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KERANGKA ACUAN 
LOMBA DESAIN POSTER 

 

“Hutan Lestari dan Masa Depan” 
 

 

Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) merupakan organisasi yang 
dibentuk oleh Korea Forest Service (KFS) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) dengan tugas utama untuk memfasilitasi dan memperkuat kerjasama kehutanan 
antara Korea dan Indonesia. Pelibatan generasi muda dalam bidang kehutanan, serta upaya 
mitigasi perubahan iklim melalui restorasi ekosistem hutan untuk menjamin kelestariannya di 
masa mendatang, merupakan salah satu fokus kerjasama prioritas dari kedua negara. 

 
 

KIFC menyelenggarakan lomba desain poster, sebagai salah satu rangkaian kegiatan 
dalam peringatan Hari Hutan Internasional (HHI) 2022, serta dalam rangka mendukung 
pelaksanaan World Forestry Congress (WFC) di Korea dan G20 Presidency of Indonesia. 
Selanjutnya, KIFC mengajak semua kalangan, khususnya generasi muda, untuk turut 
berpartisipasi dalam lomba desain poster bertemakan “Hutan Lestari dan Masa Depan”. 
 
A. Kategori Sub-Tema 

1. Hutan untuk Kehidupan 
2. Gambut dan/atau Mangrove Lestari untuk Masa Depan 

 
B. Syarat dan Ketentuan Lomba 

1. Pendaftaran lomba ini tanpa dipungut biaya apapun (gratis). 
2. Lomba ini terbuka untuk semua kalangan tanpa ada batasan umur. 
3. Kriteria desain poster: 

• Ukuran A3 dan DPI 300 dengan orientasi portrait. 
• Karya wajib dikumpulkan dalam format JPEG/PNG/PDF. 
• Ukuran file maksimal 10MB. 
• Peserta dapat mencantumkan kalimat/narasi/tagline kreatif sesuai dengan tema 

dan sub-tema lomba. 
• Tidak diperkenankan mencantumkan identitas peserta / watermark pada karya. 
• Wajib mencantumkan logo KIFC pada pojok kanan atas karya. Logo dapat diakses 

melalui www.kifcjakarta.org/logo/. 
• Karya tidak mengantung SARA dan pornografi. 

4. Setiap peserta dapat mengirim maksimal 3 (tiga) karya poster, dengan ketentuan 
hanya salah satu karya yang dapat menjadi pemenang. 

5. Peserta wajib mengikuti akun Instagram @kementerianlhk dan @kifcjakarta 
6. Hasil karya wajib diunggah melalui Instagram dengan mencantumkan judul dan 

caption menarik, serta hashtag #LombaPosterKIFC2022 #HariHutanSedunia 
#WFC2021 #G20Indonesia #KoreaIndonesia dan mention akun @kementerianlhk  
dan @kifcjakarta, serta 3 (tiga) orang teman. Akun peserta tidak boleh di-private. 

7. Karya yang didaftarkan adalah hak milik pendaftar. KIFC diizinkan utuk menerima data 
dan karya yang didaftarkan. KIFC berhak menggunakan karya yang didaftarkan untuk 
kegiatan promosi, publikasi, dan lainnya tanpa unsur monetisasi. 

8. Pendaftaran dan pengumpulan karya dapat diakses melalui 
bit.ly/LombaPosterKIFC. 
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C. Ketentuan Penjurian 
1. Kriteria penialaian: 

a. Karya dapat dalam bentuk semua desain poster kreatif (poster informasi/infografis, 
ajakan, campaign, dll.)  

b. Penilaian Karya: 
• Peserta juara umum (1, 2, dan 3) untuk setiap kategori ditentukan oleh dewan 

juri berdasarkan pada kesesuaian dengan tema/sub-tema, ide/gagasan, 
keunikan karya, informatif dan komunikatif. 

• Terdapat 3 juara favorit untuk setiap kategori yang ditentukan berdasarkan likes 
terbanyak pada karya yang diunggah melalui Instagram peserta. 

• Peserta yang telah menjadi juara umum tidak dapat menjadi juara favorit. 
2. Dewan juri terdiri dari perwakilan: 

> Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian LHK 
> Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian LHK 
> Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) 

3. Pengumuman juara akan diumumkan melalui sosial media KIFC dan KLHK. 
4. Keputusan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, serta berhak 

mendiskualifikasi peserta dan/atau pemenang yang melanggar ketentuan yang 
berlaku. 
 

D. Hadiah Lomba 
• Kategori Sub-Tema 1: Hutan untuk Kehidupan 

> Juara 1 : Rp5.000.000 + Sertifikat + Suvenir 
> Juara 2 : Rp4.000.000 + Sertifikat + Suvenir 
> Juara 3 : Rp3.000.000 + Sertifikat + Suvenir 
> Juara Favorit sebanyak 3 pemenang : Rp1.000.000 + Sertifikat + Suvenir 

  
 
 

• Kategori Sub-Tema 2: Gambut dan/atau Mangrove Lestari untuk Masa Depan 
> Juara 1 : Rp5.000.000 + Sertifikat + Suvenir 
> Juara 2 : Rp4.000.000 + Sertifikat + Suvenir 
> Juara 3 : Rp3.000.000 + Sertifikat + Suvenir 
> Juara Favorit sebanyak 3 pemenang : Rp1.000.000 + Sertifikat + Suvenir 

 
E. Tata Waktu Pelaksanaan 

• Pendaftaran dan Pengumpulan Karya : 15 Maret – 10 April 2022 
• Penilaian Karya : 13 – 14 April 2022 
• Pengumuman Pemenang : 20 April 2022 


