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KERANGKA ACUAN 

LOMBA VIDEO SINGKAT KREATIF 

KOREA-INDONESIA FOREST CENTER 

 

A. Latar Belakang 

Korea-Indonesia Forest Center (KIFC) adalah lembaga yang memfasilitasi kerjasama antara 

pemerintah Republik Korea dan pemerintah Republik Indonesia di sektor kehutanan atau yang 

berkaitan dengan kehutanan. KIFC telah berdiri sejak tahun 2011 yang tertuang dalam pengaturan 

tentang “Kerangka Kerjasama di Bidang Prioritas Kehutanan” antara kedua negara. Salah satu 

fokus kerjasama yang difasilitasi oleh KIFC adalah terkait keterlibatan dan kontribusi generasi 

milenial (generasi muda) dalam sektor kehutanan. 

 Dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kepedulian generasi milenial (generasi muda) 

terhadap sektor kehutanan di era digitalisasi, dan juga dalam rangka merayakan satu dekade 

berdirinya KIFC sebagai simbol kerjasama Korea dan Indonesia di bidang kehutanan, KIFC 

didukung oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dan Korea 

Forest Service (KFS) Republik Korea mengadakan lomba video singkat tentang “Karya Karsa 

Kehutanan di Era Pandemi” untuk generasi muda. 

 

B. Tema 

“Karsa Karya Kehutanan di Era Pandemi” 

Tema ini dimaksudkan pada aspek kehutanan dan hutan secara luas, yang dapat mencakup 

restorasi dan rehabilitasi hutan, upaya pelestarian satwa liar, ekowisata, upaya menjaga lingkungan 

dan hutan, serta aspek lainnya yang berkaitan tentang kehutanan khususnya di era pandemi. 

 

C. Persyaratan Peserta 

1. Peserta dapat berasal dari berbagai pihak (umum), yang terdiri dari individu/kelompok. 

2. Perserta wajib mengikuti akun Instagram @kifcjakarta dan @kementerianlhk 

 

D. Ketentuan Lomba 

1. Durasi video minimal 1 menit dan maksimal 3 menit, dapat berorintasi portrait ataupun 

landscape. 

2. Video yang didaftarkan harus dengan format (AVI, MOV, atau MP4) dengan resolusi tinggi. 

3. Konsep video dapat berupa video blog (vlog), animasi, dokumenter, infografis, film pendek, 

sinematik, dll. 

4. Bahasa yang digunakan (suara latar atau narasi) dalam video adalah Bahasa Inggris. Jika 

terdapat bahasa lain, peserta wajib menambahkan subtitle pada videonya. 

5. Karya video merupakan karya asli peserta tanpa tanda air (watermark) dan belum pernah 

diikutsertakan dalam perlombaan manapun. 

6. Stock shot bisa berasal dari berbagai sumber (setelah mendapat izin dari pemilik) dengan 

maksimal 30% dari karya video, serta wajib mencantumkan sumbernya pada video. 

7. Video tidak mengandung unsur SARA, kekerasan, dan pornografi. 

8. Setiap peserta telah mengetahui dan setuju bahwa KIFC diizinkan untuk menerima data dan 

video yang didaftarkan. KIFC berhak menggunakan video yang telah didaftarkan untuk kegiatan 

promosi, publikasi, dan keperluan lainnya (selain kepentingan komersil) dengan tetap 

menghargai hak cipta pemilik video.  

9. Setiap peserta yang mendaftar setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 
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E. Mekanisme Pendaftaran 

1. Pendaftaran lomba ini tidak dipungut biaya (gratis). 

2. Setiap peserta hanya dapat mengikutsertakan maksimal satu karya video. 

3. Peserta dapat mendaftarkan diri dan mengumpulkan hasil karya video melalui formulir online 

bit.ly/VideoContestKIFC 

4. Video dengan resolusi tinggi wajib diunggah di google drive peserta dengan link yang 

dilampirkan pada formulir online pada poin E.3. 

5. Video yang didaftarkan wajib diunggah melalui Instagram peserta (pastikan akun tidak di privat) 

dan mention akun @kifcjakarta dan @kementerianlhk. Peserta wajib melengkapi video dengan 

judul video dan caption menarik, serta menambahkan tagar (#) koreaindonesia, KLHK, MenLHK, 

10thanniversarykifc, satudekadekifc, greenpartnerhsip, greenfuture, SobatHijau. 

 

F. Aspek Penilaian 

• Kesesuaian dengan tema 

• Pesan yang tervisualisasikan 

• Keunikan dan Kreatifitas 

• Kualitas dan Teknik Video 

 

G. Waktu Pelaksanaan 

• Pendaftaran dan Pengumpulan Video :  11 Juni – 11 Juli 2021 

• Penilaian Video    :  13-16 Juli 2021 

• Vote Instagram    :  19-21 Juli 2021 

• Pengumuman Pemenang   :  22 Juli 2021 

 

H. Penentuan Pemenang 

1. Panitia akan menentukan empat orang pemenang dengan rincian sebagai berikut: 

- Juara Umum  

Terdiri dari tiga juara yang ditentukan berdasarkan penilaian juri. 

- Juara Favorit 

Terdiri dari satu juara (selain juara umum) yang ditentukan berdasarkan jumlah like terbanyak 

di Instagram @kifcjakarta 

*Panitia dan juri hanya memilih 5 kandidat juara favorit untuk dinominasikan 

2. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak dan dapat diganggu gugat, serta berhak 

mendiskualifikasi peserta dan/atau pemenang yang melanggar dan tidak memenuhi peraturan 

yang berlaku. 

3. Pemenang lomba akan diumumkan pada acara perayaan Satu Dekade KIFC dan melalui media 

KIFC (Instagram dan website). 

 

I. Hadiah 

Total hadiah adalah Rp27.000.000 untuk empat pemenang dengan rincian sebagai berikut: 

• Juara 1 :  Rp10.000.000 + Suvenir + Sertifikat 

• Juara 2 :  Rp8.000.000 + Suvenir + Sertifikat 

• Juara 3 :  Rp6.000.000 + Suvenir + Sertifikat 

• Juara Favorit :  Rp3.000.000 + Suvenir + Sertifikat 
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J. Informasi 

Narahubung :  Pandu (+62 811 1134 354) 

Instagram  :  @kifcjakarta 

Email  :  kifc714@gmail.com 


