
Term of Reference (TOR)
Rangkaian Kegiatan Pendukung

Seminar Internasional Literasi Sejarah Kebencanaan

Latar Belakang
Sejak tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya

mendorong terwujudnya Literasi Sejarah Kebencanaan Indonesia untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang risiko bencana berdasarkan sejarah kebencanaan di
Indonesia. Literasi sejarah kebencanaan mencakup berbagai hal terkait sejarah kebencanaan
di Indonesia. Misalnya pengenalan tentang potensi bencana yang ada di sekitar masyarakat,
deskripsi bencana yang pernah terjadi di masa lalu, bentuk antisipasi masyarakat ragam
potensi bahaya alam (natural hazard) beserta pengenalan tanda-tanda bahaya alam di masa
lalu, memahami tanda-tanda bencana, mitigasi bencana pada masyarakat di berbagai daerah
di masa lalu, dampak bencana bagi masyarakat lokal, serta bagaimana adaptasi masyarakat
terhadap bencana yang terjadi secara berulang di berbagai daerah, cara penanganan dalam
kondisi bencana, serta bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana. Dengan demikian,
meskipun peristiwa bencana tidak dapat diprediksi, namun kejadian bencana di masa lalu
dapat lebih dipahami dan diminimalisir dampaknya dengan mempelajari sejarah kebencanaan
di Indonesia, dan mempertimbangkannya dalam mengambil keputusan.

Dalam rangka penyadartahuan masyarakat khususnya meningkatkan kesadaran
generasi muda mengenai literasi sejarah kebencanaan maka diperlukan media yang sesuai
dan disukai serta mudah dipahami. Pada era digital seperti saat ini, penyebarluasan informasi
berbasis digital menjadi medium yang mudah dipahami dan diterima khalayak umum. Media
digital berbasis kreativitas menjadi produk yang mudah disebarluaskan melalui portal-portal
yang tersedia secara gratis. BNPB menyelenggarakan beberapa kegiatan lomba terkait
Literasi Sejarah Kebencanaan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya mempelajari atau mengetahui sejarah kebencanaan dan mendorong
kreativitas masyarakat dalam menerjemahkan informasi tersebut ke dalam sebuah karya.

Tujuan
Tujuan dari Lomba Literasi Sejarah Kebencanaan ini adalah:

1. Meningkatkan peran masyarakat mulai dari anak dengan jenjang Sekolah Dasar,
mahasiswa hingga masyarakat umum.

2. Mendorong kreativitas dan pemahaman masyarakat terkait literasi sejarah
kebencanaan, supaya literasi sejarah kebencanaan dapat tersebar semakin luas.

Tema
“Menelusuri Jejak, Meneguhkan Pijak, Literasi Sejarah Kebencanaan sebagai Warisan

Ketangguhan Masa Lalu, Kini, dan Nanti.”



Jenis Kegiatan
Lomba ini terdiri dari empat kategori, yaitu:

1. Lomba Penulisan Artikel Literasi Sejarah Kebencanaan untuk setingkat SD yang
didampingi oleh guru kelas/guru sejarah di sekolahnya.

2. Lomba Penulisan Artikel Literasi Sejarah Kebencanaan untuk masyarakat umum.
3. Lomba Poster Ilmiah Digital Literasi Sejarah Kebencanaan.
4. Lomba Story Maps Literasi Sejarah Kebencanaan.

Ketentuan Umum:
● Karya asli peserta, bukan meniru/menjiplak desain yang sudah ada.
● Panitia tidak bertanggung jawab apabila ada klaim dari pihak lain atas ketidak

orisinilan karya atau plagiarisme.
● Tidak mengandung unsur pornografi dan isu SARA.
● Peserta wajib membuat narasi latar belakang/cerita atas poster yang dibuatnya.
● Karya belum pernah dipublikasikan pada media manapun.
● Keputusan penetapan pemenang tidak dapat diganggu gugat.
● Hak Cipta atas karya yang ditetapkan sebagai pemenang sepenuhnya menjadi milik

BNPB.

Sifat Kegiatan dan Kompensasi
Seluruh kegiatan ini tidak dipungut biaya apapun. Setiap peserta akan mendapatkan
e-sertifikat, sedangkan untuk hadiah pemenang akan dijelaskan pada ketentuan kompetisi.

Waktu Kegiatan
Lomba akan diselenggarakan mulai 23 Agustus 2021 hingga 10 Oktober 2021, dengan
rincian jadwal sebagai berikut:

Pengumuman pemenang via email dan media sosial.
Info lebih lanjut:

https://www.instagram.com/bnpb_indonesia/

direktorat.sistempb@bnpb.go.id cc dit.sistempb.bnpb@gmail.com

Hadiah:
- Publikasi hasil karya dalam website http://sejarah.dibi.bnpb.go.id/
- Merchandise
- Akses materi seminar
- e-Sertifikat
- Uang pembinaan

https://www.instagram.com/bnpb_indonesia/
mailto:direktorat.sistempb@bnpb.go.id
mailto:dit.sistempb.bnpb@gmail.com
http://sejarah.dibi.bnpb.go.id/


Poster Kegiatan







KETENTUAN LOMBA:
ARTIKEL SEJARAH KEBENCANAAN

Kegiatan Lomba Artikel Sejarah Kebencanaan ini dibuka dengan 2 kategori, yaitu
untuk siswa/i kelas 4-6 Sekolah Dasar yang didampingi oleh satu orang Guru Sejarah di
sekolahnya dan masyarakat umum di Indonesia.

