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Allianz Global Investors mengumumkan 
pemenang Kompetisi Ilustrasi 
Internasional "Art on Climate"   
 

• AllianzGI mensponsori ilustrator di seluruh dunia untuk menciptakan karya seni yang berkaitan dengan 
perubahan iklim 

• Lebih dari 3.400 karya seni dikumpulkan oleh lebih dari 2.300 ilustrator dari lebih dari 100 lokasi 

• Sebanyak 53 karya seni terbaik akan ditampilkan dalam pameran virtual 3D 

• Pemenang memilih Earthwatch untuk menerima donasi dari AllianzGI untuk mendukung proyek Teach 
Earth 

 
Allianz Global Investors (“AllianzGI”), salah satu pengelola aset aktif terkemuka di dunia, hari ini 
mengumumkan para pemenang Kompetisi Ilustrasi Internasional "Art of Climate". Kompetisi yang disponsori 
oleh AllianzGI ini bertujuan menciptakan platform pertukaran ide dan solusi untuk mengatasi perubahan ikllim, 
serta menginspirasi publik untuk membuat perubahan yang lebih bermakna dalam merespons tantangan 
global ini. 
 
Selama periode pengiriman dari 20 Juni hingga 19 Agustus tahun ini, lebih dari 3.400 karya seni dikirimkan oleh 
lebih dari 2.300 ilustrator. Para ilustrator ini mewakili sedikitnya 100 lokasi di seluruh dunia, dari Armenia 
sampai Zimbabwe. Sekitar dua pertiga ilustrator berasal dari Asia Pasifik; sekitar sepertiga dari EMEA dan 10% 
dari Amerika.  
 
Di antara lima pernyataan yang menginspirasi karya-karya tersebut, sekitar sepertiga dari para seniman 
sangat menyukai tema "Ubah gaya hidupmu dan buat perubahan nyata" (35%), diikuti oleh "Lestarikan alam 
untuk generasi selanjutnya" (30%).  
 
Panel juri yang terdiri atas perwakilan komunitas seni di seluruh dunia, termasuk Federation of Cartoonists 
Organizations International dan Asian Art Association, menilai setiap karya seni itu dan memilih 53 karya 
terbaik: 
 
Pemenang Utama: Luc Vernimmen dari Belgia 
Runner-up Pertama: Reynerio Tamayo Fonseca dari Kuba 
Runner-up Kedua: Cheng Chaocheng dari Tiongkok 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/allianz-global-investors?trk=hb_tab_compy_id_7475
https://twitter.com/AllianzGI_Media
https://www.youtube.com/user/internetteamagi
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Berikut ini adalah karya seni dan cerita mereka: 

   
Cerita sang Juara: Cerita Runner-up Pertama: Cerita Runner-up Kedua: 

"Kita membutuhkan wirausahawan, 
lembaga pemerintah, ilmuwan, dan 

perusahaan perumahan yang inovatif 
untuk membuat bangunan yang lebih 

adaptif terhadap iklim. Mari buat hari 
ini menjadi sinyal awal untuk lebih 

banyak kolaborasi, lebih banyak 
adaptasi iklim, dan lebih banyak 

inovasi! Para ilmuwan sedang menguji 
manfaat kaca elektrokrom. Kaca jenis 

ini menghalangi panas matahari 
sehingga dapat menyejukkan rumah 

pada hari yang panas. Inovasi lainnya 
adalah produk beton yang dapat 

ditempeli tanaman: beton bioreseptif. 
Dengan begitu, lumut dapat tumbuh di 

fasad rumah, dll." 

"Gambar seekor penguin yang berdiri 
sendirian di atas gumpalan es di 

tengah laut sambil membawa benda 
berbentuk termometer. Semua spesies 

yang hidup di planet ini menanggung 
penderitaan dan hukuman karena 

perilaku manusia terhadap perubahan 
iklim." 

"Poster ini mengambil titik awal 
perlindungan lingkungan alam yang 

berangsur tercemar dan hancur. 
Karena itu, poster ini berfokus pada 

beruang kutub, yang tempat 
tinggalnya dibanjiri oleh lelehan 

gletser karena kenaikan permukaan 
air laut yang disebabkan oleh 

pemanasan global. Akibatnya, sulit 
bagi mereka untuk bertahan hidup." 

