
     
 
 
 

Lomba Presentasi Siswa SMP: IDEA COMPETITION “Save the Earth!” 
 
A. Latar Belakang 

Isu lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan 
dari  permasalahan lingkungan tersebut meluas dan menjadi masalah global. Isu lingkungan global mulai 
muncul dalam berberapa dekade belakangan ini. Kerusakan tersebut memunculkan kembali kesadaran 
manusia akan pentingnya menjaga lingkungan. Isu lingkungan global yang paling sering terjadi dan yang 
paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global.  

Pemanasan global atau yang sering kita sebut global warming adalah adanya proses peningkatan 
suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global atau  global warming  menjadi isu 
global mutakhir terkait lingkungan hidup dimana pencemaran dan pengrusakan terhadap lingkungan 
dianggap sebagai faktor  penyebab hilangnya sifat kealamiahan bumi akibat pemanasan global. Dunia pun 
menyadari untuk melakukan upaya keras mengingat semakin terancamnya eksistensi kehidupan. 

Di Indonesia, isu lingkungan yang sering terjadi yaitu polusi, perubahan iklim, penipisan sumber daya 
alam, pembuangan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, deforestasi atau penggundulan hutan, 
fenomena pengasaman laut, penipisan lapisan ozon dan lain – lain. Hal – hal tersebut masih diremehkan dan 
oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, peserta diharapkan membuat ide kampanye yang bisa memberikan 
awareness terutama bagi generasi muda untuk bergerak dan melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan 
lingkungan. 

B. Target Peserta 
1. Usia remaja, 14 s.d. 18 tahun 
2. Pelajar  
3. Tinggal di lingkungan urban 
4. Pengguna media digital 

 
C. Lomba Presentasi 

Buatlah presentasi kreatif yang menggerakan para remaja untuk peduli dan melestarikan lingkungan 
sekitarnya. Pilih kategori pelestarian lingkungan antara lain: 
a. Air (Laut, Banjir, dll.)  b.Udara (Polusi, Efek Rumah Kaca, dll.)  c.Tanah (Hutan, Reboisasi, dll.) 

 
D. Pesan dari Tema Kegiatan 

“Kita perlu melestarikan lingkungan dan itu dimulai dari kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari di 
lingkungan sekitar kita” 

 
E. Sikap dan Nada Presentasi 

1. Encouraging   2. Caring   3. Fun 
 
F. Kriteria Penilaian 

1. Isi   2. Bahasa   3. Penyampaian   4. Penampilan 
 
G. Syarat dan Ketentuan 

1. Tiap tim terdiri atas 2 - 3 siswa SMP dengan komposisi anggota bebas, boleh laki-laki atau 
perempuan.  

2.  Setiap sekolah diperkenankan mengirimkan lebih dari satu tim. Setiap tim hanya diizinkan 
mengirimkan 1 (satu) karya saja. 

3.  Karya berupa presentasi PowerPoint dengan durasi maksimal 10 (sepuluh) menit. 
4.  Slide pertama meliputi nama tim, nama anggota tim, judul karya, serta logo Science Film Festival 

yang dapat diunduh di bit.ly/SFF2019Campaign. 
5.  Karya harus orisinal, belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diajukan pada kompetisi   

mana pun. 
6.  Karya peserta dikumpulkan selambatnya tanggal 4 November 2019, dalam bentuk berkas lunak  

(softcopy pdf) dan dikirim melalui email sciencefilmfestival.sby@gmail.com dengan subjek 
SFF2019_NamaTim_NamaKarya.  Contoh: SFF2019_BiruLaut_BestBuddies. 

7.  Finalis akan diumumkan pada tanggal 5 November 2019, dan akan mempresentasikan karyanya 
pada tanggal 7 November 2019, pukul 10:00 WIB di Auditorium EH Lantai 2, Universitas 
Kristen Petra, Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya. 

 
Contact Person: Billy Setyadi –  WA 085707907848  /    Yuriko Virginia – WA 082292332757 
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