
 
KETENTUAN LOMBA FOTOGRAFI 

PEKAN JURNALISTIK 2020 

Kategori: Mahasiswa se-Indonesia 

 

A. Tema  

Tema lomba fotografi jurnalistik Pekan Jurnalistik 2020 adalah "What are you 

doing at home? (Apa yang kamu lakukan di rumah?)"  . 

 

B. Peserta Lomba 

1. Peserta merupakan mahasiswa se-Indonesia. 

2. Lomba bersifat individu. 

3. Peserta boleh mengirimkan maksimal 2 karya. 

4. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir 

pendaftaran dan melunasi biaya pendaftaran. 

 

C. Alur Pendaftaran dan Administrasi 

1. Pendaftaran dan pelunasan biaya pendaftaran dibagi menjadi 2 gelombang 

yaitu: 

Gelombang I : 28 Agustus – 24 September 2020 sebesar Rp. 40.000 per 

karya. 

Gelombang II : 25 September – 30 Oktober 2020 sebesar Rp. 50.000 per 

karya. 

2. Pendaftaran dilakukan dengan melakukan transfer biaya pendaftaran terlebih 

dahulu, lalu kemudian bukti transfer diunggah ke Google Form pada saat 

pengisian formulir pendaftaran pada 

https://bit.ly/FormPendaftaranPesertaPETIK2020 

3. Formulir pada Google Form diisi secara lengkap dengan menggunakan huruf 

kapital, terutama bagian nama peserta agar terbaca secara jelas. 

4. Pendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran dapat dilakukan dengan cara: 

  Pendaftaran Online dan Pembayaran Transfer :  

Peserta mengisi formulir pendaftaran online pada link yang sudah tersedia 

kemudian melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui transfer ke: 

https://bit.ly/FormPendaftaranPesertaPETIK2020#inbox/_blank


 
Bank  : BNI 

No. Rek : 0790888414 

A/n  : Putu Laksita Velika Laras 

Setelah melakukan transfer biaya pendaftaran, peserta WAJIB mengunggah 

bukti pembayaran sekaligus melengkapi data peserta pada Google Form yang 

telah disediakan oleh panitia. Peserta melakukan konfirmasi maksimal 12 jam 

setelah mengirim bukti transfer dan mengisi formulir pendaftaran dengan 

menghubungi contact person dari masing-masing cabang lomba. 

 

D. Ketentuan Teknis 

1. Karya bersifat orisinil, belum pernah dilombakan atau dipublikasikan, tidak 

mengandung unsur SARA dan pornografi. 

2. Karya dapat berasal dari berbagai jenis kamera (HP, pocket, kamera digital, 

SLR/ DSLR). 

3. Objek foto adalah segala hal yang berkaitan dengan tema "What are you 

doing at home?". 

4. Editing diperkenankan hanya sebatas crop, rotate, details, exposure, dan 

saturation. Editing hanya bertujuan untuk membuat foto menjadi normal tanpa 

mengubah konten original foto. 

5. Peserta wajib membuat deskripsi singkat mengenai objek foto yang dipilih 

dalam satu paragraf dengan memuat: 

 Judul foto 

 Nama lengkap peserta 

 Tempat pemotretan dan waktu pengambilan foto 

 Deskripsi foto (caption) *maksimal 200 kata* 

 Diketik dalam Ms. Word 2003 dengan kertas ukuran A4, TNR 12, spasi 

1,5, margin normal. 

 Username instagram peserta 

6. Peserta mengirimkan karya dengan resolusi minimal 300 dpi dalam format JPG/ 

JPEG. 

7. Hasil karya dapat dikumpulkan ke email petikfkunud@gmail.com. Pengumpulan 

karya dapat dimulai setelah peserta melakukan konfirmasi sampai maksimal 

pada tanggal 1 November 2020 pukul 13.00 WITA, dengan melampirkan foto 

mailto:petikfkumud@gmail.com


 
beserta deskripsi singkat foto dalam bentuk pdf  beserta biodata sesuai cabang 

perlombaan yang dapat diakses melalui 

https://bit.ly/BiodataPesertaPETIK2020 Contoh nama file :  (nama file: 

Fotografi_Nama Peserta_Nama Instansi_Judul Foto). Subjek pada email sama 

dengan nama file. 

8. Setiap peserta wajib follow akun Instagram @pcycofkunud dan 

@pekanjurnalistikfkunud. 

 

E. Kriteria Penilaian 

1. Orisinalitas (keaslian karya yang belum pernah dipublikasikan di media 

manapun dan belum pernah dilombakan sebelumnya) (1-20 poin). 

2. Kesesuaian dengan tema (topik sesuai dengan tema yang telah ditentukan) (1-

20 poin). 

3. Komunikatif (foto dan isi pesan yang dibawakan bersesuaian dan dapat 

dipahami secara umum) (1-20 poin). 

4. Kolaborasi warna dalam foto (1-20 poin). 

5. Keunikan foto (1-20 poin). 

 

F. Ketentuan Diskualifikasi 

1. Karya yang dibuat tidak orisinil dan/ atau pernah dilombakan sebelumnya. 

2. Mengandung unsur pornografi dan/ atau SARA. 

3. Melanggar persyaratan lain yang terdapat dalam ketentuan lomba. 

Ketentuan lomba telah disusun sedemikian rupa untuk mempermudah peserta, 

dewan juri, dan pendukung lainnya demi kelancaran perlombaan. Hal-hal yang 

belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian oleh panitia.  

 

G. Juara 

1.  Juara I, II dan III ditentukan berdasarkan hasil penilaian juri. Keputusan 

bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

2. Juara favorit ditentukan berdasarkan akumulasi jumlah likes pada masing-

masing foto dan caption yang telah diunggah di akun Instagram 

@pekanjurnalistikfkunud 

https://bit.ly/BiodataPesertaPETIK2020


 
3. Karya peserta akan diunggah di akun Instagram @pekanjurnalistikfkunud dan 

akan dilakukan online voting mulai dari tanggal 1 November 2020 pukul 18.00 

WITA sampai 7 November 2020 pukul 23.59 untuk menentukan juara favorit. 

4. Para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa: 

Juara I  : e-sertifikat + Rp. 400.000 

Juara II  : e-sertifikat + Rp. 300.000 

Juara III  : e-sertifikat + Rp. 200.000 

Juara Favorit : e-sertifikat + Rp. 100.000 

Catatan : Tidak ada peserta yang mendapatkan 2 juara, artinya peserta yang 

sudah mendapatkan juara I, II, dan III tidak akan meraih juara favorit meskipun 

jumlah likes-nya terbanyak. Pemenang juara favorit diberikan pada peserta yang 

perolehan likes-nya menempati urutan di bawahnya. 

 

Contact Person: 

Ananda Pratiwi Pratidina (0895386008041 | LINE: naan1710) 

Fitria Rahmawati (085779554919 | LINE: fitriaxr) 

 


