kategori peserta lomba foto adalah: 
 Pelajar (usia 13-23 tahun) 
 Umum (usia >23 tahun) 

 
 
Ketentuan Lomba Foto: 
 

1. Foto merupakan karya sendiri tanpa penambahan watermark, dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan manapun. 
2. Setiap peserta dapat mengikutsertakan maksimal 2 foto, dengan mencantumkan judul dan deskripsi (dalam Bahasa Inggris), serta 

lokasi pada setiap foto yang diikutsertakan. 
3. Foto yang dikumpulkan harus dengan format JPEG dengan ukuran maksimal 9MB. 
4. Pengambilan foto dapat menggunakan berbagai kamera (DSLR, Mirrorless, Trap Cam, Handphone, Drone, atau kamera lainnya) 

sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 
5. Foto tidak mengandung unsur SARA dan pornografi. 
6. Olah digital hanya diperbolehkan untuk mengatur basic editing berupa colour enhancement, filters, cropping, dan lainnya tanpa 

mempengaruhi keaslian foto. 
7. Tidak diperkenankan menambahkan ilusi, penipuan, dan/atau manipulasi, serta penambahan dan penghapusan objek pada foto. 
8. Pendaftaran lomba dapat diakses melalui formulir registrasi bit.ly/PhotoContestKIFC paling lambat 21 Maret 2021. 
9. Dalam rangka memeriahkan Hari Hutan Internasional dan Satu Dekade KIFC, setiap peserta wajib mengunggah foto yang 

dilombakan beserta dengan informasi berupa judul, deskripsi, dan lokasi melalui Instagram Feeds dan Story (pastikan akun tidak 
privat). Setiap foto yang diunggah wajib menandai akun @kifcjakarta @kementerianlhk dan 3 orang teman, serta menambahkan 
tagar (#) koreaindonesia, internationaldayofforests, harihutaninternasional, 10thanniversarykifc, satudekadekifc 

10. Untuk melengkapi pendaftaran, setiap peserta wajib mengikuti akun Instagram @kifcjakarta dan @kementerianlhk 
11. Pendaftaran lomba ini tidak dipungut biaya (gratis). 
12. Juri akan memilih 3 (tiga) pemenang untuk setiap kategori. 
13. KIFC akan mengunggah semua foto melalui Instagram @kifcjakarta pada 23-28 Maret 2021 untuk memilih 5 (lima) juara favorit 

untuk setiap kategori yang ditentukan oleh jumlah like terbanyak. 
14. Juara lomba akan diumumkan melalui KIFC Instagram dan Website pada tanggal 3 Maret 2021. 
15. Keputusan Juri dan KIFC adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, serta berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau 

pemenang yang melanggar peraturan yang berlaku. 
16. Setiap pendaftar telah setuju dan mengetahui bahwa KIFC diizinkan utuk menerima data dan foto yang didaftarkan. KIFC berhak 

menggunakan foto yang telah didaftarkan untuk kegiatan promosi, publikasi, dan keperluan lainnya dengan menambahkan hak 
cipta pemilik foto. KIFC tidak akan menggunakan foto untuk kepentingan komersil. 

17. Setiap peserta yang mendaftar setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 
 
Hadiah untuk setiap kategori: 
 

• Juara 1 :  Rp3.500.000 + Suvenir + Sertifikat 
• Juara 2 :  Rp2.500.000 + Suvenir + Sertifikat 
• Juara 3 :  Rp1.500.000 + Suvenir + Sertifikat 
• Juara Favorit :  Rp1.000.000 + Suvenir + Sertifikat 

 Total Hadiah: Rp25.000.000 
 
 
Jadwal Lomba: 
 

• Pengumpulan Foto : 23 Februari – 21 Maret 2021 
• Penilaian Foto & Vote Instagram : 23 – 28 Maret 2021 
• Pengumuman Pemenang : 31 Maret 2021 

 

 