   

Sebanyak 53 karya seni dari para pemenang penghargaan akan ditampilkan dalam pameran seni virtual 3D 
di sini. 
 
Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing di Allianz Global Investors, menyampaikan, 
"Selamat kepada para pemenang dan finalis atas karya seni mereka yang luar biasa. Kami kagum dengan 
respons luar biasa yang kami terima dari seluruh dunia. Para seniman mengekspresikan harapan serta 
keprihatinan mereka tentang masa depan kita di planet ini dan setiap karya seni menyuguhkan perspektif dan 
cerita yang unik. Masa depan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika masing-masing dari kita 
mengambil tindakan. Jadi, sangat menggembirakan untuk melihat lebih dari separuh ilustrator berasal dari 
generasi muda." 

 
Berkontribusi kepada organisasi amal untuk memberdayakan generasi masa depan melalui pendidikan dan 
seni 
 
Meskipun kompetisi ini berfokus pada apresiasi karya seni yang meningkatkan kesadaran akan perubahan 
iklim, AllianzGI juga mengambil kesempatan ini untuk mendukung organisasi dan proyek amal yang 
memberdayakan generasi masa depan melalui pendidikan dan seni. Perusahaan ini telah memilih tiga 
organisasi amal dari berbagai wilayah untuk proyek-proyek khas mereka yang memberdayakan generasi 
masa depan melalui pendidikan dan seni, yaitu Earthwatch Inggris, Vaga Lume dari Brasil, dan YCAB 
Foundation dari Indonesia. Pemenang Utama telah memilih Earthwatch sebagai penerima donasi dari 
AllianzGI untuk mendukung proyek lembaga tersebut. 

https://www.linkedin.com/company/allianz-global-investors?trk=hb_tab_compy_id_7475
https://twitter.com/AllianzGI_Media
https://www.youtube.com/user/internetteamagi
https://allianzgi.com/artonclimate
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Tentang Kompetisi Ilustrasi "Art on Climate" 
 
Kompetisi ini diadakan pertama kali di Spanyol pada 2019 dan menarik lebih dari 900 karya seni dari lebih dari 
400 peserta. Pada 2021, kompetisi ini memperluas jejaknya ke kawasan Asia Pasifik dengan lebih dari 1.300 
karya seni yang dikirimkan oleh lebih dari 1.000 ilustrator. Dengan berbekal keberhasilan tersebut, kompetisi 
tahun ini bertujuan menampilkan isu perubahan iklim lebih besar lagi dengan mengakomodasi aspek global 
untuk pertama kalinya, yaitu dengan menerima entri dari seluruh EMEA, Amerika, dan Asia Pasifik. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi 
Sophie Niven, Tel. +44 20 3246 7846, Email: ukmedia@allianzgi.com      

 
 
Catatan untuk editor 
 
Perincian tentang Kompetisi Ilustrasi Internasional "Art on Climate" tahun ini: 
 
Tema:  

- Aksi Penanggulangan Iklim (SDG 13, menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB) 

Pernyataan (setidaknya satu untuk setiap karya seni): 
- Ubah gaya hidupmu dan buat perubahan nyata 

- Lestarikan alam untuk generasi selanjutnya 

- Sebarkan aksimu untuk memperbesar dampaknya 

- Sikapi aksi penanggulangan perubahan iklim dengan optimisme 

- Lakukan aksi penanggulangan iklim yang nyata dan bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan ekologi 

bagi semua orang 

Untuk informasi lebih lanjut, seperti spesifikasi karya seni, kriteria seleksi, panel juri, dan organisasi amal, silakan 
mengunjungi situs web resmi (tersedia dalam sembilan bahasa). 
 
Tentang tiga organisasi amal 
 
Earthwatch (Inggris)  
Earthwatch adalah badan amal lingkungan internasional yang mendorong perubahan yang diperlukan untuk 
hidup sesuai dengan kemampuan kita dan seimbang dengan alam. Earthwatch bekerja dengan masyarakat 
yang kurang terlayani agar kaum muda merasa lebih terhubung dengan alam dan mengetahui cara 
mengambil tindakan untuk lingkungan. Earthwatch yang dipilih oleh sang Juara akan menerima donasi dari 
AllianzGI untuk Teach Earth. Melalui kegiatan itu, Earthwatch akan terhubung langsung dengan para guru dan 
memberdayakan mereka untuk mendukung generasi selanjutnya tahun demi tahun. 
 
