SYARAT DAN KETENTUAN
Lomba Fotografi “Energi Bangkitkan Negeri” Tahun 2021
I.

Kategori Umum
1)

Peserta mengunduh surat pernyataan di www.esdm.go.id dan mengisi formulir
pendaftaran di: bit.ly/LOMBAFOTOESDM2021 dengan melampirkan surat pernyataan
yang sudah ditandatangani di atas materai serta KTP/SIM peserta. Tanpa kelengkapan

2)

berkas tersebut peserta akan didiskualifikasi.
Peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berumur 17 tahun ke atas dan berdomisili
di Indonesia.

3)

Lomba ini tidak dipungut biaya.

4)

Karya foto yang dikirim harus sesuai tema yang telah ditentukan. Dengan obyek foto
Interprestasi peserta tentang tema “Energi Bangkitkan Negeri” dengan lingkup: minyak
dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan,
konservasi energi, dan geologi.

5)

Lokasi pengambilan foto adalah seluruh wilayah NKRI. Foto yang diambil di luar NKRI
akan didiskualifikasi.

6)

Karya yang dilombakan berbentuk foto tunggal (bukan foto story atau seri) dengan ukuran

7)

sisi terpanjang minimal 3000pixel dan resolusi 300dpi dalam format JPG ( soft file)
Panitia tidak menerima kiriman foto dalam bentuk tercetak.

8)

Setiap peserta dapat mengajukan maksimal 10 karya foto dengan obyek yang berbeda,
hanya 1 yang berhak menang.

9)

Foto yang diikutsertakan dalam kategori umum tidak dapat diikutsertakan kembali

10)

dikategori Instagram.
Karya foto yang disertakan dalam lomba ini diambil pada periode 1 September 2020 s/d 31
Agustus 2021.

11)

Karya foto yang diikutsertakan untuk lomba merupakan karya asli dan milik sendiri, tidak
direkayasa dan belum pernah meraih penghargaan apapun.

12)

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 mengubah bentuk atau warna asli

13)

foto akan didiskualifikasi.
Tidak diperkenankan mengikutsertakan foto yang diambil menggunakan kamera drone
atau kamera pesawat tak berawak.

14)

Kementerian ESDM RI berhak menggunakan foto-foto peserta sebagai bagian dari
publikasi non komersilnya, seperti penerbitan keperluan internal Kementerian
(contohnya annual report; kalender, infografis, atau informasi pelayanan) dan publikasi
terbatas pada media sosial Kementerian dengan tetap mencantumkan nama fotografer

15)

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).

16)

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi pelanggaran atas poin nomor 1 s/d 15 maka

17)

panitia berhak membatalkan kemenangan dan hadiah dapat ditarik Kembali.
Dengan mengirimkan karya foto untuk mengikuti lomba ini, berarti peserta dianggap

18)

memahami dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh panitia
Keputusan dewan juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak melayani
korespondensi atau surat menyurat.

19)

Teknik penamaan file foto adalah: Nama Lengkap_Judul foto_Lokasi Pengambilan
Foto_No Handphone (Gian Rimba_Energi Terbarukan_Jakarta_081381896761).

20)

Mencantumkan Nama Pengirim, Judul, Lokasi Pengambilan Foto dan deskripsi foto pada
body email.

21)

Hasil karya dikirimkan melalui email ke lombafoto@esdm.go.id paling lambat Minggu, 5
September 2021 pukul 23.59 WIB.

II.

Kategori Instagram
1)

Folow akun Instagram @kesdm & @daribaliklensa

2)

Akun Instagram peserta TIDAK dikunci/ private account (apabila dikunci / private maka
akan didiskualifikasi).

3)
4)

Unggah foto di Instagram dengan keterangan foto yang sesuai dan menarik.
Obyek foto: Interprestasi peserta tentang tema “Energi Bangkitkan Negeri” dengan
lingkup: minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru,

5)

energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.
Mencantumkan deskripsi foto dan lokasi pada keterangan foto (caption).

6)

Cantumkan tagar: #LombaFotoKESDM2021 #EnergiBangkitkanNegeri #DaribalikLensa
pada keterangan foto (caption).

7)

Tag akun Instagram @kesdm & @daribaliklensa

8)

Tag atau mention 3 orang teman.

9)

Karya foto yang diikutsertakan untuk lomba merupakan karya asli dan milik sendiri, tidak
direkayasa dan belum pernah meraih penghargaan apapun.

10)
11)

Karya yang diposting di Instagram boleh diedit semenarik mungkin.
Peserta dapat mengunggah maksimal 5 (lima) foto pada feed instagram dalam bentuk slide.

12)

Foto yang diikutsertakan dalam Kategori Instagram tidak dapat diikutsertakan kembali di

13)

Kategori Umum (harus foto yang berbeda).
Boleh menggunakan kamera apa saja kecuali kamera drone atau kamera pesawat tak
berawak.

14)

Panitia berhak mengunggah kembali (repost) setiap foto yang masuk ke akun sosial media
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (@kesdm) dengan tetap mention akun
pemilik foto.

22)

Batas akhir upload foto adalah Minggu, 5 September 2021 pukul 23.59 WIB.

15)

Peserta mendaftar di bit.ly/LOMBAINSTAGRAMESDM2021 dengan menyertakan foto
format JPG, dengan ukuran maksimal 100 MB untuk seluruh karya yang diikutsertakan
dalam lomba.

16)

Peserta juga mencantumkan link unggahan karya yang telah diposting di Instagram
pada kolom yang tersedia di formulir.

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama

:

No. KTP

:

Alamat

:

No. Handphone

:

Dengan ini menyatakan bahwa foto-foto yang saya kirim untuk diikutsertakan
dalam Lomba Foto Energi Untuk Indonesia 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,

2021

Materai
Rp 10.000,

(…………………………..)

