Persyaratan Lomba Fotografi The Landformation 2017
•


•

Telah mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran lomba secara online dan
membayar biaya pendaftaran Rp. 35.000,- (1 foto) ke panitia hingga batas waktu (8
September 2017).
Tema fotografi yang dilombakan “Pertanian Modern”.
Menurut Litbang, pertanian modern adalah usaha pertanian yang memanfaatkan
teknologi terbaru yang sesuai dengan agroekologi dan sosial ekonomi petani, produktifefisien dan menguntungkan petani. Beberapa ciri penerapan pertanian modern
diantaranya yaitu penggunaan benih unggul, penggunaaan pupuk, penggunaan pestisida
dan herbisida, pengaturan pengairan, serta penggunaan alat mesin pertanian pada tahap
produksi maupun pengolahan. Penerapan pertanian modern dapat berupa inovasi dalam
mempermudah kegiatan, menghemat waktu, maupun meningkatkan hasil produksi.

Ketentuan karya










•

Foto diambil dengan kamera digital/analog dan handphone dengan besaran file
minimal 72 dip dan ukuran foto sisi terpanjang 1600pixel

•

Foto yang dilombakan boleh berwarna ataupun tidak berwarna (monochrome)
dengan kategori foto landscape, nature, people.

•

Karya foto tidak mengandung unsur Suku Agama Ras Antargolongan (SARA),
kekerasan dan pornografi.
Foto tidak diperbolehkan berupa kombinasi lebih dari 1 foto atau
menghilangkan/mengubah elemen-elemen dalam 1 foto.

•
•

Olah digital yang diperbolehkan hanya sebatas perbaikan kualitas foto (sharpening,
cropping, color balance, saturasi warna) tanpa menambahkan atau mengurangi keaslian
objek.

•

Foto merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplak maupun plagiat yang
dibuktikan dengan exif foto.
Foto belum pernah dipublikasikan sebelumnya dengan bukti tanggal pengambilan foto.

•
•

Foto yang diikut sertakan paling lama memiliki durasi 1 tahun dari waktu
pengambilan foto.

Ketentuan administrasi





•

Pendaftaran via online

•

Mengirim data pribadi dengan format Nama Peserta, Alamat, No telp/HP, dan bukti
transfer (capture).
Biaya pendaftaran melalui rekening:
BNI (No rek. 2908199646) a/n Maulydina Irda
BRI (No rek. 054401006847535) a/n Adita Rizky Syntianis

•

Pengumpulan karya







•
•
•
•



•
•

•

Foto tidak di watermark atau ditambahkan identitas foto.
Perserta maksimal mengirim 2 foto.
Karya foto paling lambat diterima panitia tanggal 8 September 2017
Karya foto dikirim attachment ke email thelandformation2017@gmail.com
Subject: “Fotografi Landformation 2017”
Dan melengkapi body email sebagai berikut:
- Nama lengkap:
- Alamat:
- Telp/HP:
- Judul Foto:
- Deskripsi foto:
Dengan format file NAMA_JUDUL FOTO (.jpg)
Peserta melampirkan penjelasan mengenai deskripsi foto dalam bentuk word

Penilaian



•
•

•

Karya akan di dinilai oleh 3 orang juri
Kriteria penilaian meliputi:
- Teknik photografi
- Kesesuaian dengan tema
- Isu yang diangkat
Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pemenang dan hadiah





•

Foto-foto akan diupload melalui web www.landformationunpad.com dan dipamerkan
saat puncak acara LANDFORMATION 2017 hasil seleksi dewan juri.

•

Pemenang lomba foto merupakan 3 pemenang berdasarkan foto terbaik oleh juri dan
1 pemenang favorit berdasarkan jumlah likes terbanyak di web
www.landformationunpad.com

•

4 pemenang lomba akan diumumkan di puncak acara LANDFORMATION 2017 yang
sebelumnya akan diumumkan oleh panitia.

Tanggal Penting Perlombaan
NO

TANGGAL

KEGIATAN
Pendaftaran dan
pembayaran
Pengumpulan berkas

4

5 Agustus – 8
September
5 Agustus - 8
Septermber
9 -11
September
9 September

6

12 September

Pengumuman

7

14 September

Pameran foto

1
2
3

Sosialisasi fotografi
Penilaian

Contact Person Panitia
• Maulydina (08568870123)
Id line: maulydn

DESKRIPSI KEGIATAN
Pendaftaran dan pembayaran lomba fotografi The
Landformation
Pengumpulan berkas fotografi ke email The
Landformation
Peserta mensosialisasikan foto di web untuk
mendapatkan likes terbanyak
Penilaian berkas foto peserta oleh juri untuk
menentukan juara 1,2, dan 3.
Pengumuman pemenang lomba fotografi
landformation
Hasil foto peserta akan dipamerkan di faperta
unpad

