
Lomba Microblogging
Tema (pilih salah satu)

1. Potensi Indonesia untuk bebas emisi karbon di tahun 2050
2. Mempromosikan pemanfaatan energi rendah emisi dan dampaknya (misalnya  energi terbarukan, efisiensi 

energi, konservasi energi)
3. Dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan masyarakat (misalnya gaya hidup, ekonomi, kesehatan, 

dan lainnya)
4. Tindakan sosial atau individu untuk mengatasi perubahan iklim (misalnya cara mengurangi jejak karbon atau 

memiliki gaya hidup rendah karbon)

Syarat dan Ketentuan

1. Lomba microblogging berlangsung pada tanggal Aug 17 - Sept 3.

2. Batas akhir pengumpulan karya 3 September 2021

3. Akun media sosial peserta harus bukan private account

4. Peserta melakukan pendaftaran pada link ietd.info/ideathon2021-microblog

5. Bagi peserta yang hasil karyanya memuat foto/design/poster wajib mengunggahnya pada link pendaftaran 
dengan format .jpg

6. Bagi peserta yang hasil karyanya berupa utas, wajib mengunggah hasil karyanya pada link pendaftaran 
dengan format .doc atau .docx

7. Peserta wajib menandatangani surat keaslian karya (sesuai template di halaman lomba) sebelum 
mengunggah hasil karya

8. Peserta wajib menandai (tag) media sosial IESR pada karya microbloggingnya sesuai jenis media sosial yang 
dipilih dalam mengikuti kompetisi (Instagram, Facebook dan Twitter) 

9. Hasil karya tidak boleh berupa salinan, tidak boleh mengandung materi dan/atau konten pihak ketiga apa 
pun yang anda tidak memiliki izin untuk menggunakannya, tidak boleh mempromosikan barang atau jasa 
apa pun, dan tidak boleh mendorong perilaku yang tidak pantas atau berbahaya, atau cabul, memfitnah, 
tidak menyenangkan, menyinggung, atau melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, atau melanggar 
kewajiban kerahasiaan apa pun yang anda miliki kepada pihak ketiga

10. Peserta membuat maksimal 10 slides dalam satu postingan (kiriman) di Instagram atau Facebook atau 
maksimal 10 cuitan (tweet) dalam 1 utas di Twitter

11. Minimal mengutip 1 kajian/publikasi Institute for Essential Services Reform (IESR) sebagai sumber di setiap 
posting atau utas

12. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 2 posting atau utas dengan tema berbeda

13. Peserta yang memuat postingan atau utas yang berisi foto atau gambar harus memastikan tidak ada 
pelanggaran hak cipta dan mencantumkan sumber foto atau gambar tersebut.

14. Keterangan postingan (caption) atau utas harus menyertakan hashtag #roadtoIETD dan #100persenET 

15. Hasil microblogging peserta akan dinilai berdasarkan kreativitas, akurasi informasi, jumlah suka/retweet

https://www.ietd.info/ideathon2021-microblog
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16. IESR berhak menggunakan artikel peserta (baik secara utuh maupun mengutip materi di dalamnya) sebagai 

bagian dari publikasi non-komersilnya, seperti penerbitan keperluan internal  (contohnya: annual report; 
kalender; infografis; brosur program atau informasi pelayanan) dan publikasi terbatas pada media sosial IESR 
dengan tetap mencantumkan nama penulis

17. Dengan mengirimkan artikel untuk mengikuti lomba ini, berarti peserta dianggap memahami dan mematuhi 
seluruh ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh panitia

18. Keputusan dewan juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak melayani korespondensi atau surat 
menyurat. 

19. Contoh produk microblogging: 
https://www.instagram.com/p/CP-unaWM5Gr/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

Ketentuan Hadiah

Juara I : Rp 4.000.000 + Sertifikat

Juara II : Rp 3.000.000 + Sertifikat

Juara III : Rp 2.000.000 + Sertifikat

Favorite 1: Rp 500.000 + Sertifikat

Favorite 2: Rp 500.000 + Sertifikat

https://www.instagram.com/p/CP-unaWM5Gr/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