Vaga Lume (Brasil)  
Vaga Lume adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada 2001 untuk memberdayakan anak-anak di tengah 
masyarakat perdesaan Amazon dengan membina literasi dan menjalankan perpustakaan masyarakat 
sebagai tempat berbagi pengetahuan. Lima prinsip dasar Vaga Lume mencakup penggalakan budaya lokal 
dengan mendorong dan melatih masyarakat untuk mencantumkan kisah mereka dalam buku buatan tangan. 
 
YCAB Foundation (Indonesia)  
YCAB Foundation adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada 1999 dengan visi memutus siklus kemiskinan 
melalui inklusi keuangan sebagai sarana untuk memfasilitasi pendidikan. Pada 2022, YCAB Foundation telah 
berhasil memberikan dampak kepada hampir 5 juta anak muda. Di antara proyeknya adalah Rumah Belajar 
Batik, sebuah pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan membangun 

https://www.linkedin.com/company/allianz-global-investors?trk=hb_tab_compy_id_7475
https://twitter.com/AllianzGI_Media
https://www.youtube.com/user/internetteamagi
mailto:ukmedia@allianzgi.com
https://www.artonclimate.com/
https://edu.earthwatch.org.uk/
https://www.vagalume.org.br/en/
https://www.ycabfoundation.org/
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kepercayaan diri kaum muda yang kurang beruntung—yang juga menjadi sasaran empuk perundungan—
dengan memberikan pelatihan keterampilan membatik dan melestarikan warisan artistik batik sekaligus. 

 
 
Tentang Allianz Global Investors 
 
Allianz Global Investors merupakan pengelola aset aktif terkemuka, mengelola aset senilai 578 miliar EUR 
untuk individu, keluarga, dan institusi di seluruh dunia. Dengan bergerak aktif dan berinvestasi untuk jangka 
panjang, kami bertujuan untuk meningkatkan pengalaman investasi klien dan menghasilkan nilai di setiap 
prosesnya. 
 
Aktif adalah: Allianz Global Investors  

Data per 30 Juni 2022. Pada 25 Juli 2022, AllianzGI menyelesaikan pengalihan tim investasi (termasuk 87 Profesional Investasi) dan aset senilai 101 miliar 
USD yang dikelolanya ke Voya Investment Management sebagai bagian dari kemitraan strategis. Dua pertiga aset tersebut terus dikelola atas nama 
klien AllianzGI di luar AS. 

 
 
Disclaimer 
 
Investasi melibatkan risiko. Nilai investasi dan pendapatan yang dihasilkan dapat berfluktuasi, dan investor mungkin tidak 

mendapatkan kembali pokok yang diinvestasikan. [*] Kinerja masa lalu bukan merupakan indikator untuk kinerja masa 

depan. Dokumen ini adalah komunikasi pemasaran. Dokumen ini hanya untuk tujuan informasi. Dokumen ini bukan 

merupakan nasihat investasi atau rekomendasi untuk membeli, menjual, atau menahan surat berharga apa pun dan tidak 

akan dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli surat berharga apa pun. 

 

Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam dokumen ini, yang dapat berubah tanpa pemberitahuan, adalah 

milik penerbit atau perusahaan afiliasinya pada saat publikasi. Data tertentu yang digunakan berasal dari berbagai 

sumber yang diyakini dapat diandalkan, tetapi keakuratan atau kelengkapan data tidak dijamin dan tidak ada tanggung 

jawab yang ditanggung atas kerugian langsung atau yang bersifat konsekuensial yang timbul dari penggunaannya. 

Duplikasi, publikasi, ekstraksi, atau transmisi konten, terlepas dari bentuknya, tidak diizinkan.  

