
TATA CARA LOMBA GAMBAR

Dalam rangka mendukung acara Peringatan Hari Air Dunia ke- 30, akan dilaksanakan Lomba 
Gambar Tingkat SD/Sederajat dengan Tema :

“MELESTARIKAN AIR TANAH AGAR BERKESINAMBUNGAN” 

Tema tersebut menitikberatkan pada isu krisis Air Tanah. Air tanah tidak terlihat, tapi dampaknya 
terlihat dimana-mana. Saat perubahan iklim semakin buruk, air tanah akan menjadi semakin kritis. 
Kita perlu bekerjasama untuk mengelola sumber daya yang berharga ini secara berkelanjutan.

Air minum dan sanitasi kita, persediaan makanan dan lingkungan alam kita – semua ini 
bergantung pada air tanah. 

Air tanah sangat penting untuk fungsi ekosistem yang sehat, seperti lahan basah. Di daerah delta 
dan pesisir, air tanah juga menjamin stabilitas tanah dan mencegah intrusi air laut di bawah tanah.

Air tanah selalu sangat penting bagi masyarakat dan ekosistem. Maka kita perlu berupaya 
memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi Air Tanah agar senantiasa 
tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, 
baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, disampaikan ketentuan dan persyaratan yang dimaksud sebagai 
berikut :

1. Dengan mengikuti himbauan pemerintah untuk membatasi segala kegiatan terkait masa 
pandemi Covid-19, maka untuk pelaksanaan kegiatan lomba tersebut dilakukan dengan cara 
peserta mengikuti Lomba Gambar dari tempat masing masing, kemudian peserta lomba 
gambar mengirimkan hasil karyanya kepada Tim Juri Penilaian Lomba Gambar.

2. Lomba Gambar diikuti oleh peserta Tingkat Sekolah Dasar Klas III s/d VI.
3. Peserta lomba gambar dapat mendaftar ke panitia lomba gambar melalui tautan 

http://s.id/daftarlombagambar22
4. Setelah mendaftar, wali / guru peserta konfirmasi melalui kontak person : 

Burhan Sidqi, ST (081288341321) 
Muhammad Nur Iksan, A.md (081548945201) 
Pendaftaran paling lambat diterima panitia lomba pada Tanggal 11 April 2022.

5. Jumlah peserta masing-masing sekolah bisa lebih dari 1 (satu) orang peserta atau maksimal 
5 (lima) orang peserta;

6. Menggunakan ukuran kertas A3.
7. Lomba gambar menggunakan media bebas (cat air, pastel, pensil warna dll);
8. Wali / guru peserta lomba diwajibkan mengambil video pada saat peserta membuat gambar 

dengan durasi 30-60 menit dengan rincian 10-20 menit masing-masing untuk sketsa awal, 
mewarnai dan finishing dengan kapasitas maksimal video 500 Mb.

9. Pengambilan video wajib menampilkan peserta pada saat proses pengerjaan gambar 
dengan jarak pengambilan video 1-2 m dari peserta.

10. Di akhir video peserta wajib menampilkan hasil akhir dari gambar yang dibuat dan difoto.
11. Identitas dan atribut peserta (Judul, Nama Peserta, Alamat Sekolah dan Alamat Rumah) di 

tulis di balik kertas gambar.
12. Setelah selesai peserta segera mengirimkan hasil karya dan Surat Keterangan dari sekolah 

kepada Panitia Lomba Gambar Hari Air Dunia Tahun 2022.

http://s.id/daftarlombagambar22


13. Video dan foto dapat dikirimkan bersamaan dengan hasil karya melalui USB Flashdrive

atau melalui media penyimpanan daring yang disediakan panitia lomba yaitu dengan 
mengunggah file video dan foto melalui tautan http://s.id/videolombagambar22 .

14. Dimohon untuk mencantumkan Nama Guru/Nama Wali Murid, Alamat Sekolah, Alamat 
Rumah, No.HP/Tlp di selembar kertas yang disertakan dalam amplop pengiriman hasil 
karya/hasil gambar peserta.

15. Hasil Karya/Hasil Gambar yang telah diketahui oleh sekolah, dikirim atau diantar ke 
sekretariat lomba gambar dengan alamat :
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Cq. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sungai Bendungan dan Pantai
Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang

16. Batas Akhir Penerimaan Hasil Karya tanggal 20 April 2022, dalam sampul tertutup dengan 
diberi tulisan Lomba Gambar HAD 2022 dikiri atas bagian depan sampul surat.

17. Panitia lomba berhak mendiskualifikasi karya yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (poin 
6-16).

18. Hasil penilaian lomba gambar oleh Tim Juri, tidak dapat diganggu gugat.
19. Masing-masing Juara I, II dan III serta Juara Harapan I, II dan III akan memperoleh hadiah 

Uang Pembinaan, Piala Gubernur dan Piagam Penghargaan.
20. Keterangan lomba lebih lanjut dan pengumuman hasil lomba dapat diakses melalui website:

http://pusdataru.jatengprov.go.id.

21. Pelaksanaan penjurian Lomba Gambar pada tanggal 26 April 2022.

22. Pengumuman pemenang Lomba Gambar pada tanggal 29 April 2022.

23. Penyerahan hadiah lomba gambar akan diterimakan pada bulan Mei 2022.

 

http://s.id/videolombagambar22

