PENDAHULUAN
Energi Berkeadilan adalah memberikan akses energi secara merata kepada
seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur sektor ESDM
serta pengoptimalan potensi sumber energi setempat dengan harga yang
terjangkau dan bekelanjutan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 33, yakni energi harus digunakan untuk sebesar-besar
kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara.

PENGIRIMAN FOTO
lombafoto@esdm.go.id
Paling lambat Selasa, 1 Agustus 2017
KETENTUAN KATEGORI UMUM
1. Peserta mengunduh dan mengisi formulir pendaftaran di www.esdm.go.id
2. Mengirimkan formulir tersebut beserta scan atau hasil foto KTP/SIM dan karya
fotonya. Tanpa melampirkan formulir dan KTP/SIM, peserta akan didiskualifikasi.
3. Peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berumur 17 tahun ke atas dan
berdomisili di Indonesia.
4. TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
5. Karya foto yang dikirim sesuai tema.
6. Lokasi pengambilan foto adalah seluruh wilayah NKRI. Foto yang diambil di luar NKRI
akan didiskualifikasi.
7. Karya yang dilombakan berbentuk foto tunggal (bukan foto story atau seri) dengan
ukuran sisi terpanjang maksimal 3000 pixel dan resolusi minimal 300dpi dalam format
JPG (soft file).
8. Panitia tidak menerima kiriman foto dalam bentuk tercetak.
9. Setiap peserta dapat mengajukan maksimal 5 (lima) karya foto.

10. Setiap peserta mencantumkan judul dan lokasi pengambilan foto.
11. Teknis penamaan file foto adalah:
Judul Foto_Lokasi Pengambilan Foto_Nama Lengkap Peserta_Nomor Telepon/HP
Contoh:
Pemerataan Sumber Daya_Pulau Gili Meno, NTB _Pandji Soerjo_0888-888-888
11. Karya foto yang disertakan dalam lomba ini diambil pada periode 1 Januari 2016 s/d
31 Juli 2017.
12. Karya foto yang diikutsertakan untuk lomba merupakan karya asli dan milik sendiri,
tidak direkayasa dan belum pernah meraih penghargaan apapun.
13. Karya foto bukan merupakan hasil manipulasi digital, penyuntingan minor
diperbolehkan

sebatas

cropping

dan

penyesuaian

pencahayaan

brightness/contrast/level/curve untuk gelap/ terang. Editing berlebihan yang dianggap
telah merubah bentuk atau warna asli foto akan didiskualifikasi.
14. Tidak diperkenankan mengikutsertakan foto yang diambil menggunakan kamera HP,
kamera Go Pro atau sejenisnya dan kamera drone atau kamera pesawat tak berawak.
15. Karya foto yang sudah dikirimkan menjadi milik panitia dan tidak akan dikembalikan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI berhak menggunakan fotofoto peserta sebagai bagian dari publikasi non-komersilnya, seperti penerbitan
keperluan internal Kementerian (contohnya annual report; kalender; brosur
program atau informasi pelayanan) dan publikasi terbatas pada media sosial
Kementerian dengan tetap mencantumkan nama pemenang/fotografer.
16. Segala bentuk klaim kepemilikan dari pihak lain atas suatu karya peserta sepenuhnya
merupakan tanggung jawab peserta (hal ini terkait dengan model atau property
release, apabila dalam karya foto peserta terdapat subjek manusia atau properti milik
pihak lain).
17. Keputusan dewan juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak melayani
korespondensi atau surat menyurat.
18. Dengan mengirimkan karya foto untuk mengikuti lomba ini, berarti peserta dianggap
memahami dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh panitia.

KETENTUAN KATEGORI INSTAGRAM
1. Folow akun Instagram @kesdm dan pastikan akun Instagram Anda TIDAK
dikunci/private account.
2. Mencantumkan keterangan (caption) dan lokasi pengambilan foto pada postingan
fotonya.
3. Tag akun Instagram @kesdm dan beri hashtag #LombaFotoKESDM2017
#EnergiBerkeadilan
4. Peserta dapat memposting maksimal 5 (lima) foto.
5. Panitia berhak memposting kembali (regram) setiap foto yang masuk ke akun sosial
media Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (@kesdm) dengan tetap
mention akun pemilik foto.
6. Batas akhir upload foto adalah Selasa, 1 Agustus 2017.

Info dan Ketentuan Lengkap Lomba Foto Energi Berkeadilan:
www.esdm.go.id
www.antarafoto.com

CONTACT PERSON:
Lavanda Wirianata (0878-7669-7618), office hour only

REKOMENDASI FOTO

Ferganata Indra Riatmoko, Pemanfaatan Energi Terbarukan, Nominator Lomba Foto Energi
Bersih

Budi Winarno, Menyiram Bibit Cabe di PLTH Pantai Baru, Bantul, Nominator Lomba Foto
Energi Bersih

Hardian Saputra, PLTA Musi, Nominator Lomba Foto Energi Bersih

Hafidz Mubarak A., Beralih ke Gas, Nominator Lomba Foto Energi Bersih

Ade Bayu Indra, Panel Surya Pemukiman, Juara I Lomba Foto Energi Bersih

Arie Basuki, Energi Alternatif di Desa, Nominator Lomba Foto Energi Bersih

Saipullah, Pembangkit Listrik Kincir Air, Nominator Lomba Foto Energi Bersih

Mujiono, Hamparan Sumber Panas Bumi Dieng, Nominator Lomba Foto Energi Bersih

FORMULIR PESERTA

Nama

:

No. KTP

:

NPWP

:

Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin

:

Alamat Jelas

:

Kelurahan

:

Kecamatan:

Kota & Provinsi

:

Kode Pos:

Kontak/HP

:

Email

:

Twitter

:

Instagram

:

Pernyataan

:

Dengan mengisi formulir ini, maka saya menyatakan bersedia untuk,
1. Ikut serta dalam Lomba Foto Energi Berkeadilan yang diselenggarakan oleh
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
2. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Menyerahkan karya foto original milik diri sendiri untuk diikutsertakan dalam lomba
foto ini.
4. Bertanggungjawab penuh atas karya saya sendiri apabila timbul klaim dari pihak lain
(hal ini terkait dengan model atau property release, apabila dalam karya foto peserta
terdapat subjek manusia atau properti milik pihak lain).

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama

:

No. KTP

:

Alamat

:

Kontak/HP

:

Dengan ini menyatakan bahwa foto-foto yang saya kirim untuk diikutsertakan
dalam Lomba Foto Energi Berkeadilan yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral RI, adalah benar asli foto milik diri saya sendiri dan bukan milik
orang lain.

Dan sesuai dengan syarat dan ketentuan lomba foto tersebut mengenai
penggunaan foto peserta untuk keperluan publikasi non-komersial Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral RI, maka dengan ini pula saya menyatakan kesediaan saya
dalam penggunaan materi foto yang sudah saya kirimkan untuk keperluan publikasi nonkomersial tersebut dengan tetap mencantumkan credit tittle berupa nama lengkap saya
pada setiap penggunaan foto.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada
paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mustinya.

Jakarta,

2017

materai Rp 6.000,(.…...Nama Lengkap...….)