 

Materi ini belum pernah ditinjau oleh otoritas pengawas mana pun. Di Tiongkok daratan, dokumen ini digunakan untuk 

skema Qualified Domestic Institutional Investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk 

tujuan informasi semata. Dokumen ini bukan merupakan bagian dari penawaran umum berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 26.831 Republik Argentina dan Resolusi Umum No. 622/2013 NSC. Sesuai bab 4 Surat Keputusan 2555 tahun 

2010, komunikasi ini murni untuk tujuan informasi dan sama sekali bukan merupakan promosi atau publikasi produk 

dan/atau layanan Allianz Global Investors di Kolombia atau bagi penduduk Kolombia. Komunikasi ini sama sekali tidak 

bertujuan untuk memulai pembelian suatu produk atau penyediaan layanan yang ditawarkan oleh Allianz Global 

Investors, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menerima dokumen ini, setiap penduduk Kolombia 

mengakui dan menyatakan bahwa mereka menghubungi Allianz Global Investors atas inisiatifnya sendiri dan komunikasi 

tersebut sama sekali bukan berasal dari kegiatan promosi atau pemasaran yang dilaksanakan oleh Allianz Global 

Investors. Penduduk Kolombia menyatakan bahwa akses ke halaman jejaring sosial Allianz Global Investors dalam bentuk 

apa pun dilakukan atas tanggung jawab dan inisiatifnya sendiri dan sadar bahwa mereka mungkin mengakses informasi 

tertentu mengenai produk dan layanan Allianz Global Investors. Komunikasi ini murni bersifat privat dan rahasia dan tidak 

boleh diproduksi ulang. Komunikasi ini bukan merupakan penawaran umum sekuritas di Kolombia sesuai dengan 

peraturan penawaran umum yang tercantum dalam Surat Keputusan 2555 tahun 2010. Komunikasi ini dan informasi 

yang tertuang dalam dokumen ini bukan merupakan permintaan penawaran oleh Allianz Global Investors atau afiliasinya 

untuk menyediakan produk finansial apa pun di Brasil, Panama, Peru, dan Uruguay. Di Australia, materi ini disajikan oleh 

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (“AllianzGI AP”) dan hanya ditujukan untuk digunakan oleh konsultan investasi 

serta investor perusahaan/profesional lainnya, bukan untuk investor retail umum atau perorangan. AllianzGI AP tidak 

memegang lisensi untuk menyediakan layanan finansial kepada klien retail di Australia.  

 

https://www.linkedin.com/company/allianz-global-investors?trk=hb_tab_compy_id_7475
https://twitter.com/AllianzGI_Media
https://www.youtube.com/user/internetteamagi
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AllianzGI AP dibebaskan dari persyaratan untuk memegang lisensi Australian Foreign Financial Service sesuai Undang-

Undang Perusahaan (Corporations Act) 2001 (Cth) berdasarkan ASIC Class Order (CO 03/1103) sesuai ketentuan 

penyediaan layanan finansial khusus untuk klien grosir. AllianzGI AP memegang lisensi dan berada di bawah regulasi dari 

Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong sesuai dengan hukum negara Hong Kong yang berbeda dari hukum negara 

Australia. Dokumen ini didistribusikan oleh perusahaan-perusahaan Allianz Global Investors berikut: Allianz Global 

Investors U.S. LLC, penasihat investasi yang terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa AS; Allianz Global Investors Distributors 

LLC, distributor yang terdaftar di FINRA, terafiliasi dengan Allianz Global Investors U.S. LLC; Allianz Global Investors GmbH, 

perusahaan investasi di Jerman, di bawah otoritas Internal Jerman Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin); 

Allianz Global Investors (Schweiz) AG; di HK, oleh Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd., yang memegang lisensi dari 

Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong; di Singapura, oleh Allianz Global Investors Singapore Ltd., yang berada di bawah 

regulasi dari Otoritas Moneter Singapura [No. Registrasi Perusahaan 199907169Z]; di Jepang, oleh Allianz Global 

Investors Japan Co., Ltd., terdaftar di Jepang sebagai Operator Bisnis Instrumen Keuangan [No. Registrasi Direktur Biro 

Keuangan Lokal Kanto (Operator Bisnis Instrumen Keuangan), No. 424], Anggota Asosiasi Penasihat Investasi Jepang, 

Asosiasi Dana Investasi, Jepang dan Asosiasi Perusahaan Instrumen Keuangan Tipe II; di Taiwan, oleh Allianz Global 

Investors Taiwan Ltd., yang memegang lisensi dari Komisi Pengawas Keuangan di Taiwan; dan di Indonesia, oleh PT. 

Allianz Global Investors Asset Management Indonesia yang memegang lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Indonesia. AdMaster: 2445036 

 
 

https://www.linkedin.com/company/allianz-global-investors?trk=hb_tab_compy_id_7475
https://twitter.com/AllianzGI_Media
https://www.youtube.com/user/internetteamagi

