
CREATIVE CHALLENGE 

“KITA KEREN TANPA ROKOK” 

 

Jambore Pionir Muda “Kita Keren Tanpa Rokok”merupakan kegiatan yang diselenggarakan 

sejalan dengan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) dan Hari Anak Nasional 

2021 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian anak dan remaja akan 

bahaya dampak rokok dan menjadi Agent of Change perilaku merokok di kalangan sebaya, 

keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan organisasi anak dibawah binaan 

Kementerian PPPA, Kemendikbudristek dan BKKBN seperti Forum Anak Nasional, Forum 

OSIS Nasional, Generasi Berencana dan Pramuka.  

 

Kegiatan yang terdiri dari rangkaian sebagai berikut :  

1. Ideathon Pionir Muda (12 – 13 Juni 2021) 

2. Creative Challenge (14 – 27 Juni 2021) 

3. Acara Puncak Jambore Pionir Muda (6 Juli 2021) 

 

Creative Challenge merupakan ajang kampanye kreatif dimana para pionir dapat 

menyampaikan keresahan mereka terkait masalah rokok melalui media sosial. Anak dan 

remaja di seluruh Indonesia dapat mengikuti kegiatan ini dengan mengirimkan karya kreatif 

terbaiknya paling lambat tanggal 27 Juni 2021. 

 

SYARAT DAN KETENTUAN  

1. Diikuti oleh usia 13 – 20 tahun di seluruh Indonesia secara perseorangan maupun 

kelompok. 

2. Tidak mengandung unsur SARA, pornografi, dan kekerasan. 

3. Menerapkan protokol kesehatan selama proses pembuatan karya. 

4. Peserta melakukan pendaftaran melalui tautan 

bit.ly/CreativeChallengeJamborePionerMuda  

5. Karya dikirimkan dalam  format png/jpeg/mp3/mp4 file dengan durasi maksimal 3 menit/ 

500 mb. 

6. Peserta hanya bisa memilih salah satu kategori challenge, yaitu : 

- Aplikasi Video (Youtube, Instagram, filter, Tik tok) 

- Puisi  

- Surat Terbuka  

- Cover lagu  

7. Mengirimkan karya berupa tautan googledrive yang bisa diakses melalui 

http://bit.lt/KITAKERENTANPAROKOK   

8. Karya diposting di masing-masing Instagram dan berikan caption menarik serta follow 

dan  mention IG @p2ptmkemkesri dengan tagar #jamborepionirmuda2021 

#kitakerentanparokok 

9. Keputusan karya terpilih ditetapkan dewan juri tidak dapat diganggu gugat dan hasil karya 

menjadi milik panitia. 

10. Karya terpilih akan diumumkan pada acara puncak Jambore Pionir Muda “Kita Keren 

Tanpa Rokok” pada 6 Julli 2021. 

 

Kriteria penilaian  

1. Kesesuaian konten dengan topik 

2. Kreatifitas dan inovasi konten. 

 

CP : Rindu (08568347733) & Mutia (087841286066) 

http://bit.ly/CreativeChallengeJamborePionerMuda
http://bit.lt/KITAKERENTANPAROKOK

