
Dalam rangka Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PESONA) tahun 2019, Direktorat Kemitraan Lingkungan Direktorat Jenderal Perhutanan 
Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama dengan World Resources 
Institute Indonesia menyelenggarakan lomba Vlog on the Spot dengan tema “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera”.

LOMBA VLOG ON THE SPOT
“HUTAN LESTARI, MASYARAKAT SEJAHTERA”

Syarat peserta:
• Peserta tidak dipungut biaya (GRATIS)
• Lomba terbuka untuk pelajar, mahasiswa, dan umum, 
  berusia 17-25 tahun
• Peserta merupakan Warga Negara Indonesia

Tata cara lomba:
• Pengambilan video dilakukan • Pengambilan video dilakukan on the spot di lokasi Festival 
  PESONA 2019 di Gedung Manggala Wanabakti pada jam 
  08.00 – 17.00 WIB.
• Video berdurasi maksimal 1 menit
• Setiap peserta bisa mengirimkan maksimal 3 karya video
• Konten video harus orisinal, tidak melanggar hukum/aturan 
  berlaku, tidak mengandung SARA, dan tidak ada unsur pornografi, 
  serta tidak pernah dilombakan sebelumnya atau sedang   serta tidak pernah dilombakan sebelumnya atau sedang 
  mengikuti perlombaan lain.
• Video diunggah ke Instagram dan/atau YouTube pribadi peserta 
  dengan tagar #unjukkerjaPS #FestivalPESONA2019 
  #HutanLestariMasyarakatSejahtera #PerhutananSosial
• Peserta mengirimkan tautan Instagram dan/atau YouTube ke 
  email lombavlogpesona@gmail.com paling lambat tanggal 
  27 November 2019 pukul 21.00 WIB.  27 November 2019 pukul 21.00 WIB.

Berkunjung ke Hutan Adat Suku Badui dan sertifikat
untuk 2 orang pemenang

Hadiah:

• Peserta mendaftarkan diri secara online di   
  bit.ly/daftar-lomba-vlog-pesona-2019 pada 15-27 November 2019.
• Peserta melakukan konfirmasi kehadiran di booth WRI Indonesia 
  di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, tanggal 27 November 2019.

• Semua hasil karya yang telah didaftarkan menjadi milik Panitia. 
  Panitia berhak menggunakan karya video tersebut untuk 
  kepentingan panitia dengan tetap  mencantumkan kredit yang   kepentingan panitia dengan tetap  mencantumkan kredit yang 
  sesuai.
• Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat 
  diganggu gugat.
• Jika ada pelanggaran di kemudian hari maka juri berhak mengubah   
  keputusannya dan menetapkan keputusan lebih lanjut.
• Dengan mendaftarkan vlog, berarti Anda setuju dengan syarat dan 
  ketentuan yang berlaku.  ketentuan yang berlaku.
• Pemenang akan diumumkan di acara Festival PESONA 2019 hari 
  kedua, 28 November 2019, pukul 09.00 WIB, bertempat di Auditorium 
  Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti.

  Info selengkapnya di bit.ly/lomba-vlog-pesona-2019
  Kontak: Umi Purnamasari (Umi.Purnamasari@wri.org)