Syarat dan Ketentuan:
● Peserta diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu karya.
● Penulis wajib mencantumkan sumber bila mengutip suatu data.
● Penulis dapat melampirkan foto/gambar pendukung dengan mencantumkan sumber.
● Artikel ditulis dengan huruf Arial font 11 dengan ukuran kertas A4.
● Margin (garis): atas, bawah, samping kiri, samping kanan (semua sisi) 3cm atau 1,18

inchi.
● Panjang tulisan 500-1000 kata.
● Artikel menggunakan bahasa Indonesia populer dan tidak menggunakan terminologi

ilmiah.
● Pendaftaran untuk kategori umum dapat dilakukan melalui

http://sejarah.dibi.bnpb.go.id/
● Untuk kategori siswa/i SD artikel dapat juga dikirimkan melalui email

direktorat.sistempb@bnpb.go.id dengan cc ke dit.sistempb.bnpb@gmail.com dengan
subject Lomba Artikel Kategori SD. Selain itu, diwajibkan juga melampirkan data
peserta, nomor telepon, email, scan kartu pelajar, scan kartu identitas guru
pendamping.

Kriteria Seleksi Short list (Semua Kategori):
● Kesesuaian Administrasi.

Kriteria Penilaian (Semua Kategori):

Unsur Penilaian Bobot Penilaian

Kesesuaian dengan tema (keselarasan dan fokus tulisan seputar
tema besar yang ditentukan).

30%

Gaya penulisan (alur penulisan, diksi, dan tata bahasa) mudah
dipahami.

30%

Kualitas dan value artikel (Kedalaman, kemenarikan, dan nilai
guna yang dimiliki artikel).

40%

TOTAL PENILAIAN 100%

mailto:direktorat.sistempb@bnpb.go.id
mailto:dit.sistempb.bnpb@gmail.com


KETENTUAN LOMBA:
POSTER ILMIAH DIGITAL SEJARAH KEBENCANAAN

Kegiatan Lomba Poster Ilmiah Digital Sejarah Kebencanaan ini dibuka untuk
mahasiswa aktif di semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia.

Syarat & Ketentuan:
● Peserta diperbolehkan untuk mengikuti lomba secara individu maupun tim (2 orang).
● Peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 poster.
● Penulis wajib mencantumkan sumber bila mengutip suatu data dan peta.
● Poster didesain secara digital.
● Desain dapat menggunakan gambar, diagram, infografis, peta, dan bentuk ilustrasi

lainnya.
● Format: Ukuran A3, .jpg, resolusi 150 dpi.
● Karya dibuat dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD.
● Peserta dapat mengumpulkan melalui Portal Literasi Sejarah Bencana

http://sejarah.dibi.bnpb.go.id/

Kriteria Seleksi Short list:
● Kesesuaian Administrasi.

Kriteria Penilaian:

Unsur Penilaian Bobot Penilaian

Kesesuaian karya dengan tema; orisinalitas 15%

Kejelasan pesan yang disampaikan 35%

Kreativitas; Desain. 30%

Keindahan (Estetika dan tata letak) 20%

TOTAL PENILAIAN 100%

http://sejarah.dibi.bnpb.go.id/


KETENTUAN LOMBA:
STORY MAP SEJARAH KEBENCANAAN

Kegiatan Lomba Story Map ini dibuka secara bebas untuk mahasiswa/i di Indonesia.
Peserta lomba dapat berupa tim (maksimal 3 orang) ataupun individu.

Syarat & Ketentuan:
● Peserta diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu karya.
● Penulis wajib mencantumkan sumber bila mengutip suatu data dan peta.
● Deskripsi yang ditulis di Narasi Story Map menggunakan Bahasa Indonesia (Bahasa

Inggris diperbolehkan).
● Story Map dapat dibuat menggunakan platform ArcGIS Story Map

https://storymaps.arcgis.com/ atau StoryMap JS https://storymap.knightlab.com/
● Peserta diharapkan dapat mengumpulkan link Story Map yang sudah dipublikasikan

melalui Portal Literasi Sejarah Bencana http://sejarah.dibi.bnpb.go.id/

Substansi Story Map:
● Judul dan materi tulisan sejalan dengan tema.
● Nama pembuat Story Map.
● Story Map yang dibuat dapat menyampaikan isi cerita beserta pesan dari cerita

tersebut menggunakan media peta dan berbagai unsur multimedia pendukung seperti
narasi, gambar, video, dan audio.

● Credit.

Kriteria Seleksi Short list:
● Kesesuaian Administrasi.

Kriteria Penilaian:

Unsur Penilaian Bobot Penilaian

Kesesuaian substansi yang sudah ditetapkan. 20%

Desain kartografi peta web menarik dan clean 20%

Gaya bahasa yang mudah dimengerti 10%

Keberagaman kombinasi elemen multimedia (narasi, gambar,
video, dan audio suara); semakin banyak variasi elemen
multimedia akan menjadi nilai tambahan.

20%

Peta dan elemen multimedia dapat menyampaikan pesan dari
cerita yang diangkat

30%

TOTAL PENILAIAN 100%

https://storymaps.arcgis.com/
https://storymap.knightlab.com/
http://sejarah.dibi.bnpb.go.id/

