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A. NAMA LOMBA
“Lomba Fotografi Nasional Tahun 2020”

B. KETENTUAN UMUM
a. Peserta lomba adalah masyarakat umum (pelajar dan mahasiswa)
b. Peserta harus mendaftarkan diri sebagai perorangan
c. Peserta yang memiliki akun media sosial wajib memfollow akun Instagram
Perencanaan Wilayah dan Kota Univ. Esa Unggul (@pwk_ueu)
d. Foto yang dikirimkan adalah karya ciptaan sendiri
e. Setiap foto harus dilengkapi identitas diri peserta seperti: nama fotografer,
judul foto, alamat, nomor telepon/hp, e-mail dan identitas diri pada file foto
f. Foto tidak mengandung unsur pornografi, SARA, dan plagiarisme
g. Foto merupakan karya asli dan tidak mencontek/mengcopy karya lain
h. Foto yang sudah dikirim menjadi hak milik penyelenggara
i. Panitia berhak mendiskualifikasikan peserta apabila memasukkan unsur
negatif di dalamnya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan
j. Hak cipta melekat pada fotografer, namun Univeristas Esa Unggul diberikan
hak/izin untuk mempublikasikan foto yang masuk nominasi untuk kepentingan
non-komersial. Panitia dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga bila foto
digunakan untuk keperluan tersebut.

C. TEMA
Tema dalam lomba ini, yaitu:
“Ruang Terbuka Hijau di Masa Pandemi Covid-19”

D. ALUR PENDAFTARAN
a. Peserta mengakses website www.ft.esaunggul.ac.id
b. Kemudian mengakses laman “lomba” dibagian kiri atas website

c. Peserta mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan karyanya sesuai ketentuan
d. Peserta akan menerima notifikasi melalui e-mail
e. Peserta yang telah mendaftar dianggap menerima dan menyetujui seluruh
persyaratan lomba
E. KETENTUAN KHUSUS
a. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 5 foto dengan format jpg
b. Setiap peserta diwajibkan upload foto di Sosial media instagram dengan
melakukan tag ke aku @pwk_ueu @univ_esaunggul @diesnatalis.ueu
c. Pemotretan dilakukan dengan kamera tanpa dibatasi jenisnya (handphone atau
camera professional)
d. Tidak diperbolehkan mengirimkan foto/upload foto berupa kombinasi lebih dari
satu foto (composite dan motage) dan menghilangkan/mengubah elemenelemen dalam satu foto
e. Olah digital yang diperbolehkan hanya sebatas perbaikan kualitas foto (crop,
brightness/contrast, sharpening) tanpa mengubah foto aslinya
f. Tidak diperbolehkan mencantumkan unsur non fotografi dalam foto, seperti
tanda tangan, frame, watermark, dll.
g. Ukuran foto :
-

Sisi terpanjang minimal 2000 pixel

-

Resolusi minimal 300 dpi

-

Save format file dalam bentuk ‘.jpg’

h. Judul foto harus dicantumkan disertai dengan deskripsi singkat tentang foto
tersebut
i. Dengan menyerahkan karya foto berarti peserta dianggap telah menyetujui
semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia
j. Panitia berhak mendiskualifikasi foto peserta sebelum dan sesudah penjurian
apabila dianggap tidak memenuhi ketentuan
k. Pemenang lomba foto wajib menyerahkan file asli kepada panitia
l.

Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.

F. KETENTUAN PENAMAAN GAMBAR
Pada saat menyerahkan gambar foto untuk lomba, nama file asli tidak boleh dirubah,
tetapi boleh ditambahkan nama dan judul / urutan foto peserta dengan format penulisan
sebagai berikut :
Nama file asli – Nama peserta – no. / judul foto
Contoh
Nama file asli : IMG-2024,
Nama file untuk lomba : IMG-2024 – Susan Hardini – Selayar1.
Contoh Lain
Nama file asli : DSC_4057,
Nama file untuk lomba : DSC_4057 – Paton – 02 – selayar2.
Contoh Lain,
Nama file asli : P3071889,
Nama file untuk lomba : P3071889 – John Malase – 01 – selayar3.

G. ASPEK PENILAIAN
No.

Aspek Penilaian

Bobot

1

Gagasan: Orisinal, Kreatif, Aktual

25%

2

Kesesuaian dengan Tema / Subtema

15%

3

Tingkat kejelasan pixel dan estetika keunikan objek

20%

4

Mutu teknik dan angle

40%

H. TIMELINE LOMBA
- Pendaftaran dan pengiriman karya

: 15 Oktober s.d. 30 November 2020

- Penilaian/Penjurian

: 1 Desember s.d. 7 Desember 2020

- Pengumuman pemenang

: 9 Desember 2020

I. HADIAH
1. Seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat
2. Hadiah pemenang sebagai berikut :
Juara 1

: Rp. 1.500.000 & e-Sertifikat Juara

Juara 2

: Rp. 1.000.000 & e-Sertifikat Juara

Juara 3

: Rp. 750.000 & e-Sertifikat Juara

J. NARAHUBUNG
0812-8246-3918 (Admin 1 Kompetisi)
0857-7357-7263 (Admin 2 Kompetisi)
0812-8246-3917 (Admin 3 Kompetisi)

Narahubung Khusus
0822-5201-6700 (Ardelia Shelomita)

