TENTANG YOUTH LEADER IN SUSTAINABILITY
Youth Leader in Sustainability merupakan kompetisi yang diadakan untuk mencari 3 orang mahasiswa
Indonesia dari seluruh Universitas di Indonesia untuk menjadi duta muda Indonesia untuk
mengedukasi konsumen Indonesia mengenai sustainability dan gaya hidup ramah lingkungan
termasuk kehadiran dan penggunaan produk-produk yang berasal dari kelapa sawit ramah sosial dan
ramah lingkungan.

PESERTA KOMPETISI
• Warga negara Indonesia berusia 18 – 24 tahun
 Mahasiswa aktif dari Universitas di seluruh Indonesia
 Pengguna aktif media sosial
 Peduli lingkungan dan kegiatan sosial

PERIODE KOMPETISI
Kompetisi diadakan dalam 2 tahap:
1) Tahap 1 yaitu periode 10 Januari 2017 – 24 April 2017
Dalam tahap ini akan dipilih 10 orang finalis. Seleksi dilakukan melalui aplikasi “Sustainability
Quest” yang dapat diakses melalui youthleader.rspo.org atau diunduh melalui Google and
Apple App Store.
Di dalam aplikasi Sustainability Quest, peserta perlu menyelesaikan tantangan yang ada di
dalam aplikasi ini untuk dapat poin, ajak teman-teman dan unggah idenya untuk ajak anak
muda Indonesia dukung sustainability dalam bentuk YouTube video.
2) Tahap 2 yaitu periode Mei 2017
10 Finalis akan diundang ke Jakarta untuk melalui proses seleksi tatap muka berupa:
wawancara, diskusi grup dan presentasi ide. Dari proses ini akan ditentukan 3 pemenang
Youth Leader in Sustainability.

APLIKASI SUSTAINABILITY QUEST
Sustainability Quest adalah aplikasi wajib yang digunakan dalam Tahap 1 kompetisi Youth Leader in
Sustainability. Aplikasi Sustainability Quest dapat diakses melalui youthleader.rspo.org atau diunduh
melalui Google and Apple App Store.

CARA BERPARTISIPASI
1. Unduh aplikasi Sustainability Quest
2. Mendaftar di aplikasi dan lihat panduannya
3. Bergabung di kompetisi Youth Leader in Sustainability di dalam Aplikasi
4. Pilih Kampus
5. Ikuti semua tantangan dan share ke media sosial dukungan dan pengetahuan dari aplikasi ini
dengan cara menekan tombol PLUS (+) dan dapatkan poin dengan cara:
o Check-in: Check in di berbagai lokasi untuk dapat pengetahuan baru
o Learn: Dapatkan pengetahuan mengenai sustainability dan sustainable palm oil
o Share: Berbagi di media sosial dan ajak teman-temanmu
o Selfie: Ikuti tantangan Selfie
6. Dalam tantangan CAMPAIGN: Masukkan link ide original kampanye sustainability yang kamu
buat dan sudah diunggah di akun Youtube milikmu

KRITERIA PEMENANG
Tahap 1
Dalam tahap ini kami mencari 10 FINALIS dimana penilaian akan berdasarkan:
 50% poin LEADERBOARD ditambah INFLUENCER INDEX di aplikasi Sustainability Quest
 50% dari IDE ORIGINAL KAMPANYE SUSTAINABILITY, yaitu berdasarkan originalitas ide,
kreativitas ide, dan potensi dampak program kampanye sosial media
Tahap 2
Ini adalah tahap FINAL untuk menentukan 3 ORANG PEMENANG untuk jadi Youth Leader on
Sustainability:
 40% dari WAWANCARA
 30% dari DISKUSI GRUP
 30% dari PRESENTASI IDE

PERHITUNGAN "INFLUENCER INDEX"
"Influencer Index" dihitung dengan cara:
+ Total poin kamu
+ 20% dari poin referal level pertama
+ 10 poin untuk setiap dukungan yang kamu dapat untuk ide original kampanye sustainability

HADIAH
3 orang pemenang YOUTH LEADER IN SUSTAINABILITY akan mendapat:
 Predikat "Youth Leader in Sustainability"
 Kesempatan magang selama 6 bulan di RSPO, WWF-Indonesia, The Body Shop® atau SINAR
MEADOW
 Kesempatan belajar dari berbagai figur dan organisasi di bidang sustainability
 Pendanaan ide kampanye medsos untuk konsumen Indonesia tentang Kelapa Sawit Ramah
Sosial dan Ramah Lingkungan untuk masing-masing Youth Leader senilai 10 juta Rupiah!
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JIKA SAYA BUKAN MAHASISWA, TETAPI MAU IKUT BERMAIN DALAM SUSTAINABILITY QUEST.
Kamu bisa tetap ikut bermain, namun tetap harus memilih kampus yang ingin kamu dukung. Setiap
poin yang didapatkan di dalam aplikasi ini akan menambah poin untuk Kampus.
Jika kamu mendaftar berdasarkan undangan dari temanmu (referal level pertama), maka 20% dari
poin yang kamu dapatkan akan menambah poin untuk teman yang mengundangmu.
Dalam hal ini kamu dapat membantu temanmu untuk menjadi pemenang serta menjadikan kampus
favoritmu sebagai poin tertinggi. Tetapi kamu tidak bisa menjadi pemenang Youth Leader in
Sustainability.

APABILA ADA MASALAH DALAM PENGGUNAAN APLIKASI SUSTAINABILITY QUEST
Silakan kirim pertanyaan melalui Bantuan yang berada di menu pilihan yang terletak di sebelah kanan
atas layar di dalam aplikasi.

PENYELENGGARA YOUTH LEADER IN SUSTAINABILITY
Kompetisi Youth Leader in Sustainability diselenggarakan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil
(RSPO) berkolaborasi dengan WWF-Indonesia, The Body Shop® dan SINAR MEADOW. Kegiatan ini juga
didukung oleh KampusUpdate sebagai media partner.

INFORMASI RAHASIA DAN PRIBADI
Informasi yang dikumpulkan dalam kompetisi ini hanya akan digunakan untuk penyelenggaraan
Kompetisi Youth Leader in Sustainability serta penyampaian informasi lainnya yang berkaitan dengan
Sustainability oleh RSPO selaku penyelenggara dan tidak akan diberikan ke pihak lain.

UNTUK PERTANYAAN & INFORMASI TERKINI TERKAIT YOUTH LEADER IN SUSTAINABILITY
Follow akun sosial media:
Facebook: Youth Leader in Sustainability
Instagram: @IamYouthLeader
Twitter: @IamYouthLeader
Website: youthleaderindonesia.rspo.org
Email: youthleader@rspo.org

***

3

